


DIÁRIO 
ANO XXXD:' - N• 141 

I -ATA DA 1!100 SESSÃO, EM 5 DE NO· 
VEMBRO DF.I984 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.1.1 - RequerimODIO 

- N~' 281/84, de autoria do Sr. Senador Gilstão 
Milller, solicitando a retirada do Requerimento n' 
277/84. Deferido. 

I.l.l - DI"""""' do Expedleate 

SENADOR GASTÃO M/JLLER, como Uder
Editorial pUblicado recentemente pelo jornal O Glo
bo, intitulado_ ''Congresso Aberto", defendendo a 
convocação extraordinária do Congresso Nacional 
no próximo recesso parlamentar. 

SENADOR MOACYR DUARTE- Noticia vei
culada pelo jornal Oldma Hora de hoje, sob o tftulo 
uoutro membro da Junta vai para a cadeia", referen
te a prisão do almirante Armando Lambruschini, ex
integrante da Junta de governo argentino. 

1.3 - ORDEM OODIA 

-Projeto de Lei do Senado n~' 139/84, de' autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto
lei n" 1.541,,de 14 de abril de 19n, (Lei das Sublegen
das). (Em regime de urgência). Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de LC:i da Câmara n~' 10}81 (n~'-
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe SObrC a "ãPo
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados ·da Previdência Social. Vo
taçio adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Lei da Câmara n~' 44/81 (n~' 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, 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
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votaçio adJada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (n~' 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 quom.m. 

- Projeto de Lei ela Câmara Jl~' 65/79 (n~' 

4.257/77, na Casa de origem), que autoriza à alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votaçio 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 
COnsolid3ção -dlis Lefs do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-iei n' 5.452, de 1' de maio de 1943, para o 
fim de asSegurar estabilidade provisória à mulher tra
bal_hadora que contrair núpcias·. Votaçlo adiada por 
falta de 4iiorum. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 211/83 (n~' 
4.112/80, na Casa de ofigem), que aêres_cCnta pará,
grafo único _ao art._3.1' da Lei n~' 1.060, de 5 de feverei

_-fo de.I?SO~ Qu~ trat~ da assistência judiciária aos ne
cessitados. Vot_açio adiada Por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~'79/79(n~' 1.51 I/75, 
na Casa -de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
-5" da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Oi'gânicà da pl-evidêÍlcia Social, 8.ItC
rada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973. (Apre
ciação preliminar da juridicidade). Votaçio •diada 
por falta de qu:onrm. 

- Projeto de Lei do _Senado n' 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
to nos preços de derivados do Petróleo e do álcool, 
quando destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissioriais autônomos. yotaçlo adiada por fal
ta de quomm. 
-~ Projeto de Lei do Senado n~' 41/82, de autoria 
da Senadora Laélía de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n~' 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras pro
vidências. Votaçio adiada por falta de 1111oram. 

1.4- DISCURSOS AP.óS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HELIO GUEIROS- Crise que atin· 
ge o hospital da Santa Casa de Misericórdia de Be
lém. 

SENADOR LOUR!VAL QAPT!STA 
Congratulando-se com a Ministra da Educação e 
Cultura pelo apoio" que vem dando a FAE- Fun
dação de Assistência ao E-studante. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- I Encon
tro de Professores do Distrito Feder!ll, realizado no 
último fim de semana em BraS11ia. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES-
SÃO ANTERIOR .. 

-Do Sr. Senador Moacyr Duarte, proferido na 
sessão de 29-10-84. 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dirotor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor- Administrativo 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpreuo sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ........•..••••. -----4, ___ ,_.,_ --~ ... 
Ano ................................ ·-·. 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tiragem' 2.200 exemplares 

CrS 3.000,00 
CrS 6.000,00 

Ata da 190tt Sessão, em 5 de novembro de 1984 
2• ~essão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla. 

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PilE
SENTES OS SRS. SENADORES:~ 

Jorge Kalume- Eunice.Michjh:s -_Fábio Lucena-~ 
Raimundo Parente_- Claudionor Roriz -Gaivão Mo
desto -- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabr~el 
Hermes - Hélio Gu~iros - Alexandre Costa - João 
Castelo _--Alberto Silva -- Helvídio Nunes - Jo.ãQ 
Lobo.=.JQ.S./; Lins ~Virgílio Távora-- Moacyr _D_Ullçte 
- Humberto Lucena - Marcondes GadelQa --::- Gui-: 
Jherme Palmeira- Luiz Cavalcante:- Lou.rival Baptis-_ 
ta - Passos Pôrto.-:- Lorn_anto _Júnior- Luiz Y'iana
João Calmon -- Moacyr 0-alla __. Nelsotl_Çari:1eiro -
Morvan Acayaba - Alfredo CampoS = Benedito Fe_!'· 
reira - Henrique Saiitilto - Mauro- Borges -- GastEío 
MUller- Affonso Camargo- Enêas Faria- Lenoif 
Vargas - Carlos Chiarem - Octávio CardosO 

O SR. RESIDENTE (Moacyr Dalla) -~A lista d< 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. S_~nador~, 
Havendo número regimental, declaro aberta a s~são. 

Sob a proteção de DeuS- inicianios nossos trabalhos. 
Sobre a_mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

J'i'-Secretãrio. 

t=. lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 281, DE 1984 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requei
ro a retifida do Requerimento n'i' 277, de 1984, de minha 
autoria. _ 

Sala das Sessões, 5 de-novembro de J.98!t .. .:-.G~tio 
MUller. 

O SR. PRJiSIDENTE (Moacyr Da!la)- Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller, 
como Lfder do PMDB. -

O SR. GASTÃO MtlLLER (PMDB - MT. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O jornal O Globo d9 dia 27 de outubro último publica 
um artigo que expressa o pensamento do jornal e que é, 

indisc'u.Hvetmente, muito certo, bastarite coerente e preci· 
so no- raciocinio. Trata·se do ditorial intilU]ado_ "Con· 
gresso aberto". 

:-»..s~tonsiderações emitidas pelo artigo são notáveis e 
espelham mesmo o pensamento da maioria da comuni
dade política. 

O "Congresso, acham todos, ajinádos com o pensa
mento expresso pelo jornal O Globo, não deveria entrar 
em recesso. O certo ê mantê--lo aberto, pelo menos até o 
dia 16 de janeiro. VarnOS~ver-se·a Inal~ria dos Srs. Sena:.. 
dores .e Deputados Federais compreendam ~ situação e, 
satisfazer\ d-o as exigências cons_titucionais, mantenham o 
'-'Congresso !J.berto" nestes últirrios dias do ano e nos pri
meiros de 1985. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. SenadQres, ~is~ndo, assim, 
registrar nos Arlaís ·da Casa, mãis este fato de C_aráter his
tóifçQ. 

Diz o referido artigo: 

COlSGR!'SSÓABERTO 

A Cobvocaçã.o extraordinâria -do Congresso nos 
meses .. de de?;embro e janeiro (até o_ dia _IS) 
cOnVefteu--se ouma_ i_mposição natural d~;· ~irc~ns· 
tânci~s políticas sob as quais ~tamos vivendo. 

-·Ni8.nter- O reCeSso parlanientar agora, como se 
nada do que ocorre no País justificasse õ funCiona
mento do Poder Legislativo; seria uma- prova ela-:_ 
mOrosa de alienação: · 

Não é que nos encontremos diante de lim qUad(o 
exagerádamente amplo de ãnormalidadeS nem que 
o regime enfrente real perigo de ruptura, em função 
da disputa pela Presidência da República. Acontece, 
apenas, que há um processo político fundamentai 
em curso e .o Congresso, particularmente o Congres
so, não pode ficar aUsente- do momento c_ulminante 
desse marco de transição democrática. • 

O Cóngresso tem participado decisivamente do 
projeto de abertura e do episódio sucessório. Como 
se não bastasse, ele constitui a maior Parte d() Colé..-: 
gio Eleitoral. Faz entãõ qualquer sentido deixá~lo 
de fora dos acontecimentos que se desenrolarão até 
IS de janeiro de 1985? 

-Não dev~mos partir do pressuposto de que ao~ 
Governo interessa a manuten-ção do recesso parla
mentar ordin-ário, a ·rrm de contar com espaço livre 
para eventuais- tentativas casufsticas em_ favor da 
candidatura Paulo Maluf. Trata-se de uma hipótese 
tão sinistra que não se desejaria aplicã-la à intenção 
de homens públicos responsáveis e Submetidos a um 
compromisso democrá,_tico_im~versfvel, çonsiderado 
este na plenitude dos seus significados institucionais 
e morais. 

~ impÓrta;te, porém, que se "procure sanear, ao 
má~imo, a atmosfera da tranSição, sabC:ndo-:.se q~~ 
as mcertezas e as suspeitas têm circulação_ fácil 
quando a luta pelo poder adquire as conotações 
hoje esta_belecidas. Se em períodos serenos a,__ausên
cia do Congressojã-suSCita preocupações, que dizer 

ClO_:V-áCuo -que--el_a criã.ria no Cenário -pTesentC:?- Mes· 
mo sem o comparecimento ·assíduo dos Deputãdos e 
Senadores, por acas-o entregues ao_trabalho eleitoral 
em suas bases regiOnais ou sirtiplesmente desfrutan· 
do as festas de fim de ano, lâ em Brasília estará a 

-instituição de t,-ortas abertas e assim assumindo ati
vamente o -espaço 'constituCional que lhe cabe. 

A eleição indíreta nQ Brasil economizo_u a mobi
lização Qq _eleitorado,_ reduziu a 686' votantes a ex~ 
pressão da vontade nacional, dispensou os enormes 
gastos da campanha popular, simplificou o processo 
de apuração e demais serviços da Justiça Eleitoral 
etc., mas foi conduzi_dª a substituir tudo isso pores

- tr~t~gi~s de. disputa do _voto __ restrito t;lotada~ de po-
tencial de turbulência polí_tica e;quiValente a,o do 
pleito diretQ. Os_ estilos. "corpo_ a corpo'\ "vale
tudo" e outros do mesmo nível têm dado, a tal res
peito, demonstrações impressionantes, não obstante 
faltarem ainda dois meseS e meio para a eleição. 

O prazo interminável de dois meses e meio até o 
o?l!~gio obrigará um sem número de situações e de' 
prováveis incidentes. Comícios, bandeiras verme-
lhas, pressões e coações de variada _orig~m, manifes
tações de protesto, repressão policTat, tentativas es~ ~ 
púrias de aliciamento, manobras de desestabili
zação, guerra de nervos, armas secretas, boatos deli-
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rantes, tudo isso continuará ocupando o palco su
cessório pelos muitos dias adiante e fornecendo do
ses cavalares de ansiedade aos brasileiros 

O Congresso aberto absorverá as ondas de turbu
lência da sucessão presidencial, contribuindo para 
torná-las afinal inócuas. Tambor e ao mesmo tempo 
filtro dos fatos políticos, ·a Poder Legislativo é uma 
presença que deve predominar nesta hora em vez de 
recolher-se em férias para os gozos da ociosidade. 

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

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Da!la) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O jornal Última Hora, acredito que sem qual_quer in
tenção insinuatiVa, publica, na sua primeira página, a se
guinte notícia: 

Outro membro da Jmta 

Yal Para a e~~dda 

Buenos Aires - O Cx-ComaOdante e Chefe da -· 
Marinha argentina, Almirante Armando Lambrus
chini, 'roi detido por ordem de um tribunal civil, que 
o indiciou por seqUestros, tortura e assassinato de 
opositores ao regime militar. Lambruschini teve 
uma filha morta em 1978 por uma bomba dos mon
toneros, cujos Lfder, Mário Firmenich, também es
tâ sendo julgado. Ficarâ Preso na mesma unidade 
onde jâ se encontram os ex-Presidentes Jorge Rafael 
Videla e Roberto Viola, o Almirante Emílio Masse
ra e o Brigadeiro Orlando Agosti. 

Qualquer semelhança com fatos e episódios que pos
sam vir a corTer neste País será- apCnas iriera coincidên
cia. (Muito bem!) 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hâ quorum para deliberação. 
Em conseqUência, as matéri::i.s da Ordem do Dia, todas 

em fase de votação, constituídas do Projeto de Lei do Se
nado n~' 139/84; Projetas de lei da Câmara n~'s 10/81, 
44/81, 53/77, 65/79, 14/84,21 f/83 e79/79; Projetas de 
Lei do Senado n~'s 13/80 e 41 /82~-fic"am coni a sua apre
ciação adiada para a próxima sess-ão ordinária. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio GUeiros. 

O SR. HUIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: A 
situação pré-falimentar- para não se falar às claras no 
estado de fato de falênéi8.- do Hospital da_Santa Casa 
de Misericórdia de Belém, hoje sob intervenção da Jus-
tiça do Trabalho, que não teve oUtra alternativa para ga
rantir os bilhões dos débitos aJuizados em sua esfera, 
sem fechar necessariamente as portas do nosocômio, na 
esperança de, no interregno, se encontrar uma solução 
de alto nível para o difícil problema,- essa situação, re
pito, está causando problemas e angústias para a nume
rosa fatia de indigentes que diariamente procuram Jeito 
ali para tentar recuperar sua saúde, corno tarnbêm para 
os estudantes de Medicina da Universidade Federal do 
Pará, que estão sem hospital para exercitar e praticar 
seus conhecimentos e dispor das condições legais e técni· 
cas para receber o seu grau. 

O problema é grande demais e escapa à capacidade fi
nanceira do Estado do Parã, que não pode dispensar as 
dezenas de bilhões de cruzeiros que se fazem necessãrias 
para a desapropriação daquela unidade hospitalar, per
tencente a uma entidade filantrópica privada, ou para 
dar-lhe ajuda substancial que lhe corrija a débil estrutura 
financeira em que se apóia para desempenhar tão custo
so ônus público. Apesar de há mais de um ano o Gover
nO: do Estado, além das contribuições mensais a que tra
-dicionalmente se obrigou para o sustento do Hospital, 
estar injetãndo recursps expi-essivos, oriu~dos também 
de intensa atiVidade filantrópica-dC:~pessoas interessadas 
na obra humanitária da Santa Casa, a verdade é que a si
tuação tem se agravado dia a dia, atê mesmo porque a 
própria Universidade Federal do Pará, que aplica parte 
de suas verbas naq~uele hospital para retribuir os estágios 
de seus alunos de Medicina, não !em tido recursos para 
satisfazer sua obrigação nem se_ anima a manter o seu 
·convênio pela quase impossibilidade de o Hospital cum
prir a Sua parte no preparo dos universitários. Em gesto 
simbólico, mas contundente, os estudantes paraenses es
tão ocupando a sede da Reitoria da Universidade Fede
ral para exigir dos poderes públicos federais uma solução 
para o caso do Hospital da Santa Casa._ 

Minha presença hoje na tribuna do Senado tem o ob
jetivo de sensibilizar o governo da União para socorrer a 
situação da Santa Casa de Misericórdia de Belém. Hã 
um plano de uma ação conjunta dos Miriistérios da Edu
cação e Cultura, da Previdência e Assistência Social e da 
Saúde para aCudir a situação porque o hospital da Santa 
Casa pode atender perfeitamente, se bCÕl- assistido e bem 
estrUturado, aos objetivos dessas três pastas da adminis
tração federal. A Santa Casa pode assistir aos segurados 
da Previdência Sociàl~ pode cumPfif pa·rte di assistência 
médica do Ministério da Saúde e pode proporcionar 
condições para_o estâgio dos estudantes de mediCina. Hã 
Decessidade desse plano em conjunto porque a Santa 
Casa não pode nem deve isolar-se para atender apenas 
aos objetivos de um só ministério até porque não há ins-
tituições similares _em meu Estado com _as quais se possa 
repartir ã solução do problema. E o motivo especial do 
meu pronunciamento ê conêlamar o governo federal a 
aceitar e pôr em prática esse plano de intenções dos seus 
três miniStério pOl-que, éom ele, a Previdência Socíal am
pliará sua estrutura para assistir aos seus segurados, os 
indigentes do Pará coOtinuarãO a dispor do seu único 

Tospital de socorro e os acadêmicos de Medicina terão 
condições de realizar o ~u indispensáVel aprendizado 
prático. - -

Como quase tudo no Brasil, o problema da Santa 
-casà de Belém é grande mas a solução requer urgênCia. 
E quero crer que os ilustres titulares dos três ministérios 
envolvidos no problema estão ·cônscios dessa situação e 
haverão de sensiblizar o Presidente da República para 
aprovar e pôr em execução o plano que mantenha o Hos
pital da Santa Casa de Misericórdia de Belém não só 
aberto, em funcíonam~to, no .. mom.ento, mas oficialize 
uma estrutura financeira que garanta permanentemente 
a ·prestação de seus necessãrios e beneméricos s~iços a 
toda comunidade do Estado do Pará. 

Era o que tinhã a-dizer da- tribuna do Senado, na espe
rança de ser ouvido fora deste ple;nârio pelas autoridades 
federais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A Fundação de Assistência ao Estudante, FAE, surgiu 
quando a Fundação Nacional do Material Escolar, FE
NAME, teve alterada a sua denominação, e foram am-
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pliadas as suas funções, nos parâmetros da Lei n9 7.091, 
de IS de abril de 1983. 

A missão fundamental da F AE consiste na realização 
de programas de colaboração com os Sistemas de Ensino 
dos Estados, Territórios e Distrito Federal, visando en
contrar meios e condições para redução dos altos índices 
de evasão, repetência e absenteísmo escolar. 

Pretende a F A E concretizar a política de escolarização 
obrigatória prevista na Constituição~ amParar e integrar 
o escolar na estrutura do sistema sócfo-econ6mico, êül
tural e político do País, merecendo destaque os investi
mentos vqltados para a área do livro Didático e da Ali
mentação Escolar. 

Inserem-se no quadro dos objetivos do Sistema de As
sistência ao EStudante (SAE): 

I) ampliar as condições de acesso à Escola (Bolsas de 
Estudos do 111 e 29 graus; Bolsas de Trabalho de ~9 gr~l!; 
Apoio Técnico-Financeiro às Residências Estudantis; 
Compras de Vagas);-

2) assegurar condições ao aluno de manter-se na es-· 
cola (Alimentação Escolar; Livro Didãtico- PLIDEF; 
Módulos Escolares; Material Escolar; Saúde Escolar; 
Residências Estudantis; Salas-de-Leitura; Auxflio
manutenção); 

3) assegurar a melhoria da qualidade do ensino (Re
dução das deficiências nutricionais e Educação Alimen
tar; Melhoria da qUalidade do Livro Didático; Progra~ 
mas de Higiene e Saúde-Educativos, Preventivos e Cura
tivos; Ampliação- das condições de acesso a livros e revisR 
tas de qualidade e valor pedagógico- salas de leitura). 

Na consecução dos seus múltiplos objetivos, de acor
~o com as disposições da Lei nl' 7 .091, de 19 de abril de 
1983, a Fundação de Assistência aO Estudante - F AE, 
foi instituída comO .. principãl instrumento do Ministério 
da Educação e Cultura para a execução da Política Na
cional de Assistência a-0 Estudante nos níveis de edu
cação pré-escolar e de l\" e 211 graus". 

O Relatório Seinestni1 relati_~Õ ao perf_odo dejaneiro/
junho de "1984, ·sismente agora divulgado pelo ilustre Pre
sidente da FAE, Doutor João Fe!ício Scãrdua, descreve, 
com rigor de minúcias, os aspectos quantitativos no conR 
cernente aos programas, objetivos e metas, clientela, re
cursos e atividades desenvolvidas. 

Alguns dados merecem registro, como, por exemplo, 
os relativos ao Programa de Apoio Didático-Pedagógico · 
(1ivros didãtícos e paradidãtiCos, 3 preçOs accessfveis à 
população estudantil, através dos Postos de Venda da 
FAE). 

O Programa Editorial conta com recursos alocados no 
total de Cr$ 1,6 bilhão para o exercício de 1984, os quais 
se a~::ham em fase de programação, para ex~ção em 
1985, porque, em face da natureza técnica e da especificiR 
dade do Programa, os produtos só são concluídos no 
exercício subseqUente. 

O Programa de Material Escolar abrange o material 
básico, de apoio ao pi-acesso ensino-aprendizagem colo
cado à disposição da clientela do 111 e 211 graus, a preços 
accesslveis, com prioridade de atendimento ao alunQ ca
rente de recursos financeiros. 

Para execução do Programa de Material Escolar Mó
dulos Escolares, foram alocados recursos da ordem de 
Cr$ 5,7 bHhões; para a Fabricação Própria Cr$ 3,5 bi
lhões e para Editoração, Cr$ I ,5 bilhão, perfazendo um 
total de Cr$ 10;1 bilhões. 

--A di~Í~ib~ição gTãu.iita de livros didãticos, destinados 
ao~ alunos carentes da Re~e Oficial cie Ensino de ]1' 

arau das Unidades Federadas, é uma das ações priori
tárias da FAE. 

O PUDEF- Programa do Livro Didático- Ensino 
Fundamental, é desenvolvido pela FAE, em Convênio 
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com as S_ecretar.:ias de Educação e Cultura das Unidades 
Federais, através de uma implementação descentrali;:a
da. - -- -

Dos Cr$ 28,9 bilhões assesUrados_para o PLIDEF, 
para o exercício de 1984, neste primeiro semestre, foram 
aplicados CrS 17,8 milhões. A cont~::apartida estadual 
(SECs/UFs), num total de Cr$ 904 milhões, corresponde 
à participação estadual no Programa. _ _ 

No primeiro semestre-de 1984, a FAE deu cobertura 
às 17 Unidades Federais, incluindo os Estados, Terri
tórios e o~-Di~trlto F~~ral, co~-3. distribuição, junto àos 
sistemas de Ensino, d~ U!ll total de 10.838.480 livros _e 
450.295 manuais. 

O Progr<J,ma Nacional de Alimentaçã.Õ Escolar -
PNAE, é .um-dos segmentos priÕritãrios da FAE, e suas 
diretrizes são emanadas do Pro~rama Nacional de Ali
mentação e Nutrição - PRONAN, em consonância 
com a poUtica social e educacional do G~vemO. 

O PNAE conta; para o exercício ·de 1984, com recur_
sos da ordem de Cr$ 184,~ bilhões, oriundos, basicamen
te, do FINSOCIAL/BNDE§~ Deise total, foram aplica
dos, neste primeiro Semestre, CrS l I5,3 bilhões com a 
aquisição-e distribuição de hlimentos básicoS e in-dustria
lizados. 

A programação do PNAE para o ano em curso prevê 
o atendimento de cerca de 20,8 milhões de estudante!! da 
Pré-Escola _e do _l~nsino de J9 _grau, correspondendo a 
83% do total de alunos matriculados no País. 

No que tange ao Programa de BolSas, são três os seg
mentos em que se desd_ob_ra -:- i~to é, Bo!s~s de Estudo 
para o Ensino de 1 I" e 29 Gr:au_s; Bolsas de Trabalho; e as 
Bolsas/ASMEC, que objetivam _a CO!}cessão d~ Bolsas a 
servidores do MEC ('29 Grau) -m~triculados em EstabeJe
cimentos da Rede P_articular de Ensino. No conjunto,_ o 
Programa de Bolsas da FA~ absÕrv_~- um ·tat3t de CrS 
6.905.132,00. 

Os dados anteriormente indicados bastam para carac
terizar a extraordinárja impor_tân'?ia, as dimensões e o 
desempenho da FAE, que execuÍa, aind3., diversos proje- -
tos_especiais, e inúmeras outras atividades igualmente re
levantes 

Para consecução das finalidad~ progra~a"das nos 
vârios segmentõs de sua atuação, o Orçamento -da Fu_n
dação de Assistência ao· Estudante- F·À-E. alcançou o 
montante de Cr$ 231,1 bilhões. - - - -- -· 

Os recursos destinados à F AE são originâriós de fon
tes diversas, sendo que a pareei~ dO FiNSOciÀL rep~ 
senta 64,89% do total. 

Vale a Pena acentuar que, no Orçamen-to da FAE, o 
maior percentual de aplicação incide sobre o Programa 
Nacional de Alimentação Es<;.olar- PNAE -78,85%. 

São estas as ligeiras observações que desejava fazer à 
margem do Relatório Semestral das Atividades da FAE 
relativo ao período janeiro/junho de 1984. 

Desejo, nesta oportunidade, felicitar o seu ilustre Pre
sidente João Felicio Soãrdua, pelo seu eficiente desempe- -
nho a frente do órgão e pela valiosa e bem documentada 
prestação de contas de suas atividades. 

Ao mesmo tempo, deve ser ressaltado o trabalho de
senvolvido pela brilhante equipe de Diietores; TécniCos e 
Servidores, pelos excelentes resultados gbtid~ pela 
FAE. 

E, finaliZando, congratulo-me com a eminente Profes
sora Esther de Figueiredo Ferraz; Ministra de Estado da 
Educação e Cultura, pelo integral ap()io que vem pro
porcionandO à FAE, assegurando condições objetiva~ 
favorâveis à plena consecução dos objetivos da ingi_
tuição. 

Era o que tinha a di~er, -Sr. Presidente. (MUito beffil 
Palmas.) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nun~ia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: -

Quero registrar a realização, nesse final de semana, no 
Auditório Petrônio Portella, do I Encontro c;l,e Professo
res do Distrit<:i'Federal, promovido pelo Sindicato dos 
Professore$_ de Brasília, presidido pelo 'Professor José li-
bério Pimeittel. -

O evento ContOu Cõfu a Presença de grande número -de 
educadores e constou de dois teffiãs principais: "A escola 
que temos e· a esCOla que queremos" e "O momento atual 
e a organização dos professore-s" e está sendo considera
do extremamente importante para o api-imoramentO das 

·atividades do ensino e o' fortalecimento da classe. 
Certamente, se a greve dos professores de Brasília, em 

1979, deve ser considerada o ponto culminante de uma 
-luta que-vinhil sendO traVida df:Sde -i97S, esse I Encontro 

= de Professores marCará uma nova eta_Jjã ·na vida da esco· 
la do Distrito Federal, não·a·penas erh ·relação à organi~ 
zação âa categoria dos professores, mas também no que 
di~_ respeito à qualidade do e-nsino, o que seráimportarfte 
para a definiÇão-de um projeto EduCação-para o Pais. 

Por outro la,do, não se pode perder de vista a questão 
- salarial, jâ que, nos últimos anos; foi eXtreÍnamerire cruel 

a perda do valo_r real de seus ·salâriOS. 
Preciso também solidarizar-me com a luta do Sindica

to dOs Prof~sõres d9,DF p_eta anistia, ou seja, pela read
missão das' centenas de mestres que, após 1964, foram 
dCmitidos Pór ·motivos políticos. Por ser de jusUçã., Soli
cito qUe o GDF os readmita com urgência. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito beml 
Palmas.) -

- O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla).,... Não hã mais 
Oradores "inscritos. _ 
__ Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
,sessão, designando para a sessão ordinária_ de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139,DE 1984 
(Ef!l regime de urgência- art. 371, c, 

do RegiJilento l:nterflo) 

Votaçà9;- etii pfimeii-~ iU.rrio, do Projefõâet.ei aQ 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 ~e 
1977 (Lei das S1.1blegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorâVel, proferido em Plenário, 
da Comis:;,ão __ 

-de Constltuiçio e Justiça. 

Votação, e-m turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~" 10, de 19!h (n~" 1.529/79, na Casá.'deorigem),-que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais; 
dos ex-colnbatentes segurado_s _da Previdência So_cial, 
tendo . 

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

-de Legislação Social e 
- de Finanças. 

3 

Votação: em turno único, dO Projeto de Lei da Câma
ra n'? 44, de 1981 (nQ 58'7f79, ria Casa de origem), que 
Veda <loS .i~iCul_os de comunicação de massa (rãdio, tele
visãO; -cinem-a," jornais, revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer Outro tipo de publicação) aceitar a autorização 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

___ ou a veiculação de.anúncios e de comerciais que não se-: 
j3m negociados, produzidos, criados, filmados, grava-
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dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

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

- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'? 53, de 1977 (n'? 217/75, na CãSa-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 19-81 ~-das Comissões: 

- de Legislaçio Social; e 
- de Ed!J.Cação e Cultura. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nt? 65, de 1979 (nt? 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviâria Federal a seus ocupantes, tendo 
--.PARECERES-sob n's 335 e336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981 das ComJssões-: 

-de Transportes, Comuid.Ca.Ção e Obras Públicas, l'~' 

pronunciamento: contrário; 2'? pronunciamento: favorável 
ao Projeto ·e à ·Eme-nda de Plenãrio; 

--=--de F'manças, I~" pronuliclamento; favorável; 29 pro
nunciamento i fiivorãvel à Emenda de Plenário; e 

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

6 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Lei cfa Câma
ra tl~" 14, de 1984 (nt? 2.867J76, na Casa de origem), que 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tta
baiho, aprovada pelo Decreto-lei nt? 5.452> de lt? de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob nt?s 299 e 300, de 1984, das C~mis
sões:-

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

-de Legislação Social, contrario. 
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-· Vot~ção, ~-tu~no -único, do P~ojeto d~ Lei da cânia
ra nç 2ll, de 1983 (n" 4.1 (2/80, na Casa de origem), que 
acr~s~enta parágrafo único ao art. 39 da Lei n9 1.060, de 
5 de Íevel-eiro de 1950, que trata da assistência jUdiciária 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 465, de 19R4. da 
ComisSão: 

- de Constituiçio e Justiça. 

Votação, em turno únic_o (apreciação preliminar daju
ridlcídade, nos ternios do art. 296 do Regimento [nter
no); .do Projeto de L~i _da Càma~~ n'? 79, de 1979 (n'? 
1.511/75, na Cªsade o-r}iem), que acrescenta parãgraro 
ao art. 5'? da Lei p'? 3.807, de_26 de agosto de 19601 que 
dispõe sobre a ~i Org;lnica da Previdência Social, alte
rada pela Lei fl9 5.89o;ge &de junho de 1973,_iendo 
PARECERES~ sob nt?s 692~e 693, -deJ982, daSComiS-

sões: 
-de legislação Social, f~vorável, nos termos- de 

Substitutivo que apresenta; e 
--de--éOm~tituiçãO e JuStiça", pela injuridicidade do 

Projeto e do SUbstitutivo da Co'inissão de Legislação So· 
cial, com v_oto vencido, em separado, do Senadod~:t:anCO 
Montara. 
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Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do _S_e~ 
nado n~" 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que estabelece abatimento nos preços de derivados 
do pe,tróleo e d_o álcool, quando destinados ao consumo 
próprio de motoristas profissionais autónomos) tendo 

PARECEREs-, s·ob n~' 533, de 1984, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento n~> 240f84, 

do Senador Virgílio Távorã, solicitando seja o projeto 
submetido a votos, nos tennos do art. 315 do Regimento 
Interno.) 

lO 

Votação, em primeiro turno, do Prgjeto de Lei do Se
nado n'i' 41, de I 982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo âo Decreto-lei n' 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Lotería Esportiva 
Federal, e dá oUtras_ providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões:-

-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: con
trário; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do Substitutivo da Comissão -de Finanças; e 

-de Finanças, favorãvel, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estâ encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO !'ELO SR. 
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 29-10-84 E 
Ql!E, ENTREGUE À REVISÃO. DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADCTPOSTER!ORMENTE. 

O SR- MOACYR DUARTE (PDS - RN. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Br. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Lamentavelmente, tudo faz crer que estã ocorrendo, 
no Senado Federal, um comportamento orquestrado, 
uma estratégia previamente acertada, que tem como es
copo a deflagração de um processo de intimidação e de 
uma tentativa de comprometimento da figura austera do 
Presidente Moacyr Dalla, objetivarido que S. Ex' se sin
ta, inclusive, psicologicamente impossibilitado de agir na 
conformidade com os seus princíPios e Com a sua cons
ciência jurídica. _ 

Esta Casa está caminhando por veredas que não deve 
percorrer, pois ela jam-ais deverã ser um sangradouro de 
paixões desaçaimadas, nem de ódios inconformados, 
nem deverá ser trincheira, tribuna, palco, abrigo ou refú
gio, asilo ou máscara, para desabafos e_ para irresíg
nações. 

Já se foi o tempo em que se compreendia a tribuna 
parlamentar como uma manifestação de Ioqiiacidade, o 
culto da verborréia, o endeusamento das frases bombás
ticas, as tiradas de ereito, os-tQrO_eiõs_ de palavras, odes
comedimento verbal para repercussões ef'êmeras e SQIJ-Q

ras, nos ouvidos patêticos dos auditórios em êxtase. -

Na era da comunicação não hã mais Iugarpara o esti
lo barroco na linguagem parlamentar. Também jâ nãO
existe mãis aQUele tipo de ouvinte que se sentia imantado 
pelo sortilégio e- magia da oratória ressoante, cantant_e, 
rimada e cadenciada nos velhos chavões do gongorismo 
tribunício. 

Hoje, o que conta é a gramátiCa da linguagem exata e 
da palavra justa, e quem a conb~ce. e a aplica e a domina 
consegue notoriedade. O pOder da palavra está na força 
intrínseca que ela carrega como carga de verdade e peso 
de valor. 

O Sr._ Fábio Lucena --V. Ex' me permite um aparte, 
pobre Senador. 
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O SR. MOACYRDUARTE- Ouço, com muita hon
ra, o aparte de V. Ex• 

o Sr. Fábl~ LUcena- Evidentementet não sei a q_Uem 
V. Ex• se dirige, com o seu tão gongórico pronunciamen
to. 

Mas eu diria que estamos, efetivamente, diante de um 
autêntico djsc.urso de algibeira. Porque V. Ex• tíra do 
bol::~_o um discurso, e dá impressão de que este foi prepa
rado para determinada circuntância ou para certa oca
sião. 

Parece-me qlle este discurso que V. Ex• traz,- muito 
bem urdido, muito bem elaborado, muito bem concluído 
e escrito, parece~ me que era um discu-rsO para hoje, mas 
se houvesse motivação para tanto. Não sei se houve ou 
se não houve e, também, não sei se arilãnhã haverá nova 
motivação para que V. Ex' volte a condenar- o direito
é seu- o gongorismo, o discurso ultrapassado, o discur
so sextilhista, a linguagem ~-ªJ!Ion_iana, a linguagem de 
Vieira, a linguagem de Rui. Em síntese, nobre Senador 
Moacyr Dua,rt_e, causa-me um pouco de impacto este seu 
pronunciamento: porque ele se coaduna tanto com a 
oportunidade, coiTlO presumível, admito eu, resposta ao 
meu pronunciamento, que chego a temer pela extraordi
nária capacidade de premonição de V. Ex' em conseguir 
escreY.er respostas para acusações que ainda serão ou po
derão ser feitas.' Era o aparte que eu tinha que lhe dar. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. __ PresiQente, guan
do declarei que estava havendo _um comportamento~or
questrado por parte de alguns dos Srs. Senadores _da 
Bancada oposicionista, admito algumas exceções, mas 
em regra, este C()mportamento está se fazendo sentir. E 
eill_ Sessões passa<!_ª~· V.-_Ex~,-~r. Pr~sidCnte~ tambê~_rOi
alvo da mesma suspeição, das mesmas diatribes, domes
mà processo de intimidação, cujo porta-voz, hoje, foi o 
representante do Estado do Amazonas, e nas sessões an
teriores outros representantes tambêm oposicionistaS. 
ConseqUen-temente, o discurso chamado de algibeira, 
tanto signilica o proti!Sto do meu Partido ao orador de 
hoje, como se aplica também aos oradores que utiliza
ranLo mesmo diapasão quando se referiram ao compor
tamento e a postura do Senador__ Moacyr Dalla, 
colocando-o sob suspeição. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Honra-me·o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Gastão Müller - Senador Moacyr Duarte, es
tOu oUVindo, como sempre, com atenção o discurso de 
V. Ex~ E V. Ex' tem insistido em intimidação. Eu, pelo 
que conheço do Senador Moacyr Dalla, S. Ex• não é ho
mem para ser intimidado~- Intimidado por quem? Por 
quê? Eu, em nome do PMDB e pessoal, protesto contra 
essa afifrilação de que o Senador Moacyr Dalla está sen
do intimidado. Não acredito que S. Ex• seja intimidado 
por nenhum Senador. De modo que ressalvo esta si
tuação. Peço a V. Ex• que retire essa expressão intlnilda
do. 

O SR. MOACYR DUARTE- Eu não corrijO nenhu-
ma expressão do meu discurso, porque:, disse e repito, es
tá se pfocessarido uma tentativa de intimidação do Presi
dente do Senado Federal, embora saiba que ele não é ho
mem para se acuar com as catilinárlas e verrinas que lhe 
são maldosamente assacadas. 

O Sr. Gasti9 Miiller- Nem de V. Ex~ ou de outros 
do PDS que também querem intimidá-lo ao reverso, 
ameaçaii-dõ com ameaça nossa. O Senador Moacyr 
Dana está acirila de" qualquer ameaça e acima de_quai
Cjuer foi--rria de querer pressioná-lo. S. Ex• vafcomandar, 
como sempre comandou, o Senado com a maior isenção 
e com a maior lisura e capacídade de liderança que S. Ex• 
tem. 
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O SR. MOACYR DUARTE - Todos nós sabemos 
que S. Ex' é um homem que se encontra acima de qual
quer suspeita. Nem se amedrontará, nem se arrecearã 
das ameaças, ostensivas ou veladas, que lhe_ estão sendo 
dirigidas pelas mesmas pessoas de quem, ontem, recebia 
elogios e louvação. 

Sr. Presidente, fez bem o Excelentíssimo Senhor Mi
nistro da Justiça quando adotou providências, neces
sárias e acauteladoras, para evitar que fatos lamentáveis 
tivessem _por palco a Assembléia ~egislativa do Estado 
do Maranhão. · 

O nobre Senador, representante do Estado do Amazo
nas, evoca uma legislação anterior à legislação que insti~ 
tuiu o Colégio Eleitoral, pois a legislação do Tribunal 
Superior do Trabalho se refere, e sabemos, a eleições ge
rais, nos mais div.ersos níveis, que ocorram no território 
dos Estados, e nesse particular, é que compete ao Tribu
nal, através do seu Pleno, requerer, se assím julgar por 
bem, a Força Federal para garantir a lisura do pleito. 
Sabe S. Ex• e o sabe muito bem que, no âmbito da As
sembléia Legislativa, a autoridade máxima para garantir 
a independência do pleito e a integridade tisica dos depu
tados _é o Presidente dQPoder. E foi o Presidente da As~ 
sembléia LegislatLva que solicitou ao Sr. Ministro da Jus
tiç_l:! as Providências cabíveis -para l:vitar que ocorressem, 
naquele nobre Estado, fatos previsíVeis, os quais po
deríamos lamçntar s~ não tivessem sido postas em prâti
ca as _medidas cautelares promovidas pelo Sr. Ministro 
Ibrahim Abi-Ackel. Imagine V. Ex' se, por acaso, vier a 
ocorrer- o que não admito nem por hipótese remota-
qualquer di§túrbio no âmbito do Congresso Nacional, 
na oportunidade da reunião do Colêgio Eleitoral. Per
guntaria a V. Ex• Seria da competência privativa do Pre
sidente do Congresso Nacional a solicitação, à autorida
de de direito, das medidas asseguradoras à normalidade 
do pleito e coibitivaS de possíveis distúrbios e provo
çações_? Ou essa competência extrapolaria da alçada da 
Presidência do Congresso, para ser deferida ao Tribunal 
Superíor Eleitoral. A resposta é elementar. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex' um aparte, 
nobre Senador Moacyr Duarte? 

O SR. MOACYR DUARTE - Com prazer. 

O Sr. Gastão Müller --Só um detalhe. O que houve 
no Maranhão, para nós foi interVenção federal indébita. 
Mas V. Ex• esqueceu o problema da escolha do Colégio 
Eleitoral do Estado não era problema da Assembléia Le
gislativa, era problema simplesmente da Bancada do 
PDS, _que- ê majoritária: reunir sob a Presidência do 
Líder da Bancada e decidir a escolha dos seis nomes. 
Não era problema de Presidência da Assembléia Legisla
tiva do Maranhão. Por que, então, ·essa precipitação do 
eminellte President!! da Assemblêia Legislativa de reque
ret_tropa federal, se não era problema daquela Casa? 
EIC$ poderiam se reunir numa outra sala qualquer do Pa
láciO da Asseml;>léia do Maranhão - está aqui presente 
o Senador Alexandre Costa- e votar, brigar entre eles, 
e decidir. Não e_ra precis-O que estivessem funcionários da 
Polícia Federal, de metralhadora em punho, pelo que se 
vi"u, na televisão e nas fotografias, dentro do plenário da
quela Çasa Legislativa. ÃÍ que foi o ponto fraco da ques
tão. Agora, se a moda maranhense é essa, o Senador Ale
xandre Costa está aí para teStemunhar· com a sua sapiên
cia e Com Os seus longos conhecimentos-da política ma
ranhense. 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex• um aparte, 
- nobre Senador? 

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex' está inteiramente 
equívtlcado. Não houve absolutamente intervenção fede
ral. Nem V. Ex~ vai aceitar que seis POliciais da Polícia 
Federal façam intervenção no Estado. O_ que houve foi 
uma coaç_ão do Gover~no do Es.tadt?, que não permitia 
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que fosse realizada a eleição, porque sabía que tin~a mi
noria; retirou toda a polícia da cidade; despejaram os ô
nibus cheios de bandidos, cheios de policiais à paisana, 
justamente para evitar que essa--eleição fosse_reaHz~a. A 
quem se poderia requerer garantias, para que não hou
vesse um massacre na Assembléia? A quem? Ou V. Ex' 
queiia que eu, seu colega, e outros parlamentares f~sse
mos trucidados na Assembléia-LegisJã1lVa do Mara-
nhão? 

O Sr. JUtaJiy Mllgii.lhies- Nosso Poder desarmado. 

O Sr. AlexAndre Costa- Certo, nosso Poder é desar
mado. 

Recorremos à Polícia federal. Mas, será que foi a 
Polícia Fedúal que nos deu maioria, Senador. Ach'? q1;1~e 
esta Nação é bastante lúCÍda pa-ra compreender que isso 
é aleg"ação de perdedor; por~ue essa _maioria~~ dezessete
destituiu- a- fíderança, c}ut eraril do Governador, essa 
mesma maioria comparece e vota na chapa, que fo(_ ve_n· 
cedora. Isso, sim é maiorii, SC:onador? Mas suponhamos 
que tenha sido a :Polícia Federal, a dar ess~ maio~ia. ~u 
pergunto: E a noSSa ·maioria nli Câróarã Federal, aonde 
somos nove contra cinco, -terã sido também a Polícía fe-- _ 
dera!? Terã elã obri:Sidã OS nove DePui-àd'?.s a ficarem do 
meu lado? E no Se'nado da República em que os doís Se~ 
nadores do Partido encontram·se desse lado, terã sido a 
Políciii Federri.l que também nos obrigou? Nij_o, tenha 
paciência nobre Senador. Não tenho satís~~çào alguma 
com as vitói-ías que o fado de V. Ex• consegue, mas espeM
roque V. E:<• respeite a vitóría cfue Cu e meus compa
nheiros conseguimos, honrada e honestamente no ~ara· 
nhão, pelo voto de 17 companheiros que lã estão parare-
petir seu voto tantas vezes seja necessãrio. 

O Sr. Gastio Müller --Congratulo-me_ com V. Ext 
pela explicação, -e faço votos de que o PDS também con-. 
corde e não dis~uta a riosSa vitória no Ceará, em que _o __ _ 
candidato a Více-PniSidente da República da chapa de 
V. Ex• foi derrotado ria escolha do Colégio Eleítoral. S.ó 
que no Ceará parece que a coiSa soci~~ente funciona de 
outro jeito, e não hOuve n_eC~Ssi~ade da pre~ença da poli:_ 
cia do Estado nem da Polícia Federal; zero a zero no pla
car. 

O Sr. Alexandre Costa- NatUralmente porque havia 
um governador pelo menos civilízado. 

O Sr. Gistâõ Müller -:...:-v. Ex• ê que estâ afirmando is-
so. 

O SR. MOACYR DtJARTE- Sr. Presidente, o apar
te com que o nobre Senador Gastão MUller me distin
guiu, além de encerrar uma profunda ingenuidade, com 
a devida vénia, não trouxe conseqüência ao meu rà.ciocf
nio. S. EX• afirma que o problema não era da Presidência 
e sim da Liderança. Mas, Sr. Presidente, o poder de polí
cia, nci ·âmbito das Assembléias Legi~lativas, é cometi4o 
ao Presidente da Casa, não havendo delegação ao lider 
de qualquer bancada com vistas a exercitar o poder d_e 
polícia no âmbito de sua Assemblêia. Conseqüentemeii
te, qualquer medida preventiva, qualquer providência 
acauteladora devem partir tão-só e exclusivamente do 

·Presidente, jamais das lideranças partidárias. 

O- Sr. Gastão MüUer- Vou-me explicar melhor, Se
nador Moacyr Duarte,_ com a licença de V. Ex' A lei 
complementar que foi aprovada aqui que regulamentou 
o Colégio Eleitoral, diz que a Liderança do Partid_o !_l!Cl
joritário reúne~se -não diz que· precisa ser no plenário 
da casa legislativa -e entre eles votam e escolhem ·os 
seis e mais dois suplentes. Então, quap.do_eu ~ritiqud ª 
acão dO Presidente de convocar a Polícia Federal, melf 
argumento é o seguinte: não havian~essidade nem!. •. 
Quantos são, eminente Senador Alexandre Cost_a, os 
membros eleitos pelo PDS? 

o Sr. Alexandre Costa- Hã necessidade, sim, porqtiC -
são representantes da Assembléia Legislativa. 

O Sr. Gutio MUller - Sim, exato, mas quantos são 
- os representantes? 

O Sr. Alexandre Costa - São 33.. 

O Sr. Gastão MUller - Os 33 fariam reunião numa 
sala da Assembléia, com-a presença da Justiça Eleitoral, 
e faziam a escolha. Então, não precisava ser no plenário 
onde_ se criou aquilo que se viu na televisão e pelos jorM 
nais, foi um espetácuio desagradável para a classe políti
ca. 

O_Sr • ..\lexandre Costa- Mas a briga foi provOcada 
pelos perdedores. 

O Sr. G.~tio MWier - Então, aí não haveria necessi
dade do poder de polícia do Presidente, era um problema 
da bancada se reunir numa sala da Assembléia. 

O SR. MOACYR, DUARTE- Queira me desculpar o 
eminente Senador Gastão MUller. Não foi um espetácu
JQ_desprimoroso~ nem desagradável. Foi um espetãculo 
de fé democrática, de lisura de um pleito e_ garantidor da 
integridade física daqueles que integram a Assembléia 
Legislativa. 

Se, por acaso, Sr. Presidente, essas medidas não tives
sem sido adotadas, talvez estivéssemos aqui a lamentar 
o-corrências que eram perfeitamente previsíveis, tendo 
em vista os jagunços e pistoleiros que se encontravam n_o 
recinto dãA.ssembléia--Legisiã.tiva, numa atitude de pro
vocação e âe ameaça aos Srs. Deputados. O poder de 
polícia exercitado em boa hora pelo Presidente da As:
sembléia:LegiSíã.tiVa, atraVés do órgão co~petent~, que é 
o-Ministér[o da-Justiçil, evitou que fatõs profundaJ_llente 
depl9rãveis,-pudessem estar, hoje_, motivando discursos e 
lamentações. 

Õ-Sr. Alexã.ndre C~ta- Permite V. ~:~_!1D1 11parte? 

O SR. MOACYR DUARTE - Pois não. 

O Sr. Alexandre Costa- S. Ex' desprimoroso porque 
vencemos._ Fatos iguais àquele acontecem diariamente 
aqui no congresso Nacional, permanentçmente, fatos 
piores- dO ·q-u.-e--este acontecem no Congresso Nacio~. 
Mas, nem sempre a'"violênda é desprimorosa. Um- di~
curso se_melh~n~e a esse, feito pelo Senador Fábio Luce-

- na c~ntra o -P~esidente da Casa, é uma violê:Õcia pior ~o 
que a Violência física. 

O Sr. Fábio Lucena- Deve estar havendo um equívo
co-. 

O Si-. Aiexaõclre Costa - Não estã haVendo equívoco, 
e V. Ex• não venha fazer gracinha comigo. 

O Sr. Fábio Lucena - EU nãO posso intervir no pro
nUnciamento do Senador Moacyr Duarte. 

--o-Sr~ Alex~dre Costa- Não venha mesmo. 

O Sr. Fábio Lucena- Não, nem V. Ex". 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex~ fezissoporquetCmos 
um firesidente altamente tolerante: fosse outro, V. Ex• 
não cometeria o atentado que praticou contra a Presi
dência da Casa. 

O Sr. FábiO Lucena- Sr. Presidente, eu não posso in· 
terferir no.-pronunciamento do Senador Moacyr Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Faço um 
-apelo ao nobre Senador Alexandre Costa para solicitar 
os apartes na hora oportuna. 

O Slt MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, qual
quer Sr. Senador ... 
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O Sr. Fábio Lucena - Pcirmite V. Ex' um aparte? 

O Sr. HenriqueSantiJJo- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE - ... poderá, em qual
quer oportunidade, intervir no meu pronunciamento, e 
eu receberei o aparte como uma distinção e um privilé
gio. 

Concedo _o_aparte ao nobre Senador Fábio Lucena e, 
posteriormente, o concederei ao nobre Senador Henri
que Santillo. 

O Sr. Fábio Lucena - Quero declarar que se o discur
so foi violento contra o Sr. Presidnete da Casa, que o Sr. 
Presidente tome as providências regimentais contra mim. 
No caso, é S. Ex• a autoridade presumivelmente ferida. 
Eritão;- cabe -a ele dizer se sentiu ofendido ou não. E, no 
caso de eu o haver ofendido, tenho consciência _de que 
não fiz; há os-remédios regÍmentais, hã até ma.ls do que 
isso, há a Constituiçãod Federal. Era a declaração que 
eu queria fazer a V. Ex• apenas pela citação feita pelo 
nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Henrique Santlllo- Apenas para dizer a V. Ex• 
qu_e Deus rios Iívre--a todos da violência das armas. E o 
que eu acho_ mesmo, Senador, sem entrar no mérito, é 
que é deprirTiente para o Pafs, realmente presenciar aqui
lo que ocorreu no Maranhão, independente de saber de 
que lado estava a razão, não vou aqui entrar no mérito. 
Se há, se houve jagunços de um lado, houve policiais ar
mados ostensivamente _de outro. E isso pensei eu, inge
nuamente, já haver acabado no Brasil de hoje, jã não ha
ver lugar mais no Brasil de hoje. Eu estava ingênuo, esta
va -_tomado de ingenuidade ... 

O Si. AleXandre Costa ..:.._ O Estado de V. Ex• é useiro 
e vezeiro nissO~ 

O Sr. Henrique Santlllo --Indique V. Ex•, por favor, 
um caso, eminente Senador, patrocinado pelas forças de
mocráticas do meu Estado, e que não tenha sido patroci
nado pelas forcas que V. EX• apóia. 

O Sr. Alexandre Costa- Não desejo dialogar, até por 
~espeito a ·eminentes nomes de Goiás, como o Senador 
Mauro Borges aqui presente. 

O Sr. Henrique Santillo- Justamente V. Ex• há de 
convir, no meu Estado não Ex• Agora, eu não quero sa
ber se é no Maranhão-, se ê na Paraíba, se ê em Goiás, se 
é ~o Aiu.azonas ou no Acre. Agora, _é deprimente que 
possa ocorrer -no- Brasil. 

O Sr. Altxàndre Costa -l:julgamento de V~ EX', por
que nós, do Maranhão, não precisamos de lições de bom 
comp"O"rtamento, nem -das lições de moral de V. Ex• 

O Sr. HerniqUe-santHio-.:.... Não; eu não estou aqui a 
dar lições e nem de moral. Eu, como brasileiro, me acho 
na situação ... 

O Sr. Alexandre Costa- Terrios a nossa moral, e não 
aceitamos aulas de procedimento. 

(j Sr. HeDriiJ.ue S.Dtnlo ~.-.. de considerar deprimente 

o qu::op5!!reu. 

O Sr. Alexandre Costa- Isso é uma posição de V. Ex• 
Não aceitamos e nem julgamos _ _v. Ex• em c-ondições de 
no-s ditar normas de conduta e de moral. V. Ex• não nos 
dita normas porque não as aceitamos. 

O Sr. Fâbio Lucena- Nobre Senador Moacyr Dura
te, apenas para deixar claro que eu, em momento algum, 
aqui, falei no Estado do Maranhão. Eu abordei a 9ues
tão do Ministério da Justiça em tese. Eu abordei o Insti· 
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tuto da requisição de força federal. Não toquei no Esta
do do Maranhão ou Estado do Ceará em nenhum mo
mento do meu discurso. V. Ex*, Senador Moacyr Duar
te, é quem trouxe à colação esse problema. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, trouxe 
à colação, porque era evidente a intenção do nobre Sena
dor Fábio Lucena, quando invocando o dispositivo ·de 
uma resolução ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de 
V. Ex• está terminado, nobre Senador. 

O SR. MOACYR DUARTE - •.• do Tribunal Supe
rior Eleitoral, afirmou que era competência daquela 
Egrégia Côrte a requisiçãO de foiÇa (edéral. ~ competên
cia, mas para garantir eleições que se processem no terri
tório dos Estados, jamais no âmbito das Assembléias Le
gislativas, porque esta competência está definida como 
sendo do Presidente da Assembléia, do Presidente do Po
der Legislativo de cada Estado. E não, e jamais, do Tri
bunal Regional ou Superior Eleitoral. 
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O Sr. Fiblo Lucena - Mas E: um contra-argumento. 
V. Ex! co_ntra-argumenta aos argumento~ que aqui apre
senteL Essa me parece a discussão legítima. Eu sustento 
o argumento, e V. Ex' o contesta, embora eu não concor
de com a sua contestação. Agora não vou desconhecer 
de V. Ex• a autoridade intelectual, moral e política para 
dis.c.utir a matéria, no seu campo competente que é o Se
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de 
V._êx'~_nobre Senador MQacyr Duarte, está terminado. 

O SR. MOACYR DUARTE- Vou concluir, Sr. Pre
sidente. 

Também não considero desprimoroso o episódio. O 
episódio que se estava pretendendo levar a efeito, os atas 
que se estavam pretendendo perpretai no Estado do Ma
ranhão, no âmbito da Assembléia Legislativa, estes sim 
poderiam ser considerados desprimorosos e até profun
damente lamentãveis. 

Sr. Presidente. a presença da Polícia Federal, como 
elemento garantidor da normalidade dC? uma sessão 
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numa Assembléia, ãssegurando a lisura do pleito, o seu 
pleno funcíonãffiento; a sua instalação e o seu encerra
mento, sem se verificar sequer um só incidente por partr 
daqueles que estavam exercendo o poder de policia, s_6 
merece elogios. É um comportamento louvâvet e o Sr. 
Ministro da Justiça faz jus aos nOssoS aplausos e aos 
nossos encôrriios. V. Ext, Sr. Presidente, que tem adota
do um comportamento com~ Presidente do Senado Fe
deral, comportãmento para o qual não poderemos ja
mais regatear os nossos cumprimentos e a nossa exaJ
tação, V. Ex• receba a solidariedade da bancada do PDS 
e creio que, nesta solidariedade, pelo silêncio de muitos, 
estã ímplícita tambéil_l_ a solidariedade de Srs. Senadores 
que têm aSSCnto na bancada da Oposição, porque V. Exf., 
como Presidente- quer como Presidente do Senado Fe
deral, quer como cidadão, quer como pai de família, 
quer como político com longa vivência parlamentar, 
continuará sempre, a despeito dos baldões que procuram 
lhe atirar, a merecer o nOsso respeito, a nossa conside
ração, o respeito e a consideração da Nação brasileira. 
(Muito bem! Palmas.) 
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SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regi
mento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N• 64, DE 1984 

Acrescenta§ 5• ao art. 359 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 58, 
de 1972, dispondo sobre a jornada de trabalho dos médicos. 

Art. I• O art. 359 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 58, de 1972, pas
sa a vigorar acrescido do seguinte § 5•: 

"Art. 359. 

§ 5• Os médicos cumprirão jornada 'diãria de 4 (quatro) horas corridas." 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Senado Federal, 6 de novembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

l-ATA DA 191• SESSÃO, EM 6 DE No-
VEMBRO D)! 1984 , 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

l.l.l - Men,.geos do Senhor Preoldeute da Re
pública. 

-Nos 196, 197, 198 e 199/84 (nos 401,402,403, c 
404/84, na origem), restituindo autógrafOs de proje
tas de lei sancionados. 

- Nl' 200/84 (n~' 407/84, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

Submetendo ao Senado a escolha_ de noiJle indica
do para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- Nl' 201/84 n"' 408/84, na origem), referente à 
escolha do Dr. Luiz Octávio Pires e AlbuQuerQUe 

SUMÁRIO 
Gallotti para exercer o cargo de Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposen· · 
tadoria do Ministro Pedro Soares Muíioz. 

1.2.2- Olidoo do Sr.Jo-Secreflirio da Cômara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação da seguint~ matéria: 

_......._Projeto_ de Lei do Senadp n' 70/84 (n' 
4.123/84, na Câmara dos Deputados). 

Encaminhando à revlsdo ao ::[.enado autógrqfos doa 

seguintes proje!r;_~: _ 

-Projeto de Lei da Câmara n• 177/84 (n' 
2:039/19, na Casa de origem), que acrescenta pará
srafo ao art. 450 da Coilsolidaçâo das Leis do Traba· 
lho, aprovada pelo De:creto.:.leí n• 5.452, de 1' de 
maio de 1943. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 178/84 (n'>' 
2.241/79, na Casa de otigeq~~ que estabelece a obri· 

gatoriedade de constar das capas de disCos de músi
cas nacionais as respectivas letras e os dados biográfi· 
cos dos seus autores, e dâ outras providências~ 

-Projeto de Lei da Câmara n' 179/84 (D.' 
1.521f79, na Casão de origem), que veda aos cônjuges 
e a parentes consangUíneos ou afins, entre si, até o 3' 
grau, pertencerem ao mesmo diretório partidãrio, 
acrescentando inciso ao art. 26 da Lei n\" 5.682, de 21 
de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos. 

-Projeto de Lei da Câmara no 180/84 (n' 379/79, 
na Casa de origem), que atribui aos vogais das juntas 
de Conciliação e Julgamento a função de conciliar os 
dissf~ios individuais, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~' 181/84 (n' 
1.797/19, na Casa de origem), que acrescenta d.isposi
tiyo à Lei n' 4.595, de'31 de dezembro de 1964, que 
dispõe sobr.e a Reforma Bancâria, para o fim de de
terminai' que as instituições finailceiras privadas tor
nem públicas as suas :~belas de juros. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUI2 CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrotivo 

-ProjetO de Lei da Câmara n9 182/84 {i:it-
2.106/79, na Casa de origem), que profbe_o fu~o nas 
salas Qe aula, auditóiíos e -bibliotecas dos"'estãbeleci~ 
mentos de todos os graus e modalidades de ensino, e 
dá outras providências. -

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 1_83/84 (n9 1_~9)83, 
na Casa âe origem), cjue altera a Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Pla
no Nacional de Viação, incluindo a Rodovia de Inte-
gração Sul-Centro..Oeste. -

-Projeto de Lei da Câmara n9 184/84 (n' 
1.578/83, -na: casa de origem), que inclui, no cálculo 
dos proventos de aposentadoria, gratificações de 
complementação salarial e de serviço extraordinário 
percebidas por servidor público na atividade, e dá 
outras providênciaS. -

-Projeto de Lei da Câi;tlara n9 l85f84 (n9 
2.189/79, na -Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de um Distrito Rodoviário" do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem- DNER no Es
tado do Acre. 

-Projeto de Lei da Câmara"' 186/84 (n' 871/83, 
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n' 
6.996, de 7 de junho de 1982, que dispõe sobre a utili
zação de processamento eletrônico de dados nos ser
vições eleitorais, e dã outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 187-/84 (n' 386/8"3, 
na Casa de origem);- que deter-m"inã: a devolução aos 
munidpios do montante das retenções efetuadas a 
título de custeio do serviço de lançamento e arreca
dação do imposto sobre a propriedade territorial ru
ral. 

-Projeto de Lei da Câmara n9188/84 (il' 260/83, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art: 
132 do Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 189/84 (n' 
2.550/79, na Casa de origem), que modifica _o Plano 
Nacional de Viação. ·-

- ProjefO ___ de Leí --da Câlnara n' 190/84 (ii' 
2.804/80, na Casa de oriSem), que torna cibri8af6ria 
a construção de creches nos conjuntos residenciais de 
Cooperativas Habitacionais financiadas pelo Banco 
Nacional da Habitação - BNH. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~"191/84 (n'i' 237/83, 
na Casa de origem), que rêstãbelece direito de servi
dores públicos no caso que especifica. 

EXPEDIENTE 
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- Projeto de Lei da Câmara n' 192/84- Comple
mentar (n'i' 29/83, na Casa de orig_C?m), que altera, e 
acrescenta dispositiVo-, a Lei COmplementar n" I, de 9 
de novembro de 1967, que es_tabelece 9$ requisitos 
mfnimos para a criação de novos municípios. 

-ProjetQ __ de Lei da Câniara n" 193/84 (n' 
2.816/80, na Casa de origem), que estabelece multa 
pelo descumprimento do prazo previsto no art: 1 'i' da 
Lei n'i' 4.749, de 12 de agosto de 1965, que dispõe 
sobre o pagamento da gratifi~ação- prevista na Lei n' 
4.090, de 13 de julho de 1962. 

1.2.3 - Pareteres encaminhados l Mesa 

1.2.4- Requerimento 

N' 282/84, dC autorfã-do-Sf. Senador Hu~beft~ 
Lucena, solicitando homenagens de pesar à memória 
do ex-Sena.dor e ex-Deputado Federal, pela -Pá.rafba, 
Aniônio Pereira Diniz, falecido no dia três próximo 
paSsado~- nO--Rio de JaileiÍ"o. Aprovado, após usãr -dã. 
palavra o Sr. _Humb~rto !--~cena. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE' KALUME- Dia Nacional 
da Cultura. 

SENADÓR MOACYR DUARTE- ConCessãO 
da Medalha Massangana a Luiz da CâiÍlara Cascri- -
do. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Como 
Líder- Coffientârios sobre as eleições realizadas on
tem, na Nicarágua. 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Homena
gem póstuma ao ·ex-Reitor da Universidade Federal 
da Bahia, Prof. Luiz Fernando de Macedo Costa. 

1.2.6 _-o;~~nlcaçio da Presidência 

Transferência, pafa o dia 21 d~ novembro ci~ cor
rente, a homenagem ao centenário de nascime!lto.de 
Edgard Roquete Pinto, anteriormente marcaâa para 
o dia 20. 

- Referente ao pr~nchimento da vaga ocorrida 
na representação do Estado de Alagoas, pelo SUplen
te convocado, Sr. Carlos Lyra. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n' 139/84, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto
Lei n' 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Suble
gendas). (Em regime de urgência.) Votaçio adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n' I0/81 (n'l.529f79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentado~ 
ria, com proventos -integrais, ·dos ex-combatentes se
gurados da Previdência Soçial. Votaçi.o adiada por 
falta de quÕrum. -
-~-Projeto de Lei da Câmara n' 44/81 (nq 587/79, 

na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, 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
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Leí da Câmara n' 53/77 (n' 227/75, 
--- na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob-

servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dâ outras providências. Votaçilo adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 65/79 (fi' 
4:257/17, na··casa de origem), que autoriza a alie
nação de imóveis reSidericíais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto _de Lei da Câmara n' 14/84 (n' 
2.867/76, na Casa de origem), que introdUz ffioâifi
caÇões na Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n' 5.452, de J'i' de maio de 1943, 
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 211/83 (n9 
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo únicO ao art. 39 da Lei n_'i' I .060, de 5 de feverei
ro de 1950, que trata da assistência judiciaria aos ne
cessitados. Votação adiada por falta de quorum. 

--ProjetO di Lei da Câmara n' 79/79 (n'i' I.SIÍ/75, 
na Cá&Cde Oi"igeffi)~ que acrescenta parágrafo ãO art. 
5' da Lei Q'i' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n'i' 5.890, _de 8 de junho de 1973. (Apre
ciação preliminar da juridicidade.) Votaçio adiada 
por falta de quorum. 
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- Projeto de Lei do SCnado n9 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
to nos preços de derivados do petról~o e do álcool, 
quando destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissionais autônomos. Votaçio adiada por fal
ta de quórum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 41/82, de autoria 
da Senadora Laélia de Alcântra, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras pro:
vidências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MAURO BORGES- Defesa da ex
pansão da nossa fronteira agrícola, com o aproveita
mento, em grande escala, dos solos de cerrado. 

SENADOR MOACYR DALLA. - Necessidade 
da renovação do sistema político tributário, para o 
fortalecimento da vida municipal. 

SENADOR JAISON BARRETO - Reivindi
cações da classe médica de Santa Catarina ao Minis-

tro da Previdência-e Assistência SOcial, obje~iv~n~o 
resolver o problema do atendimento médico
hospitalar daquele Estado. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Apelo ao Mi
nistro da Justiça no sentido que sejam punidos os res
ponsáveis por arbitrariedades policiais ptaticadãs 
contra o povo de Aripuanã- MT, no dia 27 de julho 
do corrente ano. -

SENADOR JOÃ0-CALMON- Homenagens tri-. 
butadas ao Pr.ofessor Paschoal Lemme pelo transcur
so do seu 81}1' aniversário. 

SENADORA EUNICE MICHILES- Gravidade 
do problema do abasteCimento de víveres de primeira 
necessidade em mu!licípios amazonenses que meneio-_ 
na. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

l-ATOS DO PRÉSJDENTE D9 SENADO 
N•s 74 e 75, de 1984 
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3- COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

Portaria n~ 6,-de 1984 

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE
GRAF 

Ata da reunião do Conselho, realizada em 30-10-
84 

5- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE
GRAF E CONSELHO DE SUPERVISÃO DO 
PRODASEN. . . 

Ata da reunião conjunta, realizada em 30-10-84. 

6-MESA D!RETORA 

7-LIDERES E VICE-UD!!RES D!l PARTI
·- DOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-
MANENTES . 

Ata da 191• Sessão, em 6 de novembro dél984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e Milton Cabral 

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

Jorge Kalume - Fãbio Lucena - Raimundo Parente 
- Aloysio ChaVes - Hélio Gueiros ___: Alexandre Costa 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Jo-
sé Lins- Virgílio Távora-:-- Carlos Alberto- Moacyr 
Duarte- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha
Guilherme Palmeira- Cã.rlos Lyra- Luiz_Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior 
- Luiz Viana...:.._ João Calmon- Moacyr Dalla -- Nel-
son Carneiro - Roberto Saturnino --Alfredo Campos 
-Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller 
- Affonso Camargo --Enéas Faria - Jaison Barreto 
- Lenoir Vargas - Octávio Cardoso. "" 

O SR. PRESID_ENTE (Moacyr Dalla) - À lista de 
presença acusa o cOmparecimento de 34 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1'-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPED~ENTE 

MENSAGENS 1J9 PRESIDENTE D,l. REPÚBLICA 

Restituindo aut6grafos de projetos ele lei sancloaados: 
N~'196j84 (n~'40lf84, na origem), de5 do corrente, re

ferente ao Projeto de Lei da Câmara n~'168, de 1984 (n~' 
3.007/84, na Ca&i de origem), que concede pensão espe
cial ao Frei Peregrino Maria Carneiro de Lima- OSM. 

(Projeto que se transformou na Lei nl' 7 .239, de 5 de 
novembro de 1984.) 

N9 197 f84 (nl' 402/84, na origem), de 5 do corrente, re
ferente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 85, de 1984 (n"' 
2.484/83, na Casa de origem), que fixa os valores de re
tribuiÇão da Categoria Funcional de Engenheiro de Pes
ca, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, Có
digo NS-~0, e dá ou_tras providências. 

(~rojeto que se transformou na Lei n• 7 .240, de 5 de 
novembro de 1984.) 

Nl' 198/84 (n\'403/84, na origem), de 5 do corrente, re
ferente ao Projeto de Lei da Câmara nt 167, de 1984 (n' 
3.006/84, na Casa de origem), que concede pensão espe
cial ao Frei José Maria CarTICírO de Lima - OSM. 

(Projeto que· se transfOrmou na Lei nl' 7.241, de 5 de 
novembro de 1984.) 

N_.,.199/_~4 (n~'404/84, na q~gefl'!), de 5 do corrente, re
ferente ao Projeto <1;. Lei do Senado n~' 122, de 1984-DF, 
que altera a estrutura de categorias funcionais do 
Grupo-Outras Ativfdades de Nível Superior, de que tra~ 
ta a Lei nl' 5.920. de 19 de setembro de 1973, e dã outras 
providências. 

(Projeto que se transformou na Lei nl' 7.242, de _5 de 
novembro de 1984.) 

D~ agradecimento de comunfcacio: 

-N.,. 200f84 (ni 407/84, ~a origem), de 5 do corrente, re
lativa à aprovação das matérias constantes das Mensa
gens da Presidência da RepOblica n9s 164, 212 e 468, de 
1982; 195, de 1983; 35, 278, 299, 323 e 355, de 1984. 

MENSAGEM 

D~ Seohor Presidente da Reptibllca, submetendo ao Se
nadO a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência. 

MENSAGEM N• 201, D!ll984 

(NI' 408/84, na origem) 

Exce_lentissimos Senhores Membros do Senado Fede
ral, 

Nos termos do artigo 42, item III, e parãgrafo úniCO 
do artigo 118, da Consfittiíçãci, tenho a honra de subme
ter à consid-eração do Egrégio Senado Federal o nome do 
Doutor Luiz Octávio Pires e Albuquerque Gã.llotti para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede-

rat, na vasa decorrente-da apOSCJ1tadoria do Ministro 
Pedro Soares_Muiíoz: ~ --

Os méritos do Doutor Luiz Octávio Pires eAlbuquer
q ue Gallotti, que me induziram a escolhê-lo pa'ra o de
sempenho dessa elevada função, constam do anexo Cur
riculum Vitae. 

Brasília, 5 de novembro de 1984. -Joio Figueiredo. 

LUIZ OCTÁVIO" PIRES E ALBUQUERQUE 
GALLOTTI 
Nascido a 27 de outubfo de 1930, na Cidade do Rio de 
Janeiro. 
Filho de Luiz Gallotti e de Maria Antonieta Pires e AI· 
buquerque Gallotti. 
ai.sado com lára Chateaubriand Pereira Diniz Gallotti. 

Cursos: 

Primário no Colé_gio SãO José, Cidade do Rio de Janeiro, 
mantido pelos Irmãos Maristas (1939-1941). 
Ginasial no Colégio São_ José (1942-1945) e no Ginãsio 
Catarinense, de Florianópolis, dirigido_ pelos Padres da 
Cqmpanhia de Jesus (1945). 
Clássico, no Instituto Lafayette, no Rio de Janeiro 
(1946-1948). 
Curs_o de bacharelado na Faculdade Nacional de Direito 
da Universidade do Brasil, hoje Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1949-1953). 

Ativldades Públicas: 

Estagiário do Ministério Públic-o do Distrito Federal 
(1951-1954). 
Assistente do Procurador-Gerai da República (1954-
19"56). 
Procurador junto ao TribUnal de Contas da União 

- (1956-1966). 
Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da União 
(1966-1973). 
Ministro do Tribunal de Contas da UniãO.- desde 19 de 
juriho de 1973. 
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Vice-President~ do Tribunal de Contas da União (1973). 
Presidente do Tribunal_de Contas da União, durante o 
ano civil de 1974, sendo, atualmente o Decano dos seus 
Ministros. 

Advfdades Profissionais: 

Solicitador-Acadêmico (I 952-1953). 
Advogado no Rio de Janeiro (1954-1960), e~_ todas a~ 
instâncias. 
Advogado em Brasilia ( 1961-1973), perante os Tribunais 
Superiores e o Supremo Tribunal Federal. 

Dad()s Gerais: 

Delegado do Brasil ~o III e ao X -congresso da Organi-
zação Internacional das En_tidades Fiscalizadoras Supe
riores (INTOSAI), reunidos, respectivamente,.'no Rio dê 
Janeiro (1959) e em Nairobi (1980). Chefe da Delegação 
do Brasil e Vice-Presidente do VIII Congresso-clã mesnra-
organização, em Madri_(l974). ___ ~ ~ __ 
Membro do Conselho Dirigente da INTOSAI- (1974)_~-
representante do Brasil n~ XXII reunião do mencionadO---
órgão, e~ Yiena (19?l). __ , _ _ : 
Delegado do BrãsH ao v e ao -VII CongreSso~ Lã~l_lÕa-
mericanos de Entidades Fiscalizadoras SuperioreS (ILA-~ 
CIF), o primeiro reunido em Quito, no an·o de 1978 e ·o 
segundo em Brasilia, 1984. 
Delegado do Tribunal de Contas ·cta União ao VI Con-
gresso dos Tribunais de Contas do Bra~l, em---,1970, rfo 
Distrito Federal, e ao Congresso Extao~inârio PrOfuõ:' 
vido, em 1972, na Cida-de de São Paul~~ 
Relator, em 1975, do parecer prévio do Tribunal de-Coif-!!-"" 
tas da União sobre as Contas Gerais da República, 
exercício finari"ceiro de 1974. ' -,_-_ -~-

Membro Fu.ndador do Instituto dos AdvogadOs dQ ó1s_
trito Federal. 
Presíden.te da Ban.ca Examinadora e Examinador de Dí
reíto Admiriisti"at1Vo do concurs_g púf?JiCo piTa O p-ro\{--
mento do cargo de Auditor- (Co·fiselheiro-Substíi_ritO)_ áo 
Tribunal de Contas do Distií(õ Federa,f ,0974). Presíd~~::_ 
te da Com-issão d_o __ P.t~mLo __ ~Serzedello CQtr_êa".(l982). 
Agraciado com as medalhas de "Alta Distiflçã9" da Or
dem do MéritO Jurídico~Militar, pelo Supe~ior Tribunal 
Milítar (1968); do "Mérito da Magistratura", pela Asso
ciação dos Magist~:ados Brasileiros (1974); "Mascarenha 
de Moraes", pela Associação Nacional dos Veter,aJJ.os da 
FEB (1982) e "MeQalha da_Vitó~ía", pela Associação 
dos Ex-Combatentes do Brasil- RJ (1984). 
Grã-Cruz da Üi'dem do Mérito- Judiciârio dõ 'TrabaÍh~ 
(1983); Grande Oficial da Ordem do Rio Branco (l975)e 
da Ordem do Mérito_de Brasília (1982); Corriend3.dQr.da 
Ordem do Mérito Militar (1982). 
Pareceres, Relatórios, Voios, Conferência e Artigo: 
publicados, entre outros periódicos especializados, na 
.. Revista de Direitoi\dministrativo", "Revista de_Direi
to Público", .. Revista de Administração_~unici})aP"j (1-
BAM), .. ReVista do Serviço _Pú~lico" (FUNCEP), "Di-~ 
gesto Econômico" e Revistas dos Tribunais de- C0rit3i 
da União, do Distrito Federal e do Es!ado d.O~Rio deJ~_ __
neirõ, inclusive sepãra1a. "Relatório i Pife2er -pr-~- -
sobre as Contas do Governo-:- Exercício de 1974 (voiÜ~ 
me edita:do, em 1975, pelo TrlbUõ.al dC Coôias da 
União). 

(À Comissão de Constituição e J~stiça.) 

Oficio do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos . 

N9 948/84, de 31 de outubro do c.orrente ano, comuni
cando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei d_o . 
Senado n9 70, de 1984 (n9 4.123/84, na Câmã.ra dos De
putados), de autoria do Senador l'felson Carneiro, que 
introduz modificações- na Lei n9 5.969, de 1 f ·de de
zembro de 1973, que instituiu o Programa de Garantia 

de Atividade Agropecuâria- PROAG_RO, cóm vistas êl 
possibilitar a_cobertura de riscos agropecuários nos in~ 
veStimentOs tião financiados. 

(ProjetO enviado à sailção em 31.10.84). 

O FI CIOS 

~Sr. J9.Settetário da Câmara dos Deputados, enc•· 
ini_nb$!ndo à' re~lsio do SeDado ãutógrafos dos seguintes 
prOjetos: - · - --

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 177, DE 1984 
(n9 2.039/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafos ·ao art. 450 da Consolf· 
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto--
lei n9 5.452, de J9 de maio de 1943. -

O C()ng!_~so _Nacional decreta: 

Art. i" O _art. 450 da Consolidação das Leis do Ttã
balhO, aprovãda pelo DCC:reto-leí n~> 5.452, de l9 de maio 
de 1943, páSsa a vigorarãcrescido dos-seguintes pa;-ãgra
fos: 

"Art. 450. . ...•...•••..•...... ·.o •.....•. 
§ J9 Co-nsidera_Jn~se cargos em comissão os de 

confiança Lmediata do empregador. 
§" 29- Ocorre a interinidade quando o emprega

do é.designado ~para outro C?-rgo ou (unção~ em ca-· 
ráter·probatório ou atê a designação-de outro QCU~ 
pante efetivo, não podendo exceder de 90 (novent<:l) 
dias~· 

§ 39 Ocorre a substituição ·quando o emprega
do é admitido ou designadõ para preencher cl~ro 
d-eCofreriie de alastamento temporârio de outro." 

Art. 2<.> Esta Lei entra em vigor na data, de sua publí~ 
cação-. 

Art. _ 3<.> Revogam-se as disl!o~ições ~ contrãr10. -

J..EGIS[.AÇÀO CI7ADA 

CÓ.NSOLÍÓACÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(A-proYã.da- pelo becreto~lei n9 5.452, 

de 19 de maio de 1943) 
• • • •-•-• "'-'----""-'""'O • O O • • ""'"O • •~ • O O • • O •u-• • ~•---> • •-• O • • O O 

TITULO rv 
~-----P~ Contrato Individual do Trabalho 

CAPITULO! 
- DispMições Gerais 

Art: 4:5'0·. Ao empregado chamaQo a gcupar, em co
fri1ssão, interinamente, ou em substituição eventual ou 
temporâria cargo diverso do que exercer na empresa. se· 
rão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, 
bem como volta ao cargo anterior. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e -deLe~
~gi"slação Soci"al.} 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 178, DE 1984 
(N9 2.241/79, na Casa de origem) 

Estabelece a o_brigator_íedade de constar das capas 
de discos de músicas maclonals as respectivas letras e 
os dados biográficos dos seus autores e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I\"' As gravadoras deverão fazer cons_tar das ca

pas de discos de músicas nacionais, mediante- a impres-
são ou colocação de um_ encarte, ~os dados biogrâficos 
dÕS- SeUS respectivos autores e, quando for O C3S_9, as le
tras das músicas. 

Parágrafo único. O descumprimento da exigência 
contida no caput deste artigo sujeitarâ o infrator à 
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apreensão de todo o material confeccionado ou distri~ 
buído, l:Jém como a· outras penalidades previstas em. Re~, 

~ g·uhi.mento. 
Art. 2<.> Ó Reiulamento disporá sobre a fiscalização 

'áO esta{ufdo na Presente lei. 
Art. 39 O Poder ExecutivO, o~vidos os_ Min~stérios 

da JUstiça e da Educação -eCuliurà, regulain."entará3. pre-
sente lei no prazo- de 90 (noventa) dias, contados da sua 
publicação. 
- Art: 4<.> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 59_ Revogam~se as disposições em contrário. 

{Às Comissões de Economia e de Educação e Cul-
iura.)·-- · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 179, DE 1984 
(No 1.521/79, na Casa de origem) 

--Veda aos cônJuges e a parentes consangillneos ou 
arms, ,entre ~~ at~ o 39 grau,_ pe~encerem ao mesmo 
diretório pãrtidário, -acrescentando InCisO "ão ai1:. 26 
da Lei n9 5.68i~·(fe21 de julho de 1971-LelOrgàni~ 
ca dos Partidos Políticos. 

0-Congr~~So N.ã~ioÕ";_l decreta: 
Art. 19 Fica acrescentado ao art, 26 da Lei n9 5.628, 

de 21 de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Polí
ticos, o seguinte incis_o 

"Art. 26 .........•..•.....•.••••.•.• _ ...• 

I- ~-···············-···················· 
.!L- .............•......................... 
III -aos cônjuges e a parentes consangUíneos 

_ou afins, entre si, até o 39 (terceiro) grau, o exercício 
- de funções executiVas no mesmo díretório parti

dário, resguardado o direito de preferência dos can-
didatos quando o registro_ de ch~pas." 

Art. _2~' ~- ~sta Lei entra-erri vigor na dãtã. de sua publi~ 
cação. 
Art~ -~-9" ___ ReV~gam-se ás dispos~ções em contrário. 

J..EGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.688. DE 21 DE JULH<YDE 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Politicas 
• o-~ •• ··~ •••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••• 

Art. 26. :t: vedado: 
1- ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, 

aoS Ministros de Estado, Governadores e Vice
GoVêi'nadores~ Secretários de Estados e dos Territórios 
FederaiS, Prefeitos e Vice-Prefeitos, o exercício- de 
funÇões exeCutivas nos Diretórios Partidários;-
II- a qualquer filiado pertencer simultaneamente a 

mais de um Diretório Partidârio, salvo- se um deles for o 
Nacjonal. 

{À Camissão de Cotl.stttuiÇão ·e iustiça.") 

PROJETO D~ LEiDA cÀMARA No 180, DE 1984 -
(N9 379/79, na Casa de origem) 

Atribui aos vogais das Juntas de Conciliaçio e Jul· 
gamento a funçllo de conciliar os dissídios individuais, 
e dá outras providências. 

-0 Congresso Nacioital decreta: 
Art. }9 Os vogais das Juntas de Conciliação e Julga

mento poderão promover a conciliação dos dissídios in
dividuais submetidos à apreciação das mesmas. 

§ 1" Para o cumprimento do_disposto no presente ar
tigo, os vogais poderão ouvir as partes e examinar a do
cüineil.ta-ção porventura oferecida. 

§ -29 Os trâmites da conciliação não serão registrados 
em ata~- a ·qual assinalarâ, apenas, o resultado das ges
tões. 

§ J>? A conciliação preliminar será realizada fora do 
horárío normal de audiência da Junta, mas sempre antes 
da realização da mesma. 
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Art. 2' Encerrada a fase conciliatória, a Junta, em 
sua composição plena, examinará as propostas, homolo
gando o acordo ou promovendo a instrução e o Julga
mento do feito. 

Art. 3' Esia Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI Qâ CÁMARA N• 181, DE 1984 
(N• 1.797/79, na Cua de origem) 

Acrescenta dispositivo à Lei nt 4.!95, de 31 de de
zembro de 1964, que "dispõe sobre a Reforma Ban-
cária", para o fim de determinar que a11 instituições 
financeiras privadas tomem públicas as suas tabelas 
de juros. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }'i' Fica acrescentado ao.art. 31 da Lei n"' 4.595, 

de 31 de dezembJO de 1964, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 31. 
Parágrafo único. -As instituições financeiras priR 

vadas são obrigadas a fazer publicar, com a periodiR 
cidade e demais especificações determinadas_ pelo 
Conselho Monetário Nacional, as suas tabelas de 
juros para as várias modalidades de operações." 

Art. 29 Esta Lei entr~ em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dlopõe sobre a Politica e u Insdtulçõeo Mone
tárias, Blllldrlas e Credltfclu. Cria o Coaselbo Mo
netário Nacional, e di outro proridênclas. 

Art. 31. As instituições financeiras levantarão ba
lanços gerais a 30 de junho e 31 de d~embro de cada 

BR Pontos de Passagem 
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ano, obrigatoriamente, com observância das regras con
tábeis estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

(Às Comissões ae Economia e de Fiiumçils.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 182, DE 1984 
(N'~ 2.106 79, na Cua de origem) 

Prorbe o fumo nu salas de aula, auditórios e 
bibliotecas dos estabelecimentos de todos os graus e 
modalidades de ensino, e d' outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'~ Fica proibido fumar nas salas de aula, audi

tórios e bibliotecas dos estabelecimentos de todos os 
graus e modalidades de ensino existentes no tefritório 
nacional. 

§ i"' A critéfio-_do dirigente da escola, poderão ser 
designados locais liberados ao uso _do fumo. 

§ 2<:> _ Çompetírá aos estabelecimentos de ensino ado
tar penalidades, em seu Regimento Interno, que assegu
rem o cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 2'~ O Poder Executivo regulamentarâ estalei no 
pra..;o de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação. 

Art._ 3'~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Educaçao e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 183, DE 1984 
(N'~ 169/83: na Casa de origem) 

Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Sis
tema Rodoviário Federal do Plano Nacional de 
Viação, lndúindo a .. Rodovia de Integração Sul~ 
Centro~Oeste,•• 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I<:> .Fica incluída na Relação Descritiva -das Ro

dovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacio~ 
nal de Viação. instituído pela Lei n·'~ 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, rodovia com a seguinte d_iretriz;: 

Unidades da 
Federação 

Extensio 
(km) 

Passo Fundo (BR~l53) ,_ Ronda Alta - Nonoai - Goici En ----=-Rs-se 
Chapecó- Ccu:_onel Freitas- Quilombo- São Lourenço do Oeste- PR-MS 
Vitoriná- Renascença - Marmeleiro - Francisco Beltrão - Ampe-
re- Realeza - Cap-itão Leónidas Marques - Cascavel (BR-277) -
Toledo - Marechal Cândido Rondon - Gua[ra - Mundo Novo -
Iguatemi --Juti (BR-163)- DouradoS .. ,, ... , , ..... , r-••••• -... 920 

Art. 29 A rodovia de que trata o artigo anterior fica 
denominada Rodovia de Integração Sul-Centro-Oeste: 

Art. 3<:> Esta lei entra en'l vigor n·a data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

(À Comlssão de Transportes; Comunicação e 
Obras Públicas.) 

PROJEfO DE LEI DA CAMARA N• 184, DE 1984 
(N• 1.578/83, na Casa de origem) 

laclui, no cíilculo dos proventos de aposentadoria, 
gradflcações de complementaçlo aalarial e de serviço 

extraordinário percebidas por servil:~or público na ati
üdMde._e d' outras provldênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'~ As gratificações pagas a servidores públicos,
reg-idos por estatutõ ou pela Consolidação das Leis do 
Trabalho CL T, como complementação salarial ou como 
remuneração de serviço-s extraordinários, por mais de 2 
(dois) anos ininterruptamente, serão incorporados aos 
seus vencimentos para efeito de aposentadoria. 

Art. 29 Os Cmca:rgos financeirOs decorrentes da apli
cação desta lei serão atendidos com recursos do Decreto
lei n'~ 1.940, de 26 de maio de 19S2: 
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Art. J? Esta Lei entra em vígor na data de: sua publi
cação. 

Art. 4<:> Revogam-se as disposições em contrário. 

[EGISLAÇÃO CITADA 
DECRETÓ·LEi_N' 1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982 

Institui coatrlbulçio social, cria o Fundo de lnl'a
tlmento Soda! - FINSOCIAL, e di outras proYI
dências 

Art. 1 '1 É instituidã., na forina -prevista neste 
Decreto-Lei, contribuição social, destinada a custear in
vestimentos de caráter-aSsiStencial em alimentação, habi
tação popular, saúde, educação, _e amparo ao pequeno 
agricultor. - ---

§ I'~ A contribuição social de que trata este artigo se-
rã d_e 0,5% (meio por cento), e incidirá sobre a receita 
bruta das empreSas públicas e privadas qUe Tealizam ven
da de mercadorias, bem como das instituições financei
ras e das sociedades seguradoras. 

§ 29 Para as empresas públicas e privadas que reali
zam e:dusivamente venda de serviços, a contribuição se-
rá de 5% (cinco por cçnto) e incidirá sobre o valor do Im
posto sobre a Renda devido, ou como se devido fosse. 

§ 3'1 A contribuição não incidirá sobre a venda de 
mercadorias ou serviçoS destinados ao exterior, nas con
diçõ_es.estabelecidas em portaria do Ministro da Fazen
da. 

Art 2"' A arrecadaçãq da contribuição serâ feita 
pelo Banco do Brasil S/ A. e pela Caixa Ecoriômica Fe
deral e seus agentes, na forma disciPlinada em portaria 
do Ministro da Fazenda. 

Art. 3'~ -~criado o Fundo de Investimento Sociai
FINSOCIAL, destinado a dar apoio fitianCeiro a progra
mas e projetos de caráter assisteriCial re1acionados com 
alimentação, habitação popular, saúde, educação e am
paro ao pequeno agricultor. 

Art. 4"' Constituem, recursos do FINSOCIAL:-
1 ~ o produto da arrecadação da contribuição insti· 

tuída pelo artigo 19 deste Decreto~Lei; 
IL- recursos de dotações orçamentárias da União; 
III - retor.nos de suas aplicações; 
IV- outros recursos de origem interna ou externa, 

compreendendo repasses e financiamentos. 

Art. 59 O Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico - BNDE passa a denominar-se Banco Na
cional de: __ Pesenyolvime_nto _ EconômicO e _Social _-
BNDES.- ----- -- -- ----

§ f9 - -sem prejuíZo ·de sua subordinação téCnicã à au
toridade monetária, o Banco ·Nacional de Desenvolvi
mento Económico e Social fica vinculado adminísirati
vamente à Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República - SEPLAN. 

§ 2<:> O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República e o Ministro da Indústria 
e do CQmércio adotarão as providênciaS necessârias -ao 
cumpriffiento _do disposto neste artigo no prazo de 30 
(trinta) dias. 

Art. 6<:> O Fundo de Investimento Social -:--- fiNSO_: 
CIALserá aOm-inistrado pelo Banco Nacional de Desen
vOlvimento Econômico e Social- BNDES, que aplicará 
os recursos-disponíveis em programas e projetas elabora
dos segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da 
República. 

Parágrafo úniCo.- A execUção desses programas e pro
jetas dependerá de apr.oVaçãb do. Presidente da Repúbli
ca. 
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Art. 79 Este Decreto~L:elentraiã em vigor na data de 
sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1"' de junho 
de 1982. 

{Às Comissões- (N ServiÇo Público Civil e de FiM 
nancas.) 

PROJETO DE LEI D,\ CÂMARA N.• 185, I!J!:.1984 
(N"~ 2.189/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação de um Distrito Rodov"rlo 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
- DNER no Estado do Acre. 

O Congresso Nacional d~rçt;;t.: 

Art. l9 Ficii o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem - .DNER autorizado a criar um DístritO 
Rodoviário no EStado do Acre, com sede no MunicípiO 
de Rio Branco. 

Art. 211 O Oislrito Rodoviário de, que trata o artigo 
anterior será iri~talado ~entro .das disp~nibil_idades ~ 
financeiro-õrÇaméiltárias do DN~R. _ 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiiM 
cação. ~ _ _ ~ 

Art. 4q Revogani.-se as disposições em contrãrio. 
(Às COl!t(ssões de Transportes, ComUtJicaÇões e 

Obras Públicas. J 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 186, DE 1984 
(N• 871/SJ, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei J19 6.996, de 7 de junho 
de 1982, gue disp .. e sobre a utilização de processa .. 
mento eletrônico de dados nos serviços eleitorais, e dá 
outras prol'idênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I q O art. 1 q da Lei nq 6.996, de 7 de junho de 
1982, passa a vigorar com o seguinte parãgrafo lq, renu
merados os demais: 

.. Art. }q ...... _ •. ..,.,._,.,. __ , ~~ .. - ... -.• -. "':'-,..--·- .,,_~ 

§ 1• O Tribunal Superior Eleitoral manterã um 
cadastramento completo, em meio eletrônicO; de to
dos os registras eleitorais efetuad()s pelos Cartórios 
Eleitorais, ao qüal terão acesso os Tribunais Regio
nais Eleitorais, -ãtiàvés de terminais remotós." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
caçao--:-

Art. 39 Revogam-se as di~PosiçõCs em contrâriO: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.996, DE 7 DE JUNHO DE 1982 

Dispõe sobre a utlllzaçio de processamento eletrô
nlco de dados nos Hrviçoa eleitorais e dá outras prol'i· 
dênclu. 

O Presidente da República, faça saber" que o CoilgrCs
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. (9 OS Tribunais Regionais Eleitorais, nos Esta
dos em que for autorizado pelo Tribunal Superior Elei
toral, poderão utilizar processamento eletrônico de d~
dos nos serviços eleitorais, na forma prevista nesta Lei. 

§ J9 A autori?cação do Tribunal Superior Eleitoral 
será solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral interes
sado, que, previamente, ouvirá os Partidos Políticos. 

§ 29 O pedido de autori~ção poderá referir-se ao 
at'istamento eleitoral, à votação e__à apuração, ou a ape
nas uma dessas fases, em todo o_Est.ado, em de~ermina
d~.:ZOnas Eleitorais ou em_ parte destas. 

• • • ~ ~~ •• -,~ ~""""~.___.,_.._,._ ~. ·~- "'~- .-,.,.~ •• .._.,..,.,.~ "'------'7----"-"--~~ 

r X cOfntssão de Constituição e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 187, DE 1984 
(Nq 386/83, na Casa de origem) 

Determina a del'oluçio aos m~nicíplos -do montan
te das retenções -efetuadas a tftulo de custeio do ser
l'lço de lançamento e arrecadaçio do imposto sobre R 
propriedade territorial rural. --

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Instituto Nacional_de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA obrigado a devolver aos 
munictpios o montante das retenções correspondentes ao 
percentual de 20% (vinte-por cento) efetuadas a título de 
custeio do serviço de lançamento e arrecadação do im-

-posto sob-re p-iopriedade territofíal rural. 
Art. 29 A devolução de que trata o artigo anterior 

far-se-á ã.crescida de juros e correção monetária, obede
ddos os limites presciidonais él.o inciso VI do§ IOdo a-rt. 
178 do Código Civil. 

§ J9 Os juros de que trata o caput deste artigo serão 
calculados sobre o montante da_ devolução corrigida mo
netariamente. 

§ zq A devolução (>Oderã ser efetuada em mÕeda cor~ 
rente ou t_ítulosda dívida ~rária, coJn cláusulas dejustª 
correção monetária; reSgatãveis rio prazo máxiino de ·s 
(cinco) anos. · 

~rt. 3q _O Poder Ex.ecutiYo regulamentará a presente 
-lei no· prazo de 60 (sessenta) dias, contadÕs a p-ãrtir de 
sua publicação. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigoi na data de sua publi
cação. 

Art. 5q Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.071, 
DE t• DE JANEIRO DE 1916 

(Corrigida pela Leio• 3.725, de 15 de 
janeiro de 1919) 

):HS~OSIÇÃg _PR!fiMINA~-

Ait. f" Este Código regula os direitos e obrigaç'ões 
de ordem privada cOncernentes às pessoas~-aos bens e às 
sUas relações. 

LIVRO I 

Das Pessoas 

TITULO I 

Da Dlvisio !f~ Pessoas 

CAPITULO I 

Das Pessou Naturais 

Art. 2q Todo homem é capaz de direitos e obri
gações na ordem civil. 

TITULO lll 

Da Prescrlçio 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Art. 161. A renúncia da prescrição pode ser expres~ 
sa, ou tãcita, e só valerá, sendo feita sem prejuízo de ter~ 
ceiro, depois que a prescrição se consumar. 

Tác:ita_é_a_ten_~IJ_cia, q~ando se presume de fatos d~ _in~ 
teressado, incompatíveis com a prescrição. 
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Art. t62. A prescrição pode ser alegada, em qual~ 
quer instância, pela parte a quem aproveita. 

Art. 163. As pessoas jurídicas são sujeitas aos efei~ 
tos da presérição e podem invocâ-los sempre qt.ie lhes 
aproveitar. 

CAPITULO IV 

Dos Prazos d~ Prescrlçio 

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinaria~ 
mente, em vinte anos, as reais em dez entre presentes e 
entre ausentes em qui'nze, contados da data em que po~ 
deriãfu ter sidÓ pro"postas. 

Art. 178. Prescreve: 

§ 10. Em cin_Ç() anos: . 
I -as prestaçÕes de pensões alimentícias. 

VI- as dívidas passivas da União, dos EstadOs e dos 
Mupicípios, e bem assim tOda e qualquer ~ção contra a 
FaZeridã"f;(::dci-al, EStã.dual OU Municipal devetldo- o Pra· 
zo de prescriÇão correi" da data do ato ou fato do qUal se 
oriilnar_ ~a~=mesma a"C;ão. --

Os prazos dos números anteriores serão Contados do 
dia em que cada prest~ão, juros, aluguel ou saJário for 
exigível. 

(Às Comissões de Assuntos Regionais, de Municf
pios e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 188, DE 1984 
·· (N9 Í6o/83, Da Casa de origem) · 

Acrescenta pantgrafo ao art. 132 do Decreto-lei n9 
~·~'-~e? de.~~e~b~o d~ 1~0 --:-- (;ódlgo Penal. 

O 'CongreSso Nacional decreta: 

Ãrt. -1'~ Ficam acrescentados "ao art. 132 do Decreto
lei nl' 2.-848, de 7 de dezembro de 1940"- Código Penal, 
os seguintes parágrafos: 

"Art. 132. . . .... , ...•.......•....••.....• 
§ 19 Incorre na mesma pena quem fabrica, ven

de, comerciliza, tem em depósito, importa ori expOr
ta, transporta, no território nacion8.1, rogo de artifi
cio que produz explosão, qualquer que seja a sua in
tensidade ou natureza. 

§ ~ Se da explosão mencionada no parágrafo 
anterior resulta: 

- I _-lesão corporal de natureza leve: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
II - morte ou lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 2.818, 

DE 7 DE SETEMBRO DE 1940 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o ari. 180 da Constituição, decreta a seguinte 
lei: 

TITULO I 
Da Aplicação da Lei Penal 

---Anterioridade da lei 

Art. J9 Não hã crime sem lei anterior que o defina . 
--=-Nãõ hã pena sem Prévia cominação Legai. -



Novembro de 1984 

PARTE ESPECIAL 
TITULO I 

Dos Crimes Contra a Pessoa 

CAPITULO III 
Da Periclltaçio da Vida e da Saúde 

Perigo para a Vida ou Saúde de Outrem 
Art. 132. -Expor a vida ou a saóde de outrem a peri

go direto e imiilentC: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato 

não constitui crime mais grave. 

(À Comissão de ConstituiçaO e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 189, DE 1984 

(N• Z-550/79, na Casa de origem) 

Modifica o Plano Nacloaal de Vlaçio. 
O Congresso Nacional decreta; 
Art. I 'i' Acrescente#se ao traçado da BR-383 o trecho 

Conselheiro Lafaiete- OurO Branco --Ouro Preto--
João Monlevade. 

Art. 29 Esta Lei entre em vigor na data de sua publi
cação~ 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.217; DE 10 DE SETEMBRO DE 1973 

Aprova o Plano Nacional de Viaçio, e d' outras 
providências. 

Art. l9 Fica aprovado o Plano Nacional de Viação 
(PNV) de que trata o_art. 89, item XI. da Constituição 
Federal. representado e descrito complementarmente no 
documento anexo contendo as seguintes seções: 
1. Conccituação Geral. Sistema Nacional de Viação. 

2. Sistema Rodoviário Nacional: 
2.1 conceituação; 
2.2 _ nomeclatura e relação descritiva das rodovias do 

Sistema Rod_oviârio Federal, integrantes do Plano Na
cional de Viação. 

{À Comissiio de TTansportes, Comunicações 'e 
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI D~ CÂMARA N• 190, D!l 1911<1 

(N• Z.804/80, na origem) 

Toma obrigatória i. eoutraçio de creches nos eua
juntos resldeoclllis de Cooperatlvu Habitacionais fi
nanciadas pelo Banco Nacloaal da Habltaçio -
BNH. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1" Os proje-tas de conjuntos residenciais admi

nistrados por Cooperativas Habitacionais - COHABs, 
financiãdas pelo Banco Nacional da Habitação- BNH 
em carâter prioritário, só poderão ser por este aprovados 
quando neles constar a previsão de construção de CI'C* 

ches para abrigar crianças de até 7 (sete) anos de idade. 
Parágrafo úniCo. As despesas decorrentes do dispos

to neste artigo não serão transferidas aos associados das 
Cooperativas Habitacionais. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazô de 90 (noventa) dias após a sua publicação. 

Art. 3'~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. · 
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Art. 4'~ Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

(Às Comissões de Economia, Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO D!' LEI D,l. CÁMARA N• 191, D!l 1911<1 

(N• 237 j83, na Casa de origem) 

Restabelece direito de servidores p1ibllcos oo caso 
que especlfia. 

O-Congresso nacional decreta: 
Art. 1 '~ Aos ocupantes de cargos de Fiscal do Qua

dro de Pessoal da extinta Coriiissão Federal de Abasteci
mentQ_~ Preços- COFAP e da Superintendência Naciow 
nal de Abastecimento - SUNAB é assegurada a trans-

- posiÇãO para a Categoria Funcional dt:. In~petor de 
Aba_s.teci!llento, independentemente da exigência de titu
lo profissional dt; nível superior. 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.877, 
DE ~ DE DEZEMBRO DE 1980 

Restabelece dlreltÕ de servidores públicos, ao caso 
__ que especifica. 

O Presidente da República, faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19 t assegurada aos servidores mencionados no 
art. 4'~' do Decreto n'~76.892, de 23 de dezembro de 1975, 
a transposição para a Categoria FUitcional de Inspetor 
de Abasteci_mçnto, independentemente da exigência- de 
título profissional de nível suPerior. -

Art. 2'~ Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

- _DECRETO N• 76.8,92~ 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1975 

Inclui Categoria Funcional no Grupo-Outras Ati
vidades de Nível Superior, a qae se refere a Lei o'~ 
S.64S, de lO de dezembro de 1970, e daí outras provi-
dências~ · - - -

O Presidente da República, usando da atribuição que 
- lhe confere o ·arugo -81; item III, da ConstituiçãO. e feiido 

em vista o·disposto-no artigo 7'~ da Lei n'~ 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970_, decreta: 

Ârt. I 'I FiCá iiiduidã no óh!pó'--Outras Atividades 
de Nível Superior, estrUturado pelo Decreto n'~ 72.493, 
de 19 de julho de 1973, a Ca(egoria Funcional de Inspe
tor de Abastecimento, designada pelo Código NS-937. 

Art. 2'1 As classes integrantes da Categoria Furicio~ 
na! prevista no artigo anterióf distribuii'-se--ao na foi'ma 
do Anexo deste Decreto, pela escala de níveis do Grupo 
_a que se ré_fere o artigo 2'~ do Decreto n'~ 72.493; de 1973, 
e alterações posteriores. 

Parágrafo úniCo. Fica incluída no Nfvel 7 da escala de 
que trata este artigo, a seguinte característica: 

.. XV- a fiscalização da observância das leis de 
proteção ao abastecimento nas instituições de natu
reza privada. bem como a coleta e avaliação de da
dos e informações neces:>ãrlas à formulãção da poli
tica nacional do abastecimento". 

Art. 39 -Somente poderã inscreverMse no concurso 
para ingresso na Cãtegoria Funcional de Inspetor de 
Abastecimento q~em possuir qualquer dos diPlomas de 
Contador, Têcnico de Administração, Economista, Ba
charel em Direito, Médico Veterinário e Engenheiro
Agrôn~IJl~· _devidamente reg:!strados. 
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Art. 49 Poderão integrar a Categoria Funcional de 
lnspetor de Abastecimento, mediante transposição, os 
atuais ocupantes de cargos de Inspetor de Indústria e 
Comércio e de Inspetor de Trigo, que possuírem a esco
laridade a que se refere o arti_go 39 deste Decreto. 

Art. 5'~ Fica excluída do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Médio, estruturado pelo Decreto n'~ 72.950, de 
17 de oUtubro de 1973, a Categoria Funcional de Agente 
de Abastecimento, designada pelo Código NM-1021. 

Art. 6'~ Os_ ocupantes de cargos de Inspetor de In
dústria e C_omércio e ~e ln_spetor de Trigo, que não satis
fizerem o requisTfó à que alude o artigo 49, pÕderão con~ 
correr ori&in.iriilmerite à inclusão na Categoria Funcio
nal de Agente Administrativo do Grupo-Serviços Auxi
liares, a que se refere o Decreto n'~ 71.236, de ll de ou
tubro de 1972. 

Art. 7'~ Na aplicação do disposto nos artigos I'~ a 4'~ 
deste Decreto serão observadas, integralmente, as nor
mas constantes do Decreto n'~ 72.493, de 1973. 

Art. 8'~ Este Decreto entrarâ em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

DECRETO N• 76.984, 
DE 5 DE JANEIRO DE 1976 

~ara de utilidade pública, para fins de consti
tuição de servldio administrativa, faixa de terra des
tulada i paSSagem Oe linha de transmissãO da Compa
nhia Força e Luz Cataguues- Leopoldinha no Esta
do de Minas Gerais. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 81, item IU da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Código de Á
guas, regulamentado peio Decreto n'l35.851, de 16 de ju
lho de 1954, e dC itcOido c-om o que consta do Processo 
MME 703.3ôl-75, decreta: 

Art. I" Ficam declaradas de utilidade ptíblica, para 
fins _de constituiçãO de se-rvidão Administrativa, as áreas 
de terra situadas na faixa de 40 (quarenta) metros de lar
gura- fi::ndo como eixo a linha de transmissão a ser esta
belecida entre a subestação Usina Diesel e a subestação 
Saúdade, anlbãS-Iocalizadas no Município de Cata:gua
ses, no Estado de Minits Gerais, cujO projeto e planta de 
situação n'~ 8-1-172-5 foram aprovados por ato do Dire
torda Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade 
do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, 
no Processo MME 703.361/75. 

Art. 2'~ Fica autorizada a Companhia Força e Luz 
Cataguases- Leopoldina a promover a constituição de 
servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na 
forma de legislação vigente, onde tal se fizer necessário, 
para a passagem da linha de transmissão de que trata o 
artigo ariterior. 

Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da consti
t~ição_ de _servi~o administrativa_ necess~ria em favQr da 
C0ffipa~~i~-:Força e Luz Catag_~_ases-Leopoldina, pa-~a o 
ftm indicado, a qual compreende o direito atribuído à 
empresa concessionária -de- praticar todos os atOs,..de 
construção, operação e manutenção da mencionada li
nha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas 
auXiliares, bem como suas possíveis alterações ou re
c~_n~truções, ~ndo-Jhe assegurado, ainda, o acesso à 
área da servidão através de prédio serviente, desdC que 
não haja outra via praticável. 

Parág~afo único. Os proprieiãrios cias áreas de terra 
atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas 
ao que for compatível com a existência da servidão, 
abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das 
mesmaS, de quaisqUer atas- ciue embaracem ou causem 
danos. inCluídos entre eles os de erguer construções ou 
fazer plantações de elevado porte. 

Art. 4'~ A_ Companhia Força e Luz Cataguases
Leopoldina, poderá promover, em Juizo, as medidas ne
cessárias à constituição da servidão administrativa de ca
ráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido .. 
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no Decreto--lei n~> 3.3(i5, de 21 de junho de 1941. com as 
modificações- introduzidas pela Lei nq 2.73_6, de 21 de 
maio de 1956. 

Art. 5~> Este decreto __ eritrarã em vigor rfa data-da sua-
publicaÇão, revogadas as disposiÇões em contrário". 

Brasília, 5 de janeiro de 1976; 1551'.da Independência e 
881' da República. 

(Às ComiSSões -de Serviço Ptiblico Civil e de Fi
nanças,) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
No 192, DE1984-COMPÚ:MENTAR. 

(N'" 29/83- Complementar, na Casa de origem) 

Altera e acrescenta dispositivo à Lei Complemen
tar n~' 1, de 9 de novembro de 1967, que estabelece os 
requisitos minlmos para a criatão de novos munh:í
pios. 

O Congresso Nacional_ decreta: 

Art. l'>' O art. S~>_da Lei Complementar n"' 1, de 9 de 
novembro de: 19§7, passa a vigorar com as seguintes alte
rações; 

"Art. 59 -··-~-... -·-~· ·-·-~-~~-. ..:;.~_··~ 
§ 19 Os municípios somente serão instalados 

c_om__a posse do Prefeito, V ice~ Prefeito e Vereadores, 
cuja eleição será simultânea cõm_-a daqueles municí
pios }ã existentes, ressalvado o dispo!>to no §19 do 
art. ,15 da Constituição Federal, e no§ 3_9 deste arti~ 
go. 

§ 2• ·····---·-··~··,········-·······-· 
§ 39 Os municípios crfã.dos até 31 de dezembro 

de 1983 realizarão eleições :Para o preenchimento 
dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
na data de 15 de novembro de 1984, devendo a pos
se _ocorrer a J9 de janeiro de 1~85 _e os mandatos 
estenderem-se atê 3l_d_ejançiro de__l989. ~reVa:iece
rão p~ra estas eleições as inelegibilidades previstas 
para as eleições municipais (alfnea a do§ 19 do_art. 
15 I da_Co_nstituição Federal), do município ou mu
nicípios do qual tenha havido_o_ desmembramento." 

Art. 29 Esta' lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. _ 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrãriÕ! 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR No I, 
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967 

Estabelece os requisitos núnimos de populaçib e 
renda pública e a forma de tonsulta prévfa às popu
lações locais, para a criação de novos munldptos 

Art. I 9 A criação de município depende de lei esta
dual que será precedida de comprovação dos requisitos 
estabelecidos nesta lei e de consulta às populações inte
ressadas. 

Parãgrafo único. O proc~ssO de criação de municfpio 
terá início nlidiante representação dirigida à Assembléia 
Legislativa, assinada, ~o- míl!imo, por 100 (cem) eleito
res, residentes ou domi_ç_iliad-ºª JIB área que se- deseja des
membrar, c-om as respectivas firmas reconhecidas. 

Art. 29 Nenhum município S:Cfá criado sem a verifi.: 
caçã-o da existência, ria respectiva ârea territorial, dos se
guintes requisitos: 
I- população estimada, superior a IO.OOO (dez mil) 

habitantes ou não inferior a s-ccineor:miléssimos da exis~ 
tênte no Estado; - -

II- eleitorado não inferior ã. lO% (dez por cento) da_ 
população; 

III- centro urbano já Constitufdo, com nÍI.mero de 
casas superior a 200 (duzentas); 

IV- arrecadação, no último exercfcio, de 5 (cinco) 
milésimos da receita estadual de impostos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ (9 Não será permitida a criação de m.unicfpio, des~ 
de que esta inedida importe, para o inun"icfpío ou mu
nicípios de origem, na perda dos requisitos exigidos nes
ta lei. 

§ 29 Os_ requisitos dos incisos I e III ~erãó apurados 
pelo InstitÚto Brasileiro de óeoirafia e EStatística, o' de 
n9 II pelo Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Es
tado e o- d_e n9 I V pelo órgão fazendãrio estadual. 

§ 39 As Assemblêias LegiSlativas dos Estados requi
sitarão, dos órgãos de que trata o parãgraiõ anteriOr, as 
informações sobre as condições de que tratam os ip.ÇiSos 
I a IV e o § l9 deste artigo, as quais serão prestadas no 
prazo de 60 (sessenta} dias, a contar da. data do recebi
mento. 

Art. 39 As Assembléias Legislativas, atendidas as 
exigências do artigo anterior, determinarão a realização 
de plebicito para consulta à população da área territorial 
a ser elevada à categoria de_ município. 

Parãgrafo único. A-forma da consulta plebiscitária 
será regulada mediante resoluções expedidas pelos Tri~ 
bunais Regionais Eleitorais, respeitados os seguintes pre
ceitos: 
I- residência do votant~ hâ mais de (um) ano, na 

área a ser ·desmem.brada; 
II- cédula oficial, que conteTá. as palavras "Sim" ou 

."Não" indicando respectivamente--a ·aproVação oure-

Novembro de 1984 

de .39 (três por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre a importância cfctivamente devida ao empre
gado. 

Parágrafo único. A multa referida neste artigo 
reverterá em beneficio do empregado." 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NOÚ49, 
DE I~ DE AGO~TO DE 1965 

Dispõe sobre o pagamento da gratiflcaçio prevista 
na Lei o9 4.090, de 13 de julho de 1962. 

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

sanciorio a seguinte Lei: 
Art. 19 A gratificação salarial instituída para Lei nt 

4.090, de 13 de julho de I962, será paga pelo empregador 
atê õ dia-20"de dezembro de cada ano, compensada a im
portância que a título de adiantamento, o empregado 
houver recebido na forma do artigo seguinte. 

Parãgrafo úriiCo.-VETADO. 
Art. 2Q Entre os meSes de fevereiro e novembro de 

jeíção da criaÇão dO município. · - · - -- catJa ano-(rempregador pagarã, como adiantamento de 
Art. 49 Para-a criação de muriicípio que resulte de gratificação rêferida no artigo precedente, de uma só vez, 

fusão de área territorial integral de dois ou mais municí- metade do salário recebido pelo respectivo empregado 
pios, com a extinção destes, é dispensada a verificação no mês anterior. 
dos requiSitos dõ- art. 29. § I9 O empregador não estará obrigado a pagar o 

Parágniio_ único. No_ caso deste a!figo, o plesbicfio adiantamento; no mesmo mês, a todoa os seus emprega-
cQ!iSistirâ. na co~s~:~Ita às populações interessadas sobre dos, 
sua coricoráâilcia cõm a fusãõ e á sede Oo ncivO mU.nici- § 2~ O adiantamento serâ. pago ao ensejo das fêrias 
piõ." _ ' · · do empregado, sempre que este o requerer no mês deja-

Art. 5<~ -Somente será admitida a elaboração de lei neiro do correspondente ano. 
que crie município, Stfà fesultado do plesbicito_lhe tiVer -~-ArL J9 Ocorrendo a extinção do Contrato de traba· 
sido favorável pelo voto da maioria absoluta dos eleito- -·- lho antes do pagamento de que trata o art. ltdesta Lei, o 
res. 

§ I9 Os municípios someilte Serão insialados com a 
posse do Prefeito, Vice-Prefeíto e Vereadores, cuja 
eleição secá sim,ultânea com_ a daqu.eles municípios Jã 
existentes, ressalvado o dísposio. no artigÕ 16, f J9, da 
Constituição. 

§ 29 A exigência deste artigo se estende ao caso de 
fusão de municípios. 

Ait. -69 A criação de municfpià e suas alterações terM 
ritoriais só -poderão ser feitas-quadrienalmente, no ano 
anterior ao _da _eleição_ municipal. 

Art. 79 Não ose inclui nas exigências desta lei a 
criação de municípios nos territórios federais. 

Art. 89 A lei que criar o novo mu~icfpio definirá 
seus limites segundo linhas_geodésicis entre pontos bem 
identificados Ou acompanhando acidentes naturaiS. 

Art. 99 -~ta L~i entra em vigor na data de s1.1a pu61í
ca~ão. 

Art. 10. Revogam-se as disposições Cm contráriO. 
A. Costa e Silva - Presidente da República. 

(Às Cõmlss~es de ConstituiÇão e Justiça e de Mu--
nicípios.) - -

PROJETO DE LEI D,!.. CAMARA No 193, DE 1984 

(Nt 1.8Uí/80, na Casa ~e origem) 

: -Estãbélece- õWlta pelo destumprimento do prazo 
previsto no art. l'l' da Le1 nflt749, de 12 de agosto de 

-- _1965, que "dispõe sobre o pagamento da eratiflcaçio 
prevista na LeiiJ'l' 4.090, de 13 de julho de 1962:". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l!_ O art. 79 da Lei n9 4.749, de 12 de agosto de 
1965, passa a vigorar com a seguinte redação, 
r~umerandoMse o a_tual art. _79 e subseqUente: 

"Art. 7<~ O nãoMcumprimento do prazo previs
to no art. 19 desta lef su]Citará o eniprCgádor à multa 

empregador poderá compensar o adiantamento mencio
nado COI'!l a gratificação devida nos termos do art. 3'1 da 
Lei n94.Q90, de 13 de julho de 1962, e, senão bastar, com 
_outro Crédito de natureza ti-ilbalhista que pOsSUa-O res
pectivo empregado. 

Art. 49 As contribuições devidas aos Institutos de 
Aposentaaoria e· Pensões, que incidem sobre a gratifi
cação salarial referida nesta Lei, ficam sujeitas. ao limite 
estabelecido na legiSlação de Previdência Social. 

Art. 5'~ Aplica-se no corrente ano, a regra estatuída 
no art. 29 desta Lei, podendo o empregado Usar da facul· 
dade ~tatufda no seu § 29 no curso dos primeiros trinta 
dias de vigência desta Lei. 

Art. 69 O l_>oder Executivo, no prazo de trinta dias, 
adaptará -o Re8:utaffiento 8pr0Va-do pelo DeCreto n'~ 
1.881, de I4 de dezembro de 1962, aos preceitos desta lei. 

Art. _1~ _Esta Lei entra em _vigor na data de sua publi-
cação. . 

Art. 89 _RevogamMse as disposições em contrário. 

(À ComissãO de Legislação Social.) 

·PARECERE» 

PARECER Nt 7Z4, DE 1984 
(Da Comlssao de Redação) 

· Redaçio final do Projeto de Decreto Le&l•lativo n' 
4, de 1982 (a'~ 119/S:Z, na Cimara dos Deputados). 

Relator: Senador Alberto Silva 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Decretõ LegislatiVo n9 4, de 1982 (n9 119/82, na Câmara 
dOS Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre 
a Proteção Física do Material Nuclear, assinado em Vie
na, a 15 de maio Qe 1981. 

Sala (ÍaS To missões, 6- de novembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente- Alberto Silva, Relator --.Jorge Ka
lume. 
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ANEXO AO PARECER N' 724, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Deereto Legislativo n 
4, de 1982 (no 119/82, na Câmara dos Deputados). 

Faço Saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, da Con-stitUição, e eu, Presi~ 

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No DE 1984 

Aprova c texto da Convençio sobre a Proteçio 
Física do Material Nuclear, aS!Inado em Viena, a lS 
de maio de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' h aprovado o texto da Convenção sobre a 

proteção Física do Material Nuclear, assinado pelo Bra
sil, em Viena, a 15 de maio de 1981. 

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

PARECER No 725, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo nv 
39, de 1983 (n9 34/83, na Cimara dos Deputados). 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n<? 39, de 1983 (n! 34/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova_ o texto do Acordo relativo 
à construção de uma ponte internacional sobre o Rio Ta
cutu, entre o Governo da República Federativa dQ_Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção ID 

1.718/83, itã: Casa de origem), que dispõe sobre ingresso 
no Corpo âe Engenheiros e Técnicos Navais ~CETN. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1984. -.J"Oio 
Lobo, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER No 716, DE 1984 

Redaçio final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Cimara n9 94, de 1984 (n9l,718/83, na Casa 
de origem), que dispõe sobre ingresso no Corpo de 
Engenheiros e Técnicos Navais- CETN. 

EMENDA No I 
(CorreSpondente à Emenda n9 l-CSN) 

-- Dê-se ao artigo 29 do Projeto a seguinte redaçào. 

"Art. 29 O ingresSo no corpo de Engenheiros e 
Técnicos NavaiS .:.:.. CETN~ sCrr efetuado: 

1-para _o~_ Oficiais procedentes do concurso de 
Seleção, no posto de Capitão-Tenente, após tererÍI. 
sido diplomados em cursos de Engenharia, respeita
da, em todos os casos, a antigUidade do Oficial à é
poca do Concurso; 

II- para os candidatos procedentes do Concur
so de Admissão, no posto de }9-Tenente, após terem 
s'ido aprovados em Curso de Adaptação, se for oca
so. 

§ 19 A classificação para os candidatos a que se 
refere O Úem II ficará a cài-go da Diretorii de Ensi
no da Marinha, relacionando-se os Candidatos em 
Ordem decrescente de média fmal obtida. 

§ 2~ Na aplicação do disposto no parágrafo an-
e o Governo da República CooperatiVista da Guiana, Ce=- - terior, Serão cons~derados: -
lebrada em__ Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Albert: 
SOva. 

ANEXO AO PARECER NO 725, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo nq 
39, de 1983 (n9 34/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do arL 44, inciso I, da Constituição, e eu·, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1984 

Aprofa o texto do Acordo relatbo ia construção de 
uma ponte intemaclonal sobre o Rio Tacutu, entre o 
Governo da RepúbUc FederatiTa do Brasil e o G~ 
vemo da República Cooperathillta da Guiana, ce
lebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

O Congresso N acicmal decret~: 
Art. t<? ~ aprovado o texto do Acordo relativo à 

construção de uma ponte internacional sobre o Rio Ta
cutu, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da _ _República Cooperativista da Guia-nã, ce
lebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo enti'a em vigor na 
data de sua_ publicação .. 

PARECER NO 726, DE 1984 
(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara no 94, de1984 (D' 1.718/83, na Cau 
de origem). 

Relator: Sena'dor Jorge Kalume 
A Comissão apresênta a redação final da emenda do 

-;enado ao Projyto de Lei da Câmara n' 94. d~ 1984 (n' 

a) o· concurso de AdmisSão e_o Curso de Adap
taÇão ·ao Oficialato; e 

b) o ConcurSo de Admissão e o Curso de_ Adap
tação feito quando do_ ingresso do candidato como 
Oficial na Marinha, para os oficiais dispensados do 
Curso -de Adaptação ao Oficialato, nos termos da 
alínea c, § 2.,., do artig'o anterior. 

§ 39 Em caso de igualdade de médias, a classifi-
cação a que se refere O § 1 º será estabelecida na se
guinte seqUência:.·- · 

a) OficiaiS ·da ativa, Oficiais da reserva e 
Praças, respeiradas as respectivas antigUidades; 

b) me~bros de Polícias Militares e de Corpos 
de Bombeiros Militares; e 

c) civis, por ordem cronológica de idade. 
§ 4~> A colocação na escala hierárquica do in

·gressante no Corpo de Engenheiros e Técnicos Na
vais --CETN, de qlte trata o item II, será logo após 
o Oficial mai_s mqderno no mesmo Corpo." · 

O SR. PRFSIDENTE (M oacyr Dalla) - O Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido_ pelo Sr. 
19-Secretário. 

É Údo o seguinte 

REQUERIMENTO No 282, DE 1984 

Senhor Presidente 
Requeiro a V. Ex• com base no art. 241-b (combinado 

com o art. 244-a) do Regimento Interno, sejam prestadas 
à memoria do ex-Senador e ex-Deputado Federal, pela. 
Paraíba, Antonio Pereira Diniz, falecido no dia três pró
ximo passado, no Rio de Janeiro, as seguintes homena
gens: 

_19. Inserçã.o em ~ta de voto de p~ar e 
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29 A apresentação _de condolências à ramma do mor
to, ao Governo do Estado da Paraíba e ao Presidente na
cional do PMDB, Dep. Ulysses Guimarães. 

Sa[a das Sessões, 6 de novembro de 1984.- Humberto 
Lucena, Líder - PMDB. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Este reQ~e
rimento depende de votação, em cujo encaminhamento 
poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o de
sejarem. 

O Sr. Hnmberto Lucena - Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Concedo a 
palavra ao- nobre Senador Humberto Lucena, para enca
minhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A Parafba perdeu no último sábado, dia 3 do corrente, 
um dos seus filhos mais ilustres, o ex-Deputado Federal 
por duas legislaturas, e ex-Senador Antônio Pereira Di
niz, vez que, eleita suplente do Senador Ruy Carneiro, 
assumiu por diversas vezes o exercício do mandato nesta 
Casa do Congresso Nacional. __ 

Era um homem voltado para a cultura jurídica. Advo-
gado militante em Campina Grande e em João Pessoa, 
dos mais destacados ao fórum local, foi Consultor Jurf
dico- do Estado da Paraíba, tendo-deixado Pareceres dos 
mais importantes na vida administrativa da minha terra 
e_Procurador-Geral da República na Paraíba. Mas se Pe
reira Diniz foj um cultor do Direito, nele também havia 
inata a vocação política. Por isso, desde muito cedo 
engajou.se nas princiPais lutas políticas da Paraíba. Teve 
atuação bastante expressiva nos acontecimentos que cul
minaram com a deposição do ex-Presidente Getúlio Var
gas, corretigion?:rio qut: _era de um dos maiores paraíba
nos e brasileiros de então, o ex.-Ministro José Américo de 
Almeida, a quem seiuiu religiosamente na política do 
Estado, tendo, Por isso, desde a sua fundação, se filiado 
ao Partido Libertador, por cuja legenda foi representan
te da Paraíba na Câmara dos Deputados. 

Desempenhou também relevante papel na memorável 
caril.paniià. de 1950, cjUe levou o ex-Ministro José Améri
co 3.o Governo do Estado, numa coligação histórica da 
política Paraibana entre O Partido Libertador e o Partido 
Social Democrático_. Depois, afastando-se do exercício 
de ffiandatos parlamentares, Pereira Diniz continuou a 
sua vida pública sendo permanentemente membro do 
Diretório Regional do ex-MDB, depois, do Partido do 
Movime-nto Democrático Brasileiro. 

O Sr. Aloyslo Chaves - Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Aloyslo Chaves- Desejo _associar-me à home
nagem que presta à figura de Antônio Pereira Oiiliz, ex
Senado_r, ex·Deputado Federal pela Paraíba. O Estado 
de V. ""EX.• tem-sido. o berço de grandes homens públicos, 
de alguns estadistas que estão na galeria da história deste 
País. O Dr. Antônio Pereira Diniz, Senador e Deputado, 
ilustrou __ o .Parlamento brasileiro, e o seu desaparecimen
to enluta não só a Paraíba como, também, o noss_o Con
gresso. De sorte que, em nome da Maioria e da Bancada 
do PDS, associo-me à manifestação de V. Ex• em todos 
os seus pontos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato à soli
dariedade de V. Ex• as min_has palavras, nesta homena
gem singela à memória desse ilustre paraibano. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta tribuna envio à 
famflia enlutada o meu mais sentido pesar pelo faleci-
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menta de Pereira Diniz, extensivo à Paraíba, que perde, 
com. o seu falecimento, um dos seus filhos mais eminen
tes e ao Presidente Nacional do meu Partido, Deputado 
Ulysses Guimarães. 

Esta homenagem neste_ instante, tenho certeza, repre
senta o sentimento de todo o povo paraibano pela morte 
de Pereira Diniz. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr P•lla) - Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 
dos.(Pausa.) -

Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a de

liberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fãbio Lucena. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Guelras. 

(Pausa.) 
S. Ex.• não estâ presente. 
Concedo ~ palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS ~ AC. Pronuncia_o 
seguinte discurso. Sem:revtsio do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores_~ 

Ontem, 5 de novembro, foi festejada, satisfatoriamen~ 
te, a data que instiU,li õ Dia Nacional da Cultura, em ho~ 
menagem a Rui Barbosa. 

O Dia Nacional da Cultura é fruto-ae um projeto de 
nossa autoria, hoje, Lei n~' 5.579, sancionada no Gover
no do Presidente Médici, quando Ministro da Educação 
e Cultura o eminente Senador Jarbas Gonçalves P_assari
nho. 

Reuniu~se ontem, na sala Nereu Ramos, da Câmara 
dos Deputados um ·grupo de pessoas, sob o patrocínio 
das Secretarias de Cultura dos Estados, tendo como pre
sidente o ilustre Deputado José Aparecido de Oliveira. 
Nesse fófUril-ali realizado, coube inicialmente, a presi
dência ao D_r, Joaquim ltapary Filho, que --é Vice
Presidente do Fórum Nacional de Secretários da Cultu
ra; uma vez que seu presidente enc-ontrava-se no ~terior. 
Em seguida, por uma deferência toda especial, o Dr. Joa
quim ltapary Filho passou a presidêncfa ao- eminente 
profesSor e escritor Adonias de Aguiar Filho, presidente 
do Conselho Federal de Cultura e representante da Mi
nistra da Educação e _Cultura naquel~e_y_ento. 

Na ocasião,-dentre os vârios oradores, também fi~
mos uso da palavra para proferir uma- palestra sobre o 
tema Cultural, e cujo t6r.to-Sõlicito a V. Ex• mande fazer 
parte integrante deste pronunciamento. E juntamente 
com minha palestra gostaria que fosse inserida a pauta 
da reunião comemorativa do Dia Nacional da Cultura. 

O Dia Nacional da Cultura foi uma homenagem qÚe 
nós quisemos prestar a Rui Barbosa, o grande paladino 
da Liberdade, da Justiça e do DireitO. Figura qUe im~ 
pressionou o mundo e_engra-ndeceu o Brasil, quer no pa
norama interno, quer nas tnais variadas missões que 
e:~terceu no exterior, pois onde quer que o Conselheiro 
Rui Barbosa se apresentasse, eclipsava o ambiente pela 
suâ inteligência e pela sua cultura. E esta foi a forma que 
encontrei de homenagear perenemente a memória desse 
grande brasileiro. 

Sr. Presidente, retornei ontem das comemorações do 
Dia Nacional da Cultura, lépido, porque senti que o re
conhecimento de um tr_ab_alho, _que parecia humilde e 
modesto, aflorou com a força de um vulcão. 

Nesta oportunidade congratulo-me com todos aqueles 
que tomaram a iniciãtíVã-de levar a efeito a reunião co
memorativa do Diã- N acionã.l da Cultura. 

Muito obrigad.o a V. Ex•. (Muito bem!) 
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(DOCUMENTOS 4 QUE SE REFERE O SR. 
JORGE KALUME EM SEU DISCURSO: 

PAUTA DA REUNIÃO COMEMORATIVA 
DO D.IÀ NACIONAL DA CULTURA 

DIA 5 DE NOVEMBRO 1984 
LOCAL: AUDITORIO '"NEREU RAMOS" 

J) .o:\bertura da solenidade pelo_ Vice-Pr~idente do 
FÓrum Nacional dC SecretáriO da Ciiltura Dr. Joaquim 
ltapary Filho. 

2)"Cornposição da Mesa_ 
3) Palavra do Seáetário Acyr Castro, inembro da Co

missão Executiva do Fóruin Nacional de Secretârios da 
Cultura, em nome do Fórum. 

4) Palavra do Prol Leonel K.a~, representante da Se
cretaria de CíênCiã.- e Cultura do Rio de Janeiro. 

5) Palavra do Orador oficial do evento, Professor e 
Historiador Francisco Iglésias. 

6) Homenagem ao Senador Jorge Kalume, autor da 
_ Lei no;~ 5.579, de 15" de inaio de 1970, que instituiu o Dia 

Nacional da Cultura e da Ciência, pelo Secretário Fer· 
nando Ghigonone, Secretãrio-Geral do Fórum, 

7) Entrega do poster comemorativo do Ano_ Nacional 
da Cultura 1985, à Exm• Sr• Ministra de Estado da Edu
cação e cUliura, Professora Eshter de Figueiredo_ Ferraz. 

8) Palavra do Prof. Adonias de AgUiar FilhO; Presi
dente do Conselho Federal de Cultura e representante da 
Ministra da Educação e Cultura. 

9) Ence_rramento. 

NOTA - A homenagem constante do item 6, consistiu na entrega de 
uma plaqutta de prata com os seguintes dizeres: ''O_ Fórum Nacional de Se
cfttaria da Cult.ra presO. nesta data a sua bomtnqem 110 Seaa11or Jorat Ka
lumt autor da Ltl nt ~.5,, 4t 15 de maio 4e 1970, l(llt illltltulo Dia Nadclnal 
da Cultura e da O&lda. 

Brasflia, 5 de novembr9 de 1984." 

O ilustre Deputado Federal e Secretário da Cul~ura do 
Estado de Minas Gerais, Jos~ Aparecidõ áe OliVeira! le
vado pela -sua reconhecida generosidade, me formulou 
convite para participar deste Encontro c-omó-ãlltof da lei _ 
que hoje se celebra e que na minha abordagem incluísse e 
históriã do -Projeto. Sem relUtar diante. da honrosa 
lembrança e considerando o salutar propósito desta ce
lebração, aquiesci trazendo os esclarecimentos e a minha 
modesta contribuição acerca _deste palpitante assunto:. 
cuttu'ra. -

A data de hoje é consagrada à Cultura e à Ciência. 
Essa comemoração nasceu do projeto n<J 3.380, de 5 de 
novembro de 1965, de minha autoria, quando no exercí· 
cio do mandato de Deputado Federal, e transformado 
na lei n~' 5.579, pelo Presidente Mêdici em 15 d.ç maio ~e 
1970, sendo Jarbas Passarinho seu Ministro da Edu
cação e Cultura. O_ projeto_ original se referia apenas ao 
"Dia Nacional da Cultura", posteriormente acrescido. "e 
da Ciência", na Comissão de Justiça, poremend-ã dores
peitável Deputado mineifo Geraldo Freire. Quis o parla
mentar, com esse seu gesto, render homenagem a um 
cientista Italiano~ conforme bondosamente me esclarece
ra. 

Aprovado, afinal, nas duas Casas do Congressó e re
metido ao Poder Executivo, fOi dada audiência ao MEC 
para opinar sobre a matéria, por lhe ser pertinente. 
En_contrançlo-me de passagem por Brasília e já Como 
Governador do Acre, sem sabe~ que o Projeto tinha sido 
acolhido, ao viSitar o Ministro S. Excelência me revelo\): 
há poucos días~ dei meu parecer favorável ao Projeto de 
sua autoria, como viera, embora a palavra ciência se tor· 
nasse desnecessária, uma vez que está implícita no vOcá
bulo "cultura". 

Admirador de Rui Barbosa, quis rever~ciâ-lo no dia 
do- seu aniversário natalício ao ler essa notícia no Joriüll 
O Globo, na sala próxima onde hOje flinciotià-0 CãFeaa __ _ 
Cãmar'a. Não havia gabinete e as poucas máquinas de es~ 
crever eram disputadas para qualquer trabalho. Comi&o 
não foi dife~ente. Ante o dCsejo de 3pi-oveitai a cipoi-tuni-
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dade, possq dizer que havia chegado o momento da "de
livrancen e assim o p_rojeto "nasceu" a tempo de ser en
carriiilhado à conSideração da Mesa no horãrio estabele
cido: 16 horas. Esses pormenores ora registrados, se tra
zem o sentido da _hfs_t6ría, são também de agradecimen· 
tos ao Ministro,~ a todos os s_enhores cçmgressistas pela 
ajuda no _seu trâmite: 

Com este mini-exórdio, felicito aos idealizadores da 
iniciativa deste Fórum Naci"onal, dentre os quais destaco 
com especial apreÇo a Excelentíssima Professora Minis· 
tra Esther de Fígueiredo Ferraz e o Exm~ Sr. Deputado e 
seCretiiriõ José -Aparecido de Oliveira, de darem aspecto 
feStiVO ou de gala ao. "Dia Nacional da Cultura", 
fazendo-o florir no jardim da imaginação de todo oBra
sil ou m~ntendo-o, à semenhança de uma bandeira, per
manent~mente hasteada, drapejando ao sabor da brisa 
da nossa vontade, como um novo despertar de consciên
cia para o retorno intensificado do culto às nossas tra-
dições. _ 

E agora, ~ me---:pergunto: qual o significado de cultura 
que uma lei nos l(!va a celebrar? Ensina-nos o Lello Uni· 
versai: 

"Estudo: a cultura da poesia. Desenvolvimento 
de ceitas fàculdades ou aptidões pela aquisição de 
conheC-imentoS--e-pelo exercíciO: cultura intelectual, 
cultura estética, culturJ~, física (ginástica). Elegância, 
esmero; a cultura da linguagem. Adiantamento, ci-

"" --vilização etc.·~ 
André Malraux escreveu~ "A cultura, -som~ de 

todas as formas de a_rte, de amor e de pensamentos, 
através dos s_écu_los capacitou o homem a ser menos 
escravizado." 

- . ,--_ 

E o filósofo e estadiata in,diano Nehru a definiu numa 
pequena, mas altainente significativa frase; HA cultura é 
ampliação da mente e do espírito." 

Dentro desses. conceitos, vamos encontrar outro$ da· 
dos que nos levam à filosofia da cultura: 

, "Enquanto as ciências 4o espírito e, principal
mente, a história da cultura, se propõe a dar-nos 
uma imagem completa dos fatos culturais, de suas 
formas (morfologia da cultura), valores e obras, a 
tarefa dã. filOsOfia da cUltura é. furidamentar as ma
nl"fesiações cUlturaiS (Cuiturã), isto_ é, penetrar na 
essênCia -delas, compreendê-las por causas e con
dições essericiãis, reduzi-las a seus fins últimos e, 
por tal modo, determinar a orientação e medida da 
criação cultural. Visto a cultura ser complemen
taçãO-e peifeiÇão-essenclal dO homem, as linhas fun
damentais de- uma filosofia da cultura são necessa-

- -rfamenté" tr:lÇadas pela antropologia filosóficit.,-que 
- n-Os diZ -o que o· homem é; pela ética, que nos ·diz o 

que O homeiri _deve fazer;- e Pela teologia natural, 
que nos mostra o destino a que o homem é natural
m~nte encaminhado juntá.m~nte com -as- orde1)S da 
natureza e da cultura eni que se encontra envolvido. 
O"fU!ldlúTliniO último destas disciplinas e; por con
seguinte, di filosofia da cultura, é a metafísica." 
(Brugger) DiCionário Formar. 

A cultura é uma fonna de conduta do mundo teirá
que~, mas nesta oportunidade desejo lirriitar-me aõ uni
verso da nossa estremecida pâtria, cuja ri:lemória, funda
da nos ~ábitos, em certos aspectos parece esvair-se numa 
caminhada conállzida sutilmente para o ocaso ou eclip
sada pela fragrâ"ncia de culturas que se convencionou 
chamar de· "modernas", importadas com reflexos espe
cialmente nas âreas da arte e da música, exigindo um di
que protecionista -para a preservação _desse nosso reli
cár!o, sob pena de_vermos, inertes, a su~- "debandada". 

Que acontecerá neste mundo da tecnologia avançada 
o·s meiOS de-comunicação fâceis? Se negligen>ciarmos po-
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derâ acontecer a nossa alienação cultural e o no.ss.o pas· 
sado irá figurar apenas nõS corilpêftdios de narrativas. t;: 
preciso prevenir. 

Reputo esse problema da mais alta relevância e, sen
tindo que no campo da história também estã havendo ip
diferença acerca dessa matéria vital da nossa vida, apre
sentei à consideração do Senado projeto sob n9 93 de 
1980, obrigando' os produtores de filmes para cinema e 
televisão, a que pelo menos um de cada cinco seja rela
cionado à história_ do Br_asjJ ou figura -da história pãtria. 
Esta minha iniciativa é embasada na observação do fato 
de que atualmente o assunto não vem despert~ndo. inte
resse. Essa medida, creio, será uma fõrrna mais fácil de 
fazer retornar a atenção. a essa disciplina. 

E aqui convéril. transcrever arrase de Coelho Netto 
pela s~a beleza e o seu alto signifiCado: 

. ••.A história é a cúpula da geografia; uma, é o es
paço em que se transita, outra é a Eternidade em 
que se fixam os -eleitos." -

Se entrarmos no campo das músicas que expressam o 
nosso sentimento, como o samba, o baião, o batuque, o 
maracatu, a quadrilha, o choro, o xaxado, o maxixe, o 
frevo, o carimbó, a rancheira, a valsa e o fandango, rit
mados pelos sons maviosos e animadores do violão, ca
vaquinho, pandeiro, harmónica, e o tamborim, veremos, 
que parecem diluirRse ante a preferência de músicas que 
não refletem a nossa alma .cabocla. 

Não .sou contra e nem maldigo os que vêm aqu,i. "ven
der" a sua mercadoria cultural. Cabe--nos o dever de 
defender-nos contras essas investidas inteligentes e adoR 
cicadas. A indumentária é outra forma de cultura. Pode
mos mencionar a bombacha como uma das caractcrístiR 
cas dos nossos patrícios gaúchos, a qual vem sendo conR 
servada. A culinária também expressa a vontade de um 
povo. E o Brasil tem sabido preservar o seu ucardápio", 
talvez dominado por essa força irresistível concentrada 
no olfato e no paladar, especialmente aquela herdada da 
inOuência negra e aqui meticionarei, não por maldade, 
para aguçar o apetite de quem nos está ouvindo: vatapâ, 
acaraje e abaré, tão bem sedimentados e difundidOs na 
Bahia; o pato no tucupf,-o tacacá e a maniçoba, como 
pratos obrigatórios no Pará; a peixada no Amazonas; a 
carneRde-sol, a paçoca, o beiju ou tapioca nõ Nordeste, 
já apropriados pelos Estados da Amazônia, no qual se 
insere o Acre, por certo levados pelos filhos daquela re
gião; o tutu em Minas Gerais e Estados limítrofes; a feiR 
joada. carioca hoje de us-o _nacional, como 'o churras_co 
gaúcho e todo esse elenco de pratos típicos aumentados 
pelos cardápios de outras raças ·que vieram enriquecer a 
nossa civilização como o quibe, a macarronada, o baca
lhau, a salsicha, jã tão popUlarizados e enraizados entre 
nós. 

É indispensável enttarmos na parte espiritual, tendo à 
frente a religião católica e esta predominância se deve 
aos nossos antepassados portugueses, bem como·as de-
mais religiões jâ galvanizadas em nosso meio, trazidas 
por outros povos e conviVendo harmoniosamente, inclu
sive o camdomblé, umbanda e similares, tendo como sua 
"rainha" Iemanjá, cultuadas especialmente na Bahia e 
Rio de Janeiro e em menor escala em outros Estados. 

Incluiremos as festas populares, outrora tão bem dis
seminadas-e- que-nos-dias- atua1s- par.et:~m-sentenciadas-ao 
desaparecimento, dentre as quais citaremos: boi-.bumbá, 
pastorinha, reisado, marujada, as fogueiras na fase juni
na, como Sànto Antônio, sob a crença de santo casamen
teiro, São João e São Pedro. Mas, para nossa alegria o 
futebol, como o ·carnaval, mantêm-se ativos e mundial
mente reconhecidos como os mais vivos e animados. O 
futebol, embora tenha sua origem na Grã-Bretanha, foi 
de tal forma assimilado pelo Brasil que se tornou um~ 
instituição nacional, como sói ser o morno. Lembro que 
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<;1. «capoeira", embora tenha a forma de_dança, herdamos 
dos escravos trazida da Ãfrica;··com ela se exercitavam 
como forma de defesa e perdura até os dias atuais, espeR 
cialmente na Bahia e Estados vizinhos, cadenciada sob o 
ritmo do berimbau. 

- Agora, com um rápido yôo razante, volvo-me às cida
des e aos monumentos históricos, mesmo porque não se 
pode prescindir da sua conservação e tudo quanto tenha 
o significado e a lembrança do passado. 

E vale destacar o cuidado de S. Ex• Reverendíssima D. 
José Newton,_ que recolheu ao átrio da su~ Catedral a 
cruz toSca que serviu para a primeira missa campal de 
BrasHia, quando da sua inauguração. O Gene!al Rubem 
Ludwig, quando Ministro da Educação, dentre outras 
salutares medidas, mandou restaurar o Paço Imperial e a 
Biblioteca Nacional onde existiam 400 mil livros se dete
riorando. Felizmente, a Ministra Esther Figueiredo Fer
raz subsituindo-o na Pasta, não mediu esforços no senti
do de dar prosseguimento a essa importantíssima inicia
tiva. 

Visitei emocionado hâ muitos anos as casas de campo 
ou ranchos das fazendas onde D. Pedro I pernoitou no 
lpiranga, bem como aquela que existia rio local onde 
hoje é a bela capital mineira. Tudo muito bem cc;mserva
do, desde os s_eus primórdios, representando o testemuR 
nho de dois acontecimentos importantes. 

Vejiffi a velha Europa, que faz do turismo a sua gran
de receita, comQ "'indústria sem chaminé" com real pro
veito e atrativo para os visitantes. Paris, é um exemplo a 
ser mencionado pois mantém a sua velha arquitetura 
tornarido-a atraente, aconchegante e delicada. Os visi
tantes se deleitam ante esse conservadorismo. Vi, com es
Pecial alegria, a Arábia Saudita escavando, no seu areal 
ein pleno deserto, um velho palácio como seu relicário e 
que serã. atração tufistica. Na Argélia, de onde retornei 
na tarde de ontem, fui levado a visitar Khasbar, cons
truída no Século XVI, como semente da atual Argel, e 
conservada como marco do esforço dos seus antepassa
dos, contrastando com o progresso da nova cidade. Por 
que sermos diferentes? Josué Montello, prefaciando 
'"Por uma Política Nacional de Cultura" de Marcos Vi
laça, registrou que." As gerações novas, quando se inse
rem no processo social, passando à fase da gestão, costu
mam voltar-se preferentemente para o futuro, como se o 
País fosse sobretudo o dia de amanhã. Na verdade, um 
país é uma continuidade perene, com o presente amalga
mado aO passado e o f~turo amalgarÕ.ado ao presente, 
sob a oriefitação dos mesmos pensamentos superiort;S de 
ordem artística, histórica, pblítica e intelectual". 

Após essa rápida incursão pelos mais variados domf
nios_da cultura, não podemos omitir a influência indfge-
na tão cu.siillilada pelos nossos irmãos portugueses, 
quando aqui apartaram, até como forma de sobrcvivênR 
cia entre os aborígenes, nesta terra de Vera e depois de 
Santa Cruz. Referimo-nos ao_ sistema_ de caça e pesca 
com o uso_do arpão, instrumento ainda em prática pelos 
nativos interioranos da Amaz6nia, em -especial do Ama
zonas e Parã; as ubás e montarias a remo e varejão, 
como meio de locomover-se nas estradas líquidas. 

Pela oportunidade, incorporo o pensamento de Mar
cos Vinicios Vilaça, face a sua franqueza e com preito. à 
sua reoonheciâa eficiência, àeàicaçào e íervor em àeíesa 
da memória nacional: 

Eis: 

"Tenho me filiado à lição de que a cultura ê a 
dignidade da Nação e a liberdade do homem. E sen
do assim, ela é herança e trabalho, exigindo a ca
beça para pensar e o !mlçõ para agir. E mais: im
pondo o empenho por reduzir o espaço entre a refle
xão e o fazei". 
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E ressalta: 

-"'A cultura estâ configurada na sua totalidade so
cial e há de ser o resultado de um processo que abri
gue os valoi-~ da nacionalidade e as aspirações de 
caã-a ~omunidade. 

Via de "mão dupla", tomaRse-lhe indispensável 
receber da comunidade, enriquecer-se e crescer com 
ela." 

E S. Senhoria prossegue: 

"Cultura me lembra uma frase de Oitega Ygas-
set; 

... Quero tudo, não renuncio a nada." 
Ao ensejo também nomino o seu saudoso antecessor, 

o Professor Aloísio Magalhães, pela sua inesquecivel 
atuação . 

E não poderia deix~r de trazer Rui, patrono da efe
méride, para meu orgulho. Com a sua fulgurante inteli
gência, sintetizou: 

.. Uma vasta critica, firmemente orientada, envol
ve e concilia todos os elementos do problema: fatos, 
crenças, religiões, sistemas, leis, tendências evoluti
vas, a elaboração da família desde as remotíssimas 
idades pré-históricas, sempre sob a ação do princí
pio humano, que domina as aspirações religiosas c 
as formas cuJturais." (Queda do Imp~rio Tomo II,. 
Rio de Janeiro, 1921, p. 2.) 

Contudo, a base mestra, como bússola a guiar-nos, é a 
Língua Portuguesa, património cultural inapagâvel, com 
a qual nos comunicamos, como soem ser as outras de to
das as raças! Por iss-o, f<iÇo minhas as palavras do Dr. 
~il Meira, em su~ .. Introdução ao Estudo da Literatu
ra". 

Precisamos ter muito amor ao n~sso idioma, respeitA
lo como coisa sagrada. Ver sempre na palavra mais sim
ples, mais humilde, mais incolor, na sfbala balbuciada 
pela criança, apenas uma expressão portuguesa, flor e 
fruto de nossa formosa e insuperável língua: 

"Torre da perfeição e de beleza 
Dos espaços medindo a imensidade," 

Ou: 

"Florença, fale, cante, ouçaRse e viva 
A portuguesa língua e jâ onde for 
Senhora vá de si, soberba e altiva". 

E o saudoso Padre Manuel Albuquerque, amazônida 
de escol, defensor do nosso tradicionalismo cultural, a 
exaltou em se·u poema "Língua Portuguesa'.': 

"Instrumento divino de Beleza 
Eu te saúdo, esplêndido buril, 
O Sacrossanta Língua Portuguesa, 
Que cinzelaste a alma do Brasill" 

E o Senador Luiz Viana -Filho, ao proferir conferência 
na Academia das Ciências de Lisboa, em 1978, sob_ o 
títulQ .. Evocação de Rui Barbosa", concluiu com pala
vras que, pelo seu sentido de verdadeiro hino. bem mere-
cem U:~_n_sçrllit~l 

"Bem hajas Rui Barbosa, que assim houvesse 
pensado e agido, defendendo o idioma comum, e 
impedindo viesse a transformarRse numa ·algaravia 
que acabaria por não ser bem e correntemente en
tendida, nem de um lado, nem de outro do Atlânti
co. Bem hajas, que assim houvesse pensado e agido, 
transformando-te a ti mesmo no exemplo mais elo
qfiente da fo~ça e beleza do gênio da nossa Língua." 
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A cultura, no dizer do escritor Alan Viggiano, €: um fe
nômeno de natureza económica e, na maioria das vezes, 
de retorno a curto prazo. E se encontra na raiz de todos 
os fatos. - -

Homenageamos concomitantemente Rui e·a cultura. 
Ao falar em Rui, este mundo humano do saber, esse 

paladino do direito, dã.justiça, e da liberdade, estaremos 
nos referindo ao próprio Brasil, isto é, à própria Nação, 
porque o saudoso patrício ~oube reunir no seu mi~úsc_u
lo físico a intefigência náCioil:aJ, e porque não dizer tam
bém o que há de mais sublime em todos os setofes da 
nossa vida. Onde quer que se apresentasse, Rui eclipsava 
o auditOria, -e Haia foi o palco da maior prova da nossa 
assertiva; ele ali se destacou com a sua genialidadel 

Naquele ambiente que agregou o mundo, com repre
sentantes de todas as nações, cada qual medido e.com
provado como sábio em Direito, e em Polftica, enfim em 
todas as matérias, ninguém conseguiu alcançar a robus~ 
tez cultural e intelectual do nosso Rui! 

Foi em verdade o ''Águia" da Confl!rência! 
Eis a razão, Excelentíssima Sr• MinlStfã-Esther de fi.: 

gueiredo Ferraz, Exm9 ·Sr. Secretário Deputado jo:Sê 
Aparecido e Exm9s Secretário'S de-termos em nosso uni
verso um pedestal perene de onde Rui nos vê, nos oiienta -
e nos ínspírã: Ele, somente ele, simbol.iza in~ubstitUiyel- _ 
mente a Cultura e a Ciênciã em sua plenitude real e into
cável. 

Honremos a cultura, para honrarmos Rui! 
Sou um· ecologista, direi melhor, um preservacionista 

também e especialmente da cultura. Honra lhe seja feita! 

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

OSR. MOACYR DUARTE (PDS -RN. Pronuncia 
o seguinte discurso..) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

A Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, por seu 
Grão-Mestre Gilberto Freyre, esteve em Natal para en
tregar a Medalha Massangana, outorgada por aquela 
egrégia entidade ao mestre Luís da Câmara Cascudo, 
como homenagem d.o seu reconheciment.o aos assinala
dos e relevantes serviços prestados à cultura, ao jornalis
mo, à antropologia, à sociologia, à etnologia, à história, 
ao folclore e aos valores eternos e fundamentais do povo 
brasileiro como na:Çãó e- como· civilização. 

A presença de Gilbirto Freyre, um dos deuses do. nos~ 
so Panteão, ao lado de Câmara Cascudo, outro olimpia~ 
no da mesma linhagem e heráldica, no vetusto e as~ 

sombrado casarão da Junqueira Ayres, de cujas varan
das andãs se descortina o Potengi lendário e as (Junas 
misteriosas e alvacerilas clã-Redinha, e de onde o Mestre 
focaliza a velha Ribeira, as· R ocas dos pescadores e bam
bel6s, o Canto do Mangue das -!apinhas e folguedos
constitui um episódfo m-arcante na cultura brasileira e 
nordestina. 
~ quase impossível .descrever o encontro .desses dois 

talentos, escritores geniais que esgota~am o campo do 
possível ria pesquisa e na história, e ajudados pela @a.gi
nação criadora e comparativa recriaram um universo 
real e arquitetaram um mundo_ mágico, para descrever, 
reviver, ilustrar e encantar a vida d.o seu povo e de sua 
terra. 

O instante históricO, etefnizado ~o-~ncontro afetlvo e 
luminoso e na honraria enobrecedora, foi descrito com 
inexcedível erudição e_beleza na fulgura~te oração p[Qf~ _ 
rida por Odilan Ribeiro Coutinho, inÍeligência vibrátil, 
cultura humanística e senSibilidade artística a serviçO do 
Nordeste. Sua oração foi uma -ponte tabajara erigida_ e~ 
tre os feudos da Mauricéia e ã.s pla.gas da Potilândia, 
para o abraço dos dois titãs. 

A obra monumental de Cascudo~ rio caudaloso_ c_om. _ 
mais de 100 afluentes, avança pelas idades e pelos mares, 
atravessa os oceanos e_continentes, e se espraia e banha 
toda a terra, levando a mensagem telúrica, humana e-- -

confraiernal_<Ú>s povos, na sua ascensão do primitivisriio 
tribal, associacional e gregário, até as novas tecnologias 
e c:Ostumes decorrentes dos esti_los de· comportamento e 
convivênciá ditados pelo viver Comunitário, ·nas aliena
dos conglomerados habitacionais dos tempos hodiernos. 

O critico literário potiguar, renomado escritor e pro
fessor, Américo de Oliveira Costa, infatigável ledOr e 
analista das letras, da escola de Taine e Sainte-Beuve, 
p~scidOr de pérolas literárias e habitantes das bibliote
cas, com usucapião vitalício~-n3.vegàdor de iôngo cUrso 
no oceano das letras, empreendeu uma circunavegação 
fantáStica que denominou de. "Viagem do Universo de 
Câmara Cascudo", e com olhos de piloto experiente viu 
todos os portos e enseadas, os abism_os e maremotos, os 
icebergs e geleiras, enfim as cartas geográficas ao univer
so cascildiS.no. cascudo tudo viu e recordou·tudo. Cabe
lhe como uma luva a frase de Sainte-Beuve: - .. 0 seu 
coração navegou sempre nas lembranças." 

Para Américo de Oliveira Costa: 

"A obra cascudiana não é uma ilh.a; é um arqui
pélago, pela multiplicidade dos territórios que _-a hl
tegram.. Nela há o historiado"r, o etnógrafo, o folclo-

- _riS1a, o antropólogo, o sociólogo, o e_QsaJsta, o jOr
nalista, _o. tradutor-comentador, o memorialiSta e 
_croilistii, t.im indigitado e insóHta roinanci~{a-.de: 
constumes .. ~animaiS." · 

No julgamento .. do escritor e estilista Edgar Barbosa: 

"Cascudo é o historiador, etnógrafo, ph)fessor 
dos maiorçs que.possuímos, e S~l.!_ pé~iplo continua, 
dePois de c:juãrenta anos de circunavegação incansá
Vel, volt-ado para a terra do Rio Grande do· Norte. 
Aqui está seu promontório de SagreS: sua grande es
cola e sua nobre vida de b_om g~gan!e.11 

Ele é o memorialista ímpar, de verve repassada de hu
mor e de pitoresco, catando as pedras do deslumbramen
to nos rios da infância, em páginas ãe doce leitura, nos·l.i
vros "0 tempo e Eu", "A voz de Nessus", "Histórias 
que o Tempo Leva" e nas "Acta Diura", coletânea de ar
tigos· escl-itos no jornal A RePúbilca, o mais trildiciona.l 
periódico natalense. 

__ O Sr. AJoysio Cbaves -V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MOACYR D~ARTE - Com muita honra 
ouç~ ':? ~~-~nte Líder Aloysjo ChaveS. 

_O Sr. Aloyslo -Chaves - Nobre Senador Moacyr 
Duarte, V. Ex' profere no Senado mais urh pfiinaroso 
discurso. Hoje, para exaltar a homenagem tributada a 
Luis da Câmara C~scudo, com a entrega da Medalha 
Massangana. Luis da Câmara Cascudo, a quem conheço 
pessáalmente, levou o estudo dos temas do folclore no 
Brasil a um nível excepcional, dando-lhe dignidade inte
lectual que marcçu _época no cenário cultural brasileiro.
Mas é, como ac_entua V. Ex' um grande humanista, um 
eméríio historiador, um escritor primoroso. Discorre, 
com elegância, sobre os temas os mais diversos, mas, ao 
rnesm·o terilpà, alia à singeleza do seu estilo um sentido 
quase telúrico, como homem do Nordeste. Com ele con
vivi, algutnas vezes, no Rio Grande d_o_No.rte,. terra a que 
me ligam laços tão profundos, Como sabe V. Ex.• E guar
dei, sempre, desses encontros eventuais com Luís da Câ
nrara Cisctiã.o, Uina lembrança imorredora. Não posso, 
põrtaritO, como Senador pelo Pará, frlho de rio
grandense-do~norte, não posso, como Líder da minha 
Bancada nesta Casa, deixar de adicionar ao brilhante 
discurso de V. Ex• estas palavras, para exaltar, também, 
a homenagem merecida que está prestando a ess_e ín.c:Hto 
brasileirO, grande historiador e eminente intelectual que 
é Luis da Câmara Cascudo. 

O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço a inter
venção de V. Ex•, nobrC Senador Aloysio Chaves, que 
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emoldura o meu discurso, sobretudo num aparte de uni 
rio-grandense-do-norte de coração, porquanto, se não 
nasceu naquela terra, tem, por suas origens, raízes pro~ 
fundas fincadas na província potiguar. O aparte de V. 
Ex• e o .seu testemunho, com relação ao mestre Luís da 
Câmara Cascudo, faz justiça a um grande brasileiro, a 
um eminente norte-rio-g:randense e a um dos maiores in
telectuais vivos que enriquecem a cultura brasileira. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um apã.rte, 
nobre Senador ~oacyr Duarte? 

O SR- MOACYR DUARTE- Honra-me o aparte do 
eminente Líder Hum ~rto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Ouço com vivo interesse o 
discurso de V, Ex•: que faz justiça a um grande nome da 
cultura nordestina e, por que não dizer, brasileira, tal o 
valor que todos nós lhe reconhecemos. A sua obra, como 
bem. acentuou o nobre L{der Aloysio Chaves, tem um 
sentido profundãmente telúrico. Homem voltado, por 
inteirO, em !jeus. 6studos, para .ls coisas e os homens da 
nossa sofrida região ·nordestina, com um manancial 
magnífico sobre o nosso folclore, Luís da Câmara Cas
cudo é, sem dúvida alguma, uma das personalidades 
mais f!Jigurantcs da cultura brasileira. No momento cm 
que ele...~:ecebe essa condecoração, a que se refere V. Ex.J, 
realmente o Senado Federal deveria prestar~lhe esta ho
menagem a que eu me solidarizo não só como Líder do 
PMDB, nesta Casa, mas, sobretudo, co~o paraibano, 
como nordestino e como brasileiro. 

o SR. MÓACYR DUARTE -Muito qbrigado pela 
in"terveflçãa, nobre Sen~ador Humberto Lucena. Quero 
apenas dizer que a vizinhança dos Estados que nos servi~ 
ram de berço nós faz irmãos no sofrimento e nas vicissi~ 
t~9~; O~depoimeõto de V. Ef'• nobre Senador Humber· 
to Luc:eoa, honra e certamente, distingue o intelectual 
que eu estou hoje homenageando, sobretudo pela força 
telúria que a ·suas palavras encerram. 

"Descrevendo sua infância, diz Câniara Cascudo:-

- "Nasci -na -rua Senador José Bonifácio, que nin
guém sabia, em Natal, quem era_. Toda a gente dizia rua 
das Virgens, -no bairro da Ribeira. Sou, pois, canguleiro. 
Nasci numa sexta-feira, di:i de São Sabino, 30 de dc;
zembro de 1898, às 5,30 da tarefe. Meu primeiro banho 
foi água ma~na n_uma bacia de ágat<l. Ág~a ,temper!ida 
com Vinho" do Parto, para eu ficar forte e um patacão de 
prata, do Império, para não faltar dinheiro. A Vida 
ensinou~rrie q-ue esses votos era supersticiosos mas bem
intencion:idos". 

Evocando o menino que foi, pendulando entre os dois 
extremas da educação caseira, desde a clausura domésti
ca até a fuga e a dissipação na vadiagem e rta boemia, ele 
declara: -~·Fui menino magro, pálido, enfermiço. Cer~ 
cada de dietas e restrições alimentares. Proibiram-me 
movimentação na lúdica infantiL Não corria. Não saltã
va._Nã.o brigava._ Nunca pisei areia nem andei descalço. 
Jamais subi a uma árvore. Cuidado com fruta quente, 
cuidado com sereno, cuidado com vento encanadoA Brin
cava com meninas. Um qUarto cheio de brinquedos para 
exercício sedentário, tudo rodando no solo ou em cima 
de uma mesa de mármore, que ainda possuo. Com o pa
vor de que. os colegas me pusessem a perder, como de
pois puseram, minha mãe fez-me? est!Jdar no "Externato 
Sagra~o Coração de Jesus", das Irmãs Andrade, Gui
lhermina e Maria Emília. Externato exclusivamente fe
minino. Eu era o úniCo varão sobre a terra da salinha 
quente, paredes ornadas de estampas piedosas e feias''. 

Depoís veio uma fase da vida interior, descrita assim, 
em "Vaqueiros e Cantadores": - "Vivi nesse meio. E 
deliciosamente. Cortei macambira e xique-xique para o 
gado nas secas. Banhei~me nos córregos do inverno. Es~ 
perei a caveça do rio nas enchentes. Desengalhei tarrafas 
nas pescarias dos poços. Dei "lanços" nos açudes. Lacei 
mocós e preás nos serrotes. Subi nas "esperas" das emas 
nos juazeíros. Persegui tatus de noite, com fachos e ca-
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chorros amestrados. Matei ribação a pau e colhi~as nas 
aratacas . .Ouvi o canto ululado da .. mãe da lua", invisí
vel nas oiticicas". 

Em seguida, a volta à capital e à .. moléstia livresca", 
doença da qual não se curariajamais;-comprando livros 
em todos os lugares e idiomas, tarefa executada pelo pai 
que estimulava e antevia a carreira literária do filho. 
Cursou medicina na Bahia, que não concluiu, e se for.: 
mou em direito, no Recife, em dezembro de 192K 

.. Provinciano incurável", no dizer de Afrânio Peixoto, 
viveu sempre nos hectares potiguares, renunciando a to
das as múltiplas e irreCUsáveiS sugeStões, ciifcunstâncías e 
solicitações de centros maiores, a todas as seduções das 
megalópolis, a todos os encantos da metrópole grande. 

Convidado para Reitor da Universidade de Brasiliã, 
pelo Presidente Juscelino K ubitschek, declinou do c_onvi.: 
te. Recusou também uma cãdeira no Senado-, que lhe 
fora a-cenada pelo Presidente Getúlio Vargas. Quem po~ 
derá explicar essa fidelidade cósn:iicã do homem e do _es
critor ao seu burgo originãrio, à sua cidadela sentimental 
e nativa? À entrada da porta de sua mansão estão afixa
dos, hã decênios, azulejos com essa in~c!ição latina: -
"lnveoi portum. Spes et fortuna, valete. Sat me lusist. Lu
dite nane allos." Traduziiido:- "Encontrei o porto. Es
peranças e fortuna, adeus. Muito me iludistes. Ide iludir 
ao outros, agora". 

Fez viagens ao exterior, sobretudo África e Portugal. 
Excursões temporãrias, pois a saudade o mergulhava, 
em breve lapso de tempo, na mais profUnda nostalgia, 
melancolia ou banzo. Natal sempre foi a sua Passárgada 
total, onde ê amigo do rei, dos vaqueiros, caçadores, ma
cumbeiros, pescadores, seresteiros, boêmios, prostitutas, 
gente do povo, almas simples e deserdadas, marginaliza
dos do saber, da vida e da fortuna. 

No livro .. Literatura Oral" estã condensado o seu des
tino: ensinar e escrever. Aprendeu no interior a fala desa
taviada do povo, a língua do povo, as crendices do povo, 
a ficção do pov.o, o real e o imaginãrio das multidões, 
povoado de assombrações e histótias fantásticas, do 
mais puro realismo mágico. O livro "Canto de Muro" é 
um maravilhoso fabulãrio que faz até os bichos e as pe
dras falarem a linguagem universal da concórdia e da 
c~ação ... Anúbis é mitOlogia e folclore redivivos. "'Mele
agro" é o encantamento da magia branca no Brasil. 
.. Jangadeiros" é o cheiro de peixe no Canto do Mangue, 
cais transformado em saudade de pedra, à hora crepus~ 
cular, e é a bravura do homem se reencontrando com o 
amor da mulher, após cada dia de abismo e de sonho, 
nas cristas das ondas traiçoeiras; "Dicionãrio do Folclo
re Brasileiro" é obra de uma plêiade e de uma geração, 
feita por um mãgico solitáriO. "'História da Alimentação 
no Brasil'' é obra suculenta e alentada, rica de seiva, raí~ 
zes, minerais e ensinamentos, espécie de bíblia alimentar 
de um povo e guia dos pobres na luta pela sobrevivência, 
procurando arrancar o máximo de energia e vitalidade 
do mínimo dos bens da natureza que estão ao alcance de 
suas mãos. No campo da história teniOs a ~'História-da 
Cidade de Natal", "Os Holandeses no Rio Grande do 
Norte", a "História do Rio Grande do Norte", e a "His~ 
tória da República no Rio Giiinde do Norte", a "His~ 
t6ria do Poder Legislativo no Rio Graõ.de do Nõrie", 
obra esta escrita por solicitação nossa, quando exercía
mos a Presidência do Legislativo potiguar. 

Luís da Câmara Cascudo ê uma glória vivã do Rio 
Grande do Norte e uma legenda do Nordeste. A Meda
lha Messangana, da Fundação Joaquim Nabuco, do Re
cife, outorgada pessoalmente pelo seu presidente Gilber~ 
to Freyre, é uma consagração nacional, pois CãScU.do ! 
um patrimônio do_ Brasil, e os assuntos que escreve refle
tem a alma do povo brasileiro, que nele se vê identifica
do, em todos os pontos cardeais, pela conterraneidade 
do espírito e da origem, do passado e do futuro. 

Ai estã Luís da Câmara Cascudo, aos 86 anos, em ple
na e fecunda atividade criadora, rebuscando o passado, 
vivendo o presente, projetando o futuro, sempre em bus--

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ca da verdade histórica, da verdade vivida, da verdade 
popular, da verdade dos sonhos, da verdade, pois ele 
acredita como Gabriel Garcia Marquez, em "Outono do 
Patriarca", que "Sempre hã outra verdade atrás da ver~ 
.dade". 

Propondo ao Senado um voto de louvor ao escritor 
Luís da Câm-arã Cascudo pela lãurea recebida e à Fun
daÇã-o Joaquim Nabuc_o pela lãurea outorgada, e que se 
Irianifesta O respeito e a admiração do Senado da Re- -
pública a esse gigante da república das letras, pelos ines
timáveis serviçOs prestados à cultura de nosso País. Rew 
ciueiro a trinscrição nos anais desta Casã do discurso 
anexo, do intelectual Odilon Ribeiro Coutinho, proferi-
do na solenidade _de entrega da comenda. .. 

Eis, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a vôo de pássaro, 
emJigeiras pinceladas, a biografia do mestre Luís da Câ~ 
mara Cascudo a quem rendo, neste instante, em meu 
nome próPrio- também, as minhas homenagens. 

Tenho dito. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MOACYR DUARTE EM SEU DISCURSO: 

-Domingo, no sobradão da Junqueira Aires, mestre 
Luis da Câmara Cascudo recebeu mais uma homena
gem: a M~dalha Mas_sangana, da Fundação ~!Jaquim 
Na.buco;- Entregue pelo- sociólogo Gilberto Freyre. Na 
oportunidade, foi Saudado por Odilon Ribeiro Couti
nho, com um discurso_ que jã pertence à melhor antolo
gia do Nordeste, precioso ensaio sobre a admirãvel obra 
cascudiana. Pela importância do homenageado, pela 
grandeza do_discurso de saudação, o Caderno de Do
mingo desta Tribuna do Norte publica, na integra, a bela 
pãgina escrita por- Odilon. 

"Meu caro Luis da Câmara Cascudo: 
Aqui está o grão-mestre da Fundação Joaquim Nabu

ca - o sociológo-antropológo Gilberto Freyre - para 
lhe entregar, como presidente do Conselho Diretor dessa 
instituição, a Medalha Massangana, com que se assina
lam serviços de particular relevo prestados à cultura des
te País. Do momento presente, vivido no ambiente tão 
monástico deste casarão, bem se poderia dizer que é um 
momento olímpico. Gilberto e _Cascudo são duas fig.uras 
que realizaram, dentro da rotina, do rigor ático de suas 
pesquisas e estudos, uma bela, uma luminosa aventura 
áo poder criador. Pesquisãs e estudos conduzidos corei~ 
josamente no sentido de desvendar Ós impulsos do carã~ 
ter nacional, impulsos muitos deles que estavam escondi
dos sob espessa camada de preconceitos ou desdenhados 
pelos conceitos oficiais. Todo o trabalho épico que esses 
dois tãleilios singulares fealizarã.m - orieittou-se pOr 
uma preocupaçã-o obstinada de esgotar todas as fontes, 
vasculhar todos os desvãos de nosso passado, esquadri
nhar aS manchãs de sómbra de que a vida brasileira esta
va tão salpicada. E através desse esforço, desenvolvido 
sob critério cienTíffcainente lógico, com alguns toques 
cartesianos, chegaram os dois a resultados tão surpreen
dentes que se tira logo a conclusão de que: nem sempre os 
caminhos da ·chamada razão são os que levam à verdade. 
É preciso que a inteligência sejã. tão disponível que capte 
o mistério das cOisas e o sentido profundo da vida. Vida 
que não se submete a teofemas, nem'a rígidos roteiros 
balizados pela razão falha do homem. 

A imaginação- que arrima o desenvolvimento das Ciên
ciis humanã-S, a· íntuição que desencadeia o poder cria
dor, é que permitem penetrar nos grandes segredos da 
alma dos povos, mergulhar nos abismos e iluminações 
do coração do homem e adivinhar a semente da aurora
que começa a romper a escuridão da cegueira geral. A 
doação que Gilberto Freyre e Luís da Câmara Cascudo 
fizeram a este país pode ser medida por essa escala deva
lores. E; por isso~ o seu encontro nesta velha ladeira na
talense tem uma significação olímpica. Estamos diante 
de dois homens que continuam nutrir a vida do Brasil, 
.com a força de suas vidas. Da( a emoção que nos envolve 
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a todos, ao assistirmoS a entrega, por Gilberto Freyre, da 
Medalha Mass<ingana a·câniara Cascudo, mim ato, que 
significa o recOnhecimCnto-da grandeza de um pela gran
deza de outro". 

Paralelismo 

"Esse fato arrasta-nos à tentação de ver suas vidas, vi
das paralelas. Há, nos dois, a mesma devoção quase fa
nática à vida intelectual; a alegria de realizar a sua vo~ 
caçãO; o afincci-quase místico· com que se lançam ao tra
balho disciplinado; o gosto um tanto monãstico de um 
certo estilo de vida; o amOr à província e o apego ao am
biente nativo. Sem deixar de enfatizar a fixação, comum 
a ambos nas ciências do homem. Um sociólogo, antro
pólogo! filósofo ~ocial, hi~toríador social; o outro, etnó
grafo, folclorista, historiador. Todos os dois dedicaram
se à restauração de valores. culturais desdenhados ou a~ 
mesmo alvo de zombarias e chacotas. A cozinha, os 
utensílios domésticos e_ de trabalho, as lendas, os costu
mes religiosos, as crendices, a medicina popular, os fol
guedos tradicionais, as- danças, os cantos, o folclore. as 
superstiÇões, os mitos, a ecologia. 

Desde o seu regresso ao Brasil, em 1923, depois de al
guns anos de ausência inteirii;a, que_ Gilberto Freyre co
meçou a travar a luta em defesa de nossa cozinha, arqui
tetura tradicional, paisagem (os velhos sítios de subúrbio 
e!am u:m valor a ser preservado), as formas pOpulares de 
religiosidade, as danças, as manifestações espontâneas 
de arte. Meia dúzia de anos depois do lançamento de 
"Casa~Gran-de & Senzala", o sodólogo pernambucano 
publica "Açúcar", livro de_ receitas de doces dos enge
nhos do Nordeste. Para exorcizar os espíritos zombetei
ros, ele pôs como epígrafe no livro~ a dedicatória, de Do
mingos Rodrigues- autor de .. Arte de Cozinha", publi
cado em 1642, ao Conde de Vimioso: "He o livro ocasio
nado aos mordazes pela matéria & pelo estylo; mas hua 
& outra cousa serã de todos respeytada sendo como o 
ilustre nome de V.. S. deffendido". Dentro dessa mesma 
linha de defesa de nossa cozinha, Câmara Cascudo escre
veu " A Cozinha Africana no Brasil" e "História da Ali· 
mentação no Brasil". Há artigos dos dois escritores 
sobre comidas da tradição brasileira que vale a pena re
ferir, como, por exemplo, o de Gilberto intitulado "O Pi
rão, Glória do Brasil"; e o capitulo do livro de Cascudo 
dedicado à África: "Farofa, Farófia". Depois de trans
crever Nabuco ("Hã sentimento, tradição, culto de 
f:imília, relig-ião, no prato doméstico, na fruta ou no vi
nho do país"), o autor de "Nordeste" se abrasa: "Divino 
pirão! Nunca no Brasil se pintou um quadro nem se es~ 
creveu um poema nem se plasmou uma estâ~ua nem se 
compôs uma sfuToO.ia que igualasse em sugestões debele
za a_-um prato de pirão". Já o etnógrafo de "Made ln Á
frica" discorre sobre a farofa com requintes de erudição 
para indagar no final: "E os nossos indígenas usavam da 
farofa? A mistura Preferida para eles com a farinha de 
mandioca era o caldo quente do alimento c02ido;dando 
o mingau, mlnlplrõ, Jpirum, o pirão escaldado. "Mas, an~ •· 
tes Cascudo havia ensinado uma receita, de Farófia Anao
laua. 

Cldi.de -interior 
"Onde diabo é que Luís da Câmara Cascudo foi_ buso

car essa erudição toda que ele derrama copioSamente pc
los livros sem número -que escreve? Este chalet da rua 
Junqueira Aires guarda o ar íntimo, aconchegado, con
templativo de uffi mosteirÕ. As horas aqui parecem sa
biamente divididas como num claustro medieval.''Ora ct 
labora", com-o-quer a regra de São Bento. Reinam, por 
toda esta ca_sa:, a paz, _o trabalho-, -_a meditação, o am~ 
Não foi pOr acaso qUe mestre Câmara Cascudo esc~ 
a sua morada na ladeira que junta os canguleiros e os xa
rias. Parece uma predestinação. Tendo reunido os vários 
tempos da história de seu povo, cabia a ele urtir as várias 
fatias sociais dé su_a gerife. O destino quis que Lufs da 
Câmara Cascudo_ fosse o ponto de encontro da cidade, o 
centro de gravidade cívica do Natal. ~odeado de deze.. 
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nas de milhares de livros, ouvindo na calada do estudo as 
palpitações do burgo inquieto e o rumor de búsio que 
vem das R ocas, o mestre vai construindo a sua outra Ciw 
dade- a Cidade interior- de que a sua obra ê uma es
pécie de Baedeker. Os livros foram os seus comparlheiros 
da vida inteira. Deste cedo, começo a mandar buscá-los 
aonde eles aparecessem. Cascudo dá a impressão de tãó 
apegado à província, qUe pi'eferiu, p8.ra dela não se des
garrar, trazer as viagens para di:ntro de casa. De tal 
modo que se tornou uma espécie de Ulisses moderno. 
Viaja por muito longe, viaja pelOs lori&Cs dO- tempo, Seril
saiF de sua ladeira~ 1Jma longa, intennin<fveCViaS:etn à
volta dos seus livros. E reuniU todos os souvenlrs, tOdos 
os salvados de viagem, nos cômodos do casarão da Jun
queíra Airbs. Esse admirável humanista que ê Américo 
de Oliveira- Costa, descreveu em livro excelente sobre o 
historiador, o ambiente de capitão retii:"ado- herói conw 
radiano- em que Luís da Câmara Cascudo vive. Vale a 
pena mencionar eSse trecho a respeito de seu gabinete de 
estudo e laboratório: Estranho e fabuloso gabinete, 
cheio de imagens antigas, totens, amuletOs~-ifigíeS, bi
chos empalhados, coisas de madeira de Chico Santeiro, 
coisas de barro de mestre Vitalino de Caruaru, vaquei
ros, rendeiras-, cangaCCíros; bonecoS-gelite -do povo, ãni
mais, retratos, nláscárãs, diplomas, condecorações, ins
trumentos bárbaros, facas lavradas, desenhos, flâmulas, 
moedas, panos pintados, estatuetas africanas, bfonze, 
asíáliOOs;ídOlos bizarros, -objetos de índios, fósseiS-mile
nares, - e líVros, fiVi-os; um mar, uma terra,_ uin mundo 
de matéria impressa, o "seu" mundo, o ónii::O para -que 

' foi- efetivamente criadO;.~" - - - ------

Atê nisso, -_o chalet de Cascudo se parece com o solar 
de Apipucos -'- a residência de Gilberto Freyre. Hã um 
pouco de contacto entre o potiguai e o pernambucaiiO: o
gosto do mar. No seu 29 Gu-ia Sentíiileri.fãl, este último 
diz de Olinda que é umã das cidades .. mais talássicas do 
Brasil". Ao lado da cidade do Natal. O Natal parece 
moça dengosa que enlanguesce nos braços do mar. Cada 
onda é um afago. O mar beija ã cidade na boca do Pon
tengi. Todo o __ burgo- se volta para o oceano. O casario es
cancara as suas janelas para receber o hálito do mar na 
brisa da manhã. Petrópolis e Mãe Luiza flertam com as 
águas. Foi s6npre assírii: -oesae-CiSaias e.tii que o -i:iirafa-
metia-se de rio a-dentrO-até o-remanSóC:ni que a·su-a nii.U 
a bicava: Luís da Câmara-Cascudo tem alma marinheira, 
curtida de sal e sol. Por isso compreende tão bem o seu 
burgo. Em livro pouco divulgado- "Prelúdio e fuga âo 
real" -livro em que·o denso humanismo do escritores~ 
plende em brilhos perdulários - Cascudo faz variãÇões 
cromáfic""ãS'erii tornO da luz do mar. "Rubro pela manhã. 
Verde-garrafa ao meio-dia~ AZUl-cobalto à tarde. Ouro e 
cinza ao anoitecer". Olhandõ_-para Os afrecifeS,-Cle deva
neiã: "Essa orla de rochedos não constituirá uma ruína 
sobrevivente da Atlântica?" No capítulo do .. Prelódio" 
em que a fantasia do etnógrafo acende-se em visões 
oníricas, Oannés, figura mitOiógici-da-"Caldeia, sUrge 
diante de Cascudo, para com ele travar o seguinte diálo
go:-

- Mestre Oannés, o Mar não tem História ... 
- Mas criou a Vila de que o Homem é resumo, pro-

fessor. 
Criou e conserva o surpreendente documentário de as

sombros". 
Natalense 

Como todo natalense, Luís da Câmara Cascudo sente 
o misterioso impulso de misturar-se às águas, de 
dissolver-se panteisticainente nó mar', fonte primária da 
vida. Não é ele quem conta que o seu posto de obser
vação do mundo era o sótão da casa da rua do Comércio 
que dava os fundos para o rio? .. Meu pouso e miradouro 
era no sótão. Ali passava as horas, olhando o rio, com as 
pernas agarradas pela ama". Hoje, o escritor vê as lâmi
nas de prata do rio através das mangueiras que enchem a 
paisagem vista das janelas de seu cllalet. 

Embora viajando à volta de seus livros, o espírito do 
jangadeiro Luís da Câmara Cascudo pennanece atento 
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aos mistérios que vêm do mar para envolver arno~osa
mente a sua cidade. Tão atento quanto o Alvissareiro da 
Terra da Matriz, que ele_evoca de modo tão sentimental 
na .. História da cidade do Natal" ... Ficava ele, diz o es
critor, olhando a cidade, morros, praias, ri'o e mar .. :To
das as alegrias de embarcar ou chegar, tristezas de parti
da, vinda de cargas para enriquecer os ricos, noivos, sol
dados, companheiros de teatro, todos os temas, assuntos 
·e teses para a Cidade eram vistos em primeirO lugar pelos 
olhos humildes do Alvissareiro"- No fim da evocação, 
Unia grande melancolia inunda o -Coração dã historiador: 
HÃ pena-s, solidário com a grande alma coletiva da cida
de, o Alvissareiro olha o Mar e conta a história dele, aos 
que não o podem ver, no tempo ... " Somente que no Al
vissareiro que conta a história do Mar, no Tempo; no 
Alvissareiro que 'olha das janelas de sua casa, ancorada 
na ladeira da Junqueira Aires c_omO uma nau, o arfar do 
casario e õ_ Inovimei:ttO das águaS, todos reconhecemos o 
Patriarca de nossa cultúra. Estamos diante de um ho
mem que não apenas se situou na sua terra de modo 
inarredável, mas que carrega a sua ·cidade na sua obra e 
na sua vida. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Oalla) - Conced<> 'a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, na quali
dade de Líder do PDT; 

O SR. ROBERTO SATURNINO (POT- RJ.Como 
Líder, pronuncia o seguinte i:iiscurso. Sem revisão do 
orador.) ~-Sr. Presidente, Srs. Senadores~~ 

Quero, nesta tarde, registrar um fato grandemente 
auspicioso, um fato da maior importância para a vida 
dos países da América Latina, para os democratas da 
AmériCa Latina, qual seja, o das eleições -realiZadas an
teontem na Nicarágua; eleições democráticas no seu con
teúdo, nas suas regras estabeleddas. 

Tive oportunidade, participando da recente reuniãlt 
do bureau da Internacional Socialista, no Rio de Janeiro, 
de tomar conhecimento das condições oferecidas pelo 
governo sandinista aos partidos de oposição para a dis
puta dessas eleições. Condições, Sr. Presidente, tão de
mocráticas como nós da OposiçÃo, riãõ- tivemos no Bra
sil: o uso da televisão e do râdio cm absoluta liberdade_, 
liberdade de _ingresso nas repartições públicas para que 
sefizesse propaganda, enfinl, tOdas as garailfías, 'toCas as.. 
liberdades foram oferecidas- ãos pi:irtidos de oposiçãO. 
Hoje, diante da esmagadora vitória dos sandinistas; fiCa 
claro, absolutamente claro, que os conservadores 
recusaram-se a participar dessas eleições prevendo a der
rota"- humilhante que teriam no veredito popular. 

Assim é; sr.o·Presidente, que o comparecirriento maciço -
da população, em ordem, com o espírito civíco; coin a li
berdade e as garantías oferecidas compareceram mais de 
80% dos eleitores inscritos, a abstenção estimada até 
agora é _de cerca de 18%, o que constituí um fato absolu
tamente normal na vida de __ uma nação democrãtica. 
Cop1_ tudo isso, uma vit6ria consagradora da reVõlução
sandi~ista Qu~ se legítima pela vontade p-;;pular, pelo uso 
livre do voto nas urnas garantidas, como eu disse, plena
mente pelas regras democráticas... Vitória de um dos lide
res da maipr expressão da revolução sandinista, hoje, o 
Presidente Daniel Ortega. Nossos cumprimentos à Re
póbliCa da Nicarágua, nossos cumprimentos.~ ao Presi
dente vitorioso, nossos CumPrimentos aos sandinistas 
que legitimaram o seu movimentO popular, que derru
bou a terrível ditadura Somozista e que se impôs à vOn
tade popular pelo trabalho que vem executando em prol 
do seu povo e peta demonstração de heroísmo, de bravu
ra na luta contra a agfessão que vêm sofrendo por parte 
de milícias, de mercenários finandados pelo govern-o 
americano. 

~importante ressaltar que essas eleições se -realizaram 
sob as agruras de uma guerra, sob as agruras de um cer
co econômico terrível que os Esta-dos Unidos impuseram 

-à Nicarágua, sob as agruias de uma agressão absoluta-
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mente injustificável, uma agressão condenável, sob todos 
os pontos de vista, que constitui esta vergonha da políti
ca externa norte-americana no presente momento, e que' 
está sendo condenada pelo mundo inteiro, especialmente 
pelo mundo democrático que reconhece agora o êxito da 
revolução sandinista em se legitimar, em se democratizar 
através da realização dessas eleições. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra
zerL 

O Sr. Humberto Lucena- Eu me associo às palavras 
de V._Ex• de exaltação às eleiçõ_es realizadas na Nicará
gua em um climà de absoluta ordem e tranqUilidade, 
apesar da situação em que se contra aquele País, sobre 
agreSsão cOnstailte de forças alienígenas._ O importante, 
como bem acentua v. Ex•, é que a revolução sandinista 
ácaba de ser consagrada pelo voto popular no contexto 
de um regime democrático de sentido pluralista, porque 
foi -aberto registro a todos os partidos, e delas só não to
maram parte, como lembrou V. Ex•, as forças mais con
servadoras, que naturalmente temeram uma derrota fra
go"roSã.-itas urnas. Vamos formular votos e que essa lição, 
dada pelos sandinistas_ na Nicarágua, possa contribuir 
para que volte a reinar um ambiente de paz na América 
Central, particularmente naquele Pafs e que os Estados 
Unidos da América do Norte procurem, de agora por 
diante, assumir uma posição diferente, respeitando o di
reito de auto-determinação do povo nicaragUense na es
col hª _d_o _seu regime e dos seus dirigentes. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Líder Senador Humberto Lucena. Ressalto os vo_
tõs que v. Ex• apresenta de que_ haja uma revisão por 
parte da polftica americana em relação ã Nicáragua; -que 
o bom senso volte a presidir a orientação da política eX
terna americana nesse particular: -que os Estados Unidos 
desistam desta intenção agressora em relação à Nicará~ 
gua, até com rumores de umã intervenção rriais direta 
por parte dos Estados Unidos: que haja uma revisão 
consciente, democrática, séria, madura, no sentido de 
apoiar-se a iniciativa dos quatro países do chamado 
Grupo de Contadora; que os Estados Unidos apóiem a 
Ata de ContadOra; que a Nicarágua aceitou e qUe- COnsti
tui o ponto de convergênciã, anfim, do pensamento de
mocrático; dos pa[ses da América Latina, dos países da 
Europa e dos países do mundo democrátíco de boje. 

É importante que-os Estados Unidos se apercebam de 
que -isolar a Nicaiágua, como fizer:im cOm- Cuba, tor
nando a repetir o erro que cometeram em relação aquele 
l?afs •. é exatarnCnte jogar este peqUeno e bravo país, este 
pequeno e bravo povo da América Ceiltral na ór6Ita do __ 
mundo soviético-._ O que temos a fazer, nós do mundo 
OCíâental. é exatam(:n_t_e apoiar a le&itinlaçã-o çla RevO~ 
luÇão Sandiilísta, apoiar o espírito democrático que pre
sidiu as suas eleições .. o que deve fazer o Brasil? O que 
deve fazer a América latina? O que já estão fazendo os 
países da EUropa-. que têm dato apoio à iniciativa de 
Contadora? O que está fazendo a Internacionalidade S_o
cialista, o conjunto de partidos socialistas democraticos 
do mundo iriteiro? t exatamente apoiar os Sandinistas na 
sua direção, no seu direcionamento democrático, para 
que a Nicarágua não se destaque, não seja perdida para 
o mundo democrático, como foi Cuba, exatamC:nte por 
um erro crasso, por um erro profundo por parte dos Es
tados Unidos, ao isolarem aquele país da convivência
dos países demo-cráticos do Ocidente. 

De forma que esses, também. são os nossos votos para 
que haja por parte dos Estados Unidos, _como por parte 
do Governo brasileiro, a resolução firma de apoiar a Ni
carágua, de reconhecer o seu regime democrático, de en
fim dar apoio, cada vez mais decisivo, à iniciativa de 
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Contadora, tendente a estabelecer a paz negodada, a paz 
politicamente entendida na América Central, a começar 
pelo país que realizou suas eleições, domingo, em ordem 
e com grande apoio popular. 

Parabéns ao povo nicaragUense, parabéns aos dirigen
tes sandinistas, parabéns ao Presidente eleito, Daniel Or
tega, e que os nossos v_otos sejam ouvidos pelo Governo 
brasileiro, e sejam considerados também pelo Governo 
n-orte-americano na revisão de sua política. 

Era o q~e tinha a dizer. (Muito bem! Palmas prolon
gadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao eminente Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Pronun
cia o· seguinte discurso.) -Sr._ Presidente, Srs. ~coado
res: 

O Senado Federal já tomou conhecimento, atrav~s de 
comunicação formulada pelo eminente Senador Luiz 
Viana Filho, na sessão de quartawfeira passada, do faleci~ 
menta do- ex-Reitor da Universidade Federal da Bahia, 
Professor Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa, em 
circunstâncias trágicas, vítima de um desastre de auto
móvel, às 15 horas do dia 21 de outubro, quando o seu 
carro foi abalroado por outro veículo, imprudentemente 
dirigido por um- motorista que invadira a pista. 

Filho de Dona Edite Seixas de Macedo Costa e do 
Doutor Mário Macedo Costa - qUe foi meu professor 
na Faculdade de Medicina da Bahia_, - Luiz Fernando 
Seixas de Macedo_ Costa nasceu em Aracaju, quando lã 
residia e exercia a clínica o seu ilu,stre pai, a 20 de no
vembro de 1925. 

Não seria licito, contudo, silenciar, diante dessa dolo
rosa e fatídica ocorrência, que ceifou a preciosa vida de 
um querido amigo e colega, cuja excepcional carre;ira na 
medicina, no magistériO e na reitoi"ia da Universidade 
Federal da Bahia (U_F_B_a), tive oportunidade de avaliar e 
enaltecer em vários discursos proferidos neste plenário. 

O Sr. Lulz Viana - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. WURIVAL BAPTISTA- Com muito pra
zer, eminente Senador Luiz Viana. 

O Sr. Luiz Viana - V. Ex• sabe que é um dos bene
méritos da Universidade Federal da Bahia, e nada se 
passa naquela casa, que não tenha a participação e a co
laboração de V. Ex•, mas não apenaS dos eventos ale
gres, .frutuosos, e muitos piomovidos, aliâs, por V. Ex•, 
mas também nas horas tristes, como a atual. Quero me 
solidarizar com V. Ex•, embora eu já tenha aqui falado 
sobre o assunto, pela oportunidade com que lembra real
mente uma excepcional figura de pr"ofessor, de intelec
tual e de orador, que foi o Dr. Macedo Costa. V. Ex• 
mais uma vez se identifica com os sentimentos da Uni
versidade Federal da Bahia. 

O SR. LOURIV AL BAPTisTA - Muito obrigado 
grato a V.~·. eminente Senador Luiz Viana. Benem~ri~ 
to tambêm é. V. Ex• Aqui, desta tribuna, num dos pro~ 
nunciamentos que fiz, se n1fo me falha a memória, hâ três 
ou·quatro anos, vim dizer da homenagem que V. Ex• re
cebeU: éomq "Honra ao M.érlto", da universidade Fede
ral da Bahia, homenagem a que estive presente naquela 
oportunidade, pedi a transcrição do discurso que foi fei
to em sua hoinenagem, pelo então Magnífico Reitor 
Luiz Fernando Macedo Costa. Quero dizer a V. Ex• que, 
às vezes, ocupo a tribuna para falar em assuntos referen
tes à Universidade Federal da Bahia, pri,ncipalmente da 
minha velha Faculdade de Medicina do Terreiro. Recor
do, não com tristeza, porque os anos Iâ já se vã.o, mas 
com satisfaçã.o, quando vejo os fatos e os assuntos rela~ 
clonados com aquela Universidade que vimos nascer e 
crescer. Nós a vimos na gestão Edgar Santos; depois, 
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gestão Miguel Calmam; gestão Alberico· Fraga; gestão 
Roberto Santos; gestão Lafaiete Pondé; gestão Augusto 
Mascarenhas; Luiz Fernando Macedo Costa, e, hoje, 
Germano Tabacof. Na _Bahia, eminente Senador, é Uma 
tradição, podemos dizer, a sua vida universitária. E, 
quem estudoU na Bahia, jamais esquecerá aquela terra. 
Mui to grato a V. Ex• pelo seu aparte, em homenagem à

quele -grande educ3dor, àquela inteligência brilhante, à
quele orador extraordinário, àquele professor emérito 
que foi Luiz Fernando Macedo Costa. 

Este pronurlciàmento, faço-o como quem está cum
p~indo um _c;lever determinado pela amizade que nos 
u~lia, unl inlperafivci da lealdade, da consternação e da 
imensa-saudade que estão sentindO todos os seus amigos, 
colegas e admiradores da Bahia, do Nordeste e do Brasil. 

Desejo relembrar neste instante, com justifiCada 
emoção, o proriunciamento no dia 8 de riOvCmbro do 
ano passado, em que analisei o excepcional desempenho 
do Reitor Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa no 
periodo de 1979 a 1983, durante o qual evidenciou, pe
rante a Bahia e a comunidade acadêmica de toda a 
Nação, sua extraordinária -vocação de administrador 
universitário bem-sucedido. 

Sejã-me perrilitido reproduzir, agora, um breve tópico 
desse pronunciamento: ... "a fecunda gestão do magnífi
co Reitor Macedo Costa, durante quatro anos, a par de 
suas Caractêrfsticas i'nOvadoraS, adquiriU surpreendentes 
dimensões, em termos objetivos, de iniciativas e reali~ 
zações ·concretas, nos múltiplos planos e setores da pes
quisa, de ensino, da documentação e comunicação que 
caracterizam a vida universitãria, cOmo uma autêntica 
mati-iz geradora de pólos ·de irradiação cultural e força 
propUlsora- do destmvolvimeii.to Social e co-mUnitário''. 

De fato, o Relatório de Atividades (1979/1983) então 
divulgado, comprova em suas :509 pãginas, o eno-rme 
acervo das realizações, projetás CTilíciativas -de um reito~ 
rado que logrou projetar a Universidade Federal da 
Bahia (UFBa) no cenário nacional, como Uma insti~ 
tuição digna de respeito e crescente prestigio, pela alta 
categoria dos seus quadros de professores e alunos, ex
cepdoilal qualificação técnico-profiSsional dos serviços 
prestados, e indiscutível adequação, eficiência e moder~ 
nização das suas. instalações e equipamentos. 

Internado no mesmo dia_ do doi_Qroso acidente, no 
Centro de Tratamento Intensivo do Sanatório Espanhol, 
já em estado de coma profundo, pOis perdera a consciên~ 
cia por ocasião do d-esastre, faleceu às 5:20 horas do dia 
31 de oUtubro, depois de 10 dias, durante os quais, no 
CTI daquele SaO:atório, uma equipe de dedicados médi~ 
cos, neurocircyrgiões e enfermeiras tentararri~ todos Os re~ 
cursos cirúrgicos_ e clínicos Possíveis, todavia malogra
dos, em virtude das lesões irreversíveis provocadas pai 
um profundo traumatismo craniano. 

Foi, por ·conseguinte, prematuro o_ falecimento do in
signe ex-Reitor, aos 58 anos_ de idade (completaria 59 
anos n~ dia 20 de novembro vindou'ro ), na plenitude de 
s11:as potencialidades vitais, atravessando uma fase de in
tensas_ atividades culturais, científicas e acadêmicas, exa
tamente quando - tirando proveito de uma vasta expe
riência nos domínios da pesquisa, da atuação pedagógica 
e do exercício da medicina, - demonstrava seu invulgar 
talento e imensa capacidade profissional. 

Casado com a Senhora Maria Helena Carvalho Mace
do Costa, deixou quatro filhos: Engenheiro Alfredo Car
valho de Macedo Costa, Direior da Bahiatursa; Rosa 
Rosano Macedo Costa Cantarina, Maria Angelina Ma
cedo Costa Rego (ambas casadas); e o estudante Luiz 
Fernando Seixas MaCedo Costa Filho, alêm de quatro 
netos: Luiz, Tatiana, Mariana e José Eduardo. 

O Sr. Lomauto Jdalor- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. LOUIUV AL BAPTISTA- Ouço, com muita 
prazer, o aparte de V. Ex', eminente Senador Lomanto 
Júnior. 

O Sr. Lomanto Júolor - Nobre Senador Lourival 
Baptista, V. Ex• presta uma homenagem das mais justas 
já agora à memória do nosso saudoso colega e queridíssi
mo amigo Luiz Fernando Macedo Costa. 

Deus me permitiu e me concedeu, posso dizer, uma 
ventura de, coincidentemente, estar em Salvador e poder 
levar a minha última homenagem àquele inditoso com
panheiro. Luiz Fenando Macedo Costa honrou as tra
dições da sua família, embora nascendo em Sergipe, ter
ra que ele desvanecia, adotou_a Bahia como o seu segun
do berço e ali fez os seus esitidos. Recordo-me dele no 
Colégio Marista, fazendo o curso completmentar e, cm 
seguida, fizemos juntos O veStibular na antiga Faculdade 
de Medicina e Escolas Anexas de Odontologia e Farmá
cia. Quando V. E-x, Presiã. esta homenagem de saudade 
exaltando a figura de Luiz Fernando Macedo Cristã, Dão 
poderia deix~r de juntar as minhas modestas palavras 
com um aparte singelo ao brilhante pronunciamento de 
V. Ex• e, sobretudo, oportuno, porque V. Ex• ao home
riagear Luiz Fernando Macedo Costa, estâ homenagean
do a universidade, a nóSsa universidade, a minha, a uni
versidade de V. Ex•, do Senador Luiz Viana, nós que ti
vemos o provilêgio de estudar naquela casa, naquela ins
tituição que signiffcã'o orgulho para nós e para a Bahia 
e, por que não dizer, para tudo o Brasil. Foi .. Guga'', o 
chamávamos na ht.timidade, roubado de uma maneira 
trâgica; O destino foi cruel. Depois de relevantes serviços 
prestado a sua terra, como mêdico dedicado, profisgjo~ 

nal dos mais competeiltes, como professor da universida~ 
de, como seu magnifico ieitor, quando ele mais necessi
t~va viver, quando muito ainda tinha que oferecer à terra 
que lhe adotou e que se transformou realmente na sua 
terra;· qUando a sua fanlOia mais -,necessitava da sua pre
sença, do seu carinho, eis que o destino cruel o arrebata 
levando-o do nosso convívio. Manifesto neste momento 
a minha saudade, ó -m:eu mais profundo pesar pelo passa
menta daquele inditoso companheiro, daquele queridís~ 
simo amigo. }\proveito ·a brilhante discurso de V. Ex• 
para inseiir estas minhas palavras repassadas de sauda~ 
de, de tristeza, sobretudo, repassadas de emoção, para 
exaltar a personalidade de um homem que conheci desde 
os primórdios da sua existência e que se transform-õu, 
sem-dúvida, li um do-s pró-homens da sociedade baiana e, 
por que não dizer, da s-ociedade brasileira. A universida
de está de luto, os seus amigos estão contristados e sau· 
dosos e na Bahia abre~se uma lacuna, uma lacuna irrepa
rável com passamento de Luiz Fernando Macedo Costa. 

O SR. WURIV AL BAPTISTA - Sou muito grato a 
V. Ex', erriinente Senador Lomanto Júnior. pelo seu 
aparte, por este depoimento que dã a respeito do Magní
fico Reitor Luiz Fernando Macedo Costa, da exaltação 
que faz da sua obra e do seu trabalho. O aparte de V. Ex• 
muito enriquece Cste pronunciamento que fazemos na 
tarde de hoje, de saudade e de tristeza. 

Não existem palavras suficientemente poderosas ou 
adequadas, que possam mitigar a çlor, consolar ou ate-
nuar a angústia e o sofrimento gerados pela sensação de 
perda irreparável, quando uma fatalidade brutal e cruel 
acontece de súbito, roubando a existência de um pai de 
famflia exemplar. 

E foi essa exãtamente a tragêdia que aconteceu com o 
Professor Luiz Fernafldo Maçedo Costa, - o Guga. 
como era carinhosamente chamado pela família e pelos 
amigos, - uma admirãvel pessoa humana, cafacterizada 
na vida privada pela extrema bondade, inexcedível talen
to e incomparãvel cu_It_ura. 

O seu infausto e prematuro desaparecimento, - con
forme acentuaram os oradores por ocasião do enterro, às 
18:30 hs. do último dia 31, perante milhares de pessoas 



4094 Quarta-feira 7 

de todos os segmentos da sociedade, que comovidamente 
o acompanharam até o cemitério do Campo Santo, -
provocou unÍ generalizado sentimento de perplexidade e 
tristeza, diante da tragédia inesperada e incompreensíveL 

Não .me parece necessário alongar-me no relato das 
cerimônias fúnebres e- da oração de deSPedida prOiiun
ciada pelo Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Avelar 
Brandão Vilela, que rezou a missa de corpo presente ain
da na Reitoria, e as comovidas homenagens que lhe fo
ram tributadas. 

Por ocasião do sepultamento, diante do esquife, fala
ram o Magnífico Reitor Germano Tabacoff; o Diretor 
da Faculdade de Medicina, Nilton Guimarães; o Diretor 
da Escola Bahiana de Medicina, Humberto Castro Li~ 
ma; o ex-Diretor do Instituto de Ciências de Saúde, Pe
nildon Silva; o Professor Jaime Sã Menezes, em nome da 
Academia Bahia'na de Medicina e o Secretário de Edu~ 
cação e Cultura, Edivaldo Boaventura. 

Em -nome da fiinília, 'erilutada, o filho mais velho, Al
fredo Macedo Costa á.gr3.deceu as manife5tações de cil.ii
nho e apreço de tod_os os presentes e dos amigos que não 
puderam comparecer. 

Destacaram-se, em meio à imensa multidão, que 
acompanhou até o fim o desenrolar das cerimônias fú
nebres em homenagens ao inolvidável ex-Reitor, perso
nalidades políticas, civiS, militares, eclesiásticas e intelec
tuais, além da comunidade universitárfa.. 

Seria demasiado longo reproduzir, na variedade de_ 
seus comovedores aspectos, as consagradoras demons
trações de admiração, apreço, tristeza e saudade então 
verificadas._ 

A reportagem divulgada pela A tarde em sua edição _de 
quinta-feira, (9 de novembro de 1984, à semelhança do 
noticiário dos outros jornais, descreveu com minuciosas 
informações a_tragédia_ que traumatizou a Bahia -, o 
desastre, a longa agonia e o sepultamento,- além de de
linear o perfil biográfico, a trajetória científica e técnicO~ 
administrativa, as obras, iniciativ-as e realizações do sau
doso médic-o, professor e inesquecível Reitor Macedo 
Costa. 

Antes de concluir, desejaria ressaltar em poucas pala
vras, alguns aspectos da vitoriosa carreira, como médico, 
classificado em l9lugar no concurso realizado em 1960, 
para o IAPC. 

Conquistou também, por concurso, a cátedra de FiSio
logia, na Faculdade de Medicina da UFBa, onde ensinou 
outras disciplinas. 

Foi médico clínico e Diretor médico do Hospital Es
panhol, tendo sido condecorado pelo Governo da Espa
nha com a "Ordem de Isabel, a Católica" pelos serviços 
prestados ao Sanatório, -em ·1966. 

Assistente do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de 
Misericói"-d.ia, em 1950, e médico cardiologista do SESI, 
Macedo Costa tornou-se Membro da Academia Bahiana 
de Medicina, da Asscrciação Médica Brasileira, da Asso
ciação Bahiana de Medicina-, da Sociedade Brasileira de 
Higiene e da Sociedade Bras_ilei_rª-- d_ç _Cardiologia. 

ProfessOr CatedráticO de Terapêutica Clínica da Esco
la Bahiana de Medicinã.-eSaúde Pública, desde 1958; de
tentor do_ Prêmio Cremeb-78; a brilhante trajetória--do 
Professai Macedo Costa foi j)olitilhada de sucessivos ê
xitos., que o levaram às culminâncias do Reitorado da 
UFBa, onde se projetou, dentro e fora das fronteiras_na
cionais, pelas dimensões de uma administração renova-
dora e dinâmíca. -

Exatamente quando se encontrava no apogeu de suas 
potencialidades intelectuais, culturais e pfofissionais, é 
que frii--Vifirriado pelo estúpido e trágico acidente auto
mobilístico no qUal perdeu a vida. 

Ã Universidade Federal da Bahia, através do seu 
Magnífico Reitor, Germano Tabacoff, envio as minhas 
condolências, aos Professores e alunoS que, conjunta
mente, choram uma perda irreparável. 
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Resta-nos, apenas, aos amigos que o estimavam e ad
miravam, à sua família -consternada e dolorosamente 
golpeada pelo destino, a todos quantos tiaveram o priVi
légio de conhecê-lo, a certeza de que os desígniOs da Pro
vidência Divina são inescrutáveis e que a existência- do 
quÚid-o e inolvidável Reitor Macedo Costa foi mOdelar 
em todos os sentidos, - uma vida marcada pela desti
nação de utilidade, sempre a serviço dos seus semelhan
tes, fazendo o bem à sua gente e à sua terra, e que, já, 
agora, adquiriu, na História da Universidade Federal da 
Bahia e da cultura brasileira, um lugar de honra, como 
uma das personalidades exponenciaiS representativas do 
nosso tempo, tanto na Bahia, como n-o cenário nacional. 

Complementando estas considerações, solicito a íil
carporação a este pronunciamento do artigo do jornalis
ta Junot_Silveira, "O baiano de Sergipe", publicado na A 
Tarde,_ de 4 de novembro; o discur:so do Professor Aristi
des- Novis Filho, ao ensejo da homenaS:m póstuma que 
o Rotary Club da Bahia prestou_ no dia 19 de novembro, 
quando da sua reunião; e o discurso do professor Jayme 
Sã Menezes, proferido na Reitoria, em nome da Acade-_ 
mia Baiana de Medicina. 

Eram estas as considerações que_desejava tecer como 
uma sincera homenagem ao caro:_amigo e mestre prema
turamente desaparecido. 

Luiz -Fernando Seixas de Macedo Costa era, na ex
pressão integral da palavra, um sábio, e um homem de 
bem, despojado de qualQu-er Vaida"de; cuja refinadi"êdu
cação e bondade-fizerãm-no estimadO e respeitado por 
todos quantos tiveram -o prazer de ·conhecê-lo. 
_ Era.o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 

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

A Tarde- 4 de novembro_ de 1984 

. O BAIANO DE SERGIPE 

Junot Silveira 
F'az muito terilpo,jâ. Foi na época em Qu-e a Rua Chile 

vivia a Sua fa"Ze de ouro. Não havia o Centro Adminis
trativo. Nem o Centro de Convenções. Nem o Palácio da 
Reitoria. Nem a Biblioteca Central. Lugar de intefectual, 
de b~m papo, de mulher bonita, de comentários políti
co_s, ilustres e picantes era a Rua Chile. 

E bem no comednho da rua, junto ao Palâcio Rio 
Branco e à prefeitura, por cima da Farmácia Chile, o au
ditório-da Associação dos Empregados no Comércio_. O 
máis amplo daquele tempo. O mais solicitado de Salva
dor. E o -mais requisitado por dois justos motivos: o mais 
espáçoso e o mais democrático. QUem tivesSe~reunião a 
prom.over, se~s~o a realiz_ar, conferência, recital, podia 
contar, sem constranginli:nÍo, coffi 0 vasto salão. E a in
confund-ível boa_ vontad_e dos _dirigentes da AssC!ciação 
dos Empreiãdos no CortÍércio, há muito sob a presidên
cia do sergipano Renato Franco. E ainda havia uma ou
tra vantagem: os poucos que tinham carro próprio po
díiitl estacioná-lo nas imediações. Nas imediação tam
bém havia .. gar~gem", ou seja, praça de táxis. E um abri
go bem em frente à prefeitura onde bondes de b_ancos 
acolchoados despejavam e recolhiam usuãfiOs. 

Foi não fugindo à regra que se realizou, no auditório 
da Associação dos Empregados no Coinércio da Bahia, a 
sessão de instalação do Clube Sergipano. Não eram ni.ui
tos os seus fundad_ores, ma,s _todos obstinados. Todos 
guardando no peito uma saudade imensa; de sua terra na
taL Das praias de Aracaju e Pirambu, dos arrozais de 
l'ropriâ, dos tabuleiros de Tobias Barreto, da paisagem 
colonial de São Cristóvão e Laranjeiras, das pequenas 
propriedades- do Lagarto, da serra de ltabaiana. Cada 
um recordava Sergipe a seu modo, mas sempre com o 
mesmo amor. E todos com o mesmo afeto e o mesmo 
respeito à Bahia e aos baianos pela sua hospitalida-de, 

Novembro de 1984 

pela maneira acolhedora, pelas boas oportunidades que 
ofereciam e oferecem aos sergipanos. 

Passados tantos anos, eu ainda me lembro de várias 
personalidades que estiveram presentes à instalação do 
Clube Sergipano. E se não recordo, com segurança, 
querri foi o orador oficial da solenidade, não esqueço 
nem poderia esquecer um moço, até então estranho para 
mim, que pediu a palavra e faJou de improviso. Era mui· 
to jovem e de mediana estatura. A palavra fluente e a voz 
cadenciada. De linguagem accessível, mas correta. dis
creto nos gestos e eloqUente na oratória. Com palavras 
de muita ternura pintou um quadro de Sergipe. Referiu
se ao mar, aos coqueiros, às _dunas, à paisagem e ao po
vo. Embora_em síntese, não esqueceu de mencionar, se
quer, a Igreja de SRnto Antônio, plantada no alto da co
lina, de certo modo debruçada sobre a cidade, então pe
quenina, e o Rio Sergipe a correr, sem descanso e sem 
pressa, para a bocado mar entre as duas Atalaias. Foi ar 
qUe eu vim a saber que aquele orador brilhante e ainda 
tão jovem era o Dr. Luiz Fernando Seixas de Macêdo 
Costa: Um sergipano que viera para Salvador quando 
Ctlança. E que as suas aulas, na Faculdade de Medicina e 
todas as suas orações tinham a magia de despertar incon
tida adffiiração jUnto a quantos desfrutavam da oportu
_nidade de ouvi-lo na cátedra ou na tribuna. 

O tempo continuaria a paSSar_ A correr como o Rio 
Sergipe. -E eu quejáConhecia os seus pais, D. Edite e Dr. 
Mário Ma"Cedo COsfa,-sua irmã' e seu cunhado, Leonor e 
Jor-ge Callnon, me incluiria no círCulo daqueles que o es
timavam e ·par· vezes- Conversavarrios. 'Fosse freqiientan
do o seu consultório, como cliente que não lhe pagava 
corrsulta. FoSse ~em- alguns encontros na sede do Clube 
Sergipano. Fosse, aínda, na casa do meu irmão Jenner, 
qUe ele sempn!-di!scontrafdo e bem humorado, simples e 
corrr um irrepreensível olho clínico para selecionar qua
dros de pintura, freqUentava às tardes de sábado. 
MostraVa-se, a cada instante e a cada passo, tão sergipa
rro quanto b-àiario. Sabia :imar p-rofundamente a Bahia 
s~ renegar a sua ·naturalidade. 

A propósito, aqui recordo o que me disse uma senho
ra, ao me cumprímentar em recente solenidade. 
Declarou-me ela, c-om toda a espontaneidade, não se 
conformar que dois sergipanos não tivessem nascido na 
Bahia. Um deles era --como confessou na ocasião- o 
Dr. Luiz Fernando Macêdo Costa. É que, quantos oco
nheciam, quCriam-no orgulhosos, como amigo e conter
râneo. E não lembrava a simpática senhora que todo 
brasileiro, especialmente sergipano, é baiano também. 
Como LU:iz Fernando Macêdo Costa, por exemplo, que' 

- baianos e sergipanos recordam com muita saudade e 
profundo respeito. 

T~buna_ da Bab~,- Salvador, 3 de novembro de 1_984. 

A HOMENAGEM DO ROTARY 
A LUIS F. MACEDO COSTA 

A seguir, a íntegra do discurso pronunciado pelo rota-
riaho A"1istides Novis Filho. -

"Há certas vidas, marcadas por tais e tantos méritoS 
que, não podem ser retratadas na despretensiosa singele
za de um aligeirado registro, mormente se os fatos em 
que. se apóiam colhemos em hora enlutada pela conster
nação-. Sem maiores éornprómissos com o tempO a fuga
cidade de um instantâneo jamais nos permite captar o 
que as poses apuraln, à custa de mais demoradas expo
sições. 

É tocado pois, da mais profunda trfsteza que aSsisti
mos a falta ao nosso convívio da figura simpática, insi
nuante, inteligente, lúcida e querida do companheiro 
Luiz Fernando Macêdo Costa, nome pelos próprios 
méritos projetado, e que a intimidade para acarinhá-lo 
condensou e~ Guga, duas sflabas, apenas, certamente 
para melh-o~ caberem em nossos corações. Um brutal e 
lamentável acidente rodoviário privou-nos de sua esplên-
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dida companhia, desfalcando o nosso cabedal afetivO de 
uma figura, singular e rara, que dignificava a espécie hu
mana. 

Enfeixando num carâter firme um r1co acervo de virtu
des para as quais se somavain, o brilho da inteligência e a 
natural afabilidade no trato conquistou um reconhe-cido 
prestrgio, pOr todos exaltado e fielmente tradizido nos 
inómeros diplomas e comendas, nacionais e estrangeiras, 
comque o agraciaram. 
Perda 

Por desdita porém, ultimou-se sem ter chegado ao fim _ 
de sua preciosa existência. os- comptonliS:sos-entretidos 
com o comedimento e a perfeita saúde desfrutada eram 
de tal monta que, até ·a- mo_rte teve dificuldades em 
desfazê-los, ninguém podendo crer no triste arremate 
anunciado. A perda que ora lamentamos representa 
pois, um desfalque dificilmente reparável em nosso patri~ 
mônio- cultural, cada dia- mais exaurido de inteligências 
polimorfas- como a sua. 

Membro das Academias de Medicina e de Letras, da 
Bahia, ocupava na primeira a Cadeira 35, onde a de
voçã_o filial aínda mais o aproximava do estimado patro
no Mário- Macêdo _Costa. Professor de ambas as escolas 
médicas da Bahia, levando para o magistério uma autêo-_ 
tica vocação que a cada passo e em tudo se revelava, co
locou também, há alguns anos, sua experiência adminis
trativa e sensata orientação a ServiçO do Sanatório Espa
nhol. 

Elevado por justiça ao mais alto posto da Universida
de Federal da Bahia transferiu-lhe autoridade moral e 
impregnou~a de dignidade, atributos indispensáveiS- à 
magnificência do cargo e, tão descurados nos tempos 
que correm. 
Caráter 

Integrando-se em nossa família ah'ãVês das afiriidades 
espirituais naSCidas do convívio" díário Conlo assistente 
de meu pai e compaheiro de Jorge na cátedra de Físiolo
gia, haveriam de crescer com o tempo os laços de sólida 
afeição que nos ligava e que, já então a tOda a família ca
tivava pelas suas excepcionais qualidades de caráter, 
sublimadas por esmerada educação. 

Comó professor; levou para a cátedra, ao lado de 
apreciável bagagem cientifica a- .força persuasiVa do 
exemplo, onde vive o mais CO:ilvincente dos argumentos. 

Didata, conciso, claro e exato nos conceitos sempre 
magistralmente expostos e defendidos emprestava à frase 
eloqüente, que uma privilegiada inteligência em plena 
noração alimentava, o sentim-ento e o-colorido com que 
o bom gosto, tratando as letras, veste o pensamento 
tornando-o transparentes, e dâ elegância à frase. 

Senhor de excepcional facilidade de expressão, orador 
fluente serVido por múltiplos recursos, era um prazer 
ouví-lo e acompanhar-lhe o raciocínio. 

Como chefe de famflia- exemplar, atento aos Coinpro
missos com seus deveres, promovia pelos cuidados dis
pensados ao conforto e bem-estar amplos e mais claros 
horizontes para neutralizar as incertezas dos dias porvin
douros. 

Rotariano hã quase 15 anoS, e, nas imediações da vete
ranice que atingiria a -11 dezembro próximo, deixa no 

, clube um amplo círculo de amizades e, uma imagem que 
a re~ordação dos companheiros dará sempre relevo e 
prestígio~ nesse ponto silencioso que o coração assina 
com· a saudade". 

Discurso pronunciado pelo Professor Jayme de Sá 
Menezes, em nome da Academia Baiana de Medicina 

Penosa missão, Luiz Fernando, esta que me impõe o 
dever. Com que força, com que palavras poderei sequer 
esboçar o sentimento, ·que nesta hora extrema e dolorosa 
a todos nos envolve? Como dizer, em nome da Academia 
de Medicina da Bahia, de que foste um dos fundadores e 
seu grande presidente, e na qual ocupava a Cadeira 35, 
sob o patrocínio de Mário do Macedo Costa. seu nunca 

esquecido Pai, comõ dizer, enf"fl.ome dessa tua Academia 
do pesar profundíssima que atingiu ã todos os teus con
frades? Como eX_Qressar, na pobreza destas palavras, 

_toda a riqueza da tua personalidade? Como falar, em 
hora tão pungente, diante de teus despojos, das virtudes 
e dos talentos que te foram harmoniOso do espírito de 
eleição? 

Apenas, Com o coração trespasSãdo de dor, ressalto 
que foste, na constelação dos mais altos valores da tua 
geraçã_o, o astro mais fulgante, a luz mais cintilante, o 
verbo mais rútilo e fluente, que todo_s se acostumaram a 
admirar e aplaudir, nas tuas orações lapidares, nos teus 
pronuncian1entos profundos, nas horas jubilares em que 
derramaste da tribuna os fulgores da tua palavra, castiça 
e luminosa. 

No próprio recinto deste Palácio, qUe é o da tua Reito~ 
ria, como que ainda ressoa o eco _do teu verbo, nas oca
Siões grandiosas em que revestiste da rara pompa o teu 
reitorado, dos mais brilhantes e (!.~tos, engrandecido por 
ttia cultura, dignificado por tua superioridade. 

A ti, Macedo Costa, nesta hora da separação, quando 
o manto da tristeza cobre a alma da própria Bahia, des~ 
Calcada de um dos seus maiores valores, o que te posso 
dizer, pois a comoção mais não me permite, é que fóste 
um paradigma, um exemplo, um modêlo, em que se po
derão inSpirar-os-que te sobrevivem.; que -sãó oS-te-us con
fradCS da Academia, os teus ainigos, os teus discípulos, 
os teus admiradores, toda a Bahii, que tanto- iiinda de te 
esperava. 

Não te concebemos morto, Macedo Costa! ... Para to
dos que te estimamos, ·que te queremos, ao longo de lar
ga convivência, -admirando em ti o cavalheirismo, a edu~ 
cação, a compostura, a cordialidade, a cultura, o talento, 

-'-vivo ainda estás, e vivo pemanecerâs em noSsa 
Iembrariça, na do lente mas suave recordação do teu vul
to singular. 

Não se chora aqui um morto. Glorifica~se uma exis~ 
tência! 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles - Gabriel Hermes - João Castelo 
-Milton Cabral- Cid Sampaio....;. José Inâcio Ferrei
ra - Amaral Peixoto - Morvan Acayaba - Amaral 
Furlan - Benedito Ferreira - Jorge Bornhausen -
Carlos ChiarellL 

O SR. PRESID.~TE (Moacyr DaUa) - Pe acordo 
com entendimentos havidos entre as Lideranças, a Presi
dência, não havendo objeção do plenário, e atendendo à 
solicitação do Senador João Calmon, primeiro signa
tário do Requerimento n9 274, de 1984, resolveu transfe
rir, para o Clia 21 de novembro do corrente ano, a home~ 

__ nagem ao centenário de nascimento de Edgard Roquette 
Pinto, anteriof!llente marcada para o dia 20. 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Em obe· 
diência ao art. 35 do Regimento Interno, a Presidência 
comunica ao plenário que, uma vez publicada no Diário 
do-Cõngresso Nacional n'l'l37, de 27 de outubro últímo, 
circulando na presente data, tornou-se efetiva e irretfatâ
vel a renúncia dõ nobre Senador João Lúcio ao exercício 
do mandato. 

AsSim sendo, a vaga ocorrida na representação do Es: 
tado de Alagoas, deverâ ser preenc~da, em carãter defi
nitivO, pelo Suplente convocado, Senador CarlOS Lyra. 

- O SR. PRESID~TE (Moacyr Dalla.)- Estâ finda ã, 
hora de Expediente_. Presentes na Casa 46 Srs. Senado-
res. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n'í' 139, de 1984, de autoria do Senador 
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Nelson Carneiro, que revoga O Decreto-lei n'í' 1.541, 
de_14 de_ abril de 1977 (lei das Su~legendas), tendo· 

PÀRíjcER.ORAL, favorâvel, proferido cm Ple
nârio, da Comissão 
--de Consdtulçio -e Justiça. 

Em vot~y;ão_ o projetO, ém primeiro turno. 

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

Rejeitado. 

O Sr. Gastão MUller- Sr. Presidente, solicito verifi
caÇão de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -,Será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Gastão 
MUller. 

A Presidência vai susPender a sessão por alguns minu~ 
tos, acionando as campanhias para a chamada dos Srs. 
Senadores a plenáfíõ: 
E~á suspensa a sessão. 

(SUspensa às J_5 horas e 50 mil1utQs; a sessão é
reaberta às 1 S horas e 58 minutos.) 

O SR~ Pl!ESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. P&sistindo a falta de quorum, a Presidência 
se dispensa de proceder a Verificação solicitada. 

Projeto de_Lei do S~nado n'í' 139/84, em regime de ur
gência, fica com a sua votação adiada por falta de quo-, 

rum. 
Em conseqüência, as demais matérias da Ordem do 

Dia, todas em fase de yotação, constituídas dos Projetes 
de Lei da Câmara n's 10/81,44/81, 53/77,65/79, 14/84, 
211/83 e 79/79; Projetos de Lei do Senado n's 13/80 e 
41/82, ficam com a sua apreciação adiada para a próxi· 
ma sessão ordinâria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéri~ ~onstante da Ordem do Dia, volta-se à lista de 
oradores. 

-concedo a palavra ao eminente Senador Mauro Bar· 
ges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o sigllint.C diSCU.rSo:sem !eviSãO do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. 

Nos últimos anos, a agricultura brasileira tem sofrido 
grandes impactos, fora de sua rotina de produção de ali
ment~ para consumo interno e dos tradicionais produ-· 
tos de exportação: café, açúcar, cacau e algodão. 

Surgiu a nova agricultura de exportação, em cujo qua- · 
dro se destaca a soja, e a agricultura para fins de energia,, 
a grande p-rodução de álcÕol-ffiotor. . 

Denti--o desSã. visão agrícola, duas regiões se destaca
ram pelas extraordinárias expansões de atividade agro- · 
pastoris; a região de florestas do Noroeste do Brasil, no
tadamente a de Rondônia, e os cerrados brasileiros. 
Tem-se a impressão de que o cerra_do não eXistia e foi' 
descoberto recentemente para a agr~cultura. De região 
-problema passou a ser região -solução.-. 

DentrO ~do qÜadrÓ geral dos fatores que interferem 
para a falta de solução da produção agrfcola brasileira, 
podemos afirmar o seg"u_intç::: situação fundiária. É evi
dente que minifúiidio e o 1atif6ndi() interferem de forma' 
negã.Üva mi expãflSão- de agricultura brasileira. MaS, não 
Significam tãnlo qUe põSSãm intorpecer, bloquear ou im~ 
pedir o desenvolvimento agrícola do nosso País. 

O cuSto exagerado de tratores e implementas é um dos 
fatofes negatíVos. 

Financiamento agrícola absurdamente caro e insufi~ 
ciente. 

Na verdade, de todQS os fatores que interferem na exe~ 
cução do problema agrícola brasileiro, este é o mais ne
gativo, ~o que realmente bloqueia e dificulta tremenda·, 
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mente a nossa expansão agrfcola, o problema do crédito 
rural. 

Preço de venda do produto. 
Este também é um problema importante, tanto no 

mercado interno como na relação com os outros paíSes. 
O Brasil não tem ainda uma força de pressão suficiente e 
estamos sempre levando a pior no concurso de preços. 

Os insumos básicos essenciais na lavoura moderna es
tão constituindo problemas para nós. 

Armazéns e silagens. 
Restritas em grandes âreas do_ País, acentuadamente 

nas regiões pioneiras, nas regiões de expansão, causando 
sérias dificuldades. 

O_ custo de transporte é um fator determinante de infe
rioridade agrícola, sobretudo as produções vêm do inte
rior do País e têm que alcançar distâncias muito grandes; 
o nosso sistema, precârio e caro, tOrna-se um ponto fra
co na expansãO da agricultura brasileira e na dificuldade 
de concorrência com OutroS produtos. 

Falta de cooperativismo, sobretudo para as pequenas 
propriedades. se elas não se articulam em cooperativa, 
sofrem grandes dificuldades. 

Apoio de pesquisas e da extensão rural. 
Nesta parte, devemos fazer um elogio às atividades go

vernamentais, porque não só a Empresa Brasileira de 
P.esquisa Agropecuâria como a EMATER são fatór-eS-ã.l
tamente positivos no desenvolvimento da n'ossa ªKricul
tura. 

A urbanizaÇão acelerada trouxe um aumento de con
sumo de alimentos. Na verdade, aquelas populações do 
interior do País, que se dedicavam à agricultura incipien
te, tinham o necessârio para a manutenção das suas vi
das. Eles não exportavam nada, mas também não com
pravam nada. Quando se transferiram para as grahdes 
cidades, passaram a ser consumidores ativos, enfrentan
do transportes caros e problemas de alimentação. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex" uma obser
vação? 

O SR. MAURO BORGES - Com muito prazer, Se
nador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira --Nobre Senador Mauro 
Borges, quero, preliminarmente, pedir descupas a V. Ex• 
porque como V. Ex• sabe, estou ch_egando de Qm trata: 
menta que fui fazer fora, e preciSava dar este abraço nos 
colegas neste reencontro que tanto no_s faz bem. P~rece
me, se não me traiu a audição, que ouvi V. &• alegando 
o custo do frete para o nosso agricult.9r "Ó9 interior. 

O SR. MAURO BORGES- Exatamente! Acho que 
um dos fatores mais nega_tivos na competição para a ex
portaçãO, e mesmo no custo de vida, é o frete elevado; é 
pior que as deficiências de tecnologia agrícola e outras 
que temos. Na verdade o preço elevado do transporte a 
longas, distâncias é um fator muito negativo no nosso 
desenvolvimento agrícola. 

O Sr. Benedito Ferreira -- Gostaria de chamar a 
atenção do nobre Senador Mauro Borges, - isto pode 
ter-lhe C$capado no estudo - que atualmente a política 
da CFP gal-ante o preço mínimo com corrCção mone-
tãria até dois m~es depois da colheita. Antes, a correção 
monetária para reajuste do preço 1!J.inimo_ era estabeleci
da antes do plantio até o mês da colheita, e a partir dali 
aquele preÇo não estava mais sujeito à..correção. O_ que é 
mais importante, é que a CFP paga autalmente, em 
Goiânia, para o agricuJtor de Goiânia, o -mesmO preço 
do cereal que paga para o produtor de Araguarina. Quer 
dizer, o diferencial de frete, hoje, é bancado pela CFP. 
Essa, aliás, é urÍla política inteligente e ar, concomitante
mente àquela adotada para o petróleo, do preço nacio
nal, oxalâ nós possamos ter também para a agricultura, 
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- o que não é a solução, mas pelo menos é, de qualquer 
forma, uma atenuante para as dificuldades do n_ossp 
agricultor. Ess~ fixação de preço nacional tem permitido 
o alargãmento da fronteira agrícola, sobretudo no cha
mado Mato Grosso do N arte, porque hoje o agriCultor 
de Rondônia ou da Transamazônica, vende seus produ
tos pela mesmo preço que o agricultor da periferia dos 
grandes centros de consum:o. Era esta a ob.serv:ição que 
queria fazer, porque tenho certeza que V. Ex•, ao alegar 
esse óbjce, não havia atentad~ para essa medida que vem 
sendo tomada em favor tia nossa agric~tltura. 

O SR. MAURO BORGES- Agradeço o aparte de V. 
Ex• Na verdade, alguém paga por esse excesso de tranS.. 
porte; embora o lavrador não sofra prejuízo, e a medidá 
é louvável; e a CFP faz esse pagamento ela vai usar al
gum recur~~ para cobrir essa_ diferenÇa dé preços. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sem dúvida nenhuma, por
que o GoVerno fabrica dinheiro, mas quem fabrica re
cursos é o contribuinte. 

O SR. MAURO BORGES - Quando se trata de 
transportes a grandes distâncias isso acarreta um prejuí
zo público; quer diZer, o órgão público que vai desem~ 
bolsar essas quantias proporsiona um beneficio fazendo 
com que o Preço seja o mesmo, mas não inv-alida a tese 
de que o alto custo compromete a viabilidade agrfcola. 

FreqUentemente procura-se invalidar os esforços na 
produção de produtos exportáveiS, dizendo que se c_om~ 

-~ promete a agricultura de subsistência do País e que pare
ce _ser antagónica a exportação com a possibilidade e a 
viabilidade no abastecimento interno. Isso é uma falácia, 
não existe isso, na verdade, nós temos excesso de terra. 
Pode, às vezes, haver rigionalmente, localmente, um 
problema de conflito, mas numa visão global não inter
fere. lemos terras em quantidade suficiente para ampliar
a expansão da produção para o exterior, para expor
tação e para abastecer o mercado interno. 1;: um proble
ma de cordenação .. 

()Sr. BeneditO-Ferreira- Permite V. Ex,. um aparte? 

O SR. MAURO BORGES- Ouço .V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira _---: Nobre Senador 
Mauro Borges, ambora esposando a tese de V. Ex", não 
há por que iiDaginar que se possa prejudicar a agricultu
ra de exportação. 

Colocaria a coisa de maneira tal que, embora dever
gindo, colima o mesmo objetivo de V. Ex• Veja ben): V. 
Ex•, que é um homem experiente, um homem prático, 
sobe que um alqueire geométrico de cerrado, 48.400m2 , 

como é o caso em Goiãs - jâ os mineiros e os paulistas 
sãO inaiS PardmOiilOsOS-, "de Um mOdo Pãrticiitar, Cuj() al
queire é a metade do nosso. Num alqueire goiano sabe 
V. Ex• que dá- nos nossos cerrados_ em Goiás-, em 
média, 250 sacas de soja, ou seja 15 toneladas por alquei
re e, no entanto, esse mesmo alqueire de terra de cerrado, 
com igual tratamento dispensado para o plantio de arroz 
não produz mais, em média, do que cem sacos. O_ra., a 
soja para a exportação tem dado invariavelmente 40, 50, 

-àS vezes atê 60%, a mais do que o'preço do arroz, além de 
dar em produção por área plantada, em média, 120, 
150% mais do que o arroz. Ora, se o nosso indice de pro
dutividade por ãrea plantada de arroz é baixo, do cha~ 
mado arrQz dç seq_ueiro, não ultrapassa 6 toneladas por 
alqueire, não vejo por que insistirmos em plantar esSe 
tiPo de arroz, quando deverfamos estar produzindo soja, 
em face dos encargos que hoje gravam a agricultura, es
pecialmente os juros, mais os corretivos, equipamentos e 
combustíveis que, normalmente, acompanham o preço 
do dólar, não vejo porque, também, forçarmos o nosso 
agricultor a plantar o arroz ou o feijão, pois, como sabe 
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V. Ex•, só é possível e económico em âreas irrigadas. 
Sabe V. Ex• que o feijão tem dado para aqueles que têm 
la v oura irrigada, mas aqueles que dependem do arroz de 
sequeiro ou do feijão de s_oca, esse, lamentalvelmente, no 
mais das vezes, não tem colhido, sequer, o produto das 
semeittes_ ali semeadas.- De sorte que deveríamos nos 
orientar- ejã tive a oportunidade de discutir com o Sr. 
Ministro Nestor_ jost - para o seguinte: a agricultura 
tem mercado para soja e para o milho? Então, que se 
plante milho e soja. Agora, impingir ao agricultor para 
q-ue ele produza 3rroz de sequeiro para não obter, se
quer, os -itwestímentos que ele fez para o plantio, como 
realmente tem ocorúdo <m1 Goiás, é trazer o homem da 
roça para a cidade, como já trouxemos até aqui. E o que 
ele vem fazer aqui na cidade? Ele vem buscar o lucro, 
porque o lucro nunca fica lã. Hoje o arroz está aí dando 
o triplo do preço que deu na safra. Mas, por que ele está 
dando o triplo? Porque ele já não está mais nas mãos do 
agricultor e isto, inVariavelmente - sabe V. Ex• -tem 
ocorrido no_ c:urso da nossa história. Logo, se o nosso 
agricultor precisa de uma remuneração imediata, precisa
capitalizar-se, se nós queremos manter esse homem lá na 
área agrícola, porque lá, como bem observou V. Ex•, ele 
integra a estatística de produção, para que não venha 
conferir, aqui, número na estatfsfica de consumo e ser 
mais dQ que isto, ser um pária na s_o_ciedade, permitamos 
que ele plante a-quilo que lhe dá lucro, aquilo que bem 
lhe remunere. Com _essa..s observações, peço desculpas a 
V. Ex• por ter-me alongado tanto. 

O SR. MAURO BORGES - Muito obrigado. O 
aparte de V. Ex• enriquece o meu discurso. Na verdade, é 
isso mesmo. A agricultura, sobretudo, de arroz de se
queiro, ê absolutamente incerta e insegura, de baixa pro
dutividade, só se justifica em pequenas áreas para garan
tir a alimentação daqueles que ainda se mantém no cam
po e, não tendo outra alternativa para poder viver, têm 
que plantar o arroz. 

Se se plantasse o arroz irrigado nas nossas vârzeas 
teríamos resultados surpreendentes. Hoje, estamos ven
do resultados de até 5 toneladas por hectare, ou seja, de 
25 toneladas mais ou menos por alqueire, umã produção 
altíssima, várias vezes superior ao arroz de sequeiro, não 
só no cerrado, como atê mesmo nas áreas de cultura, por 
uma questão de segurança garantida. O arroz de sequei
ro, den_tro de br~ves ~nos, será uma reminiscência do 
passado. 

Temos mais de _50% da nossa extensão territorial em 
condições de ser agricultável (agricultura e pecuária), ou 
sejª~ mais ou menos SOO milhões de hectares. Mai.s do 
que isto. Ainda não _existe um estudo, uma pesquisa que 
se p~ssa dar e-sSes nóin-eros em bas~s mais_ corretas_. São 
estimativas. 

Para ampliar a nossa produção temos duas opões que 
devem ser adotadas conforme a coqjuntur<;~: - aumento 
da produtividade e aumento_da á_rea.. Nos Estados do Su
deste e do Sul, praticame~te já se atingiram todas as 
ãreas de plantio, por conseguinte não têm como expan· 
dir mais; eles têm que caminhar para o aumento da pro
dutividade. Não há outra alternativ"'. Pergunto: Onde 
existem regiões pa:ra expandir a agricultura a custos mais 
baixos, por uma série de fatores favoráveis? A resposta é 
clara e insofismável, a região do cerrado. ~ a linha de 
menor resistência da expansão da agricultura brasileira. 
No momento nós estamos utilizando cerca de 145 a 150 
milhões de hectares, ou seja, mais ou menos cem milhões 
para as atividades pecuária e cerca de 50 milhões para as 
atividades da- agriculiurã. Nas opções gerais da am
pliação da área para agricultura, as regiões do cerrado 
parecem ter largas preferências por razões expostas 
adiante. Contudo, pode-se dizer que apenas o uso da 
parte mais adequada do cerrado pode duplicar a exten
são_ da nossa área de atividade agropastoril. O mundo, 
hoje, tem cerca de 1,6 bilhão de hectares em atividades; 
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dá mais ou menos cerca de 0,4 hectare por pessoa. Não 
há possibilidade de expansão muito acentUada durante 
muitos anos; dentro de alguns anos, provavelmente, a 
área de expansão da agricultura mundial também terá 
atingido o seu término. E, portailto; tem que haver uma 
evolução em termos de produtividade. A expansão das 
áreas agricultáveis, especialmente do cerrado, e .o au
mento da produtividade nas zonas já totalmente huma
nizadas nos darão grandes perspectivas de produção. ~ 
preciso consiqerar que a ocupação de mais de 50 milhões 
de hectares do cerrado poderá ser potencializada por 
mais dez milhões de hectares de várzeas irrigáveis com 
duas safras de alto rendimento. ~ evidente que a maioi 
parte das áreas do cerrado pode ser tambêm irrigada, 
porque tem grandes depósitos de água subterrânea e 
mesmo .de água corrente. Para isso terão que usar mêto
dos de aspersão ou métodos de água corrente superficial. 
Mas, as várzeas não, as várzeas poderão ser utilizadas de 
fonna muito mais barata, com uma safra de arroz num 
período chuvoso que é uma planta hidrófila e uma safra 
de milho ou de soja a custo muito baixo, desde que já se 
tenha implantado o sistema de irrigação. 

O Sr. Benedito Ferreira - Mas V. Ex', quan
do o Governador de Goiás, e isso realmente tenho pro
clamado com muita alegria, foi um dos pioneiros em pla
nejamento governamental; V. Ex•, a exemplo de Carva
lho Pinto, em São Paulo, V. Ex• inaugUrou essa política 
de Governo planejado. 

O SR. MÀURO BORGES - Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira- Ora, mas é verdade, isso é 
um fato histórico e, portanto, nii1Siiém vai mudar. Estou_ 
muito a cavalheiro, porque sou adversário político de V. 
Ex', mas a verdade é que não há como tapar o s_ol com a 
peneira. E sendo V, Ex• um homem com visão, já de
monstrada nos idos de 1960, veja como muitas vezes o 
preconceito, aquela coisa na base do não li e não gostei, 
prejudica os interesses maiores. É verdade que se tem 
acusado, e admito que tenha havido, porque eu mesmo 
presenciei algumas distorções no Projeto Rio Formoso; 
sou conhecedor de distorções graves; embora -não tenha 
analisado em profundidade o problema, porque real
mente não foi dada a oportunidade. Mas de qualquer 
forma, .tenho notícia de distorções graves na implan
tação daquele projeto. Cont_udo há um fato incontrastá-
vel. Na ãrea de Goiás e de Mato Grosso, a partir daquela 

·planície onde está o Projeto Rio ForriiOso, tenho notícía-
de 5_ milhões de hectares perfeitamente irrigáveis com a' 
lavra do Araguaia, que seria o levantar um pouco a lâmi~ 
na da âgua do Araguaia, com uma pequena barragem 
naquela altura, e nós teríamos água bastaõ.te púa irrigar 
aquilo que eles dizem que Goiás teria, 2.500.000,"e oUtro 
tanto seria encontrado no território de Mato Grosso. 
Ora, sabe V. Ex~ da capacidade de produtividade de su
porte daquela terra, pelo que vêm colhendo ali aqueles 
colonos do Rio Grande do Sul, aquela cooperativa e ou
tros mais que estão lã produzindo. Eu já tive oportunida-
de, em cantata com o Governador do Estado, em que 
pesem as nossas diferenças políticas, de alertá-lo para a 
importância daquele projetO, 'mas não sei por que cargas 
d'âgua, talvez pelas dificuldades que sabemos o Estado 
vem ainda enfrentando, o certo é que a resposta do Pro
jeto Rio Formoso, só em termos de ICM, pela possibífi-__ -
dade de quase três safras/ano- e chegaríamos a três se 
tivéssemos condições. de aproveitar a palha para um pro
jeto, que, jã naquela época da implantação cheguei a es
boçar para um confinamento na âreã a fim de aproveitar 
a palha dos cereais que, infelizmente, não foi viabilizado. 
Mas, de qualquer forma, fiquemoS apenas nas duas sa
fras rotineiras que sei se estâ obtendo por lá, teríamos 
nós, em Goiâs, em termos dC resposta de ICM, em que 

pesem aos elevados custos do dinheiro atualmente, se 
iinplantado com seriedade aquele projeto, tenho certeza 
de que Goiás, só com- aquele quinhão de terra, e explo
rando também o Estado de Mato Grosso aquela outra 
área equivalente, chegando, no caso, a 5 milhões de hec
tares- tenho certeza, nós não seríamos só fartos de ali
mentos, mas teríamos alimentos abundantes e a preços 
Competitivos para~ a exportação. Mas, lamentavelmente, 
em que pesem ao trabalho ·e a diligência do Governo do 
Estado - e quero reconhecer isso·-de público, apesar de 
correliglonâriõ de V. Ex•- a verdade é que por puro e 
exclusivo preconceito, até hoje não tenho notícia de 
qualquer iniciatiVa de dinamizar e incrementar o Projeto 
Rio Formoso-. Eu queria deixar isso consignado no pro
nunciamento de V. Ex!-, porque sei que V. Ex• é um ho
mem de planejamento, um homem que pensa com amor 
ardoroso no nosso Estado, seria muito bom que o nosso 
Governador, correligionário de V. Ex•, atentasse para a 
impo"rtânciã daquele projeto, esquecendo os erros e as 
distorções que têm ali havido, porque não vai resolver o 
problema. Mas, que se cuide, que se diligencie a implan
taçãO do Projeto RiQ Formoso. Muito obrigado a V. fu!-_ 

O SR. MAURO BORGES - Reconheço a inteira 
verdade do que V. Ex' diz. O projeto fõi implantando 
com uma série de erros -de execução, mas a intenção_ é 
muito louvável. Apesar dà:s'dülculdades, o êxitO da pri
meira etapa é absoluto. ~ motivo de orgulho para a agri
cultura brasileira os índices de rendimento da produção 
que ocorre naquela região. Real!flente, não se pode_ ne
gar a exiStêncía do Proj~to Rio Formoso. t preciso que 
se dê a ele todo o apoio, para que as três etapas se ulti
mem. Isso pode acarretar uma grande melhoria na pro
dução agrícola do País; individualmente, é o maior Pro
jeto agrícola existente no País, em termos de irrigação, e 
é um exemplo para todo o Brasil na forma de utilizar as 
várzeas irrigadas. 

Propomos, e este ê o objetivo fundamental do meu dis
curso, acrescer 50 milhões de hectares na região do cerra
do brasileiro, Ísta é, no Brasil Centrã.1, à agricultura bra
sileira, Isto vai ser um grande passo que vai fazer Com
que, ao passar dó século, a maior região agríCola do nos
so País esteja nã. região dos cerrados brasileiros; ·ou seja;-
no Brasil Central. 

Sobre esses 50 milhões e daqui a pouco vou mostrar os 
quadros, as previsões, as estimativas de produção que 
isso põde acarretar e que talvez possa se constituir no 
maior projeto agrícola do futuro PreSidente dei-Repúbli
ca. Reafmente, ê da maior Significação para nós. Entre
taillo, para:· que se faça isSO -ê dai-o quê envolve um Plane: 
jamento gigantesc-o, e rióS podemos destacar duas neces
sidades enormes, entre outras, evidentemente, mas que_ 
eu faria qUestão aqui de ineitcioili:ir:- Piiriiriii-o,' é a éríação" 
de vías de transpo"rtes de-alta caPacidade, voltando àque
le ponto da importância dos transportes de longas dis
tâncias, de uma região encravada no centro do Brasil e 
que precisa procurar as cidades litorâneas Ou os grandes 
portos de exportação para o mundo. Entãõ, têm que ser 
eixos de comunicação de grande rendimento, de grande 
capacidade, e no caso do cerrado nós precisaríamos, ini
cialmente, de utilizar o que já eXIste, que é o eixo para 
Tubai-aO~ utilizarido -todo o sistema rodo-ferroviário 
existente, bem como uma boa parte das ferrovias da 
Campanhia Vale do Rio Doc_e~ que ê uma das melhores 
do Brasil, e o Porto de Tubarão, um dos_po_rtos de maior 
expressão do nosso País, tambêm e daí, co_m toda a segu
rança, um aumento de tonelagem muito grande. Passa
dos os primeiros IO anos, é provável que a expansão da 
agricultura mais para o meio Norte do Estado, e para o 
Oeste,. mesmo em regiões do Mato Grosso. essa safda se 
tornasse inconveniente, e aí já seria o tempo da utíli
zação da grande hidrovia do Araguaia. Esse ê qUe é õ 
ponto fundamental: a necessidade imediata de se iillplC-
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mentar a navegação do Araguaia, em primeiro lugar, e 
depois no Tocantis. 

Nós temos jã, praticamente, resolvido o maior obsfá
culo, a grande cachoeira de TaQoca, hoje na região da 
usina de Tucuruí, com a construção das suas eclusas, o 
proOlema estarã resolvido. E com a construção da usina 
de St• Isabel, um pouco mais acima, nós teremos resolvi
do o problema do Araguaia (:poderemos ter uma hidra
via, talvez ~ maior do Brasil, de Baliza até Belém do Pa
rá, c-om ·cerca de 2 mil e 500 km de extensão, 
constituindo-se no eixo fundamental de escoamento dos 
nossos problemas. Então, esse é um problema de infra
estrutura absolutamente necessário. Além disso, é evi
dente que nós precisamos também melhorar o processo 
do empresariado, o processo do povoamento. Não pode
mos fazer uina expansão, um grande salto com esse, uti
liZando_OS inétodos arcafcos de divisão em pequenas pro
priedades isolãdas. Teremos que adotar, não compulso
riamente, mas começar, pelo menos, a fazer o uso das 
agrovilas e, depois, a conjugação de várias agrovilas, 
criand9 centros agroindustriais de beneficiamento da 
produção agrícola dã próPria fegião. Não pOdemos pen
sar em produzir no centro do País, e mandar para mil 
quilómetros- de distâilcia par-ã ser beneficiado em Uber
lândia, Ribeirão Preto, em Campinas em São Paulo, ou 
mesmo em Goiânia. b preciso que o beneficiamento da 
prodUção -agropastoril seja feito regionalmente. Então, 
nós, criaremos um novo tipo de população intermediária 
entre a classe rural, propriamente dita, e a urbana; são os 
urbanos. Isso é absolutamente necessário que se faça. 
Esse é um assunto extremamente complexo e longo que 
eu não poderei abordar aqui e ficarã para uma outra 
oportunidade, especificamente, essa questão do eixo de 
tra~sporte. 

Realmente a navegação do Araguaia e Tocantins cria
rá uma coildíçâO exc"ePcíonar páfa o, Brasif; levando dire
tamente, sem quase_ fazer Curvas, a nossa grande pro
dução para um porto situado na linha do Equador prati
camente, que o porto de Belêm, no Pará. 

Caracterizaçã-o do Cerrado: já que nós fazemos uma 
apre<:iação da conquista dã- cerrado, muita gente não 
sabe nitidamente o _que significa cerrado, Cerrado, antes 
âe -tudo, significa íeChado, quer diZer, que a vista nãO pe
netra. É diferente de um campo cheio de árvores, na sua 
maioria retorcidas e que impede o livre trânsito e a vista 
propriamente dita. 

O cerrado se caracteriza por vários aspectos, alguns 
quase que permanente em todos __ os :cerrados existentes 
Ilo País: a baixa fertilidade d3. terra, o aspecto caracterfs
tico da vegetação, o tipo de cobertura do tronco - uma 
espécie de_ cortiça protegendo do excesso de evaporação. 
:t: uma planta relativamente xerÇJfila, as ãrvores do cerra
do brasileiro. E, além de tudo. de um modo geral, as 
áreas do cerrado são planas, muito permeáveis: os cerra
dos constituem verdadeiras esponjas que depositam 
grande quantidade de água, elas não escorrem. No Rio 
Grande, por exemplo, o solo e muito raso, com pedras 
embaixo; as chuvas não penetram muito, elas permane
cem na superfície, muitO diferente do cerrado, onde 
grande parte da água penetra no solo. 

Por isso mesmo, o Rio Grande do Sul, sobretudo na 
região fronteira, não tem uma boa situação, em termos 
de água. Com um mês de chuva já é preciso trariSportar o -
gado de uma região para outra, porque senão o rebanho 
começa a pastar seco; exatamente pOrque a água nãõ pe
netra o solo~ não hã grandes depósitos de água. 

O CerradO brasileiro tem a sua maior parte localizada 
na nossa região, no Estado_ de Goiás, são 80% de cerrado 
e abarca até o sul de Mato Grosso, a região oeste de 
Gõi"ás;· oiide-fícá o "leste de Mato Grosso e grande parte 
da Bahia. O Amapá o Alto Rio B!anco, o norte de São 
Paulo e o Triângulo Mineiro têm cerrado. 
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Na verdade, o _cerrado é um tipo de vegetação, e mes
mo de terra, que se espalhou muito no Brasil, principal
mente, na regíão do Brasil CentraL 

Acidez relativamente alta, altos teores de alumínio, 
pouco fósforo e" magnésio, teor de matéria orgâniCa- me
dio, são características do cerrado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós faríamos algumas 
considerações sobre a perspectiva de aproveitamento do 
cerrado. A dificuldade básica, a única dificuldade, prati
camente, é exatamente a- pouca fertilidade do cerrado, 
mas isso é uma coisa fácil de ser removida. MUitas Vezes 
é muito mais económico utilizar-se um cerrado de baixa 
fertilidade do que uma área de flOresta de territs de alta 
fertilídade, porque o custo da derrubada, do desenraiza
mento e, muitas vezes os. problemas de topografia, por
que a coincidência das boas terras também ~ com áreas 
movimentadas. O cerrado ganha longe, tem uma grã.nde 
expressão, uma grande facilidade. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• dá licença de um aparte? 
(Assentimento do oradro). 

Nobre Senad.or Mauro Borges, hoje hâ um artigo num· 
jornal, se não me engano a Folha de S. Paulo, a respeito 
da biotecnologia, lembrando que nós travamos uma luta 
importante com relação à informática ê"Cst8.mõs fatunin-
do, em termos de Brasil, quantia superior a um e meio 
bilhões de dólares de produtos de microcomputadores, 
inteiramente nacionais. Lembrando tambéril a conve
ni&lcia e a opoi-tunidade de fazermoS um pacOte tecnoló- -
gico, exatamente como se fez na informátiCa, na bioener
gética. V. Ex• aborda um tema da maior importância 
quando fala sobre a pouca produtividade do cerrado. E a 
pergUnta que me vem à mente, aproveitando justamente 
o conhecimento que V. Ex• tem da ârea, não seria opor
tuno que se concentrassem, agora, todos os esforços do 
Governo para criar uma teCnologia nossa para o cerra
do? Temos as melhores condições para isso, não só tec
nológicas, através da EMBRAPA, que se reveJou um or
ganismo altamente eficiente, ao que se sabe, e evit:ir que, 
dentro de dois anos, nós estejamos pagandô royaJties aos 
japoneses, porque descobriram uma maneira tecnológica 
ou biotecnológica, como se· quelra, para fertilizar o cer
rado. Eu sei Çue v. Ex• vai abordar o assunto. E se me 
antecipo, peço desculpas, é apenas para lembrar a conve
niancia de, nesta Casa, debatermos com o maior empe
nho para que se crie no País a consciência ·de que as ter
ras do Brasil sejam ricas ou sejam pobres, são ã.prOvCitá--.
veis. Passei dez dias em Israel e vi que no deserto, no pior 
deserto, os israelenses dizem que a terra é apenas o su
porte da planta, o resto, nós colocamos lá. Ou barato ou 
caro, depende da capacidade de cada povo de fazer um 
adubo ou uma biotecnologia mais cara ou mais barata. 
Mas, que tem jeito, tem. Parabéns à V. Ex•, pelo discurso 
de hoje. -

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado Sena
dor, seu aparte é muito interessante. Realmente, nós po
demos encarar sob um duplo aspecto, uma tecnologia ra
zoável e uma alta tecnologia. O que V. Ex• se refere, real
mente, induz a um processo mais avançado de tecnologia 
que será., sem dúvida, o nosso rumo. Só que nós não te
mos condições de partir imediatamente, dar um salto tão 
grande. O que nós devemos fazer, inicialmente, ê o que já 
estã-se fazendo em grande escala aqui. A primeira coisa é 
corrigir -a ·acidez e os teores de alumínio, o que é conse
guido com a aplicação de cerca de uma ou duas tonela
das de calcãrio .dolomítiCo; pOr hectare, ou s·õja Por um 
alqueire nosso, cinCO ·hectares, cerca de dez toneladas. Aí 
se corrige imediatamente a aCidez e consegue"m-se cõn
dições de adubação, porque colocar adubo sobre Um 
solo. ácidOé perda de tempo, absolutamente não dará 
certo . .Eittão nós temos condições de fazer isso, é o pri
meiro passo; depois sim, Poderemos-- mdhor"ar muito· 
mais o solo através da injeção de microorganismo e, 
sobretudo, também de minhocas hâ uma região no Brasil 
que exporta enorme quantidade de minhoca, que é um 
elemento essencial na fertilização do solo. 
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E mui(o fácil recuperar o cerrado, nós tenios- e Deus 
nos ajudou nisso - um solo ácido, um solo pobre de 
NPK mas temos, sobretudo no Vale do Paranaíba, na re-

- _ gião de Patos, na região de Catalão, grandes jazidas de 
fosfato e grandes reservas de calcário nas proximidades 
de Brasília, aqui mesmo no Distrito Fedei-ai já CxistC:m 
grandes jazidas de calcãrio dolomítico. Portanto, há 
muita facilidade na recuperação de nosso solo. Além de 
tudo- como já disse- o cerrado é geralmente plano, a 
região é. de boa quanti_dade de chuvas está bem situada 
no País CQm .relação ao grandes eixos de transportes, 
ques dizer, é uma região relativamente humanizada, uma 

_região ecumenizada, podemos dizer. Evidentemente, an
tes de se. alcançar o grande Ceittro-Oeste, as matas do 
Xingu, do Tapajós, enfim, o NoroeSte·,- tererilos que pas
sar peta Cerrado. Portanto, a primeira etapa será real
mente essa conquista do cerrado. E outra coisa, como eu 
disse, há muíta água .e a irrigação pode entrar com a par
ticipação rriuito grande, não só nas áreas de várzeas com 
nils áreas mais comuns, com a irrigação pOi outrOs méto-
dos. - · · -

GOstarhl aPenas-de !nencíoi1ã.r aqui, uma tábela sobre 
a situação atuãl da produção agrícola do cerrado, ex
pressa em termos de grãos, carne e madeira. 

No momento temos grãos: 7,5 milhões de toneladas 
apenas; carne: 2,2 milhões de toneladas, utilizando a 
maio~ parte da ârea para finalidade de pecuária e a ex
portação de madeira, cerca de 15 Inilhões de metros cú
bicos. 

A sifuação da produção estimada daqui a 15 ou 20-
anos com a u·tili:ZaÇão de scf milhÕes de hectares a maiS 
passaríamos para: grãos 75 milhões de toneladas; carne: 
1,2 milhão de toneladas; madeira 300 milhões de metros 
cúbicos. Agora, como V. Ex• disse, introduzindo na agri
cultura do cerrado uma alta tecnologia passaremos de 75 
milhões para 125 milhões de toneladas, por isso que falei 
na necessidade de estruturação do transporte de alta pro
dutividade. Carne: 8 milhões de toneladª'.!!L_madeira 600 
milhões de metros cúbicos. Veja V. Ex• que isso não tem 
ãPen_as uma expressão nacional, mas passa a ter uma co
notação mundial. Portanto, acho que daqui para frente, 
considerando a situação de fome no mundo e nossas pos
sibilidades reais de expansão· na agricultura devemos 
marchar resolutamen_te para a conquista do cerrado bra
sileiro, fazendo aqui, talvez a maior agricultura, a maior 
pecuária do mundo. 

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

DOCUMENTO r QUE SE REFERE OSR. MAC!RO 
BORGES EM SEU DISCURSO: 

A CONQUISTA DO CERRADO 

CONQUISTA DO CERRADO 

L Nos últimos anos a agricultura brasileira tem sofri
do grande impactO fora de sua rotina de produção de ali
mentoS para consumo interno e dos tradicionais produ
tos de exportaç-ão: café, açúcar, cacau e 818odão. SÜrgiu 
a nova agricultllra de exportação em cujo quadro se des
taca a soja e a ãgricultura para fins de energia - a gran-
de produção de álcool motor. -

Dentro dessa visão agrícola duas regiões se destaca
ram pelas suas extraordinárias expansões de atividade.s 
agrop"astóris- a região de florestas do noroeste do Bra
sil, notadamente a de Rondônia e os cerrados brasileiros. 
Tem-se a imPreSSão de que o cerrado não. existia e foi 
descoberto recentemente para a agricultura. De região 
problema passou a ser região solução. 

2. Dentro do quadro geral dos fatores que inteiferem 
para o sucesso ou insucesso da produção agrícola brasi
leira podemos afirmar o seguinte: 

-A situação fundiária - minifúndio, latifúndio 1m
produtivo, situações de conflito de posse ou domínio não 
constituem obstáculos decisivos a não ser no Nordeste 
do Brasil, nas regiões pioneiras do Brasil Central e da 
Amazônia. 
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- Custo exagerado de tratares e implementas - falta 
de combustível barato produzido na região substituindo 
o óleo diesel por álcool ou gasogênio. 

-Financiamento agrícola absurdamente caro e insu
ficientemente o que a meu ver na atual situação financei
ra dos agricultores, constitui o aspecto mais comp-rome
tedor do desenvolvimento agrícola. 

- PreçO da venda do produto agrícola que é função 
de um sistema de comercialização interna e externa que 
atinge negativamente ao produtor e aos próprios inte
resses nidOi:Lais pela ação espóliativa dos grandes grupos 
econômicos· que controlam o nlercado mundial. 

- Insumos básiCOs- caros e difíceis. 
-Armazenagem e silagem - restritas em grandes 

áreas do País e acentuadamente nas regiões pioneiras, 
causando sérias dificUldades. 

- Agroindústriais muíto afastadas das regiões de pro
dução. 

-CUsto de transp-orte das regiões de produção às re
giões de consumo muito elevado, a· que não é um caso es
pecífico da agricultura mas atinge todos os setores do 
Brasil. 

-Falta de cooperativas para os pequenos e médios 
produtores. 

-Apoio de pesquisas e extensão rural - setores que 
o Brasil tem progredido a passos largos graças à Embra~ 
pa e à Embrater. . . 

-Mão-de-obra desqualificada- não constitui maior 
problema. 

-Mão-de-obra desqualificada - constitui s~rio 

problema sobretudo nas regiões pioneiras. 
-A urbanização acelerada trouxe um aumento de 

consumo de alimentos, pois quando grandes contigentes 
de trabalhadores viviam no campo e produziam pessoal
mente a maior parte dos alimentos que ingeriam~ o seu 
consumo não era contabilizado e nem os alimentos que 
eles usavam eram transportados para as grandes e m6-
dias cidades. TUdO se resolvia {precariamente) uma eco-

- nomia sem registro. O problema de abastecimento do 
mercado interno é sério, mas as necessidades do convívio 
equilibrado entre o consumo interno e as necessidades de 
exportação podem conviver perfeitamente desde que Se 
tenha um planejamento de conjunto. 

Por enquanto, não há nenhum problema de falta de 
terras de carãter global. O que há ê falta de otganização 
e política agrícola global. 

....:.... Temos- tnaiS de 50% da nossa extensão territorial 
em condições de serem agricultadas (agricultura e pe
cuãrla), ou seja, mais ou menos 500.000.000 de hectares. 

-Para ampliar nossa produção temos duas opÇÕes 
que devem ser adotadas conforme a conjuntura: - au~ 
menta da produtividade- aumento da área trabalhada. 

-Estamos utilizando para a agricultura no momento 
cerca de 45.000.00 ha, para a pecuária, em torno dC 
100.000.000 ha, e a incorporar à produção a estimativa 
de 300.000.0.o0 hã., segundo fontes do Ministério da 
Agricultura. 

-Nas opções gerais de amplicação de área para agri
cultUra as regiões de cerrado parecem ter larga preferên
cia por razões a serem expostas adiante. Contudo pode
se ºizer que apenas o uso da parte mais adequada dos 
cerrados pode duplicar a extensão de nossa área de ativi
dades ag:rqpastoris. 

-Hoje o mundo tem mais ou menos 6.0ocwoo:ooô 
(seis bilhões) de habitantes e utiliza cerca de 1,6 bilhão de 
hectare, con.sumindo cada habitante em termos médios 
0,4 ha para a produção de seus alimentoS. -

- A expansão das áreas agricultáveis especialmente 
os cerrados e os aumentos de produtividade nas zonas já 
totalmente humanizadas nos darão grandes perspectivas 
de produçãO. 

t preciso corisiderar que a ocupação de mais de 
50.000.00 de ha de cerrados poderá ser potencializada 
por bem mais de 10.000.000 ha de várzeas irrigáveis com 
duas (2) safras d~ alto rendimento. 

É de se notar que há grandes possibilidades de irri
_gação por vários mêtodos de áreas não de várzeas com 
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disponibilidades de águas superficiais e subterrâneas nos 
cerrados o que pode ampliar ainda mais as possibilida
des de produção. 

-A proposiçãO da incorporação agrícola de 
50.000.000 ha de cerrados induz uma série de providên
cias entre as quais se d-estaca o estabelecimento d_e novo 
tipo de povamento moderno com base em agrovilas e 
combinados agro-urbanos em regime cooperativo sem 
exclusão da livre iniciil.tiva individual sobre o que não 
podemos entrar em pormenores por falta de tempo e es
paço, mas que é essencial ao sucesso da fixação do ho
mem ao campo. 

Outro problema essencial é a consecução de vias de 
transporte para o litoral seja para a exportação dos pro
dutos seja para o abastecimento das grandes populações 
litorâneas. ~ claro que para o transporte de grandes to
nelagens a grandes distâncias é iridispensâvel vias de 
grande capacidade de tráfego e baixo cuSto-dos transpor
tes - ou sejam hidrovias ciu ferroVias. 

No momento a solução mais viável é um corredor de 
transportes, para não dizer de exportação, utilizando os 
meios existentes que deverão sofrer melhorias e adap
tações. Já está em estudos a utilização_ de um sistema ro
doferrovíário utilizando o sistema feiioviário do sul de 
Goiás, Triângulo MineirO em conexão com a ·grap.de fer
rovia da Cia. do Vale do Rio Doce ou Vitória Minas até 
o Porto de Tubarão. Não obstante a vasta utlização da 
ferrovia e do porto pela Companhía do Vale do Rio Do
ce, para as exportaçÕes de minério ·de ferro há áinda am
pla disponibiHdade de tráfego no sentído da exportação. 
Creio que· essa opção seria ã maís aconselhável na I f- eta
pa e poderia ser utiliZada por decênios. Entretanto, a 
grande solução seria numa 21' etapa o aproveítaritento 
das hidrovias do Araguaia e Tocantins que levarão os 
produtos de exportação por preço inuito mais barato até 
a um porto na região de Belém do Pará. É de se notar 
que Belém se situa quase na linha do Equador e a quase 
totalidade das nossas exportações agrícolas se destinarão 
a países ao norte do Equádor, o que se constitue um 
grande encurtamento de distância faCe ·a portos no su
deste do Brasil. 

Esse assunto, pela sua magna importância é apenas 
noticiado aqui mas que certamente se constituirá em um 
dos grandes objeth:os de desenvolviment_o do povo brasi
leiro nos próximos-anos. Convém notar que a coilclusão 
da usina de Tucuruí e logo a sua eclusa, no baixo Tocan
tins, eliminará o maior obstáculo da navegação do 
Araguaia-Tocantins. A usina de Santa Izabel, no baixo 
Araguaia, com a respectiva-CClusajá em projeto abrirá a 
navegação de Balisa até Belém, ou seja, numa extensãO- -
de 1.758_ Km, provavelment~ dentro dos próximoS 10 
anos. 

Caracterização do Cerrado 

São inúmeras as características visuais e as não apa
rentes do que se denomina uma região Chamando-a de 
cerrado. 

Mas, sem dúvida, o aspecto dominante é a sua vege
tação baixa, retorcida e com uma casca cortiçosa, exibin
do seu xerofilismo. 

Cerrado quer dizer fechado ou ·aposto de aberto, isto 
é, uma vegetação que bloqueia a viSta e o livre movimen:. 
to. Ao contrário do que se passa nos campos. 

Uma região caracterizadamente de cerrados como é o 
Estado de Goiâs em particular, e o Brasil Central coino 
um todo, não possui ap-enas cerrãdos rilas Uma pel'ma..; 
nente alternância de matas cHiares, regiões de florestas 
- chamadas terras de cultura, campos, etc. 

Calcula-se que tenhamos no Brasil mais ou m~nos 1/4 
do território de cerrado ou cerca· de 200JJOO.OOO ha. Ou
tros países tropicais têm os setis cerrados com nomes de 
savana e Ilanos. __ 

Um dos condicionantes principais da vegetação de 
cerrado é a pobreza mineral da rocha básica no que sere
fere a nutrientes vegetais. 

A. pouca ou baixa fertilidade do solo de cerrado é uma 
caracteiística dominarite: -_ 

Há cerrados em baixas latitudes e latitudes médias, em 
plariícies baixas e planaltos elevados como nos vales do 
Araguaia e em altitudes de mais de I .600 metros na Cha
pada dos Veadeiros 200 Km ao norte de Brasilia, enfim 
em quase todas grãndes regiões geográficas do Brasil, 
principalmente no centro-oeste, no norte, nordeste e su
deste._ 

A média de pluviosidade no Planalto Central é da or
dem de 1.500 mmjanual e a pluviosidade anual é relati
vamente constante. O que varia muito é a constância-da 
cronologia da distribuição o que ·acãrreta- prejWzos ã 
agriCultura. 

A topografia é geralmente plana e boas as condições 
físicas do solo, o que facilita a mecanizaçã-o agrícola. 

Abundância_ de águas superfiCíais e subterrâneas. 
_:____ Os-s_olos sãO permeáveis e lixiviados fazerido com que 
os cerrados se comportem como verdadeíras esponjas.

-Acidez relativa alta 
-Altos teores de alumínio 
-Pouco fósforo e ilia8nês1o 
-~Teor ·cte matéria orgânica é médio. 
Qtiadrçl da regiãO dos ce"rradps (em ailexQ). 
Resumindo, os solos de cerrado têin_ baixa fertilidade, 

mas são mtiifõ PláSticos e fáceis de se tornarem,- a baixo 
cu~to, solos de boa fer_tilidade desde que se faça:uma cor
reção da acidez com calcário- dolomítico à média de 2 
_tanj_ha e fosfatação básica com fosfatos de média e baixa 
solubilídade. -

Os plantios anuais serã-o rei tos eiri gerB.I com adubação 
---compreta:ae"NPK,--m_ais miCro nutrienteS. Quãie todas-áS 

regiões de cerrados possuem de grandes a pequenas jazi-
das de _calcário dolo mítico. - --

Além do mais, no sul de Goiás e Triângulo Mineiro 
foram descobertas grandes jazidas de rocha fosfática de 
apatita. 

Perspectivas de aproveitamento 
agrópastorU dos cerrados 

A dificuldade báSica é a pouca fertilidade dos solos de 
cerrado que pode ser corrigida iilicialmente, to-rnalldo os 
demais problemas semelhantes aos outros tipos de solos 
do país. 

Há grandes compensações para se c_ontraporem as di-
ficuldades iniciais da baixa fertilidade. 

- topografia geralmente plana 
-bom clima 
- região central bem colocada para os mercados con-

sumidores internos e de exportação, face· aos· grandes 
troncos- rodoviários_ existentes e a perspectiva d.~ utili
zação das hidrovias dos rios Araguaia e Tocantins, o 
custo do transporte hidroviário é muitas vezes mais ba
rato que o rodoviário C:4 vezes mais barato que o ferro
viário. 

-a conveniência do largo uso da irrigação no período 
de inverno brando e seco dá elevada produtividade e se
gurança às ativídades agrícolas já que o período_ de 
maior número de horas de sol e luminosidade da região 
coincidem com o período de estio. 

....:;.. -A. produção de uma outra safra de grãos nos meses 
de agosto, setembro ou outubro acarreta ponderáveis fa
tos económicos tais como produção de sementes maisjo- -
vens para os plantios de verão, diminuição nos estoques 
necessárioS aos trabalhos das agro-indústrias, ou re
dução de ~apitai de giro e áreas de estocagem, melhores 
preços, etc. 

-Com relaç.ão às atividades da pecuária, houve nos 
últimos tempos verdadeira revolução com a introdução 
das '~Braç_hiárias" e de o.utras_ es_pécies de pastagens que 
deram novo horizonte ao criatório no cerrado. 

-As extensas jazidas de rochas fosfáticas de Goiás e 
Minas Gerais promoveram verdadeira reversão de ex
pectativas na agricultura do Brasil Central. Só a região 
de Catalão (GO) através da .Goiás Fértil - s.ubsidiâria 
da Petrofértil produz cerca de 700.000 ton. de concentra
Q..O$ _de fosfato e a Fosfago ligad~ ao grupo CODEMIN 
produz perto de 300.000 ton. 

-Essa produção poderá_ser muito aumentada, caso 
-conveniente. Entretanto, é um verdadeirO absurdo não 
se instalar imediatamente na região a indústria de solubi
lização do fosfato- o p20\ Só o transporte de ida e vol
ta ao litoral de uma grande tonelagem fica mais ca-rodo 
que a instalação da -indústria. 

-Quadros · 

QUADROS . 
TABELA 3 

Situação atual da produção agrícola dos cerrados expressa 
em termos de grãos, carne e madeira 

Atividades Área Produção 

(milhões(ha) Produtividade Anual 

Grãos (cultivos anuais) 1,5 t(hafanos 7,5 milhões de t. 
Carne (bovinos) 144 15 kg3/ha/ ano* 2,2 milhões de t. 
Madeira (florestas) 15 15 m.lfhafano*"' 15,0 milhões de m~ 

* Produtividade obtida, considerando-se JS% da ãrea com pastagem melhorada, lotaçil.o de 0,4 UA/ha e abate &O$ quatro anos. com ISO kg de carne. 
*• Dado obtido com base num incr~ento mMio anual de !Sm'jhajano. _ 

TABELA 4 
_ Situação estimada da produção agrícola 

na região dos cerrados, num prazo de 20 anos, 
Se utilizada a área arável de. 50 milhões 
de hectares, empregando-se a tecnologia 

em uso atualmente 

Área 
Atividade (mllhõesf~a) produtividade 

Grãos 
Carne 
Madeira 

50 1.5 tjhajano 
·go ---15Kg'fhajano 
20 15mQ 

ProduÇão 
Anual 

75 milhões de t. 
1,2 milhões de t. 

300 milhões de" ml 

* Com base na hipótese de que toda a área arãvel seria utilizada com cul
tivos anuais. 

TABELA 5 
Situação estimada da produçio agrícola na região 

dos cerrados, se utilizada toda a área arável, 
mas empregando-se tecnologia aprimorada, 

já conhecida atualmente. 

:Atividad~ Área ._Produtividade l'roduçlo 
Anual 

Grãos 
Carne 
Madeira 

(mllhõesfha) 

50 2,5 t/hafano"' 125 milhões det 
80 101) kg3 /ha/ano** 8 milhões_ de t. 
20 30 m 3/hafano 600 milhões de m1 

* l~dice obtido, conside7ando.·se a produtividade e a pe~~cntagem de parti· 
cipa-çãõ, ertnermos de área plantada, das seguintes culturas: arroz (1,21/ha., 
1 S%); feijão (1,0 tfha,_ 4%); milho (4,0 tjhu, 20%); soja (2,5 t/ha, JS%); sor_so, 
(4.0 t/ha,-4%); triiO (1,5 t/ha. 4%). ou!ras culiuras (18%). --

** Produtividade obtida, considemndo·se 40% da érca com pastqem 
melhorada. lotação de I UA/ha e abate aos 2,5 anos, com 2SO kg de carne. 
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TABELA 6 
Sumário da produçio •IP'fcola na regiilo 
dos cerrados, considerando-se a sltwaçio 
(A) atual, (B) simples expansio de área, 

(C) eX:PaD.são c{e- área, com uso de tecnologia 
aprimorada, e (D) situação anterior adicionando-se 

10 milhões de hectares com cultivos anuais Irrigados. 

Ativldade Sltuaçlo D/A 

A B c D 

Grãos (milhões tfano) 7,5 75,0 125,0 155,0 20,7 
Carne (milhões t/ano) 2,2 1,2 8,0 8,0 3,6 
Madeira(milhõesm3/ano) 15,0 300,0 600,0 600;040,0 

' Com base em produtividade de 3 t/ha/ano do cultivo irrigado. 

Resumo e Conclusões 

Em resumo, o Pafs pode esperar que a agricultura tra
dicional resolva as questões concernentes à produção de 
alimentos, de fibras e energia. A ciência deve contribuir 
com novas alternativas; a indústria deve suprir o sétor 
primário com insumos e máquinas a preços razoáveis e 
participar do proceSsamento e armazenamento; e o Go~ 
vemo deve estar envolvido no desenvolvimento de mer~ 
cados, na política de preços, na organização e no suporte 
à pesquisa, à extensão rural, e à' ed"Ucação. 

-As estimativas indicam que a população mundial 
duplicarã em 38 anos. o-pa-norama de suprimento do pe~ 
tróleo mostra a conveniência em se buscar outras fontes 
de energia, principalmente fontes renováveis. Novamen~ 
te pesa sobre a agricultura a grande responsabilidade no 
fortalecimento das matérias~primas. 

- Há essencialmente duas maneiras de aumentar a 
oferta de produtos agrícolas: 

1. Aumentar a produção por unidade de área e 
2. Utilizar novas áreas 
Para o Brasil, ambas são válidas e importantes, já que 

a produtividade é ainda baixa. Para o mundo talvez a ex~ 
pansão de área seja mais importante pois altos índices de 
produtividade são hoje obtidos pelos principais países 
produtores de alimentos. 
~O Brasil é Um país privilegiã.do, Visto qUe -a niiior 

parte de seu território ainda não foi ocupada. Apenas re
centemente foi iniciada a utilização interiSiva dos Cerra~ 
dos e a expansão da agropecuária pai'a os trópicos úmi~ 
dos. Embora a ocupação dessas duas regiões deva ser fei~ 
ta simultaneamente, tudo indica que, a curto prazo, ê 
mais lógico concentrar esforços n_a região dos Cerrãdos 
jã que a tecnologia bãsica para transformação dessC: 
ecossistema se encontra disponível. 

R- A ocupação plena, intesiva e racional, da região dos 
Cerrados brasileiros pode fornecer, num prazo dC 20 
anos, cerca de 150 milhões de toneladas de alimentos ve
getais, 8 milhões de toneladas de carne e 40 milhões ci1bi
cos de madeira. Essa produção representa mais do que o 
dobro da atual produção brasileira e deve ser suficiente 
para alimentar mais de 200 milhões de pessoas, nos pa
drões alimentares atuais. 

-A obtenção desses resultados exigirá um suprlmen~ 
to adequado de insumos bãsicos, mão-de~obra especiali
zada, maquinaria e crédito, bem como facilidades maio~ 
res de armazenamento e escoamento das safras. 
-A maior preocupação é com os fertilizantes. Cerca 

de 8,5 milhões de toneladas de N~P2-05-K20 serão neces~ 
sários para a 'tingir aqueles montantes de produção. Para 
se ter uma idéiã da dimensão desseSriirmCrO~ basta tii_efiR 
cionar que o Brasil consome hoje cerca 3,3 milhões de to
neladas desses nutrientes. 

-Acredita-se não haver um modelo fixo no que con~ 
cerne à estratégia a ser adotada t ndepenqentemente do 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II) 

modelo, é- preciso transmitir cõrifiança ao empresário 
agrícola, principalmente, através da oferta da tecnologi-a, 
da_ garantia de um preço justo e compensador, e assegu
rando -mercado para a prOdução agrícola. 

- Essas providências farão com que o empresârío uti~ 
lize mais intensivamente o seu capital e explore mais o 
seu trabalho, ao invés áe, simplesmente, explorar a teáa. 

- A utilização plena dos Cerrados brasileiros signifi
cará abundância de alimentação para a população, aléin 
de produzir excedentes exportáveis qt.ie em últinia -ins~ 
tânCia rePresentarão melhores condições de vida ao po
vo. 

-Além de garantir alimentação ao crescente número 
de habitantes do mundo, a exploração racional dos Cer~ 
rados brasit"eifos deverá-servir de modelo para utilização 
de outras ãreas de Cerrados, localizadas principalmente 
na América do Sul (LLanos) e na África (savanas), 
constituindo-se, assim, em importante vínculo de união 
com esses povos. 
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral.) ---:Concedo a 
palavra ao- nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o 
seguirite discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em recentes pronunciamentos realizados nesta Casa, 
ainda que em rápida perspectiva setorializada, procedi 
ao questionamento de fatos e condicionantes históricos 
que acentuadamente concorreram para a fixação do fe-
nômeno centralista de governo no Brasil. 

Irrecusável se torna a conseqOênte identificação dos 
a~pectos pertinentes à atual paisag"em mUnicipalista, nas 
áreas administiãtiva, C:Conômica e política, em confronto 
com a evolução do contorno histórico, que nos revela, já 
desde o berço natal e fases subseqUentes, um País fadado 
ao signo da tutela paternalista de governo. 

Mesmo quando as primeiras vilas e cidades brasileiras 
desabrocharam o esplendor de comunidades rurais eco
nomicamente florescentes, o autêntico sentido do muni
cipalismo não Chegou a Ser instaui'ado, nem tampouco 
vivido por esses nócleos comunitários. A atenção pfima
cial dos grandes fazendeiros -portugueses era voltadada 
para interesses que não os do progresso da adminis
tração.- Elementos básicos da ação em sociedade como, 
por exemplo, a preocupação com a elevação da qualida
de de vida, sequer compunham a ordem dos objetivos es
truturais da exploração da Colônia. 

Apesar da metropolização que-se fez proliferar na fase 
colonial e, ainda, da descentralização geogrãfica a q~:~e fi
caram circunsciitas,- em- face da grande extensão territo
rial das capitaníaS, as Cidades e vilas nasceram e perma
neceram sob o estigma tio implacável controle político 
do poder dominante. 

Do nascimento do sistema muniCipalista no Brasil aos 
dias at~ais, a história nos revela o crescente fortaleci
mento do fenômeno concentracionista da administração, 
com perfodos pendulares de tendência pró
muniCipaTísta. 

Tanto no Império como na República Velha, apesar 
do reconhecimento da autonomia municipal como 
princípio insci'ifO riã ConstitUição, as células do corpo 
nacional não alcançaram vitalidade suficiente para ven
Cer a anemia sistêmica de que eram produtos.· Mesmo 
com Câmaras Municipais eleitas, os legisladores estavam 
subordinados aos presidentes das províncias. 

O iníciO da República Nova veio marcar, somente a 
partir da Constituição de 1934, a institucionalização de 
atas administrativos na ârea tributária, erh favor da or
ganização municipalista, como a sua participação na di
visão do bolo tributário juntamenterCom os Estados. De 
igual modo, ficara possibilitado aos Municípios aplica
rem o produto de sua renda na organização dos serviços 
internos. 

O surgimento do Estado Novo, em 1937. manteve a 
reforma tributária para os municípios, sendo que a pre
sença da forte marca do regime unitarista fez recrudes
cer, com toda força, a tendência centralizadora das deci
sões governamentais, Recorde-se que através da apli
cação da_ lei de orçamento e contabilidade às três esferas 
de governo, o Poder Central partiu Para a primeira re
forma administrativa em nossa História que, entretanto, 
não houve por atingir seus objetivos. Frustaram-se as_ii1;~_ 
tenções _do aperfeiçoamento ao s-abor das degenerações
que se processaram ao longo da ampliação da máquina 
burocrática. 

Quase um decênio mais tarde, a Constituição de 1946 
provoca o retorno pendular da tendência pró-munidpio~
suficienteriiente caracterizada pelo-- tratamento ma:is 
identificado com aspectos específicos pertinentes à revi
sãô da política financeira. A ãrripliação da Partilha dos 
impostos, com a particip-ã.ção do município na arreca
dação estadual, conferiu aos poderes locais chances con
cretas de fortalecimento económico. 
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No que pertine ao processo político e administrativo 
não chegou o município, entretaOto, a respirar oS fortes 
ventos da modernização de que se beneficiava ampla
mente- a área federal. EficiênCia e racioilci.Iidade nãõ fo
ram cobradas ao município que, dessa forma, mesmo 
contando com maior dotação de recursos, continuou en
redado nos próprios limites de um universo administrati
vamente defasado. Com raras exceções, as característiCas 
de investimento em setores como educação, saúde, trans
portes e saneamento em muito pouco foram aperfeiçoa
das. 

Em meio ao tumultuado cenário da crise político
institucional e total desordenamento do ~istema ac:J!ninis
triltivo, o movimento-revolucionário de março de_l9_64 
confere à História novo enfoqlie ao sistema i.mitaristã~ li
mitando ao municfpio a capacidade de autogoverna,r-se. 
Nova reforma tribu~ária alterou, co_m_ graves desvanta
gens, os mecanismos da participação do município na ar
recadação total dos tributos. Uma vez mais a história 
municipalista, após O testemunho de quase dois decênios 
de florescimento, retorna à realidade dos fatos que cicli
camente desvela a efetivã. -inCapacidade de o município, 
particularmente nos momentos de desestabilização polí
tica e económica, defender-se das' fortes pressões que 
contra ele se engendram poderosas e avassaladoras. 

Por mais incisivas e persistentes, as reações em Oefesa 
do sistema municipal" não conseguiram aplacar a inflexi
bilidade do avan-ço da polftica tributária levada a termo 
a partir de 1966~ Severas limitações se impuserarri à orga
nização local, visando integrar o município à política na
cional de combate à inflação, à corrupção e aos progra
mas estratégicos de desenvolvimento. 

Ampliou-se fortemente a dependência financeira do 
município, sendo reforçado o sistema de transferênCia de 
fu~dos e o esquema ~e controle da aplica~ão de recurs_os. 

Em sua expressiva maioria, os governos locais vêm-se, 
inyariavelmente, defrontando com indesejãvel margem 

- de desaparelhamento técnico-administrativo, tanto de 
ordem_ material como humana, fato que determina o 
acentuado desnível nas relações de trato decisório que 
envolvem aS três esferaS governarileritaiS. 

Não raro; eis muniCípios tiverarri. suas quotas suspen
sas em razão da falta de pessoal treinado e de assistência 
técnica à altun~. de atenderem às exigências burocrátiCas 
impostas pelos padrões da moderna mãquina adminis
trativa. 

Observe-se que a Administração Federal, no afã de 
avocar a ~i o planejam~nto e a execç.ção de programas 
prioritârios9e desenvolvimento, passou a locar_ç investir 
recursoS pfovenient-es da arrecadação dos tributos nas 
três esferaS do governo, defendo que desse esforço geral 
de consciCritizaÇão 'resultaria a Ideal hannonlzaçio do 
nfvel de responsabilidade ante o compromisso das novas 
gerações com o ·progresso. 

Deste alongamento de terminais, no entan:to, não re
sultou à reciprocidade de ação que consagra a verdadeira 
harmonização de esforços. Permanecem, até hoje, os 
muniçfpiOs brasileiros - salvo casos especialíssimos -
em surpreendente e inquietante -·desvantagem que vem 
ameaçando a estabilidade da estrutura interna da Nação 
e a sobrevivência dos valores da o~dem e da justiç~ so-
cial. 

Com fundamento na observação científica do compor
tamerlto cíClico da evolução histórica, tudo leva-me a 
crer, quanto ao novo __ texto da Carta Constitucional de_ 
que estamos perto, que logo viveremos a experiência 
pendular da ruptura com o passado recente, devendo se
guramente ser ·revalorizado o cunho de liberdade histori
camente recuPerado em períodos intermediários- de forte 
cori.Cf:ntração do põder.-

Não heSito em aVãliar e antecipar as melhores chances 
que então se avizinham de as municipalidades virem a 
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contar cOm a renovação do sistema político tributário 
em favor do fortaleCimento das finanças públicas. 

Atente-se, entretanto, para ·que antes mesmo de 
exUli~r-se ã"rite a presença de tão estimulante prognósti
co, Cabe-nos refletir, airida em tempo, quantO ao traba
lho que se deverá exigir de nós mesmos para não deixar
mos escapar, sob hipótese alguma, a oportunidade de 
reorganiza-ção municipal, mediante elevação do padrão 
da vida local, com segura aplicação d_os _investimentos 
públicos. 

Calcado na análise do desempenho municípal em 
períOdo anterior de expressão liberalizante, entendo que 
dev.imos fiCir especialmente atentos para não se repeti
rem os erros de inadequação e desordenamento que fize
ram desastrosamente atropelar os objetivos do cresci
mento municipal. 

Na medida em que uma nova ordem do remanejamen
to do bol?_ t~ibutário venha a ser_ alcançada em futl!rO 
próximo, tan:to as administrações municipais como as re
presentaçõeS políticas locais deverão munii'-Se de estraté
gica comp~~ição de conhecimentos técnicos e apoio es
pecialiZadoS;-nas diversas ãreas-do planejamento públi
co, no sentido de garantir a viabilidade de execução de 
programaS básicos de aplicação financeira; em exata sin
tonia com os padrões básicos de eficiêilcia e racionalidaM 
de. 
- Nesse sentido, desejo manisfestar especial reconheci

riu!iitõ--ãO trabalho desenvolvido pela Secretaria de Arti
culação comns Estados e Municípios- SAREM- ór
gãO da estrutura da SEPLAN que vem realizando excep
cional interCâmbio de informação e experiências em di
versificadas frentes de integração intergovernamental 
voltadas paia o aperfeiçoame'hto .das relações financei
ras, políticas e administrativas entre as três esferas do go
verno. 

Prestando valiosa co_operação .técriica aos Estados c 
Municípios; a SAREM, direciona seus esfcii'ços pani-0 
campo dos assuntos relacionados com o planejamento, 
orçamento, -modernização administrativa, estatística, 
ciência e teCnologia, estudos e pesquisas e treinamento 
de recursos humanos. 

Ao temp'à em que me congratulo com a proficiente di
reção da SAREM, na ilustre pessoa do Dr. Pedro Paulo. 
Uliss~ia, desejo cumprimentar o Exm"' Sr. Ministto, Dr. 
Delfiln Netlo; externando a S. Ex' o mais elevado senti
mento patriótico em favOr-do gradual aceleramento do 
ritmo das mudanças no atual quadro das ações adminis
trativas e financeiras que tanto constrangem e inibem o 
crescimento das unidades municipais que dão corpo e 
vida à Nação. 

Há que imprimir-se, necessariamente, criteriosa orde
nação de rumos aos interesses que governam nossas aspi
rações de desenvolvimento e progresso. Torna~se impres
cindível o incremento de vigoroso padrão técnico de tra
balho, mediante o qual as municipalidades terão todas as 
chances de se afirmarem ante às exigências impostas pelo 
moderno contexto administrativo e financeiro. 

Sãõ as miri.has palavras. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Concedo a 
palavra ao rlobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente e Srs. Senado
res: 

A Comi§:~O d_e Saúde da Assemblêia Legislativa do 
Estado -de Santa Catarina, juntamente com várias insti
tuições mêdicas, .em reunião realizada no início deste 
mês, exã.miitou o problema da assistência hospitalar no 
Estado, contratada pelo INAMPS, comprovando a defa
sagem existente entre oS custos e os valores estabelecidos 
por esse Instituto em retribuição aos serviços médicos 
prestados aos previdenciârios. 



4102 Quarta-feira 7 

O conclave assinalo_u, inicialmente. a repercussão_ da 
conjuntura económica; politica e social do País, com re
flexos coletivos na qualidade de vida, corno decorrência 
da pobreza generalizada, que se traduz na desnutrição e 
na fome, no desemprego e no subemprego, nas deficiên
cias educacionais, habitaciollais e_trans:Portes;-no cresci
mento desordenado das âreas urbanas e suburbanas; na 
deterioração dos centros urbanos; na insuficiência do sa
neamento bâsico; no crescimento descontrolado da po
luição; na participação inadequada do povo nas decisões 
públicas; no incremento da criminalidade, principalmen
te nos maiores centros urbanos. 

Tudo isso resulta num padrão de vida cada vez mais 
precário, influindo no estado sanitário do povo, cada vez 
mais debilitado, além de uma demanda crescente de ser
viços médicos, sacrificando os hospitais, que não podem 
incidir em omissão de socorro. 

Diante disso as entidades hospitalares catarinenses, 
públicas e privadas, têm levado ao conhecimento das au-_ 
toridades sua constante preocupação quanto à demanda 
de atendim.entos médico-hospitalares e a defasagem ret'a
tiva do custo real da assistência prestada pela entidades 
contratadas pelo INAMPS. 

Declaram os representantes dessas instituições, em 
memorial ao Ministro da Previdência Social_; 

"Atualmente, os valores pagos pela Previdência 
não são _sufiCiente para cobrirem as despesas 
médico-hospitalares, visto que pelo sistema vigente 
(AIH) os reajustes não acompanham os índices ofi-_ 
ciais de _domínio público, levando ao desequilíbrio 
da Rede." 

O documento encaminhado ao Ministro apresenta 
vãrios quadros demonstrativos, O primeiro dos quais 
apresenta um quadro de atendimento de janeiro a julho 
deste ano em um Hospital Geral; o segundO, demonstra 
o custo médio de paciente/dia em igual periodo, com um 
demonstrativo das variações das principais âreas de cus
tosA Mostra o terceiro quadro as vari;:~.ções dos compo
nentes de curso no período, a receita total e a receita pro~ 
duzida pelo INAMPS, assim como o atendimento aos 
previdenciãiios com relação ao total de atendimentos. 
Observa-se uma receita total de cerca de dois bilhões e 
oito_centos milhões para uma despesa de três bilhões e 

· quinhentos milhões de cruzeiros. 

Demónstra. o relatório que o custo médico mensal ar:
um paciente do INAMPS nos hospitais catarfilerises é de 
cinquenta e quatro mil cruzeiros por día e que o sistema 
AIH, implantado no Estado a partir de 15 de setembro 
de 1983, reajustado em jari.CiroO-el984 em sessenta e cíil
co por cento, não tende aos custos hospitalares atuais, 
impondo~se novo reajuste, dentro do critério da semes
tralidade, feito de comum entendimento entre as autori· 
dades signatãriaS do acordo de prestação de serviços mé
dicos e hospitais conveniados. 

De out~o modo, a descapitalização da rede hospitalar 
privada conduzirã, necessariamente, à falência do siste
ma, quando os hospitais estão recorrendo à comunidade 
e até mesmo aos próprios previdenciârios para manter as 
portas abertas. 

Diante disso, principalmente da insuficiênCia das ver
bas destinadas ao SINPAS para a assistência médico
hospitalar, concluíram os participantes daquela reunião 
por pedir as seguintes providências: 

a) deciSão urgente sobre a manutenção do reajuste 
semestral dos serviÇos mêdico:..hospitalares, com efeito 
retroativo a 19 de julho de 1984, cal<::ulado na base dava· 
riação do INPC; 

b) criação, a médio prazo, de um órgão interministe
rial, que congregue representantes dos ministérios da 
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área social e económica além das entidades de classe dos 
prestadores de serviços; 

c) execução, a longo prazo, de medidas saneadoras, 
visarido a modificar a situação económica- e social de 
toda a população, cujo estado sanitãrio se agrava dia-a
dia. 

Esperamos que o Ministro da Previdência Social, que 
sempre demonstrou, nesta Casa; o maior interesse pela 
solução dos nossos problemas sociais, atenda ao vee
mente apelo da classe médica catarinense._ 

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

O SR. PRFSIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

--- _O Sii. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
Ciá o-seguinte discurso.)- Si-. Presidente e Srs. Senado-
res: 

Existe em Mato GrosSo, ao -Norte, um--MUniCípio de
nõininado AripUanã. Possuía uma enonne ârea e embo
ra de seu imenso território tenham já sido criados outros 
M;unicipios~_ Aripuanã, ainda possui, por volta de 150 
mil quitômetrôs quadrados. 

Os Prefeitos são até hoje nomeados pelos Governado
res, bem coiilo até três décadas atrâs, o Prefeito púii i( -à
sede do Município tinha que ir a Manaus e dali por água 
chegar ao povoado que representava a Capital do Mu
nicfpio. 

De trinta anos para cá, surgiu o avião (o teco-teco), fa
cilitando o aCeSso ao local, nlas, hâ --a tos piíOre"scOs,
como por exemplo, as crianças até bem pouco tempo, em 
Aripuanã, nunca tinham visto um automóvel. iã conhe
ciam o ãvlão. Nunca tinham visto um animal de nlaior 
porte, ou seja, uma vaca, um touro, um cavalo, etc. 

Atê hoje, Sr. Presidente, Srs .. SenadOreS, a -p-6r)ulação 
de A ripuanã viVe -OOlàd-a.-A cid-ade inais próxima é J Uíria 
a 240 Km. O isolamento tornou-se menor diarite do rá
dio que mantém, pelo menos, o povo d~quela terra infor
mado do que acontece no Brasil e no mundo. 

Aripuanã, através das suas lideranças maiores, aspira 
a que aquela sofrida população tenha o direito de esco
lher o seu Prefeito. 

O que está acontecendo, atualmente, é o Governador 
nomear um cidadão para Prefeito de Aripuanã, comple-
tamente disvinculado da terra. Geralmente, o Prefeito é 
nomeado por indicação pessoal do detentor do Poder 
Estadual. Dá-se como prêmio, por serviços prestados, a 
Prefeitura de Aripuanã a um cidadão completamente 
disvinculado da Cidade e Município. 

Afirma-se, atualmente, que o Prefeito de Aripuanã re-
side em Brasflia, e vai lã de vez em quando. Não é possí
vel continuar essa situação esdrúxula, ou seja, a popu· 
lação sofrida, abandonada daquela comunidade ficar su
jeita a uma pessoa qrie nada tem a ver com a referida co
munidade. 

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vive aquela 
população sobre a guante de autoridades arbitrárias, 
violentas e inconseqUentes. 

Ainda há pouco tempo denunciei, desta tribuna, avio
lêrlcia Polichil na data comemorativa do .. Dia do Colo
no", quando várias pessoas foram feridas a tiros e cace
tetes. 

Houve denúncia, no Senado, por mim feita-; bem como 
ttã-Câmara dos Deputados e na Assembléia Legislativa e 
nenhuma providência foi tomada. 

Essa violência policial acima referida, afirma-se, foi 
en,_çomendada a.o Delegado de Polícia, por ordem do 
Prefeito, figura grotesca, que dizem ser do SNI e repre
sentãnte, ein Aripuanã, das multinacionais dos garimpos 
e dos latifundiãrios. 
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Em carta recebida de um líder de Aripuanã, ~ncontra~ 
se as seguintes palavras: 

"O povo de Aripuanã, aliás, já estã descrente de 
que medidas contra os opressores serão tomadas. 
No último dia 23-9, o Governador do Estado, 
acompanhado de uma equipe de lO jornalistas e ci
negrafistas, que lamentavelmente pereceu em desas
tre de avião, em vi~ita a Aripuanã, deu clara de
monstração de apoio e prestígio ao Prefeito local, 
bem como ao Delegado de Polícia, pois que veio a 
convite dO primeiro, manifestando-lhe todo o apoio 
e não se dignou em dar uma satisfação, a respeito 
dos fatos do dia 25-7-84, aos 90% da população que 
esperavam uma resposta ao abaixo- assinado pedin· 
do o afastamento do Prefeito e Delegado. Numa 
reunião reservada, realizada no dia anterior a vinda 
do Gover0ad0i, o Prefeito teria sido incentivado a 

_usar a força policial cada vez que o povo de Aripua
-n-~ se manifestar pUblicamente para reiviridícar si:us 

direitos. 

_ ~ O povo de Aripuanãjá vem lutando há anos par~ 
que seja nomeada ou eleita uma pessoa -daqui para 
exercer o cargo .de Prefeito. Pois o atual reside em 
Brasília e aqui só vem de vez em quando. O mesmo 
acontece com os Prefeitos anteriores, que residiam 
um em Cuiabã e outro em Barra do Garças. 

Certo de que. o povo aripuanense poderá contar 
com mais ~m defensor também no Senado Federal, 
pêça em nome do mesmo, que Vossa Excelência 
continue cobrando das autoridades responsáveis 
uma solução para as suas aflições." 

O aPelo que eu faço, Sr. Presidente, Sr-S. SenaÕores, é 
que o Sr. Ministro d<t Justiça, homem humano e civiliza
do, não permita que as violências policiais de Aríj>uanã, 
acontecidas em 27-7-84, sejam mantidas impunes. Avio
lência gei-3. Violência. A população ordeira, pacifica de 
Aripuanã poderá um dia, desesperada, rebelar-se e af o 
trágico pode acontecer. 

No próximo Govern-õ do Presidente Tancredo Neves, 
tenho certeza, teremos melhores dias e faço votos que se 
possa fazé"r eleiçõeS livres, em Aripuanã, dando a opor
tunidade do seu povo, através d_os seus eleitores, escolher 
o seu Prefeito chega de se prejudicar e desÍ'espeitar o 
povo humilde mais heróico de Aripuanã. 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Concedo a 
palavra ao ttobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso~) ;_ Sr. Presidente e Srs. Senadore~: 

Seria dificil encontrar, no Brasil, um movimento tom 
tantas repercussões na qualidade da educação ministra
da no País e na sua extensão ao maior número possível 
de alunos do que o desencadeado na décda de vinte por 
uril seleto grupo de educadores, entre eles Anrslo Teixei- . 
ra e Fernando de Azevedo. Comprometidos basicamente 
com a democratização de oportunidades de acesso aos 
benefícios da educação, esses educadores acordaram a 
naç_ão para a necessidade de se renovar a ação educativa 
do Estado. 

Üm ~esses gran-des educadores, um dos principais par
ticiparifes da linha de frente do movimento de reno
vação, completa 80 anos no próximo dia 12 de no
vembro. Trata-se do Professor Paschoal Lemme, que 
exerceu o põsto ·de superintendente da Educação Secun
dária Geral e Técnica e Ensino de Extensão da Secretaria 
Gel-ai de Educação e Cultura do antigo Distrito Federal, 
posto em que se tornou um dos principais responsáveis 
pela reforma educacional desenvolvida por Anísio Tei
xeira no Distrito Federal, na administração Pedro Ernes· 
tro. Antes, ~schoal Lemme participara já da equipe 
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com que Fernando de Azevedo conduzira os estudos 
para a reforma do ensino da então capital da República e 
fora signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova. 

Foi a partir desses esforço que se desdobrou, no Bra
sil, uma nova linha de pensamento voltada para o_ papel 
social da educação, consdentizada de sua importância 
para o desenvolvimento do País e para a realização do 
ser humano em todo o seu potencial. As gerações que se 
seguiram trouxeram em si, sem dúvida, a marca desse 
notável grupo de educad_ores. -

Acaba o Professor Paschoal Lemme de receber uma 
tocante e merecida homenagem dos participantes_da III 
Conferência Brasileira de Educação, reunida em Niterói, 
:m um encontro em que tive a honra de participar. Uno
me aqui, no Senador Federal, a essa recordação, que tem 
como seu principal componente o reconhecimento de 
tudo de bom que seu esforçõ representou para o País. 

Na homenagem que lhe foi dirigida pelos participantes 
da Conferência, mostrOu-Se- eili pi'imeiro lugar que os 
novos profissionais da educação, mesmo não aceiülndo 
liminarmente a idéia de reconstrução s-aciar via reco"ns
trução educacional, característica do movimento das dé
cadas de vinte e trinta, "olham com reverência a digna 
postura que assumiram ·diante· do mundo aqueles seus in
tegrantes que mantiveram ViVo ao longo de várias déca
das seu compromisso delnocrãtico". 

Mais do que isso, os particiPanteS da Confe.rênci-~ des
tacaram que _o Professor Paschoal Lemme" desde o iní
cio dos anos 30_ divergira da orientação idealista domi
nante e antecipara linhas de análise das relações entre so
ciedade e educação que conStituem boje, ao menos ten
dencialmente, uma espécie de base conscmsual entre os 
educadores". Assim, "emergindo do c_a_mpo pedagógico 
em que foi formado como professor primário", ressal
tam os participantes, "Lemme recusou-se a erigir a edu
cação como força motriz da dinâmica social, tratando-a 
no contexto _mais amplo das estruturas ec_onômicas
sociais da vida política e da história de nossa formação 
social". Deu passos concretos nesse sentido,- por exem
plo, ao promover __ uma_nova educação de adultos, orga
nizando cursos de ac_ordo com-as demandas das camadas 
populares urbanas do Rio d~J_a_n_ei_ro, "Em conseqüên
cia .. , assinalam, "foi também o primeiro educador de re
nome a ser encarcerado por atividades desenvolvidas no 
sctor educacional". 

Com efeito, Paschoal Lemme estava entre os que, na 
prisão desde o início de 1936, recebeu Graciliano Ramos 
~ seus companheiros nordestinos no cárcere· em que se 
encontrava no Rio-de Janeiro. Quem leu Memórl19 do 
Qif(~ere ou assistiu ao filme recentemente exibido nas te
las de todo o País a partir da obra imortal de Graciliano 
tem uma idéia bastante precisa do que isso significa. 

Pela importância do trabalho do Professor Paschoal 
Lemme e pela sua luta em prol de uma educação melhor 
para todos os brasileiros, aSSocio-me às. homenagens que 
lhe são prestadas por ocasião de seu octagésimo aniver
sário e incorporo a este pronunciamento o seu currículo, 
que se segue. (Mui to bem!} 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE AO SR. 
JOÃO CALMON EM SEU D{SCURSO: 

PASCHOAL LEMME 
Nasceu no Rio de Janeiro_, aiÍ.tigo Distrito Federal, Cm 

12 de novembro de 1904. -
Identidade: Registro nll 341.355- do tDStituto Fetl"l~_!!l:-

checo, do Rio de Janeiro .. 
C.P.F. 001.52!.107-04 
Cursos: 
Escola Normal do antigo DistritO Fed~ral. 
Colé8:io Pedro II (regime de examiS- parCelados}. 
Escola Politécnica da Universidade_do Rio de Janeiro 

(3 anos). 
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CursO de CrltlcaJ Problemas ln_ Secondary Education 
da Universidade de Pennsylvania, U.S.A. (Fleld Conrse 
no Rio de Janeiro). 

Cursos de Publlc School Admlnlstration e Soclallnter
pretation na Universidade de Michigan, U.S.A. 

ea·rrelra: 
- Professor de ensino primário e secundário da Dire

toria de Instrução Pública do antigo Distrito Federal. 
- Vice-diretor da Escola de ComérCio "Amaro Ca

valcant!~' da _ _D_iretoria_ de ln_strução Pública do antigo 
DistritO· Federal. -
~Superinteridente da Educação _Se_cundária Geral e 

Técnica e- Ensino de Extensão da_ Secretaria Geral de 
Edu_cação e Cultura do antigo Distrito Federal.

-Chefe do~Serviço de Educação de Adultos-da Secre
taria de Educação e Cultura .do antigo Distrito Federal. 

- Inspetor de ensino primário e profissioDai da Dire
_toria de Jnstitrução Pública do antigo estado do Rio-de 
Janeiro. 

...,.... Técriic.o de Educaçã_o do Ministério da E_ducação e 
Cultura. 

-Chefe das Sessões de DocumentaçãO e Intercâmbio 
e de Inquéritos-e Pesquisas do Instituto Nacional de Es
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura. 

- Chefe da Seção de Extensão Cultural do Museu 
Naciorial. 

----=-="'Chefe da Seção de Orientação Educacional do_ Ins
tituto N acional _ _d_e Cineinã Educativo do M EC. 

-ProfessOr de- História e Filosofia da EducaçãO -da 
Escola Normal de Niterói e dO InstitUtO de EduCação do 
Rio de Janeiro. 

- Fez parte das equipes de Fernando de Azevedo na 
Grande Reforma de Ensino no antigo Distrito Federal 
(1927-f930) e: de Anfsio Teixeira em sua adriliriistriicãO 
no antigo DiSfrito Federal (1931-1935). 

Advldades diversas: 
-Signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educaçílo 

Nova (1932) 
-Conselheiro vitalício da Associação- Brasileira de 

Educação. -
-Delegado e relator de temas oficiais de várias confe

rências Nacionais de Educação convocados pela Asso
ciação Brasile.ira de Educação. 

- Delegado e relator de temas oficiais nos Congressos 
Mundiais de Edu_cação realizados em Viena (1953) e em 
Varsóvia (1957). 
~Viagens de estudos aos Estados Unidos da América 

do N_orte, Europa ocidental, União Soviética, Polônia, 
Hungria e ReJ?ública Popular da China. 

-Recebeu do MECa medalha comemorativa do cen
tenário de nascimento de Rui Barbosa. 

-Recebeu do governo do antigo Estado-da Guana
bara, diploma de -ba"ns sirviçoS prestados à InstruÇão 
Pública. 

-Recebeu ,da Câmara Municipal, diploma dos ser
viços prestados à educação, em solenidade realizada no 
"Dia do Mestre" (1984). 

Prbtclplls lraba hoo pubUcados: 
-"Estudos dc·Educação" (1953) 
-"Problemas brasileiros de educação" (1956) 
-:-''AeduCilçãona URSS." (1958) _ • ,. 
....::. ~·EducaÇão--ô."êmocrática -e progressista" (1960) 
---:Várias -traduções de obras sobre questões de edu-

c~ção é ensino e-de -lihióriã. _geral. - -. 
~ Á ~arti!cfe 19~1. publ_icou mais de 100 artiB;ose tra

bãlhoS-diverSOs Sõbrê edu~ção e eilsinÔ, erõ. ~CViStãs téC:. 
':"licas -~ periódicos ~ão-especializados: - -

ilní p,..:ParaÇio: - · 
:_:"NoVos estudos _de ed-UCação" 
- .. Memórias de um pro_f~ssor" p volumes) 
Endereço: 
"P~ofessot Paschoal Lemme 
Travessa Santa Teresinha n• 16 
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TijuCã, Rio de Janeiro, RJ. 
CEP 20271 Te!. 248-8865 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra a nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res-: 

Nossa presença na tribuna desta Casa tem o objetivo 
de -denunciar rim fato que, enteftdo, atenta contra a sobe

rania nacional. 
Os rrtunicfp"ios-de Tabatinga, Atalaia do Norte e Ben

jamin Cànstant, situam-se no Alto Amazonas fazendo 
fronteira com o Peru e a Bolívia. O abastecimento desses 
municípios se faz de modo muitO penoso pela dificulda~ 
de de transporte de Ma naus, que é o centro maís próxi
mo, cuja mercadoria _gasta entre 15 a 20 dias de barco até 
ali chegar, cooseqí.lentemente- encarecendo-a sobrema· 
o eira._ 

As populações que vivem nesses municípios têm difi
culdades em adquirir gêneros de primeira necessidade; 
ocorre, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a situação 
torna-se extreinamehté gráve, porque comerciantes pe· 
ruanos e· bolivianos, cuja moeda é bem mais forte que a 
nossa, adquirem toda a mercadoria que ali chega para 
revendê-la em seus países, com imperdoável prejuízo 
para nossas pOpulações. 
- Creio que precisamos encarar com seriedade este fato, 

porque os brasileiros daquela distante região fronteiriça 
sofrem, além do peso da inflação, do encarecimento bru
tal da mercadoria pelas dificuldades de transporte, a 
concorrência ilegal de estrangeiros que, com a moeda 
menos_ desvalorizada que a nossa, arrebanham os gêne
ros alimentícios que ali chegam deixando nossos patrf
cios a enfrentar necessidades e fome. 

Se medidas urgentes não forem ·tomadas1 o êxodo 
forçado apro:rdma-se, _o que provocará o esvaziamento 
daqu.eles municípios de grande yalor para a segurança 
nacional, contribuindo para aumentar ainda mais a po
pulação marginalizada da periferia de Manaus. 

Sempre lutamos contra os que preconizam a interna
cionalização da Amaz_õ_nj_a, e sempre tivemos êxito nesta 
luta porque nosso povo através de seus representantes 
nas Çasas Legislativas, no Executivo e no Judiciário, -es
tiveram sempre alertas fazendo abortar qualquer movi
mento que visasse atentar contra nossa soberania; hoje 
no entanto, sentimos que podemos perder essa batalha, 
diante do esvaziamento da nossa faixa de fronteira, por
que perdemos, dentro de nossos limites, a batalha do 
cruzeiro contra as moedas dos países vizinhos. 

Muito obrigada (Muito bem!) 
... O. SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência encerra a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária de ámanhã a seguin
te. 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 139, DE 1984 

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

Votação em primeiro tU:rno, do Projeto de Lei do Se-
nado n9 139, de 1984, de autoria do SenadorNels_on Car
neiro, que revoga o Decreto-1ein9 1.541, de 14 de abril de 

-1977 (Lei das Sublegendas}, tendo_ 
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário 

da Comissão ' 
........ de Constituiçao e Justiça. 

2 

Votação, em ~urna tínico, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra nll IOde 1981 (n9 1.5~9(19, na Casa de origem}, que 
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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 Comissões: 

- de Legls1açio Soclal; e 
-de Finanças. 

3 

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, revistas,_ cartues, 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, gravados, 
copiados - imagem e som - por profissionais e C:fnpr~ 
:sas brasil~iras, t.::ndo_ 

PARECERES, sob n~'s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões; 

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

-de FlDanças, fa vofáve1. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara 
nt 53, de 1977 (n" 227/75, na Casa de origem), que dispõe 
sobre condiÇÕes a observar na renovação de contratos de 
atletas profissionais, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.36f, 
de 1981, das Comissões; 

-de l..egislaçio Social; e 
- de Educação e Cultura. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmã
ra n• 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis rCsidênciais 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 TRansportes, Comunicação e Obras Públicas, 19 
pronunciamento: contráriO; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Pl~nârio; 

-de Finanças, }9 pronunclameuto; favorâvel; 2'1 pr~ 
DtUICiamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da )3:menda de Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que c-ontrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n"'s 299 e 300, de 1984, das Comis
sões: 

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

-de Legfslaçio Soclal, contrário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nt 211. de 1983 (ri94.112/80, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. 3' da Lei n9 1.060, de 
s-de fevereiro de 1950, que trata da assistência judiciária 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 465, de 1984, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

8 

Votação, em turno 6nico (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do·art. 296 do Regimento Intcr· 
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no}, do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9 
1.51lf75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art:-5" 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 Soclal, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

.:...... de Constituiçio e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Mon_toro. 

9 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
riãdo n:q 13, dC- 1980, de autOria dO Senador Itamar Fran
co, gue-estabelece abatimento nos preços de derivados 
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo 
própiio de motoristas profissionais autônomos, tendo 

PARECER, sob n9 533, de 1984 da Comissão 
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento n" 240/84, 

do Senador Virgílio Távora, solicitando seja_ o projeto 
submetido.a votos, nos termos do arL 315 do Regimento 
Interno.) 

10 

Votação, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Se
.1ado n9 41; de 1982, de aufOria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n"' 594, 
de 27 de maio de 1969, que iristitui a Loteria Esportiva 
Federal, e dá outras providências, tendo 

- PARECERES, sob n9s 23 a-25, de 1984, das Comis-
sões: _ 

- de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: con
trário; 2' pronunciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e 
"-.=de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 
- O SR. PRESIDJ<:NTE (Milton Cabral.)- Está eneer· 
rada a: sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.) 

A '(O DQ PRESIDENTE N• 74, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigOs 52, itens 38 e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação âe comPetêÍlciã que lhe foi Oulor8âcia Peio Ato n9 
2, ilé f97l_e-revigorada pelo Ato n" 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n' 
130, de 1980, resolve dispensar o Senhor CARLOS FER
NANDO RA YE DE AGUIAR do emprego de Assessor 
Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalbo e do_ Fund,o de Garantia por Tempo de Ser
viço,- a partir de 8 de outubro de 1984. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1984.- M_oac_yr 
-~lia, Presidente do Senado Federal. 

ATO DQ PRESIDENTE N• 75, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal_, no u~ das atri
buições que lhe conferem__os artigos 52, itens 38 e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de _competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 

2, de 1973 e revigorada pelo Ato n•l2, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto _na Resolução n" 
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob regime 
jurídico da Consolidaç_ão das_ Leis do Tr~balbo_jt_-go 
Fundo -de Garailtia por Teinpo de SCrviço- de ROSEA
NA_ SARNEY MURAD, para o emprego de Assessor 
Têcnico; com o salário merisal equivalente ao vencimen
to do cargo DAS-3, a partir de 8 de outubro d~ 1984, 
com lotação e exercício no Gabinete do Sertãdor José 
Sarney. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1984. - Moacyr 
D!;I.Ua, Presidente do Senado Federal. 

Novembro de 1984 

COMISSÃO MISTA D~ ORÇAMENTO 

A Presidência da Comissão Mista de Orçamento: 
Considerando as diversas substituições de membros 

da Comissão, efetuadas por indicação das Lideranças e 
motivadas, em sua maioria, por impedimentos da pre~ 
sença dos Senhores Parlamentares em Brasnia no perío
do de apresentação dos Pareceres, resolve, baixar a se
guinte: 

PORTARIA N• 06, de 1!184 

Nos termos do art. 91 da Resolução 01, de 1970 (CN), 
designo os Congressistas abaixo relacionados para Rela
tor e Relator Substituto dos Anexos, Subanexos, Orgãos 
e Partes do Projeto de Lei que j'estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício de 1985, no lugar dos 
anteriormente designados e que foram substituídos na 
Comissão Mista de Orçamento: 

Tribunal de contas - Sen. Jorge Kalume para Relator 
Substituto 

Min. Qa Aeronáutica - Sen. Lenoir Vargas paraRe
lator Substítuto 

Min. da Indústria e Comércio- Sen. Morvan Acaya
ba para Relator_ Substituto 

Min. dO' Interior (parte geral - Projeto Rondon -
FUNAI-Terri_tórios) - Sen. Luiz Viana para Relator 
Substituto 

Min. do Interior (DNOCS~DNOS)- Sen. Almir Pin
to para Relator Substituto 

Min. do Interior (SUDAM-SUFRAMA) - Sen. le
noir Vargas para Relator 

Min. do Interior (SUDENE-CODEVASF) - Sen. 
Moacyr _Duarte para Relator 

Min. do Interior (SUDECO-SUDESUL) -Sen. Luiz 
Viaria pára Relator 

Min. da Ma"rinha - Sen. Eunice Michiles para Rela
tora-

Min. dos Transportes (RFF-DNER-GEIPOT-EBTU) 
- Sen. Almir Pinto para Relator 

Receita e Texto da Lei- DeP. Fernando Collorpara 
RelãtoT, Dep. AfrfsiO Vieira Lima para RelatOr SUbstitu
to 

Min. da Fazenda - Dep. Afr!sio Vieira Lima para 
-Relator Substituto 

Min. da Saúde- Dep. Nosser Almeida para Relator 
COriSfesso Nacional, 5 de novembro de 1984. -Joio 

Alves, Presidente. 

o CONSELHO D~ SUPERVISÃO 
DP CEGRAF 

Ata da 101• Reuniio 

Às dezessete horas do dia trinta do mês de outubro do 
ano de mil novecentos de oitenta e quatro, na sala de 
reuniões do Conselho de Administração do Senado Fe
deral, sob a Presidência do Senhor Aiman Nogueira da 
Gama, por delegação do Excelentfssimo Senhor Presi
dente do Sen._ac;lo Feder~l - Senador Moacyr Dajla -
presenteS' oS conSélheiros Luiz do Nascimento Monteiro, 
Sarah Abrahão, Luciano de Figueiredo Mesquita e Aloi
sio Barbosa de Souza, presentes, tambêm, Rudy Maurer, 
Luiz Carlos de Bastos, Maria de Nazarê Pinheiro Car
neiro, Agaciel da Silva Maia, João de Morais Silva e An
tônio Corrêa Pacheco, respectivamente, Diretor Admi
nistrativo, Diretor Industrial, Assessoria Jurídica, Audi
tor e Assessores da Diretoria Executiva do CEGRAF, 
reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos. o Senhor Prc
sÚI.e~te- Dr. ·Âima~ NogueÚa da GaiDa- pSssou a 
palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro 
quç apresentou parecer sobre o Processo n9 1327/84, re
ferente à Prestação de Contas do CEGRAF, relativa ao 
2'~ trimestre de 19~: Em _seu parecer o conselheiro diz 
qu_e a~ _c~ritas ap~_tadas_ "~J?elham com clareza a real 
Situação do Centro Gráfico". Após a conclusão do pare
cer, o mesmo foi colocado em discussão sendo ampla-
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mente apreciado pelos presentes. Em seguida, o referido 
parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade, devendo ser encaminhado à Comissão Di
retora para aprovação final. Nada mais havendo a tra
tar, agradecendo a presença de todos, o· Senhor Presiden
te- Dr. Àirnan Nogueira da Gama- declara encerra
dos os trabalhos e para constar, eu, Maurício Silva, Se
cretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente 
Ata que depois de lida e aprovada serã assinada pelo 
Presidente e pelos demais membros. Brasflia, 31 de ou
tubro de 1984. - Aiman NogueirA da Gama, Presidente 
- Luiz Barbosa de Souza - Sarah Abrabllo - Luiz do 
Nascimento Monteiro- Luciano de Figueiredo Mesquita. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO CENTRO GRÁFICO 
00 SENADO FED)i:RAL . i;: . 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO 
DE PROcEssAMENTO D)i: D~DOS 

DO SENADO FEDERAL 
1• ReuniãO Cooj~~ta 

Às deu:ssete horas e trinta minutos do dia trinta do 
mês de outubro do ano de mil 'novecentos e oitenta e 
quatro, na sala de reuniões do COnselho de Adminis
tração do Senado Federal, sob a Presidência dõ Senhor 
Airnan Nogueira da Gama, por delegação do Execentís 
simo Senhor Presidente do Senado Federal - Senador 
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Moacyr DaUa - presentes os Conselheiros Aloisio Bar
bosa de Souza, LUciano de Figueiredo Mesquita, Luiz 
Carlos Lemos de Abreu, luiz do Nascimento Monteiro, 
Nerione Nunes Cardoso, Pedro Cavalcanti O' Albuquer
que Netto, Rui Oscar Dias Janiques e Sarah Abrahão, 
presentes, tambêm, os Senhores Rudy Maurer, Diretor 
Administrativo do CEÔRÃF, Luiz Carlos de Bastos, 
Diretor Industrial do CEGRAF, Maria de Nazaré Pi
nheiro Carneiro, Assessora Jurídica do CEGRAF, João 
de Moraes Silva, Assessor Administrativo do CEGRAF, 
Antonio Correa Pacheco, Assessor Técnico do CE
GRAF, Agaciel da Silva Maia, Auditor do CEGRAF e 
Jaima_Luiz Collares, Chefe Q.a Seção Orçamentária do 
Senado Federal, reuniram~se o Conselho de Supervisão 
do Centro Gráfico do Senado. Federal e Conselho de Su:
pervisão do Centro de Processamento de Dado_s do Se~ 
nado Federal. Aberto oS trabalhos o Senhor Presidente 
- Dr. Aiman Nogueira da Gama- deu ciênciã aos de~ 
mais-ConSelheiros do teor do parecer do ExcelentíssiniO
Senhor PrhTieiro~Secretârio, aprovado pela Comissão 
DiretOra do Senado, relativamente ao pagamento da 
Gratificação Especial pelo Esforço Concentrado do 
Congresso Nacional. De acordo com a decisão da Co
missãO Diretora, essa g.atificação só será paga aos servi
dQres estatutários, ua,.a· vez que os sujeitos ai) regime 
jurídico da CLT estão percebendo a Gratificação Espe~ 
dai de Desempenho. O Senhor Presidente põe em disc~s~ 
são a repercussão dessa medida no que tange aos Órgãos 
Supervisionados - CEGRAF e PRODASEN. Após 
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amplamente debatida a matéria, os Conselhos de Super
visão do CEGRAF e do PRODASEN, à unanimidade 
de seus membros, aprovaram a seguinte decisão Conjun
ta: O Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Se
nado Federal e o Conselho de Supervisão do Centro de 
Processamento de Dados do Senado Federal, em decisão 
unânime, resolvem manter o pagamento da Gratificação 
pelo Esforço Concentrado do Congresso Nacional, aos 
Servidores do CEGRAF e do PRODASEN, uma vez 
que os mesmos não percebem a Gratificação de Desem
penho - motivo de suspensão desse pagamento aos Ce
letistas do Senado Federal, pela Comissão Diretora do 
Senado Federal -, com- a ressalva de que, se a Gratifi
cação de Desempenho vier a ser paga aos integrantes dos 
Órgãos Supervisionados, referente ao corrente exercício, 
da quantia total deverá ser deduzida a parcela recebida 
cOmo Gratificação pelo Esforço Concentrado do Co-n
gresso Nacional. Nada mais havendo a tratar, agrade. 
cendo a presença de todos, o Senhor Presidente - em 
exercício ...:.... Dr. Aiman Nogueira da Gama, declara en
cerrados os trabalhos e paia constar, Eu, Mauricio Silva, 
Secretário ad hcc, lavrei a presente Ata que depois de 
lida e aprovada sciá àssinada pelo Presidente e demais 
membros. Brasília-DF, 30 de outubro de 1984.- Aiman 

.~Nogueira da Gama, Presidente - Aioisio Barbosa de 
Souza - Luiz do Nascimento Monteiro -Sarah Abrabio 
-_Luciano de Figueiredo Mesquita- Rui Oscar Dias JaM 
niques - Pedro Cavalcanti D_'Aibuquerque - Nerione 
Nunes CardOso - Lniz Carlos· Lemos de Abreu. 
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CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIIlA, 8 DE NOVEMBRO DE 1984 

SENADO FEDERAL 

COLEGIO ELEITORAL 
MESA DO SENADO FEDERAL 

REUNIÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1984 

As dez hor;;~.s do dia sete de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Mesa, sob a Presidência do Se
nhor Senador Moacyr Dalla, Pr~sidente, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Jaison Barreto, Henrique Santillo, Lenoir Var
gas, Milton Cabral, Raimundo Parente e, ainda, o Senhor Senador Odacir Soares, reúne-se a Mesa do Senado_ Federal. Declarando abertos 
os trabalhos_ o Senhor Presidente esclarece o objetivo da reunião -colher sugestões e disciplinar a ocupação -do Plenário e adjacências da 
Câmara no dia quinze de janeiro, qu-ando se realizará a eleição do Presidente da República. Para esclarecimento dos demais membros da 
Mesa o Senhor Presidente solicita ao Senhor João Orlando Barboza Gonçalves, Diretor da Secretaria de DiVUlgação e de Relações Públi
cas, que faça uma exposição suCinta do estudo que, por sua determinação, fora feito sobre o assunto. Apresentando um mapa do Plenário 
da Câmara e suas_ adjacências, o Senhor Diretor, após ex-planação do estudo realizado, inclusive com a colaboração de órgãos da Câmara 
dos Deputados, passa às mãos dos Senhores Senadores minuta de Ato regulando o posicionamento nó Plenãrio, nas Galerias e Tribunais, 
dos membros do colégio eleitoral e dos representantes da imprensa em geral. Colocada em discussão a matéria, quando foram apresentadas 
várias sugeStõeS alternativas, e encerrada esta, a Mesa, por unanimidade, aprovou o Ato que, tomando o número três, de mil novecentos e 
oitenta e quatro, vai à publicação, como parte integrante desta Ata. Em seguida, o Senhor Presidente, tendo recebido de três _peputados da 
Assembléia Legislativa do Parã, impugnação da eleição de seus representantes no colégio eleitoral, propõe que a escolha do Relator seja fei
ta por sorteio. Aprovada a sugestão e procedido o sorteio, recai a esColha no Senhor Senador Milton Cabral. Propõe, ãinda, o Senhor Presi
dente, que se proceda, pelo mesmo processo- sorteio- à escolha dos_ membros da Mesa que deverão relatar as comunicações encamiilha
das à Mesa nos termos do disposto no_artig"ó Séfimo da Lei Complementar número quinze, de mil novecentos e setenta e três, alterada pela 
de número quarenta e sete, de mil novecentos e oitenta e quatro. Havendo concordância de todos os presentes, procede-se ao sorteio, em 
virtude do qual os processos referentes à escolha dos delegados e suplentes, representantes das Assembléias Legislativas no colégio _ele! torai, 
são assim diStribuídos: Amazonas, Paraíba, Mato Grosso e Rio Grande do Sul-:- Relator Senador Lo manto Júnior; Maranhão, Rio Gran
de do Norte, Minas Gerais e São Paulo- Relator Senador Jaison Barreto; Acre, Rondônia. Piauí e Alagoas- Relator Senador Henrique 
Santillo; EsPírito-Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul- Relator Senador Lenoir Vargas; Pará, Pernamb_uco, __ Bahia e Paraná
Relator Senador Milton Cabral; Ceará~ Sergipe, Gólás e Sãnta- Cafarin-a - Relator Senador Raimundo Parente. Antes de encerrar ostra
balhos, o Senhor Presidente convoca os membros da Mesa para urna nova reunião, a realizar-se no próximo dia vinte e um, às dez horas, 
destinada à apreciação dos processos relatados. Nada· mais havendo que tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, sendo la
vrada por mim, Sarah Abrahão, Assessor da Secretaria Geral da Mesa, a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL N• 3, DE 1984 

A Mesa do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar n9 15, de 13 de agosto de 1973, alterada 
pelo Decreto-lei n"' 1.539, de 14 de abril de 1977, com as adaptações iTittõâuzidas-pela Lei Complementar n<? 47, de 1984; 

considerando que a esta Mesa compete dirigir os trabalhos relativos à eleiçã_o do Presidente. e do Vice-Presidente da República a 
15 de janeiro de 1985; 

considerando que o evento estã despertando inusitado interesse da imprensa nacional e_ estrangeira; 
considerando que há necessidade de oferecer à imprensa Gornais, revistas e emissoras-de rádio e televisão) as condições físicas e 

operacionaiS indispensáveis ao seu exercício prO-fissiotütl;. -
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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 lndu1trial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Suporficie, 

Semestre ................................ . 

Ano .•.... ·-··········-- ........... .. 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

CrS 3.000,00 
CrS 6.000,00 

conside_rando_;.\ insuficieiite difrlbil-SãO do Pienáfio âa Cârrià.r~_-dOS Dej:mt~dos,-Onde se realizará a reunião do CQiégio Eleitoral, 
para abrigar o número de se~s integran_tes;_ o • -- - - - • - · - • -- - • -

Resolve baixar as seguintes ihstruções:·,e- _ ~ __ __ _ _ ,. ~ __ _ 
I - no recinto do PLenário SOf!Iente te_i'ão ÍiJ.giesso :SCna~Õres, DePutad':'s,-néte~;-d()S oaa_S AsS_effibiéÍas Legislativas estaduais e os 

funcionárioS a ·serviço da Mesa, estritámen_te oe<:esSãri9s_ao _dês_e!llpe-nlio dos- tl-abalhos. -- - -_ - · 
II - Compete à Sectetaria d~· Divulgação _e_rle Relações_ F:_úbJíç~s çio .~e[\ado._ ªob ~ _s1:.1p_ervisão da J>rimeira Se~retaria: 
a) preparar o credenciamento do$ profissionais de imprensa que farão a cobertura dos trabalhos do Colégio Eleitoral; 
b) providenciar os elementos materiais necess_ários par~ que a impr~nsa possa desempenhar suas tarefas._ 
III- A solicitaÇão de credenciamento pelos órgãos da impr~nsa será aceita iriiprorrogavefffienté __ ã:té 15 de dezembro.de 1984. 
IV - o posicionamento dos profissionais- dç imprensa, atendendo a disponibilidade_ de .espaÇo, obedecerá_ ã." esqUema aprovado 

nesta reunião.-- ___ __ _ ·- -· ___ _________ _ __ _ 
Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 7 de novembro de 1984.- _Moacyr Dalla- Lomanto ~únior- Jaison Barreto

Henrique Santillo - Lenoir Vargas - R~imundo PÕÍ'ente ~-Milton. Cabral. 

I - ATA DA 1!12• SESSÃO, EM 1 DE NO
VEMBRO DE 1984 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EX PEDI ENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente_ da Re
pu"blica 

- N9 202/84 (n9 409/84, na origem), res~ituindo_ 
autógrafos de projeto de lei_ sancionado. 

- N' 203/84 (n' 410/84, na origem), de: agradeci~ 
menta de comunicação. 

1.2.2- Oficio do Sr. 1'-Secrfdrlo da Câmara dos 
Deputados 

EnCaminhando à revisão do Senado autógrafo do se._
guinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câ'mara n9 11}4/84 (n9 
3.048/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a iri
clusão nas Tabelas Permanentes dos órgãos da Ad_
ministração direta e de suas Autarquias dos atuais 
ocupantes de empregos integrantes de Tabelas Espe- . 
ciais. 

,.,_SUMÁRIO 

1.2.3 --Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n' 223/84, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Cai'neiiõ, que estende às pensões 
per_cebi~l!S por viúvas de militares oS .benefícios da 
Lei n9 6.782, de 19 de maio de 1980. -

1.2.4 - Comunlcaçio da Presidência 

ConvQc.açãO de.sessã,o e~tr_aordinária <i realizar-se 
hoje, às 18 horas e_30 minutos, com órdeJn do Dia 
q_ue -d~ien_a. 

l.:Z.S ........ Com.linfcaçio da Uderança do PMDB 

- De substituiç-õe_s de membros na Comissão Mis
ta de QrçamentQ. _ 

-- 1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BORGES -cReforma 
agrária. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA,como.Líder 
____::--- Considerações sobre. a sucessão presidencial. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder 
- Repercussão -=das d_~Spesas estabelecidas para o 
funcionamento do Colégio Eleitoral. Fixação do piso 
salarial. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO - Divul
gação da documentação necessária à importação do 
alho espanhol. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Arreca
. ~-~çãó do~_ dircit9_~.~u!orais dos compositores de mú
SíCã poPUlar bi'asileira. 

SENAD_{)_R MA_RT!Ns FILHO_:_ Aproveitamen
to dos poços perfurados e abandonados pela PE
TROBRÁS, na regíão do Apodi-RN. 

l.J - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei_ doSe-nado 1'1.' 139/84, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto
lei nQ 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Sublegen
das.) (Em regime de urgência.) Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-·Projeto de Lei da_ Câmara O' 10/81, (n' 
1.529/79, na Casã-de origem, que dispõe sobre a apo-
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sentadoria, com proventos mtegrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada. por falta de quorum. 

- Projetõ de Lei da Câmaça nq 44/81 (nl' 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa _(râdiQ, televisão, cinema, jornãis, 
revistas, cartazes, anuârios ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a·autõrizãção ou a veicrilação de 
anúnciOs e de comerciais que não sejam riegociãdo~, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e s~m - por proq~sionais e empresas brasi
leiras. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei Câmara n• 53/77 (n• 227 (75, na 
Casa de origem), 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 Cãm_a_ra n9_()5j79 (n9 4.257/11, 
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imó
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. :yotaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 14/84 (n9 2.867/76, 
na Casa de origem), que introduz modificações- na 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, para o 
firil de as-segurar estabilidade provisória à mulher tra
balhadora que contrair núpClãs. Vota~o adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto __ de LCJ da Câmara- n.,. 211/83 -(n9 
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo único-ao a"rt. 39 da Lei n91.060, de' 5 de feverei
ro de 19S:O, que trata da assistênci3JudiCiãria aos ne
cessitados. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n•79/79 (n9 1.511/75, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
5• da· Lelfi'l 3;807; de 26 de agostcr·de-t96~·que dis' 
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte-
rada pela Lei n9 5.890, de_8_ de junho de 1973. (Apre
ciação preliminar da juddicidade.) Votaçio adiada 
por falta de quorum, 

-projeto de Lei do Senado n9 13/80~ de autoria 
do Senador Itamar Francó, que estabelece abatimen
to nos preços de derivados do_ Petróle-o e do álcool, 
quando destinados ao consumo próprio de motoris
tas profissitmais autônorrios. VoiaÇio adiada por fal
ta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 41/82, de autoria 
da Senadora Laf::lia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Esporti~a Federal, e dã outras pro
vidências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DOTHA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Concessão 
do 139 salãrio aos servidores públicos. 

SENADOR LOURIVALBAPTISTA -Artigo da 
Sra. Léa Leal, Presidenta da LBA, intitulado_ .. De um 
Congresso e das Crech~", a propósito de proposição 
aprovada pelo I co-ngresso- Brasileiro de Direito do 
Trabalho. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Procedimento 
do PMDB, de Mato Grosso, a propósito da visita 
dos candidatos presidenciâveis a Cuiabá. 
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SENADOR MARCO MACIEL- Centenãrio do 
__ jornal Diário Popular, de_ São Paulo. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SEsSÃO. ENCERRAMENTO 

2 ~ATA DA 193• SESSÃO, EM 7 DE NO
VEMBRO DE 1984 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXP,EDIENTE 

2-2.1 -Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República 

-- N'i' 533/84, encaffiinhando esclarecimentos do 
Ministério da Fazenda sobre o Requerimento n"' 
3/84, formulado com o objetiVo de instruir_o_Projeto 
de Lei do Senado_n.,. 84/82, qu~: .. subniete à apro
vaçãO do Senado Federal os contratos visando a ob
tenção de empréstimos internacionais". 

2.2J - Requerimentos 

- N9 283/84, de urgência, para O Projeto de. Lei da 
Câmara n9 I 52/84, que altera vantagens dos cargos 
que especifica. 

- N9 284/84, de urgênciã, parã-o Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 170/84, que altera a estrutura da Catego
ria Funcional de Fiscal de Tributo de Açúcar e Ãl
cool, do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscali
zação, e dâ outras providências. 

2.2.3 - Comunicações da Presidência 

-Assunção, pelo Sr. Carlos Lyra, em carâter defi
nitivo, QQ m_an,4a_!Q __ d~_S!:Itª-c1Qr_p_~l9_ E_s_ta_dg_d~_Ala
goas. 
~ Recebimento do _Oficio n9 S.23/84 (n9 766/84, 

na origem); do Governador do Estado de Mato 
Grosso, solicitando autorização do Senado Federal a 

_fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo externo no valor que menciona para o 

- - fim que específica. 

2.3 ,.-ORDEM DO DIA 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cã
mara n9 SO /84 (n"' 191/83, na c":isa de dHgeni), que 
fixa os efetivó:S ifa Polícia Militar do Terriiório Fede-

- ral de Roraima, e dã outras providênciaS. AprovadO, 
após usar da palavra na sua discussão o Sr. Benedito 
Ferreira. Ã Câmara dos Deputados. 

- -- - Parecer da Comissao de Relações Exteriores 
sob~e a Mensagem n"' 143/84 (n9 300/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Vasco Ma
riz, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a funçãp de. Embaixador do 
Brasil junto à República Democrática Alemã. Apre
ciado em sessão secreta. 

.::.... Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a-Mensagem n"' 144/84 (n9 301/84, na origem), 

. pel~- qual o Senhor Presidente; da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Luiz Au-

-gusto_ Pereir~ _S9uto Maior. Ministro de Primeira 
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Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à RepUblica 
do Peru. Apreciado em sessio secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
s-obre a Mensagem n"' 152/84 (n"' 315/84, na origem), 
peta qual O Senhor Presidente_ da República submete 
à deliberação do Senado aesc.olha d_o Sr . .Siiinio Pon~
tes Nogueira, Ministro de Primeira Classe, da Carrei
ra de_ Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto ao Reino da Suécia. Apredadoem 
~pset:reta.. 

....:. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a Mensagem n9 201/84 (n9 408/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a esc_olha do Dr: Luiz Octá- -
vio Pires e Albuquerque Galliotti para exercer o car~ 
go de Minístro-do Supremo Tribunal Federal, na 
vága· decorrente da aposentadoria do Ministro Pedro 
Soares Mufioz. Apreciado em sessio secreta. 

2.4- MAT~R!AS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n<1 152/84, em regil'ne 
·de urgência, nos termos do Requerimento n"' 283/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes, tendo usado da palavra na sua 
discussão o Sr. Nelson Carneiro. À sanção. 

-Projeto de Lei da_Câma:ra n9170/84, em regime 
de urgência, nos termos- do Requerimento n"' 284/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. -A s_l!_nç_ão. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Décima 
Co-nte'rên-tla da Ordem d_os AdVÕgados d_o Brasill re
centemente realizada na cidade do_Recife-PE. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Desti
nação de recursos- do FISET /Pesca; para projetes de 
agr\cultura de interesse do Estado de Sergipe. 

2.6 -COMUNICAÇÃO DA PRESID!lNé:IA 

- Referente à não-designação da ~Ordem do D-ia 
da próxima sessªo em viftude da realização de sessão 
esjJecíal destinada ã hOmenagear o ex-Senador Lean
dro Maciel. 

2.7 - ENCERRAMENTO. 

3- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N• 7!, de 1~84.(republicação). 

4- SECRETARIA GERAL DA MESA 

- Resenhas das matérias apreciadas de 1.,. a 31 de 
outubro de 1984. 

5 - MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 192"' Sessão , em 7 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dai/a e Lomanto Júnior. 

ÀS l4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM.SE PRE
SENTES OS SRS . .SENAQORES: 

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente 
- Odacir Soares --Afoysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros--Alexandre Costa- Alberto Silva-
Helvídio Nunes ~Almir Pinto- José Lins -Virgílio 
Távora- Moacyr Duarte- Martins FilhO- HU-mber
to Lucena ~ Marcondes GadC!ha - Milton Cabral -
Cid Sampaio- Lui:tCãvalçante- Lo\.l.dval Baptista
Passos Pôrto ~LomantoJúnior- Luiz Viana- José 
Ignãcio Ferreira- Moacyr Dalta- N.elson Carn-eiro---=.-~ 
Roberto Saturnino - Morvan Acayaba -- Alfredo 
Campos- Amar~! Furlan- Benedito Ferreira- Hell
rique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller- Af
fonso Canuil'go --Álvaro Dias- EnéãS Faria:- Ja1son
Barreto- Le:noir Vargas- Carlos Chiarelli --OdâV1õ~ 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr palia) -A-lista de 
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. f'l-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

h lido o seguinte --

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N9 202/84 (n"409/84, na origem), de6 do cQ.n-<mte, re

ferente ao Projeto de Lei _do Senado n9 164, de 1981, de 
autoria do Senador Luiz Viana, que proclama o 
Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont Patrono da 
Aeronáutica Brasileira, _o Marechal-do-Ar Eduardo Go
mes Patrono da Forçã. Aérea Brasileira, e cria a ·•Meda
lha Eduardo Gomes". 

(Projetei que se transformou na Lei n9 7.243, de 6 de 
novembro de 1984.) -

De agradecimento de comunicação: 
N9 203/84 (n9_410j84, na origem), de 6 do cor:r~nte, re

ferente à promulgação das Resoluções n'i's 59, 60, 61, 62, 

e 63, de 1984.) OFICIO 

Do Sr. 19-Secre_târio da Câmara dos De:p~tad~s! enca
minhando à revisão- do Se;;ad--º ~utógr~fo do seguinte 
projeto: 

PROJIITO DE LEI DA CÃMARA N• 194, DE 1984 
(N• 3.048(84, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a inclu5i.o nas Tabelas Permanentes 
dos 6rgios da Administraçio dlreta e de suas Autar
quias dos atuais ocupantes de empregos Integrantes de 
Tabelas Especiais. 

O Congresso Nacional decret~: 

Art. J9 Os atuais ocupantes de empregos integrantes 
de Tabelas Especiais dos órgãos da Administração Fede
ral direta e de suas Autarquias serão incluídos. nas Tabe
las Permanentes dos respectivos órgãos, mediante en
quadramento no sistema do Plano de Classificação de 
Cargos, instituído pela Lei n<1 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970. 

Parágrafo único. A inclusão a q11e se refere este arti
go independerá de habilitação em processo seletivo e de 

exiStência de vaga na lotação, promovendO-se o seu aJus
tamento para efeho da progressão fUnCional. --

Art. 2'1 O servidor beneficiado Por ~ta l~i será- posi
cionado na referência inicial da Categoria Funcio_pal na 
qual for enquadrado, vedada_a percepção de vantagem 
pessoal e observad_as a correlação de atribuições e a habi
litação legal, quando exigida. 

Art. 39 Após o enquadramento dos serv:iPor~_bel}e
ficiados por esta lei, a lotação dos órgãos ficará automa
ticamenre--ãjustada, extinguindo-se, com a Inclusão na 
Tabela P_er_manente, os -empregOs constant~ das respec
tivas Tabelas Especiais-:-

ATt. 4~ As despesas decorrent~s da presente lei serão 
aterididas à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 5~ O Poder Executivo baix.ará as normas neces
sárias à execução desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 69 Esta Lei entra ~ni vigor na· data de s~a publi
cação. 

Art. 79 Revogam~se as disposições ·em contráriO 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.645, 
DE lO DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece dlretrlzes para a dusiftcaçlo de cargos 
do Serviço Civil da Unilo e das autarquias fedenfs, e 
dá outras providências. 

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

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1"' A classifiCação de çargos do ServiçO Civil da 

União e das autarquias federais obedecerá às_ diretrizes 
estabeleddas na presente lei. 

Art. 29 Os cargos serão classifiçados como de provi
mento em comissão e de provimento efelivo, 
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos: 

De Provlme11to em Comissio: 
1- Direção e Assessoramento Superiores. 
De Provimento EfetJvo: 
11 - Pesquisa Científica -e TeCnológica 
rrr- Diplomacia 
IV- Magistério 
v_.- Polfcia Fed~eral 
VI -Tributação, Arrecadação e FiscalizaÇã.-o 
V!J- Artesanato 
VIII -Serviços Auxiliares 
IX- Outras atividades de nível superior 
X -Outras atividades de nível médio. 
Art. J9 Segundo a correlação e afiriidade, a natureza 

dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, 
cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreendr 
rá: 
I- Di{eção e Assessoramento Superiores: os-·cargos 

de dir~çãç1 e aSsessoramento superiores da adnlinistração 
cujo provimento deva ser regido pelo critério da con
fianÇa,- segundo for estabelci:fdo em regulamento. 

Ii- Pesquisa Cie~tffi.ca e Te"ctúJiógÍca:"os cargos com 
atribuições, _exclusivas ou comprovadamente principais, 
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provi
mento se exija diploma de curso superior de ensino ou 
habilitaÇão regai equivalente -e não estejam abrangidos 
pela legislação do Magistério Superior. 

III -Diplomacia: os cargos que se destinam a_repre

sentação diplomática. 

IV -_Magistério: Os car-gos com atividade_ de_ magis
têriO-de todos os níveis de ensino. 
V- Polfcia Federal: os cargos com atribuições de na

ture~a policial.~--
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização:- os car

gos com _atividades de tributação, arrecadação _e fiscali
zação de tributoS federais. -

VII- Ai"tesanato:-Os carias de -atiVidades de natureza 
permanente, principais óú aUxiliares, relacionadas com 
9s serviços d.e :~rtífice em suas várias modalidades. 

VJTT .....: SerViços Auxiliares: os cargos de atividades 
administrativ_as em geral, quando não de nível superior. 

_IX- Outras atividades de nível superior: os demais 
_ catgo-s ·para cujo provimento se exija diploma de curso 

sup~ri~f-_de ensino ou ha~ilitação legal equivalente. 
X . .=... ~Outfas ãtiVidades_ de nível médio: os demais car-

gos para cujO provimento se exija diploma ou certificada· 
de conclusão _de curso de grau médio ou habilitação_ 
equivalente. 

_ Pa:rájl-afo úriico. As atividades relacion;~das com 
tranSporte, conservação, custódia, Operação de .eleyado-_ 

res, limpezã e -outras assemelhadas serão, de prCferência, 
objeto de exe®c;:ão indireta, mediante contrato, de acor
do com o art. lO§ 7", do Decreto-lei n' 200, de 25 de feve
reiro de 1967. 

Art. 49 OutroS Grupos, com caracteríSticas pró
priaS, difefenciadOS dos relacionados no ãrtigo anterior, 
poderão ser estabelecidos ou desmembrados-daqueles se 
o justifiCarem_ as necessidades da Administração, me
diante ato do Poder Executivo. 

Art._S'l Cada Grupo terâ sua própria escala de nível 
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri
mordialmente, aos seguintes fatores: 
I- importância da atividade para o desenvolvimento 

nacional; 
II - complexidade e responsabilidade das atribuições 

exercidas~ e 
III- qualrfiCações requeridas para o desempenho das 

atribuições. 
Parágrafo_ úniCo. Nilo haverá correspondência entre 

os níveis dos diversos grupos para nenhum efeito. 
ArL 69 A ascensão e a progressão funciônais obede

cerão a critêrlos seletivos, a serem esta!Jelecidos pelo Po
der ExecUtivo, associados a um sistema de treinamento e 
qualificação destinado-a assegurar a permanente atuali
zação e elevação do nívei de eficiência do funcioOa.Üsmo .. 

Art~ 79 _ O Poder_ Exec!J.tivo elaborará ~ e_xpedirâ O 
~ novo Plano de Classificação de Cargos, total a-u parcial

meriteJ--mediante decreto, observadas as disposições des-: 
ta leí. 

Art. 8~ A implantação do Plano serâ feita por ór· 
gãos, atendida uma escala de prioridade pa qual se leva
r~ C!TI- conta- preponderantemente: 
L~ _a implantação prévia de reforma administrativa, 

com base no Decreto-lei n"' 200, de 25 de fevereiro de 
1967; 
II- o estudo_ quantitativo e qualitativo da lotação 

dos órgãos, tendo em vÍsta a nova estrutura e atribuições 
decorrentes da providência mencionada no item ante
rior; ·e 

III- a existência de recursos_ orçamentários para fa· 
zer f~ce às respectivas despesas. 

Art. 9~ A transposição ou transformação dos car
gos, em decorrência- da sistemática prevista nesta lei 
processar-se-á giadativãmente considerando-se: as neces
sidades e conveniências da Administração e quando ocu-
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pados, segundo critérios- seletivos a serem i:stabelecidos 
para os cargos· integrantes de cada grupo, inclusive atra
vés de treinamento intensivo e obrigatório. 

Art. 10. O órgãci·ce-ntral o Sistema de Pessoal expe
dirá as normas e instrw~-ões necessárias e coordenará a 
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Minis
térios, órgãos integrantes da Presidência da República e 
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para apro-
vação mediante decreto. -- -- ~--

§ I '1 O órgão central _Qp Sistema_ de Pessoal promo
verá as medidas necessárias para que o plano_seja manti
do permanentemente atualizado. 

§ 2'<'- Para a correta e uniforme implantação do Pla
no, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá 
gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os 
servidores que participarem da tarefa segundo progra
mas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art. li. Para assegurar a uniformidade de orien
tação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano 
de Clalisificação ·de Cargos, haverá em cada Ministério, 
órgão integrante da Presid~cia da· Repú~lica ou autar- _ 
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidên
cia do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in
cumbência de: 

1- determinar quais os Grupos ou respectivos CargoS 
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se re
fere o artigo 89 desta lei; 

I 1--:- orientar e superviSiOnar os levantamentos, bem 
como realizar os estudos e análises indispensáveis à in
clusão dos cargos no novo Plano; e 

III- manter com o órgão central d_o Sistema de Pes
soal os contactos necessários para correta elaboração e 
implantação do Plano. 

Parágrafo único. Os membros das Equipes de que tra
ta este artigo serão designados pelos Ministrõs de Esta
do, dirigentes de órgãos integrantes· da Presidência da 
República ou de autarquia, devendo a escolha recair em 
servidores que, pela sua autoridade administrativa e ca
paCidade técnica, est<;tiam em condições -de exprimír os 
objetívos-_do Ministério, do órgão integiante di--Presi
dência da República ou da autarquia. 

Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a 
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes ex
.n-essas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, ór
gão integrante da Presidência -da República pu 3\!tar
quia, um número de cargos inferior, em relação a cada 
grupo, aos atualmente existentes. 

Parágrafo único. A não Observância da norma contídii 
neste artigo somente seiá pernlítída: 

a) mediante redução equivalente em outro grupo, de 
modo a não haver aumento de despesas; ou 

b) em casos excepcionais; -devidamente j"ustificados 
perante o órgão centrãl do SiStema -de Pessoal, se inviã
vel a providência indicada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado <? disposto na Seção VIII da 
ConStituição eerri )>ai-iicular, ilo sêu~ irt. 97, as fo-rmaS de 
provimento de cargos, no Plano de Classificação decor
rente desta lei, sCrão estabelecidas e disciplinadas me
diante normas regulamentares especificas, não se lhes 
aplicando as disposições, a respeito, coi1tidas no Estatu
to dos Funcioriãrios Públicos Civis da União. 

Art. 14. O atual Plano de: Classificação d6 Cargos 
do Serviço Civil do Poder EXecutivO, a que se refere â Lei 
n9 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é 
considerado extinto, observadas as disposições desta lei. 

Parágf<i.fõ único. A lnC:dida que foi- sendO irripiãittado 
o novo Plano, os cargos remanescentes de cada catego
ria, classificados conforme o siStema de-que trata este ar
tigo, passarão a integrar QUadros Suplementares e; seiii 
prejuízo das promoções e acesSO que i::oubeiem, sCrão su
primidos, quando vagarem. 

Art. 15. Para efeitO do disposto no art. 108, § J9 da 
ConstituiÇão, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusi~
ve o disposto no art. 14 e seu parágrafo único se aplica-· 

rão à claSsifiCação dos cargos do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do 
Distrito Federal, bem c_omo à classificação dos cargos 
dos TerritórioS e do Distrito Federai. 
·---Art. "16. Esta Lei entrará em vigor na data. de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. -
Brasília, lO de dezembro de 1970; 1499 da Independência 
e 82•. da República. - EMILIO G. MIDICI- Alfredo 
Buzald - Adalberto de U.rros None• - Orl1ndo Gelsel 
-Mário Glb10n Barbou Antônio Delllm Netto-

- Mário D1vld AndreiZZA- L F. Ckne Lima- Jubu G. 
Passarinho- Júlio Barata- Mário de Souza e Mello
F. ROtha Lqôa ~Marcus Vlnftlus Pratfnl de Moraes
Antônio DI .. Leite Júnior- Joio P1nio dot Rei• Velloso 
-José Costa Canlcand - Hyglno C. Conettl. 

(Às COmissões de Serviço- Piiblico Civil e de Fi
nanças.) 

O SR._PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido será publicado. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19. 
Secre.tárJo. - --

~ lido o- seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 223, DE 1984 

E•tende iii peniÕel percebldu por vhivu de milita
m os benefidos da Lei n9 6. 782, de 19_ de maio de 
1980. 

____ O Congresso NaCional decretJ;l: 

Art. 19 Aplica-se às pensões percebidas por viúvas 
de rrlilitares os beneficias previstOs na Lei n9 6.782, de 19 
de maio de 1980. ___ _ 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor n"a data de Sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

,!"u<t!Ocaçio 

A Lei n9 6.782, de 19-5-80, veio :equipai-ar a doença 
profissional ao acidente em serviço-, para efeito da pen
são espeCial de que trata o art. 242 da Lei n9 1.711 de 28~ 
1Q-52. 

Nõ seu par~graro único, a -eqUipatilção foi estêDdida 
à.Spensões, iOClusive do Montepio Civil da União, con

-cedidas aos herdeiros de funcionãrios já falecidos_. 
Não há dúvida de que o espirita da Lei, visou a benefi

ciar uma categoria de pensionistas. Tudo isso seria muito 
Jouváv_el, se a referida Lei não apresentasse um carátC:r 
diSCrülliiiãlCifi(f. Por qUe-outras pensionistas, como as 
viúVãs dos militares, crijo·s -maddos contribuíram para a 
receita da União ~não "fó"ràm- também conteinPiadas, com 
o inesmO benefíciO da Lei? -" -~ - - . 

~ bom_j_enlbrar que os aumentos das pensões de civis e 
militares primaram j)ela equiparação das duas classes em 
relação a vencimentos. Qual a razão, portanto, da discri
minação? 

SaJa das SesSõ-es, 7 novembro de I 984.- Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

LEI No 6.782, DE 19 DE MAIO DE 1980 

Equipara ao acidente em seniço a doença profis
s_lonal eu_ especificadas em lei para efeito de pendo 
especial, e dá outras provldêntlas. 

O Presidente da República, faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono ·a seguinte Lei: 

Art. 19 A doença profissional e as especificadas em 
lei ficam equiparadas ao acidente em serviço para efeito 
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da pensão especial de que trata o artigo 242 da Lei nt 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Parágrafo únicO. A equiparação de que trata este arti
go estende-se às pensões, inClusive do Montepio Civil da 
União, concedidas aos herdeiros de funciorlárioS jâ fale
cidoS, para efeito de complementação pelo Tesouro Na
cional. 

Art. 29 O disposto nesta lei aplica-se na atualização 
das pensões em decorrência da implantação do Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei n9 5.645, de 
10 de dezembro de 1970. 

o Art. 3i As despesas d"ecÕrrentes da aplicação desta 
Lei correrão à conta de Encargos Previdenciários da 
União, recursos sob supervisão do Ministério da Fazen-
da. -

Art. 49 Esta Lei_ entrará em vigor na data de sua 
publicação,_ rey<?gt!_das_ as disposiç~es em contrário. 

(Às ComissõeS _de ConstituiçãO e .Justiça e de Fie 
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen

--:::___ teS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia- convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos;-destiriada à apreciação das se-
guintes matérias: 

- SubstitUtiVOcdo Senado ao Projeto de Lei da Câma
ra n• 80, de 1984; 

---:Mensagem n9 -143, de__I984; relativa à escolha do Se
nhor Vasco Mariz para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Democrática Alemã; 

-Mensagem n9 144, de 1984, relativa à escolha do See 
- nhor I,.ui:z; Augusto Pereira Souto Maior para exercer a 

função de Embaixador do Brasil junto à República do 
PerU; 

.,.... Mensagem n9 152, de 1984, relativa à escolha do _Se

nhor Sizfiiio Pontes Nogueira para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia; e 
-~;...;;-Mensagem n9 201, de 1984; relativa à escolha dO 

Doutor Luiz Octãvio Pires e Albuquerque Gallotti para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, na· v_aga d~coir~nte_ da aposentadoria do Ministro 
Pedro sOã.ú:s M unOz. 

OSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, c~municaçãO que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretârio~ 

1:: lida a seguinte 

Brasília, 7 de novembro de 1984 
Senhor_ Presidentet 
NOs termoS do§ J9 do art. 1Õ do Regimento Comum, 

tenho a honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos 
fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição 
dos nobres Senhores Senadores Mário Maia e Enéas Fa
ria, pelos nobres Senhores Senadores Cid Sampaio e 
Mauro B_orges, na Comissão Mista do Congresso Nado
na! que_ dará parec_er SÇJbre _o Projeto de Lei Orçamen
tária da União para o exercício financeiro de 19&5. PL 
13, de 1984-CN 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 
da mais alta estima e distinta cOnsideração. - H~Uo 

Gueiros, Líder do PMDB 

O SR< PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas 
as substituições solicitadas_. 

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

Concedo a palavra ao. no_bie Senador Mauro Borges. 
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O SR. MAURO BORGES (I'MDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Contimia:-ildo uma série-de pronunciamentos sobre o 
setor agrário do nosso País, vou fazer algumas conside
rações a respeito de um assunto da maior iinportância e 
que foi objeto das minh._as preocupações quando Gõv-er~ 
nadar do Estado até 1964. Criamos o Instituto de-DC:sell
volvimento _ Agrári-õ--e iniciarrioS-_üiria -atiVidãde Qife s~_ 

não era nova no mundo, era inédita no nosso País, a 
criação de um combin_ado _ _agrícola, que chamávamos de 
agrourbano. lnieiam6s'-Um.a série- de ãtividades ligadas_ a 
novos métodos de povoamento- não PodíamOs prosse... 
guir, jã córri mais de quatrocentos anos de descoberta! 
tratando dos problemas agrãrios da maneira de três sê-. 
culos atrás. 

Com relação aos problemas ligados à reforma agrãria, 
hã uma série de divergências e preconceitos em que dare
mos a nossa visão desse pr~blema. 

O que se deve buscar na reforma agrária, ati'a:vês de 
uma nova estrutura, é levar a prosperidade ao homem 
rural. Prosperidade que não serã oferécTda como prenda 
numa bandeja, paternalistiCarilen[e, que não virá gratui~ 
tamente, como o maná caldo do céu. 

Pelo contrário, o que deve fazer o Governo, e quem 
puder, é criar as condiçõ~ bãsicas favoráv~is a que o es~ 
forço de homens pobres, doentes, analfabetos_ em sua 
maioria, possa ser vitorioso, faieOdo com que esses ho..
mens possam ter perspectivas de realização CGQnômica_e 
social. Não_se pretende dar a prosperidade de presente, 
mas sim assegurar que o seu germe, tal como uma se-
mente, tenha condições de crescimento. -· _, 

b. utopia ou mistificação pensar que, por simpl-es pro~
vidências políticas, por decretos como se fossem toques 
de varinha de condão, o camponês possa sair da miséria 
num abrir e fechar de olhos. 

A finalidade da reforma agrária- levad1 prosperida. 
de ao homem da gleba - só se realizará na medida em 
que se conseguir melhorar os índices de produtividade 
agropastoris. 

A melhoria desses índices está _pa razão direta d_o pro
gresso-da tecnização.agrfcóla, que-compreende uma sêrie 
de medidas: revolvimento (mecânico) da terra, adu
bação, c_ombate à erosão, irrigação se possfvel, seleção 
de sementes, defesa sanitária, colheita, armazenagem e 
ensilagem, comercialização etc., Cnvolvell_do somas vul
tosas de dinheiro. Nes~e _elenco de fatores ressaJta o ele-_ 
vado preço do equipamento de mecanizaçã_o_agrícóla. 

Uma pequena propriedade isolada jamais teria con~ 
dições econômicas de justificar as iri.V-e!sões de capital 
necessário à sua tecnização. Somente uma propriedade 
de tamanho relativamente grande poderia ter condições 
de suportar as exigências do crédito. 

Mas não seria correto, do ponto de vista social, que se 
realizasse a reforma agrária baseada em grandes proprie
dades. 

Como, então, fugir ao'ailema...:... graride prOpriedade/~ 
garantias econômico-financeir"aS versüs pequeitã prO: -
priedade, com trabalho manual, por falta de condiçõeS-
para inversões necessárias à tecniza.Ção? 

A solução é lógica; límpida e axiomática - organi
zação das pequenas propriedades em cooperativas, pOiS 
elas podem ter a base físíca riecessâria às gararitia:s de 
rentabilidade indispensáveis aos investimentOs -d-ii tecni
zação, sem os inconveriientes s_ociais da grande proprie
dade. 

Pode haver diferentes setores e graus de cooperativis
mo de, venda, de consumo e de produção. 

O melhor tipo. de cooperativa agrária é aquele em que 
os agricultores se reúnem para viver numa vila _ou peque
na cidade (RUROPOLIS) de 140 a 200 familia~. pois so
mente assim, realizando uma coOdensação demográfica, 
poderão ter as co_modidade_s básicas essenciais aõ bem 
estar que a nossa civilização Proporciona a todos: habi-
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tação condigna, água encanada, energia elétrica, postos 
de _saúde, escolas etc. 

J~mais uin campo~nês, viv-endo isoladarriente:- sePafad_O __ 
de seus vizinhos, poderá obter esses beneficias. · 

Do ponto -de vista psicossocial, ele só se sentirá reali
zado vivendo em comUnidade urbana, pois o homem é, 
antes de tudo, um animal gregário. 

Atê-õSrlossoSfriillgerias, -na su~_ selvageria, nãO sUpor-
tam viver isolados e constroem suaS tabaS. ~ 

COilcluí-se, pois, que a vida efu --peqUenas cõmunida
des é indispensável à plena realização econômica, social 
e espiritUal dos rllrícolas. -

Obter-se -a- -modificação constitucional, o grande inS
trumento político-fina:neeiro da refõrlna agrária, patã"ti-
rara terra-daqueles que não a utilizam convenientemente 
para r~parti-la com_eqí.iidade àqueles que dela necessi
tam, parece, à primeira vlstà; so1Úção m"ilãgiosà para o 
homem do· campo. 

Na ver4ade, não passará de uma esperança malogra
da, de uma ação que se constituirá na_ a_nd-r<:;forma, de 
resultados dUVidoSos e; o q~e é piÕi, não iraze-ndo- em si 
o germe da solução, Serã como _que plantar uma semente 
estéril, conseguida a duras penas. 
~ óbvio que não se pode criar uma nova estrutura 

agrária sim a terra,- mas a sua obtenção isolada e sem 
condicionamento vai ser justamente o maior obstáculo 
da reforma agrária-lógica. . -

Se o_ nosso agricultor comum receber a terra, livre para 
fazer dela o_ qu_e qui;er, inclusive Vendê-la, veremos que 
boa parte vendê-la·á;c aPós os primeffos revêses. 

Outra parte, talvez a maior, retê-la-á, presa pelo amor 
à gleba e a esperabÇa de dias melhores. 

Deixará de ser o pári3., o escraVo feudal que é atual
mente, na 111aioria- dos (:a_sos, para ser um marginal eco
nômico, um _produto híbrido entre a miséria e a relativa 
prosperidade~ A reforma agrária em bases individualis
tas, que se antevê, será a negação da-finalidade a que se 
destina, será retrógrada e arcaica, pois criará mais alguns 
milhões de pequenos proprietários, que se agarrarão ao_s 
seus poucos hectares isolados, como um náugrafo à tá
bua de salvãção que n-unca o levarâ à terra firme da tran
Qífilidade, da segurança e da realização de si mçsmo. Se
rá a r"eforma -agrárlã -d:J .. renda de sobrevivência" seme
lhante ou pior que o socialismo de .. salário míniino", 
que tantos defendem neste País. 

Apesar de ser prudente e realista, afirmo categorica
mente que não ~eve!lloS dar apenas esse tímido e irracio
na_l passo, que é fazer a reforma agrária em bases iil,divi
dualistas. 

Vários países cõffiunis_tas, por motivos diferentes, tive
ram que permitir o acesso à terra desordenamente e até 
não conseguiram realizar estrutura agrária progressista, 
poi~ não tiVeram condições_ políticas-de alterar a estrutu
ra agrária. Mui~os desses países, logo após a guerra de li
bertação contra- as forças nazistas de ocupação, tiveram 
que permitir aOs partlzans o acesso imediato à terra, sem: 
prévia organização. O resultado negatiVo se faZ sentir até 
hoje. - . 

Quª-ndo estive _na Polônia, verifiquei que 70% das 
áreas rU:r-aiif~tavaffi -distrib~[das dtfetamet1te a- fndlvf
duos e a produção era muito baixa, muito difícil. Per
guntei porque, send_o eles um país comunista, tiveram 
esse procedimento de fetalhar e dar uma característica de 
propriedade privada. Informaram-me que era um 
problema ,de realidade polftica. Após a guerra da liber
tação eles não tiveràfu condições de fazer diferente por
que pr-ometeram a terra, mas estavam tendo os maiores 
obstáculos para realizar uina.reforma agrária que trou· 
xesse realmente o bem-estar e a prosperidade ao povo. 

Citemos os .. casris da Polônia e da IugosláVia, dois dos 
países ni.'aís Prósperos do mundo so-cialista._ Ainda têm 
mais de 70% da estrutura agrária em regime de prosperi
dade individual, com baixa orodutividade e baixo pa-
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drão de vida, em comraposiçãó a9S elevados níveis "de 
prQdução dâ propriedade mais cooperati vada, 

No Brasil, embo.ra o GoVerno Federal e, notadamen~ 
te, os GOvernOs 1-taduais~ possuam ainda ampl<is ãreiS 
de terras d~olutas, que seriam sufiCientes pa:ra -ocUpaY 
pof alguns ãnos a capacidade operativa, para-que se faça 
reforrria agrária· ampla e duradoura, é indispensável are~ 
form_a da Coits1ituiçã0 Federal, alterando o sistema de 
paga:iriento prévio em dinhc~iro para -as desapropriaÇÕC$ 
sem:- contudo, espoliar os- proprietários. 

Entretanto, creio que se pode começar desdejâ, Oujã 
se poderia ter começado, a reforma agrária Sem-a rCfor~ 
ma da Constituição, Ela ajuda, mas nãO é absolutamente 
neCêssâtia~--o- fato é qUe -nós queremos tiSar um arma~ 
m-entõ- poderosissimo, vamos supor, uma bomba atômi~ 
ca, sem ter-usado antes os tecursqs_da guerra convencio
nal. Naturalmente; em síntese, sou a favor da reforma 
constituciõnal, mas ela não vai determinar a reforma 
agrária. Ela não é suficiente, Vai ser um merO instrumen~ 
to_ 1:. preciso que o Goyerno efetiVainent.e- conStitua 
grandes equípes e- trace os seus padrões de refor~a 
agtãria na -prática, que se ~dapte ~cada região do Brasil, 
conforme a ci"rcUnstância. O Brasil é um pafs tão grande 
que não pode ter" o mesmo procedimento p3ra regiões 
absolutamente de8íguaiS. -

Muitos brasileiros de boa-fé, mas superficiais no Co
nhecimento da matéria, não crêem na- reforma ·agi'ária a 
curto prazo, baseado no sistema cooperativo. Alegam 
que é extremament~ dificil iriiCiiii uffia -CoOperativa. 
Nada mais errôneo, desde que se queira fazer as coisas 
com realismo e objetívídade. Qualquer reforma, mesmo 
~da pl0Te5Pé:Cie, qUe é a de dar ou vender uma peqUena 
gleba de_ terra a um camponês, redundará finalmente 
num problema de agrimensura, num ato de demarcar a 
gleba de terra ao seu destinatário. O problema não fica
ria multo agravã.do se se fizesse o projetõ- de uma vila e 
nelã. se·-c~em·arcasse -too· a 200 lotes residenciais ou uma 
ãrea de_ serviços gerais da coletividade e situando os lotes 
rurais na:· Peiifefiâ. dessa comi.midade~ O tancho ou casa 
que pUdesse o camponês fazer em sua gleba isolada, seria 
construir;- riã comunidade, o embrião da cooperativa, 
infciaJm~nte d~ consumo, depois de venda e, bem mais 
tarde, de produção. 

A montagem de um tosco dispositivo urbã.nfsfíco traz 
consigo o· germe d6 uma estrutura organizada, de uma 
semente que germina- e pode ser uma punjante organi
zação no futt,aro. Evü;tentemente, a implantação de qual
quer sistenlã. de refornla agrária é lenta, seja ela do tipO 
negativq..:simples demarcação e distribuição de lotes de 
terra. seja a do tipo p~sitivo, capaz de realizar sociaJ e 
ecomJmicamente o hQmem. 

Não podemos permitir ass1m que aqueles que traba~ 
lham em regime feudal, pagando melas, terças, esperem 
por muito- tempo, dez ou vinte anos. talvez mais, até que 
as organizações cooperativistas os atinjam. Não é justo 
que não obtenha_m logo um desafogo da miséria que os 
afligem. Propomos, então, que em carâter transitório 
_seja realizada_ uma desapropriação para o uso da terta 
nas áre3s mã.t Utilizadas. Nesse caso, a terra continuaria 
pertencendo ao antigo dono ou proprietário, que recebe
ria o pagamento do aluguel relativo pelas colheitas. Não 
precisaria desapropriar totalmente imensas extensões de 
terra para entregar aos atuais ocupantes ou aos que nela 
trabalham no momento. Bastaria que se entregasse a 
quem dispusesse e tivesse as condições de nela trabalhar. 
Naturalmente, isso ex.ige uma regulamentação. Alguém 
que tivesse mil alqueires poderia não ser atingido pela 
desapropriação para o uso da terra, desde que cultivasse, 
suponhamos, 70 ou 80% dela. 

O Sr. Aloyslo Cba-.es_- Permit~ V~ Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BORGES - Com prazer, nobre 
Líder. 
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O Sr. Aloysio Cbaves- Nobre Senador, V. Ex• estâ 
abordando um tema que eu não_ teria dificuldade em 
classificâ-lo de fascinante e que, ao mesmO tempo, c(mS
titui um tremendo desafio, hoje, ao Brasil, para todos 
nós - a reforma agrária. A reforma agrãria tem sido 
muito mencionada, tem sido muito discutida, poucas ve
zes definida. O que se deve entender por reforma 
agrária? Reforma agrá!iil é a revisão Permanente da le
gislação que liga o homem à terra, no Sentido de assegu
rar, não só o ãCesso à tei'ra, mas a proteção necessária, 
proteção técnica, creditíciil, soda.l etc, de tal maneira 
possa o homem se fixar aO nleio rural, transformando-se 
num proprietário, transformando-se, também, num pro
dutor e num construtor do progresso nacional. V. Ex• 
menciona a experiência da agrovila e sugere esta forma 
especial de colonização_. Tenho uma certa restrição à 
agrovila como se pretende fazê..la, de uma forma quase 
que simétrica ou geométrica, Os lotes urbanos no centro, 
os lotes rurais numa periferia mais oii menos distante, 
porque na colonização orientada, dirigida, da Transa
mazônica, as agrovilas não tiVeram o SUCessO espei'ado. 
Algumas agro vilas, e outras como_ a Rurópoli_s Presiden
te Médici,- Se -organ'izaram, se tranSformaram em nú
cleos, foram aos poucos se consolidando, mas o lote ru
ral, para as atividades do- coiQJlo, algumas vezes ficava 
distanciado, e essa distãncia, -esse-pCi'cill'Sci, quC: Cle devia 
fazer diariamente, pelo menos duas vezes, o afastava da 
sua propriedade. Todo -mundo sabe que o colono quer 
viver da sua propriedade, quer ver a sua propriedade, 
quer estar em contacto permanente com a área que culti
va, não só para aproveitá-la melhor, como, tambêm, 
para fiscalizar o seu trabalho. Essa distância é muito 
grande e a necessidade de enfrentar todas as condições 
atmosféricas, às vezes inclemente, ou o sol muito forte, 
ardente, ou a chuva muito freqUente, tudo isso criou um 
certo desajiistaffiento. E o qUe se Verificou foi,- m-uitas ve
zes, o colono deixar a sua habitação na agrovila para 
construir uma provisória, ri1Uitas Vezes PObre, mal
arranjada, improvisada, no núcleo, dentro -da sua pro
priedade agrícola. Portanto, esse sistema de colonização, 
com constituição dessas agrovilas, acho que deve ser exa
minada, sobretudo, à luz dessa experiência já -colh~da no 
Brasil, na regiãõ ao longo da Transamazônica-. V. Ex• 
sabe que ali nós _tivemos dois tipos de coloniza~o: uma, 
colonização espontânea, desordenada; a outr~," a coloni
zação planejada, dirigida, uma colonização _ordenada 
que partiu mais ou menos dessa concepção que V. Ex• 
estã demonstrando no seu excelente discurso. Acho, por
tanto, que devemos examinar esta questão com profun
didade para podermos caminhar no sentido de construir 
uma solução estável, permanente, duradoura e eficaz 
para o homem rural. 

O SR. MAURO BORGFS- Muito obrigado, nobre 
Líder Aloysio Chaves. O aparte de V. Ex• é muitO opor
tuno. Na verdade, mesmo que haja uma tese certa, ou 
uma teoria certa, pode, às vezes, haver um fracasso pela 
mâ condução e pela mã realização, circunstâncias dita
das até mesmo peJa nossa falta deexperiência.ileSsecarii
po. Na verdade, em quase todos os paises, sejam eles so
cialistas ou capitalistas, viajando, recentemente, pela Eu
ropa, na Bulgária, mi Romênia, na Áustria, e outros paí
ses --e pudemos verificar que lá não existe uma só pe
quena fazenda isolada. Elas são totalmente agrupadas 
em agrovilas. Andam-se horas e horas nos campos, sem 
se encontrar uma s6 casa isolada. Porque eles conside
ram que os benefícios da civilização só podem ser apro
veitados através da convivência comunitária. O que V. 
Ex• disse, de; fazer-se u~ ahrigo, sobretudo na nossa re
gião, de muito c~or, é natural, pode fazer-se uma barra
ca, uma proteção qualquer, mas ê preciso que, se esses 
lotes forem um pouco distantes, realmente se arranje 
uma condução, o.u que cada um possa ter sua bicicleta. 
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Andar 4 ou 5_ quilômetros não~ muito, um individuo, de 
bicicleta, faz esse percurso em 20 minutos. 

O Sr. Aloysio O.aves- Permite-me V. Ex• uma pon
deração? -

O SR. MAURO BORGFS - Pois não. 

O Sr. AJoysio Chaves- No exemplo de países peque
nos, de uma superficie reduzida, como V. Ex• mencio
nou, tais como a Bulgária, a Romênia, e outros da Euro
pa, esta solução pode ser viável, porque, sobretudo, são 
países que já têfn uma eei'ta infra-estrutura· montada e 
organizada-no meio rural. Mas; num País co'm a exten
são do BraSil, mi AmazOnia, por eXenlplo, cinde o módu
lo rural é de 100 hectares, ainda que reduza a quarta par
te, a 25 hectares, essas distâncias não são absolutamente 
pequenas. Essa solução torna-se iriviáVel. Recordo-me, 
agOra, Põrque lião tinha -conhecimento quC V. Ex• ia _ 
abordar este assunto, que a França enfrentou um proble
ma muito-SériO: O Có_digo Civil de 1804, o Código Napo
leônico, estabeleceu a exigência de uma partilha igual da 
terra em cada sucessão. Em toda a sucessão era obriga
tória_ã:_paftilha igual da terra. Não poderia haver a com
pensação de-quinhões entre bens móveis, Por exemplo, e 
bem imóvel de natureza rural. Isto levou, na França, ao 
parcelamento e a um retalhamento da propriedade pri
vada. O retalhamento, pela divisão obrigatória em cada 
sucessão; e o parcelamento, porque, como não poderia 
haver a compensação de quinhão e se o de cujus fosse 
proprietário de tiês áreas, unlil no sul da Fránça, outra 
no norte, e outra no centro, todas as três teriam que ser 
divididas igualmente entre os herdeiros, de tal maneira 
que-cada herdeiro ficava com uma parte, com um lote 
desse terreno. Depois, se fez a reincorporação da pro
priedade rural, mediante fórmulas engendradas. Mas 
isto conduziu ao minifúndio. Esse é um problema gravís
sim-O-q-1.!-e ainda--perdur-a-muito-recente.mente.--Problema 
grave, por exemplo, em Portugal, sobretudo na região 
nOrte, problemas graves em outfos países, problema que 
já surge e se agrava··n.o ;Rio Grande do_Sül. Receio que 
nUma regi~o nova, pioneira, Uma nova experiência de 
colcti1izaçãô, comO na Amazônia, corri-módulo rural de 
100 hectares, ou de 50 hectares que seja,- SOluÇão dessa 
natureza possa se tornar pouco inviável. Reconheço as 
vantagens e as excelências de se poder çoncentrar numa 
-agrovila ·ou numa rurópolis a popul~ção, porque será 
mais fácil dispensar a ela a proteção médica, a educação, 
o transporte, enfim, toda assistência fundamental, hoje, 
a qualquer grupaffiento rural ou urbano. Mas, essa expe
riência tem que ser revista ·e c_onsiderada em função das 
peculiaridades do nosso meio. 

O SR. MAUR BORGFS- V. Ex!- tem inteirã ra
zão. 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex•, com a sua experiência, 
com u seu tirocínio, com o seu conhecimento, num_ Esta
do de uma grande extensão territorial como Goiás, e- a 
. sua experiência de Governo, poderá trazer a esta Casa 
uma grande colaboração, como já o_ faz com o seu dis
curso, que é a contliluação de um outro discurso prOferi
do anteriormente no Senado. 

O SR- MAURO BORGES -Muito o.brigado, Ex• 
Estou inteiramente de acordo. Foi exatamente o que 

falei. Uma idéia sobre modificação de reforma agrária 
tem que ser variável para cada região. Realmente, ela 
nãp pode ter o mesm'o protótipo para todas as regiões do 
País. A natureza do solo, o estado de urbanização daRe
gião, tudo isso vai influir, realmente. 

Então, eti'reconheço Que Corri loies da -ordem de-20.al
queires geométricos, ou seja, 100 hectares, realmente não 
seria prático fazer-se isso. E acho mesmo que, desde que 
isso possa ser feito num~ ""fl'nde parte do Pafs,jã é muito. 
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importante. O que não se deve é criar um tipo exclusivo. 
Deve-se pCrmitír sempre, coino nós na democracia, uma 
phiralida(fe d-e Partidos, uma pluralidade de maneiras de 
agir. Este é exatamente um protótipo que vai atingir jus
tamente os mais pobres~ Porque, na verdade, nós temos 
classificado de _uma forma mais ou menos simplista, tr~ 
nfveis de J)roprietãrios rurais: o grande proprietário que 
tem a capacidade de fazer tudo sozinho, tem máquinas, 
tem terra, tem assessoria: técnica, ele precisa apenas de 
uma polítiCa- agifcolã adequada para que ele possa ter:: 
rendimento, não ser levado à derrota. EsSe homem pode 
fazer quase tudO ~0-zinhO. 

Agora, e há uma segunda categoria de proprietários 
que têm parcialmente os meios de produção. Ele tem pe
quenas glebas de terra, mas só tem o tratar, não tem a 
colheitadeira, não tem mineira-- de guardar sua pro
dução. Esse homem, para ter - digamos assim - um 
ftm feliz na sua atividade, evidentemente, ele tem que se 
agrupar em cooperativa. A cooperativa vai, justamente, 
preencher as suas faltas, vai fazer o que ele não- pode fa
zef. sozinho. Vai comerciar para ele, vai guardar a pro
dução, vai, enfim, dar-lhe muito mais força do que agin
do isoladamente. · 

_A..gora, há um:a terceira categoria, que é a dos homens 
quase sempre sem terra, sem trator, sem nada. São sim

- pies homens da gleba, simples homens que passam a 
maior parte do ano desempregados, que ficam procuran
do serviço aqui e ali: Esse tipo de atividade, eu sugeriria 
mais para essa terceira categoria, dos homens que preci
sam ser orga1_1izados, educadC?s, instruídos, para que 
criem, não no primeírO -dia, mas â:pós alguns anos, uma 
vida em cooperativa . .Esses é que vão ser os melhores ele
IJlentos para esse tipo de organização empresarial, atra
vés de uma cooperativa integrada, de venda, de pro
dução, de consumo, de tudo. Mas nunca fazer a reforma 
agrária com exclusividade. Acho, inclusive, que deve ha
ver uma competição~ Só o tempo-vai fuostrar'qual dos ti
pos de organização sobrevive rrteihor, dá meihores resul
tados. Só a experiência é que dará condições _de se chegar 
a isso. 

Aquele que cultivasse apenas 2% ou 30% ficaria sub
metido ao ·~direito de desapropriação", e a terra seria 
usada, na forma da lei, para quem a requisitasse e tiveSse 
condições de nela trabalhar. Sou mail! favorável a que se 
dê a terra ao trabalhador que não a possua e que possa 
trabalhá-la, sem ser proprietârio, do que a distribuição 
pura e simples, porque, como jâ disse, isso acarretaria 
uma resistência à reformulação do uso da terra por parte 
da população. Seria Criar o germe da anti-reforma. Por
tanto, o· fato de ser ou não proprietário não tem tanta 
importânciã.. O essenCial ê que o indivíduo possa apro
veitar os bens produzidos pela terra. ~ o fundamental. 

••A desapropriação para uso da terra" aliviaria a si
tuaçiio de milhares de brasiJ,.ir'os e lhes daria condições 
de -esperar a grande e única solução do pro.blema agrário 
;=..._as· OrganiZações CooperatiVistãs. 

Para nós, a cooperativa será a solução da técnica e da 
democracia. Muito-s países democráticos têm estruturas 
agrárias _progressiStas e sOcialmente jústas . 

Entretanto, nenhum iguala a Israel. Esse país demo
crático possui rilais de 90% de sua estrutura agrária em 
tesime cooperáffvisiâ:, de diferentes níveis de sociali
zação. 

-0 KIBUTZ, altamente socializado, tanto na pro
dução quanto no consumo; 

-O MOSHAV OVDIM, com mais liberdade de pro,. 
dução e de consumo; 

-O MOSHAV SHITUFI, beneficiando-se dos eleva
dos índices de produção dos KIBUTZIM e do maior li
beraliSmo de consumo dos ••moshavin". 

Essas cooperativas são os maiS Vigorosos e impressio
nantes exemplos de estrutura agrária democrática do 
mundo. 
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Siio organizações da•:; mais avançadas, social e econo
. micamente, dentro de pleno regime democrático. Não 
são -organizaçõeS Coriipülsórias e sim opcionais1 no que 
diferem dos .. kolkoses'? soviéticos. 

São, naturalmente, complementadas por grandes or
ganizações de apoio e comercialização dos produtos 
agrârio-s~--destacando-se a TNUV A. que vendeu no ano 
passado mais de ~O milhões .de dólares de frutas cítrica!>. 

Estes dados estão ultrap-assados. A TNUVA é uma 
empresa especializada para aluar no mercado externo, 
vende uma rábula. São os melhores especialistas de co
mércio do mundo. Nós, os brasileiros, temos dificulda
des. Todos sabemos que o Brasil tem levado a pior, mui
tas vezes, nas atiVídades comerciais com o exterior, por
falta, ainda, de pessoal especializado, com tradição. Es~ 
tamos improvisando uma série de empresas estatais dC 
comercíafíza:ção, entre as quais se destaca a IN
TERBRÁS~ Mas grupo eSpecialiZado riessa matéria rião 
se improVisa, nãO-se faz por decreto: . 
~ necessário salientar qUe o sistema da dispersão resi

dencial e do individualismo dificulta o cooperativismo e 
jamais se terá um organismO forte, social e economica
mente. 

Acresce que num país com pequena ãrea utilizada, em 
confronto com a que }lossui sem utilização, sendo mais 
do futuro que do passado e do presente, não se com
preende que não se usem, em larga escala, as terras yir
pns acessíveis, com sistema de-colonização cooperativis
ta,. baseado em programas mais 'a·mplos de desenvolvi
mento regional. Nós, que somos descendentes debandei
rantes, nilo podemos renunciar ao contínuo avanço para 
u terras novas. 

A solução agriria que prop-onho serve tanto para a co
lonização como para a recolonizaçào, isto ~. o rem~meja
mento demográfico dos r\lricolas. 

Em pafs, como o Brasil, que ainda tem 2/3 de suas ter-. 
ras por ocupar ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O tempo de 
V. Ex• está encerrado, nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES- Um momento, Sr. Pre
sidente, acabo em poucos segundos . 

... é criminoso que se permita seja o povoamento· feito 
como hã 20 anos. Há, pois, dois l)roblemas que devem 
ser tratàdos · simultaneâmentê: coloÕizâÇão e recoloÕ.i
zação. 

Na implantação de novas estruturas agrârias em âreas , 
pouco povoadas ou despovoadas (colonização) os ~as tos 
com a aquisição de terras são de pequena monta, da or
dem de 5% dos investimentos globais - inclusive o·s in-: 
vestimentos indiretos regionais (preparo da infr~~ 
estrutura da região - estradas, energia elétrica, ãguâ 
etc.) não recuperãveis a curto prazo, e também os inve.s;• 
timentos diretos, recuperáveis, tais como financiámen~ 
para aquisição de animais, sementes, implementõS agrft 
cofas, casas etc. 

, No caso do remanejamento da população agrâriá, ist~ 
é. da recofonização de ãreas já humanizadas há tempoi, 
os gastos com a aquisição ou desapropriação ·de t'~ri-ai; 
atingem altos valores, indo a números da ordem dC 3o$ 
dos investimentos globais, baixando, entretanto, os' gat 
tos com a criação da. "infra~Cstrutura", que está mais du 
menos realizada. 

Baseado nessas condiderações, propus e obtive apro
vação da Assembléia Legislat_iva para a lei que criou _O 
Instituto de Desenvolvimento Agrârio de Goiás- IDA
GO. 

O IDAGO~ controlando, como maior aciionista, asso
ciedades de economia mista - C ia. AgrícOla. e Cia. de 
Armazéns e Silos do Estado de Goiâs S/A, é o instru.:. 
mento administrativo para a c0loi1.izai;ão e recoloni
zação do Estado. A sua atuação sC basearã •. principal
mente. na criação de novas estruturas a~árias que têm 
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co-nio modelo ou prÕtótipo o' "chamado .... Combinàdo 
Agro-urbano". 
- Na verd~de, as agroviias se agrupam como um buquê, , 
e o sistem, de eqUilíbrio numa área, digamos assim, de 
mêdia aproXifnação com essas pequenas cidades, comes~ 
sas colónias a&rícolas, se faz coin uma cidade preparada 
para ser agroindustrial. Isto é muito importante, potque 
impede que a produção seja industrializada a 500, 1000 · 
Km de distância, _E fundamental, para o equilíbrio do 
Pa-fs, que se faça a industrialização dos produtos rurais 
mais ou me_nos próximo a sua zona de produção_. ~mui
to import~ii.te para a economia d_o_ país em termos de 
transporte, e mesmo para a ocupação correta_ do espaço 
geográfico do país, com as suas populações. 

Lamento não ter oportunidade de terminar o meu dis
curso, por absoluta falta de tempo. ~ realmente, um as~ 
sunto que merece toda atenção, porque o nosso País, 
ainda muito grande, não pode continuar a fazer a sua ex
p_ansão à~la diable, fei~~ como se fez há ta!ltos anos; É 
preciso que se organize, .que se planifique Pára que não 
se verifique, como agora, os tristes fatos de uma Popu
lação <i.celerada nas grandes cidades, esse incrementO hu
"mano absurdo, posto que não temos copQições, nas 
grandes cidades de atender a esse excesso de população. 
Temds utna população totalmente marginalizada, que 
perde o hâbito de voltar a sua terra. Fazê-la volt~r ê difí
cil, temos é que impedir que ela saia. Não podemos, é 
verdade, evitar que baixe a população dO campo. Isto é 
um fato histórico: todos _os países que se industrializam, 
v~em ~ecr~Scer a_ populaÇão do camp~. Mas. nós pode-
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mos encoOtrar uma ·solução intermecfiãria. Quer dizer, 
manter o çampo- em-si mesmo e criar uma zona que nós 
chamamos de urbana, com essas ag'rovilas e com as cida
des agroindustriais. Contínuo: 

O PAPEL DA REFORMA AGRÁRIA 
NO ATUAL CONTEXTO HISTORICO 

Das instituições trasladadas pelos colonizadores para 
a Amêrica Latina, nenhuffia -per(qaneceu mais renitente 
às mudanças do que as estruturás. agrãrlas. -

Urge, portanto, no Presente, devido ao clamor das po
pulações rurais e do.S: problemas emergentes do processo 
de desenvolvimeo,to!__que os governos enfrentem decisi
vamente os cristalizados vícios estruturais do agro. 

Mais do que nunca, na fase atual, temos que criar no
vas formas de produção, que incorporem os_chamados 
subdesenvolvidos no conjunto ,de nações que vivem em 
pleno progresso, através dos modernos processos de_ in
dustrializaçãO"; de inais justas e equitativas normas de 
dist.tibuição da .. riquez;1. _ 

Apesar de sermos um continente subpovoado, enfren
tamos~ paradoxalmente, um pJ:oblema económico muito 
sério .devido a explosão demográfica que hoje se verifica. 
à uma_ taxa muito mais forte que aquela com a qual esta· 
mos desenvolvendo os nossos imensos recursos._ 

No dado abaixo, preparado pela Divisão de Assuntos 
Sociais da CEPA L, podemos ver, detalhadamente, a po
pulação do Brasil em 1960 e sua provãvel população 
para 1980, o aumento_ líquido resultante e suas respecti
vas taxas de crescimento demogrâfico. 

POPULAÇ!O EM MILHARES 

1!160 1980 

BRASIL 70.600 126.800-

O ã~lerad~ aumento demográfico, na atual conjuntu· 
r a, vem se tornando um desafio,_ em virtud_e: _ 

1~") da crescente curva de aumento das demandas de 
produtos agro-pecuãrios, bem como a necessidade de 
criar novas ocupações; 

2f) da --in-suficiência que tem deinonSttado o desen .. 
volvimento industrial, apesar de ser realmente espanto
so~opara solucionar, à curto prazo, o·problema da ocu
pação que é um dos pontos de estrangulamento que afe
tam os níveis de vida e as nossas possibilidades de desen
volvimento. 

O Brasii te~â, portanto, que-Ser caPaz de, nos prÓxi
mos anos, produZir alimentos e produtos industriais, sej_a 
diretamente ou através dQ comércio exterior, para m~1s 
s-i milhõe-s de habitantes. Suá econdmia terá que ser C{l~ 
paz, ainda, de dar trabalho a uma parte importante des:a 
gente, muito espechilmente, àquelas gerações que hoJe 
têm menos de 10 anos. ~ · 

A Reforma Agrâria se coloca, então, como elemento 
chave na aceleração do desenvolvimento económico, so
cial e político. Sem intensificação_ d~ agricultura, 9ue im· 
plica em mudanças das estrUturas ligrárias e que implica 
muitas outras mudanças, dificilmente, teremos outra saí
da para os problemas do desenvolvimento; 

Perguntar-se-=-ía, por exemplo, qual seria o destino de 
-nc;Ss-Os projetaS de fridustrialização acelerada se tivermos 
que gastar a maior parte de nossas· divisa-s ·em importar 
alimentas e produtos manufaturados para 'manter o nivel 
de vida do- nosso povo? - 1 

Acresce ainda, outro aspecto importante: a possa po
Púlãç80 Oão soinente estâ crescendo em termos Q!Janti
tativos mãs Qualitativos, ou seja, passa a exigir m~lhores 
Condições di vida. Ã medida que aumenta a urbanização 
e sua Penetração ocorre no meio rural, há uma tomada 

Aumento 
liquido 

52.200 

Taxa auual 
1!155-1965 

3,3 

Cresc.pop. 
1Je..l!l75 

3,0 

de consciêm:::ia da massa campesina quanto ao seu margi
nãllSmo e tende ela a exigir o ''ntodu5-vlyeJtdin dbs ~o~ 
dei-nos confortar de nossa civilização. 

A tudo isto ainda se agrega como fator de destaque, o 
"poÍítico", criâ~do conSCiência nos habitant'es ·.-de (Jue 
suas necessidades são reais e urgentes e que têm o direito 
de lográ~las no mais breve espaço de tempo. ~ 

A partir da análise desta perspectiva global ~de uma 
série de outros fatos foi que O Governo do Estado i:IC' 
Goiâs, idealizou a sua Política Agrãria, através dós cha
mados "Combinados Agro-Urbanos", inovação ~~s mé
todos de Reforma Agrária e que pudessem responder: 

1 'i') a uma filosofia de política agrâria não divorciada. 
da realidade brasileira e regionalizada, pois nenhum 
problema nacional requer solução única ou nacional; 

29) _a uma integração regional e nacional de comuni
dades segregadas; 

3'1) à introdução de modernas têcnicas de produção, 
em contraposição com instituições atraSadas que preva
lecem no meio rural, constituindo o roJl1pimento com o 
passado estímulo poderoso para o futuro do Estado d~ 
Goiás e da Nação_. 

OS COMBINADOS AG.ROURBANOS 
JUSTIFICATIVÀS S()CIÓ-ECONOM!CAS 

Os Cha~ados Comb~nados Agro-Urbanos são 1:1m 
novo p-rOcedimento :CieÕ.tíficó que contrasta com os mo· 
delas convencionais de colonização que se vinham prati· 
cando atê hoje no País. 

Com suã -ideologia apoiada no conhecimento das for
mas de cooperativismo integral e com, base nas experiên
cias observadas e estudadas no· Estado de Israel apresen
tam uma estrutura de colonização que possa promover 
uma adequação das necessidades do campesianato e das 
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condições de subdesenvolvimentQ de várias regiões do _ 
Estado_ d_e_GoiãsA ê preciso que se diga, de passagem, que 
foí levada em consideração, rigoroSamente, a realidade 
social para a qual foram projetados, evitando se consti
tuírem numa simples tran-spOSição mecânica de um mo
delo sociológicO; mas, sim, QUe fôssem um elemento bar~ 
mônico-dentro das particularidades e características do 
nosso meio fisiCo e: socia.I. 

O- alcance e o grande fundament~ s6cio-econÔmico 
desta política não é só ele transformar os níveis e con
dições de produtividade, senão_o sistema de vida condig
na, instituindo novas tramas de relaç_ões s_ociais. Nesta 
política-agress1V3 de Colonização não é bastante modifi
car a estrutura da propriedade fundiária, e os métodos 
de uso da terra, dos recurso_s n_aturais, mas sim, Trans
formar o Homem Rural e Satisfazer às Aspirações das 
Regiões Atrasadas por meio da revolução agrícola, con
duzindo à uma verdadeira: Mudança Social. 

Não obstante ser sua filosofia altamente avançada, 
parte do princípio da conservação da unidade Geoeco~ 
nómica. A experiê-ncia de Reforma agrâria em pãíses 
como México, Israel, Iuguslâvia, tem demonstrado _que 
uma correta política de tedistribuição de_ terra não_.é O 
simples parcelamento, mas muito mais do que isto: o da 
integraÇão das massas camponesas à sociedade nacíon.ill. 

Os- Combinados Agro-Urbanos ao consetvarem a uni
dade Geoeconômica através da adoção de um Modelo 
Cooperativista Integral proporcionam a programação e 
integração dos fatores_ económicos, técnicos e sociais, in
clusive, canalizando os serviços de assist.Çncia ao nível da 
comunidade. 

Nos Combinados as comunidades rurais se capacitam 
para a administração democrãtica e -de promoção de as
sistência técnica, financeira e social. O problema do Es
tado raramente se inclinar a efetuai esta" transferênca de 
atribuições e capacitar as comunidades rurais à que elas 
participem ativamente dos programas de colonização é 
aqui colocado, transformando as formas rígidas de Di
reção Burocrãtica etil uma flexível modalidade de coloni
zação Dirigida e de Co-Gestão Democrãtica._ 
. . . 

Combinam-se os propóSitOs- de melhoramento das: 
condições de produtividade e.de. be_m_~star soci_al com a 
particfpação das comunidades em seu própriO desenvol
vimento. Hâ uma integração vertical, onde os Combin_a
dos controlam, 'desde a exploração agrícola, às responsa
bilidades de processamento, industrialização e comercia
lização, evitando o paternalismo e o burocratismo. 

Por outro lado, enfrentam, também, certas áreas do 
setor privado que vê nas formas de co_operação uma 
ameaça a sua hegemonia~. O c_omportamento deste setor 
se tem caracterizado pelo excesso-de intermediários entre-
produtores e consumidores...Os Comb_ínados, com o Mo
delo de Cooperativa Integral, evitam que as comunida
des rurais se encontrem escr!lvísadas dentro de uma eco
nomia e o seu conseqUente estrangulamento e esclerosa
mento. Sanam, também, o grande dilema em que se colo
ca com freqUência o c_áoperativismo agrícola de manter
se como sociedade de serviços à custa de não poder fun
cionar como empresa agrícola, à custa de renunciar à 
uma verdadeira soci«iade_ de serviços. 

Do ponto de vista da macrpeconomla_os Combinados, .. 
apresentam duas justific11_ti~as b~sicas: 

a) Política de povoamento", quer dizer, medidas de 
estímulo, regulações, ação promocional por parte do Esw 
tado no sentido de apoiar e ampliar o movímento expon
tâneo de ocupação produtiva de terras nas frente~ pio
neiras. Os dispêndios estatais são, aqui, substancialmen
te menores, baseando-se a criaçã_o_de novas frentes de 
trabalho agrícola e de subseqiiente aumento da r<;.nda no 
aproveitamento e emprego dos fa_ton;s produtivos o-cio
sos; 

b) "Polílica de colonizaçã-o", quando o Estado, pro
movendo investimentos diretos, e criando aquilo que se 

_ conhece por capitalização-estiutural (no sentido de que 

DIÁRIO DO (WNGRES!iO NACIONAL (Seção II) 

tais investimentos darão à estrutura do sistema a mobili
zação de fatores produtivOs), dirige e-condiciona· o -pró'
cesso de desenvolvimento -económico". 

Instituem aind:i: 
-ordenamento da forma de_ajuda coletiva, orientada 

para exploração agro-pecuãria coletiva e indiVidual (3.
gr:icultura de subsistência): Através de-·uma organiZação 
deste sistema dç contraprestação- cooperativa mútua 'de 
trabalho, Poderà converter-se- eril uin mecanismo dinâ-
micÕ-da.comU.llidide;- - -

- esploração comum das terras com fins de comercia~ 
Iização; 

--vendas e compras em comum; 
-proporciona a organização e interCâmbico direto de 

produtos entre ruembros de u_ma mesma comunidade ou 
entre diversas comunidades agrãrias, podendo utilizar os 
mecanismos tradicionais de troca, como meio de promo
ver o aumento da produção e fonnação do me~::cado i~
terno local; 

-antepõe-se ao preconceito anti-urbano do homem 
rural que passarã a viVer em pequenas cidades, denomi
nadas Rurópolis, próximas às glebas de trabalho; 

-liga o núcleo da Organização Social aos próprios 
camponeses e por isso-mesmo, estão os Combinados ca
pacitados para promoverem uma dinânlica origitüida-e 
alimçntada pela própria comünidade, além de Combina· 
rem os propóSitos -de melhoramento e das Condíçõt:s de 
produtividade e de_ bem-estar social. Outrossim, a·a de
senvolVer o sentimento de grupo como ponto indispensá
vel à organizaçã_o da classe rural para o encaminhamento 
de solução de seus problemas, criar-se-ã uma liderança 
campesina com mentalidade associativista, aceitação da 
r_~ponsabilidade do espírito -de ajuda mútua._ _ _ 

V ma inicíativa de grande alcance é a programação da 
seleção dos colonos, voltada exclusivamente p~ra aque
las categorias s_odais que operam no camPo; assalariados 
e parceiros em suas diversas tp.odalidades, contendo, ain
da, normas que evitam a explor~ção de um _colono pelo 
outro e eventuais_ e futurQs _ __l,arcela_mentos das _glebas 
pela adoção do instituto do usufruto. Objetiva, portant9, 
substanciais -miidanças de estruturas agrárias, a necessi
dade de maior produção agrOpecuâria e a necessidade-de 
se obter um _mglhoramento do nível _de vida da P9PU
Iação rural, entendendo por nív~l de vida a relação do 
complexo de exigêricias cada vez mais crescentes, com
pletando as_ necessidades sentidas e dinamizaf!;do as não 
sentidas. 

Em síntese, a t~ipologia dos CombinadOs-Agro
Urbanos busca uma melhoria de estruturas dentro das 
quais os __ colonos vivem e tra~alham, procurando lograr 
reformas justas e us_o_m.ais eficiente_ da terfà-,_de modo 
que esta constitua a base da estabilidade económica, fuil- -
damento de bem estar, progresso e garantia de liberdade 
e-dignidade para o homem. t uma política que condicio
na e conjuga os fatores deprodução-eln bene(ício das cv
munid_ades rurais, estabelecendo um verdadeiro YínCulo 
entre o homem e a terra. -

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 
DO COMBINADO AGROURBANO 

O Ca.!:nbinado_ é_ ço:vstituí9o, e$_quematiçiu:~ente1 de 
quatro núcleos coloniais idênticos: A-B-C -O- e de 
uma "URBS" (área urbana, cidade)~ 

Os núcleos coloniais terão a seguinte formação: 
1) áreas ABCD, com aproximadamente 1.300 alquei

res geométricos, ou_ 6.300 hectares. Cãda uma d~tas 
áreas será dividida em_2()() lotes agrícolas de 30 ha. (um 
Jote para cada família) cortados por caminhos vicinais; 

2) ·áreas-''R'_'- ç_ada oúdeo possuirá uma pequena 
víla (RURÓPOLIS) com: a) 200 casas residenciais para 
as famílias dos c_olonos, construídas em terrenos âe 
1.000m2, dotados, portanto, de espaço para horta, po
mar, galinheiros, etc. __ 

b) prédio da cooperativa mista (produção e consu-
mo); -

Quinta:fe_ira 8 __ 411 ~ 

ç) escola prim~ria e_ um posto de saúde; 
d) Pãtrulha agrícola mecanizada (cooperação da 

CAESGO); -
-d) armazéns e silos (CASEGO); 
O templo religioso; 
g) centro social e uma pequena praça -de esportes; 
h) instalações de água encanada e de energia elétrica. 

3) áreaS A 'B'C'D'- si(uadas entre os conjuntos de lo-
tes rurais; terão superfície de aproximadamente 2.000 ba. 
e Serão destinadas à criação de gado lc:_iteiro-, de corte e à 
suinQCultuJ:61....cJ:Q..<;.arâ,te.r inteils~o. 

4) área urbana (OR_BS) - O Combinado posSuir& 
uma cidade planificada para permitir uma população 
hiicial de 5.000 habitantes e máxima de 30.000 habitan
tes, completando s-ócio-econOmicamente os núcleos. 

A principal reforma ou inovação- oferecida na con
cepção do "Combinado'' é que ele prevê, respeitada a 
necessidade de descentralização do trabalho, a concen· 
tração dos homens para a vida, obedecendo .uma lei fun
damental de tendência humana: o gregarismo. 

Os colonos e suas famflias viverão eni" coinunidade, ou 
seja, numa pequena vila, onde poderão ter alguma assis
tência e gozar das comodidades b,ásicas essenciais (ãgua, 
luz, habitação, escola, asSistêncía- sanitária, efC.). Se fos
sem residir nos próprios lotes agrícolas, deficilmente te~ 
riam oportunidad-e de receber esses beneficias, somente 
possível com a união de suas forças. 

Os lotes mais distantes da Rurópolis situar-se-ão no 
mãximo a 4 Km, o que permitirá o seu acesso, em fácil 
caminhada. 

Mais tarde, quando a cooperativa tiver prosperado, os 
colonos poderão ser conduzidos até o campo de trabalho 

-por veículos daquela organização. O almoço será levado 
em marmitas e aquecidos no local de trabalho. Terão o 
jantar, e, se for o caso, a ceia, em suas residências, após 
as jornadas de trabalho. 

Os colonos serão proprietãrios dOs lotes e das cas~~ re
sidenciais não tendo liberdade, toda_via, de transferi-los a 
terceiros sem ouvir a cooperativa que terá, sempre, pre
ferência para sua aquisição. 

Na Rurópolis, os colonos cooperativistas farão suas 
compras (cohslimo)·e, ainda, as vendas de seus produtos 
através da co_operativa. A criação de gado bovino e suino 
será feita em cada núcleo agrícola por intermédio da pró
pria cooperativa que fornecerã aos colonQs, leite, man-
teiga, queijos- e, Carnes. _ 

A existência de um núcleo colonial, na forma exposta, 
já atende grande parte das necessidades sócio
económicas dos colOnos e suas famílias. COnStitui uni Or
ganismo social relativamente completo. 

Entretanto, precisamos ir um pouco além. 
Será necessário industrializai a prOdução agrope

cuária. (Muito bem! Palmas.) 

-o SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
pãiiYrà" aO nObre· Senador Huinbertá Lucena, como 
líder de Partido. 

:O" sR: HUMBERTO LI/CEJ:-iA (PMDB -- Pll Pro:--. 
nuncia o segl!inte díscurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Decorrido~ três meses da realização das Convenções 
Nacionais que escolheram os candidatos do GoVerno e 
das Oposições ao Colégio Eleitoral que elegerá o próxi
mo Presidente da República, atingimos, agora, o período 
critico -qUe decidirá o próprio desfecho dQ processo su-
c~ssório. _ 
-Pouco mais de60 dias nos separam do 15 de janeiro e, 

diante da vantagem eleítoral clara e inquestionável con~ 
quistada Pelo candidato das Oposições, Tancredo Neves, 
forças minoritárias- isOladas do sentimento quase unâni
me da sociedade brasileira mas interessadas em impedir 

_ã_ qualquer custo a alternância do Poder, tentam, ainda 
com mais audãcia, conturbar o cenãrio político. Preten
dem levar às últimas conseqüências- a proclamada máxi-
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ma de sua prática sem êtica e sem escrúpulos, isto é:, ""em 
eleição, só é feio perder ... 

Convencido do papel, fundamental e histórico que o 
Congresso Nacional pode e deve desempenhar na defesa 
da ordem jurfdica e na garantia da manutenção das 
atuais regras do jogo sucessório, ocupo hoje esta Tribu
na, na c_ondíção de Líder do PMDB no Senado Federal, 
para fazer algumas considerações sobre o processo poli
tico em curso e para conclamar aos senhores Senadores e 
Deputados, acima de eventuais filiações partidárias, a 
nos unirmos ~a defesa da legalidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 
A minoriã-'hiconformada que hoje tenta conturbar a 

nonnalidade do processo político é a mesma minoria que· 
tentou envolver, sem êxito, desde o princípio, as nossas 
ForÇas Armadas na campanha sucessória. 

Essa minoria conseguiu, é verdade, que -algumas Or
dem do Dia se-imisCuíssem ria dísputa politica, contra~ 
riando frontafmente os dispositivos cónstítlicionãis. 
C,onseguíti, também, que setores.radicais de direita ten
tassem perturbar alguns dos ordeiros comícioS organiza~ 
dos pefas Oposições a favor de seu candidato. Pre~n
diam mariipUlar assim a opinião pública e reeditar um
Plano Cófien mais _in verossímel e inaceitável do que 
aquele do Cã.pitão Olimpo Mourão, em 1937. 

Mas a teniativa dessa- minoria de envolver nossas 
Forçàs Armadas, não cons!!guiu ir alêm desses fatos. Sal:
vo as exceçõ.es conhecidas. são hoje freqUentes os pro
nunciamentoS -de altas e responsáveiS patentes militares 
inSiSfiDdo no- papel Constitucióiial das Forças Aarma
das. A semana passada, por exemplo, afirmava em Porto 
Velho o Ministro da Aeronáutica: ·~o problema suces
sório é dos políticOs e não dos miJitare_s ( ... ) a_questão es
tá entregue à classe política a qoem compete resolvê-J.a ". 
Na segunda-feii'ii,- desta semana, enquanto o Ministro
Chefe _do Estado-Maior das FOrças Armadas, Brigadeiro 
Waldy_r de Vasconcelos, garantia em São Paulo que '"as 
regras da sucessão são as· qúe aí estão", o Ministro Ex
traordinário para AsSútitos Fundiários, General Danilo 
vtnturini, também assegurava no Rio de Janeiro que 
"devem ser mantidas as regras do jogo". E ainda ontem 
o General Venturini voltava a insistir que não há hipóte
se de golpe de estado_ porque "as Forças Armadas jamais 
se levantaram contra a vontade da Nação". 

Sr. Presidente, Sis. SCnãdcifes: 
Essa minotiã ificorifornlilda, que trama contra a esta

bilidade do processo sucessório, conta em seus quad.ros 
com velhas cassandras e até mesmo com o apoio ostensi
vo de alguns ministros de Estado. 

As recentes declarações do Deputado Magalhães Pin
to revelam que civis golpistas rondam os ·quartéis em 
busca de apoio que felizmente não encon_tram. _r:_ lamen
tável que o ex .. lfder ciVil do Movimento de _1964 venha 
defender, 20 ano-s depois, mais um golpe de estado. Mas 
é reconfortante Verificar a Unanimidade naciOnal do re
púdio às teses do ex-Presidente do Congresso Nacional, 
sintetizada na nota oficial lida em Belo Horizonte pelo 
GovernadOr Hélio Garcia, reafirma"i":ido que Minas Gek 
rais não aCeitará imposições e estará firme, decidida e 
coesa na defesa da legalidade e da Constituição. 

O que aconteceu· em São Luis do Mara'nhão na esco
lha dos delegados da Assembléia Legislativa do Estado 
ao Colégio Eleitoral revelou, por sua vez, até onde está 
disposto a chegar o Senhor Ministro da Justiça em seu 
apoio ao candidato oficial à Presidência da Repúblíca. O 
senhor Ibrahim Abi-ackel admitiu de viva voz, em rede 
na..:~::T!al d~:: 'tcle,·ísão, haver comandado pessoalmente a 
••jr,i..;:rven·ção branca" de.'policiais federais arma.dos de 
metralhadoras na Assembléia Legislativa. Tudo isso à 
reVI!' lia do Governador do Estado. As cenas deploráveis 
que os meios de comunicação divulgaram, estarreceram 
o país e envergonharam a consciência cívica naciOnal. 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção 11) 

Sr. Presidente, Srs. Sen~dores: 
A minoria irJCofórmàda: tenta envolver at~ mesmo o 

Congresso Nacional, em suas manobras. Já tive oportu· 
nidade_ de tratar nesta tribuna dos acontecimentos que 
culminaram com a adoçãO, pela maioria eventual da 
Mesa do Senado, do Ato n" 2, determinando que a esco
lha dos delegados das AS:$eblé:iãS Legislativas ao Colég_io 
Eleitoral fosse feita-por voto secreto. Não hã dúviQa de 
que a Mesa exorbitou de suas funções, claramente defini
das nas Leis Complementares de n9 15/1973 e de n' 
47 fl984. D~ qualquer maneira, enganou-se a m.ino~a in
conformada quanto à sua própria capacidade de mani· 

- puiaçã'o e o que s-e viu foram aS ASseni.blêiaS, apeSar da 
trama do voto secreto, escolhen:m delegados que garan
tem ao candidato das Oposições --Tancredo Neves, um 
mínimo de 93 do total de 138 votos que estavam sendo 
disputados. 

Sr.-Presidente, Srs. Senadores: 
Sabe~se, todavia, que novos casuísmos e que novas 

Vio_I_ê-ncias e§~ãQ seitdo tramadas pela min·orüt inconfor-
mada. _ 

A sá-bia e-únâriline decisão âe ontem do Tribunal Su
peri.oi :ereitÕi-al, contrariando o çapcioso Parecer ante
riormente emitido pelo Sr. Procurador-Geral di! Re
pública, liquida de uma vez a tentativa ilegar de f~er 
preValecer o instituto da •'fidelidade partidária" no Colé
gio Eleitoral. 

Diz expressamente-a decisão do TSE em seus it~n_s 3 e-
4: ~ ~ 

.:.....:.~·•Nio eXIst~ norma constitUcional ou legal gue r~s~ 
trinja O liVre exercício do-sufrágio dos me1l1br0:$._do Con.-~-
gr_esso Nacional e dqs D.eiegad_Q!! ,das Assembl~ias Legis- _ 
la_tiva,s_dos Estados no Colégio Eleitoral i;l_e que tratam os. 
arts. 74 érs da Constituíção, ou que lhe prescreva a nuli
dade-Por Viola:ção da fidelidade partidária; -----

- C()g_tpete_ privativamente, errfqualquer caso, à jus
tiÇa EteltoraCProce_dà à apuraÇão e ao julgamento _de 
aiiiiiâi- cili vciio qUe passa imPlicai ii1fidelidade parti
dá?,a, a teord{} art, 152§§ s: e6~1_da C~nstUuiçãó Fede-
ral . _ 

Me.smo :assiril, Sr. _PreSide_nte, S~s_:_ ~ena_dores, a" m~ri_o~ 
ria inconformada continua a insistir descàradamente na 
"fidelídade" com_ _o __ iD:crível artificio-de_que o TSE_n~~
poderi~ contrariar Uma eVefliUai -dé"ciSão~partidâria. --

Fala-se ainda no "voto nomip.fll por escrito". popular
mente conhecido colno ~·votó"o~ . .Il-V~rgonhado", ~edida, _ 
aliás, incOmpãtível por sUa própria-natureza com·a .. fi~ 
ddldàde Partidária". :. _ _ ·: · - -__ 

Não se.s~be_guem ter~ a coragélll ~e defender o "voto 
envergonhado''. tendo em vista a tradição e~s~!l!JeiJ:cida . 
:ao longo dos anos de funciooam_?p.to do_ Colégio _E~eito- _ 

-ral e da clareza meridiana do texto CQnstitJ.!éioliãL 
~ ~ 

O Sr. Al~fSiO Cbaves- V. Ex:f.me cOncede um 3P3.rUá -

O SR. HUMBERTO LUCENA~ Com o l!)aior~pra
zer. 

O Sr. Aloysio Olaves - Nobre Senador Humberto 
Lucena, em primeiro lugar, como_ Líd~r do Gov_en::to:nC§"' 
ta Casa, eu devo fazerjustiça ao pronriilciamento de V. 
Ex' quandO destaCou as declarações de vários Ministros 

- do atual Governo cOm responsabilidãde inclusive na 
---área- militar, em faVOf dC uma Solução coD.stitucíonal. 

-- AfiáS, esta reíterã.çãõ se torna vá. desnecessária, tantas ve~ 
zes ela já foi feifa à Nação, não só pelos Ministros que 
são auxiliares diretos do Presidente da República, mas 
como pelo eminente Presidente João Figueiredo. que 
conduz o processo da abertura democrática com lucidez, 
com abstenção, com determinação c com alta clarividên
cia pOlítica. Esses méritos ningUém pode negar ao -Presi
dente Figueiredo~ nem a Oposição o faz. De sorte que 
nesta parte não tenho reparo nenhum ao discurso .. de V. 
Ex•. A da fidelidade partidária, falando a posição de 
Líder do PDS, devo dizer a V. Exf que é uma questão po~ 
lêmicã.. Eu. pessoalmente, tenho um entendimento- in-
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clusive o manifestei por ocasião da reunião da Executiva 
-t- tenho um pensamento quanto à possibilidade de se 
estabelecer a fidelidade no Colé2;í0 Eleitoral, tenho wn 
pensani.ento' com relação à validade do voto chamado in
fieL Mas reconheço que essa mâtéria é susceptível de dis
CusSãO- --e 7 

dC éOritfCiVéi'siã~ rião é uma mãtéría simples. 
mas de alta ilÍdagação politica. Tanto assim o é que o 
candidato da Aliança Democrática, o Dr. Tancredo Ne
ves, na suceSsão do Presidente Geisel, em vários pronun~ 
ciamentos, enfatizou ·que não admitia a possibilidade de 
!lf11_delegado do MDB votar no General Figueiredo, por
que ~ fidelidade partidária era indispensável numa 
eleiçãO indireta, numa eleição dessa natureza. Atualmen
te, essa posição está sendo esCtuecida, ou talvez até repu~ 
diada, mas recordo o episódio. Para V. Ex• constatar 
como esta matêria é realmente delicada. Não preciso di
zer a V. Ex' e a Casa, neste ligeiro aparte, que a demo
enleia nãO pode funcionar bem se n~o repousa em sóli
dos_ partidos. em partidos bem estruturados e bem orga~ 
nizádÕs. ,sé· nós fizermos -uma i'ápida verificação, no 
mundo inteiro, chegaremos à constatação de que a de
mocracia funciona com eficiência plenamente nos pafses 
on,de o_s partidos polítiCos estão bem organizados e bem 

_ estruturados. Mas _aqui, no Brasil, estamos assistindo 
wTia experiência, nesse particular, quase surrealista. Ã 
medida em que nos aproximamos desta óltimà etapa do 
processo de transição pOlítica, os partidos, ao invês de se 
consolidarem, estão implodindo; o PDS com as divisões 
internas, O P~rijdç de V. Ex•, qu.e ê uma frente parti~ 
dáLia. rom_vãi'Iãi correntes. Ideológicas que se identifi~ 
Cam pllbHcimentê; -Õ PT com problemas internos; o PDT 
e 4? P~B. igUalmente.., 9i'~, como é possível pensar Cm 
con-struir uma solução democrática, estável, duradoura, 
para este_ Pais sem partidos políticos bem organizados, 
sem'-PaitidOS P-olÍtico bem cOnstitufdos? Como é possível 
.esses partidos subsistirem a todos esses embates sem o 
mín-imô- de c-oesão, de unidade, de disciplina partidária? 
Isso não é passivei! Mais cedo-ou mais tarde, passado o 
fragor:dessa Iu~a~ todos f!ÓS teremos que constatar qu~ 
será -preCisO ói:denaf em base éticas, sólidas e inatacâveis 
to<! o o proc_essa:_~e _representação partidária no Brasil. 

- ~ Ó SR. HUMBERTO LUCENA - Quanto à ênfase 
quC dei às diCJ.ttações dos Srs. Ministros Chefe do Esta~ 
do Maior das Forças Arm3das e da Aeronáutica, eviden· 
tetnen.te;Tãziã.~s·e necesSário diante do piOcedimento inak 
ceitâVC:I e por que não dizer até vergonhoso de certos 
Pii_riainéilt'ai-es_ adeptos_·_ d'-? candidato ofiCial, que têm 
c~a~o -~ cú~ulo_ de .o~_p~r a tribuna, na Carilara_dos 
DePutados, para convocar abertamente as Forças Arma· 
das. a_ uma ~n~evenç_ão .D:O ·processo po~ftco. O que quis 
evidenciar fÚijUstamente~ quê, apesar desse papel, sob to~ 
dos _os aspectos condenável, as nossas Forças Annadas 
estão se comportando, como não poderia deixar de s!-Jo, 
eiálirlitii(e deO.iro-das -sUas ãú·ibuiÇõCs c-Onstitucionais e 
legais-~- -- - - . 

QUanto à questão da fidelidade partidária, eri1 primei
to lugar, hoje, ela está 'praticamente solucionada com a 
decisão t.mânime, de ontem. do Tribunal Superior Eleito~ 
r31.- AChO n-ão· hã 1;11ais o- que-disCUtli, até porque qUal
qUer indndente so.bre essa matéria tCrã qUe sei resol\'ido 
pelos mesmos magistrados que deliberaram a respeito 
dessC a:sSurito de traDCeD.dCntal impóftância no niomento 
que estamos Vivfm-do ria poHtica nacional. 

O SR. AWYSIO CHAVES- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA "7"Em segundo é in
contestável que o que houve, no quadro politico
partidário do País, foi a implosão do PDS em face da 
obstinação total do seu atual candidato a Presidente da 
República, que não aceitou os apelos que lhe foram fei
tos pelos diversos companheiros no sentido de uma con
ciliação interna do PDS. S. Ex•, o Deputado Paulo Ma-



Novembro de 1984 

luf, tornou-se, portanto, o responsável pela deterioração 
do PDS. Dái, surgiu a rrente Liberal que, hoje, é o 
embrião de um novo partido nO quadro polftico nacio
nal, que lançará o seu manifesto à Nação dentro de pou
cos dias- documento que jâ estâ sendo assinado por to
dos os Senadores o; Deputados Federais e Estaduais que 
integram esse novo movimento políticO nacional: Então, 
como se falar em fidelidade quando os compan!teiros 
que, hoje, fazem parte, co-mo nossos correligionáfios da 
Aliança Democrâtica, lid_erados pelo Vice-Presidente 
Aureliano Chaves, estão marchando para a criação de 
um novo partido político? Ora, diz a Constituição no seu 
art. 152, § 5~', claramente: - -

"Art. 152._ 
(lOS) § 51' (*) Perdc;rá_ o mandato nq Sena,do 

Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assernble
'ias Legislativas e nas Câmara!:! IVI_uit.icipais que_m_, 
por atitudes ou pelo voio,-se opuser às diretrizes IC
gitimarriente ·esfabeleddas pelos órgãos de direção 
partidária ou deixar o Partido sob cuja legenda foi 
eleito, salvo se para participar, c_omo fundador, da 
constiúiição de novo Partido. 

Acho assim que é mais do que claro que todos os com
panheiros da Frente Liberal estão inteiramente imunes 
de qualquer penalidade por infidelidade partidária, mes
mo que não-tivesse havido a decisão d_e ontem do Tribu
nal Superior Eleitoral, que superou toda esse problema 
porque; por unanimidade, deliberoU que o instituto da 
fidelidade partidária não se aplica ao Colégio Eleitoral 
nem em relação aos Parlament:tr_e$ federais, ilem aós âe--
legados das Assembléias Legislativas. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Aloyslo Chaves- V. Ex~ está fazendo uma di
gressão sobre esse assunto, são considerações de nature
za pessoal, vagas ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não. Estou (mno 
do de fatos concretos. 

O Sr. Aloyslo Chaves- ... e não sobre fatos que ques
tionem a posição do meu Partido e a posição, sobretudo, 
da liderança do_ Governo, também, nesta Casa~- Poss_o 
reiterar a V. _Ex .. o que já declarei muiias vezes, no Sena
do da República, em pronunciamentos, em debates aqui 
travados: o Governo cumprirâ, escrUpulosamente, todos 
seus deveres constitucionais. Teremos as- eleições a 15 de 
janeiro e a posse do eleito a 15 de março de 1985. O ta, V. 
Ex• que estâ -se opondo, tão intransí&enteniente; à deCla
ração da exigência da fidelidade por parte do PDS, não 
deve se esquecer que na eleição de 15 de novembro de 
1982, o povo constituiu, como a maioria do PDS, o Co
légio Eleitoral. E o PDS está sendo espoliado nesta 
maioria, como já deClarei, tainl)Çm, nesta Casa, -que_ Con
quistou nas urnas- urnas que elegeram Senadores, De~ 
putados Federais e dez Governador~. que não são per
turbados no exercício de scu!(mandatos. No entanto, es
ses delegados, que saíram das me:;mas urnas, numa 
eleição vinculada, agora transferem-se, ao seu bel
prazer, para outros parj.id~_assume_~ o_utrQ_s compro
missos à revelia do partido que os elegeu. Isso é realmen
te um fato_inusitad_o, que não tem precedentes. Desapa
rece a unidade do partido, -desaparece a disciplina parti
dária, nãci hã mais estrutura partidária. E como, pergun
to eu, continuarelncis -a caminhar, no sentido de consoli
dar esse processo democrático? Parece que aí há uma 
c_ontradição fundamental. Há poucos momentos, co
mentava o nobre Senador Luiz Viana, com muita razão-, 
que durante vários anos, na Inglaterra, o Partido Traba-
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-- lhlsta governou--c.om a maioria de um Deputado. E, eu 
~ropletei - a sua lembrança acr~ceõ.tando que, receri~ _ 
temente, em Israel, também, com um Deputado._ Só é 
possível isso em países democráfícos em virtude da djscj~ 
plina e da unidade, que existe _entre os partidos. Isso, evi
d_entemente, não há no Brasil e nós políticos terrios ares
ponsabilidade de construir de maneira correta, sólida, 
essa base partidáriã., sem a qUal nunca teremos uma de
mocrada_estável no Brasil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA..- As palavras de V. 
Ex•, noDreUde!• data venla, ca_em no vazio diante da de
liberaçãÕ históricã de ontem do Tribunal Superior Elei
toral. 

O Sr. Hélio Guelros - V. Ex .. me permite? 

- O Sr. Aloyslo Chaves- Porque eu tenho como norma 
nobre Senador, não discutir decisão judicial. Eu venho 
da Magistratura e tenho o mais alto respeito à decisão 
dos tribunais. Acato plenamente a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral como o meu Partido a acata, não a 
discute; quem está questionando é V. Ex•, porque o as
sunto estaria até ultrapassado. 

O Sr. Hélio Guelros -- V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Não estã ultrapas
sado, sobretudo, quando a deliberação- do Tribunal Su
perior EleitOral foi de ontem. 

O Sr. Aloyslo Chaves- A decisão não dirime a ques~ 
tão? V. Ex• não declara que essa decisão dirime a ques~ 
tão. Há dúvida? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Acho que sim. 

O Sr. Aloyslo Chaves- Pois bem. Então, estâ resolvi
do o assunto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas eu fiZ questão 
-de registrá-la nos Anais, do Senado Fe_deral. 

-~ O Sr. Aloyslo Chaves - Pois V. Ex• está adotando 
uma posiçifci cOntrãditória, porqtle-o seu-partido, aiite
rio"rrriente na suCeSsãO do Presidente Ernesto Geisel, não 
adotoLi a mesma posição com relação"-à fidelidade parti
dária no Colégio Eleitoral. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nós não fechamos 
a questão. 

· O Sr. Aloyslo Chaves- Não fecharam, mas muitoS 
proclamaram a necessidade e Conv6itiênCfa- de fechar 
qu_estão. 

- O SR. HUMBERTO LUCENA .,... Não (echamos 
QueStão. 

_ O Sr. AloYslo Chaves- E protesiã.ram peJO fã.to de 
membro"s dO pa"rtidO de V. Ex .. vcitarein naquela ocasião
nó candidato da antiga ARENA. 

o·sR. HUMBERTO LUCENA - Não fechamos 
questãO e tanto que vários companheiros nossos vota
ram tanto no ex-Presidente Geisel como no Presíden_te 
FigUeiredCi .. ~ 

O Sr-:-Hélio Guelro8- V. Ex• me permite, ~obre Seria
dor'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... no Colégio Elei· 
toral._Agora o que V. Ex~ nã"o pcide perder de vista é a 
criação, a esta altura, do novo partido que nós saudamos 
com euforia, que é o Partido da Frente Liberal. 
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O Sr. Aloyslo Chaves - Não se discute isso. hu não 
sef se-v. Ex~ preleriâe se transferir- para- eSse partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -V. ~x• é q~e não 
pode- mais falar em disciplina partidária quando esses 
seus ex-companheiros não são mais do PDS. Eles jã se 
despediram do PDS. 

O Sr. Aloysio Chaves - Estou falando na disciplina 
partidária que inexiste, de uma maneíra geral, dentro de 
todos os partidos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas como falou 
em disciplina partidária se esses companheiros ... 

"O Sr. Aloyslo Chaves - V. Ex' sabe q~; -freqíi~~te
mente nós acertamos medidas e providênCias, e contra 
esses acertos rebelam-se muitas vezes cotripanheiros nos
sos. Por m~is respeitáveis que sejam as posiÇões, isso não 
deixa de ser uma quebra dessa unidade, dessà disciplina 
partidária com relação à orientação queseadota: Esses e 
muitos exemplos poderão ser repetidos, o que mostra a 
necessidade de se conStruir ... __ 

O Sr._ Hélio Guelros...:..... Permite--me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Humberto Lucena? 

Ó Sr. Aloysi.;·a.~~es- ... esta estrutura, essa organi
zação- partidária- de outra maneira, de outra forma. 

O SR. HUMBE:RT"á- LUCENA - Mas tratam-se de 
ex-companheiros de V. Ex• que já praticamente se desli
garam do PDS e hoje são fundadores de um novo parti
dó. -Portanto, não há disciplina partidãria. 

O Sr. ~loysio Chaves- Eu não discuto o direito que 
tem qualquer Parlamentar de se filiar a um novo partido; 
por que se_ renegar o texto expresso da Constituição? 
Ach~ que dentr_o _da_minha Bancada ninguém pode dis-
cutir issO.. -

O_ :?1!-_!:I~_!!~R_!'O LUCENA- Mas como conteS
tar o !~x~o ~~pressa d_a Çonstit~ição? 

O Sr. Aloysio Cbaves- ... mas até que esse partido se 
c-Q_nstitUil, ninguém pode rebelar-se. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Como não? São 
fundadores, nobre Senador, de um novo partido. 

_ O Sr. Aloysio Chaves- Sim, a partir do momento em 
que essa fundação Se ~oncretizã: através de um manifesto, 
como V. Ex• sabe, que a lei exige, subscrito, no mínimo, 
por 101 eleitores devidamente identificados, para regis
tro posterior.no Tribunal Superi~r Eleitoral. Mas o di
réito ~e funda-r e organizar o partido ninguém questiona, 
isso ITle p·ãrece u~a- coisa tranqUila, pacífica, eu não 
questiono isso. O que eu estava dizendo a V. Ex• é a ne
cessidade de os_ partidos apreSentarem coesão interna 
quer se trate do PMDB, do PDS, do PT, dÇI PDT,.em be
_nefício do sistema- democrãtico que nós pretendemos 
cons-olidar no Brasil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• não perde 
por es·perar. P_or esses dias vai ler nos jornais ó manifesto 
do Partido da Frente Liberal assinado por todos aqueles 
que dissentiram das decisões-do PDS ortodoxo, quanto à 
sucessão presidencial. 

Ouço_ o nobre. Senador Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Guelros- Nobre Senador Humberto Luce
na, V. Ex• diz bem quando salienta que um Poder mais 
alto se_ teyant9_u e r~golveu a questão. O Senador Aloysio 
Ch_~~~~ achou a _questão polêmica. Mas, quem resolve a 
polêmica, quem interpreta a, lei, a Constituição ê o Poder 
J uQiciário. Quem acaba de interpr~tar a lei e a Constí-
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tuição é a· Poder Judiciãrio, por uma decisão unânime. 
Então, está decidido. A Justiça diz ... 

O Sr. Aluyslo Cbaves- Mas, ninguém está se rebelan
do contra essa dicfsão, nobre Senador Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Guelros- u• que no COU::gio Eleitoral rlão_ 
hã fidelidade partidária. Não interessa mais a opinião 
particular de ninguém. Não há fidelidade partidária no 
Colégio Eleitoral. 

O Sr. Aloyslo Cbans- Não estamos questionando a 
decisão. 

O Sr. Hélio Gueiro1- Agora, quanto à alusão do Se
nador Aloysio Chaves, repetindo o Senador Luis Viana, 
de que a Inglaterra passou não sei quantos anos s6 com 
um, é um exemplo que S. Ex: cita. MaS, podemos Ciiar 
dezenas de exemplos em que gabinetes caem com uma 
semana, 15 dias, 20 dias, um mês, dois meses, três meses. 
Então, é muito cômodo tomar a Inglaterra Como exem· 
pio e dizer -que naquele país, durante certo tempo, per· 
maneceu no poder um gabinete por causa de Um. Já hou
ve muitos casos em que caem os gabinetes logo que orga· 
nizam. Na Itália nem se fala. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da11a) ·_ Comunico 
ao eminente Líder Humberto Lucena que o seu tempo 
estã esgotado. V. Ex• dispõe de 5 minutos. 

O Sr. HeliO Guelros- Por outro lado, Senador Hum
berto Lucena, ainda fazendo alusão a uma declaração do 
Senador Aloysio Chaves qUe disse que os povos civiliza
dos, democráticos, se mantêm com essa fidelidade parti
dâria, não foi o que aconteceu, oiitem, nOSEStã:dOs-Uni
dos. Ouço,- aqui, que os Estados Unidos são a maior de
mocracia do mundo, não tem igual, é uma coisa ma-ravi.:
lhosa, espetacular, não tem coisa rrielhor que a democra
cia dos Estados Unidos. O que aconteceu ontem? O povo 
norte-americano_ votou maciçamente quase unanime: 
mente, no Partido Republicano e deu uma vitória de 76 
votos de diferença, na Câmarã dos Deputados para o 
Partido Democrata. Então, se os Estados Unidos são 
exemplo, então ele citou o exemplo errado, porque nos 
Estados Unidos o eleitorado, lã, dividiu, a Presidência 
para o Partido Republicano e deu o Congresso Nacional 
ao Partido Democrata, no que está sendo sábio, porque 
faz o equilíbrio entre um Poder e outro. De modo que é 
preciso cuidado com: certas citações que se fazem aqui, 
porque as grandes Nações, as grandes democracias fa
zem de um jiito, porQue DãO-é nãO; elas estão f3.ierldo
exatamente do jeito aqui do Brasil. Nós estamos nos reu
nindo para dar à OposiÇãO-o GoVerno da República, em:. 
bora, eventualmente, o Corigressó Nacional ou o Senado 
Federal estivessem nas mãos do Governo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a opor
tuna contribuição de V. Ex( 

O Sr. Cld Sampaio- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Sendor Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer. 

O Sr. Cid Sampaio- Senador Humberto Lucena, quero 
felicítá-lo pelo reg-istro que faz dos fatos que vêm ocorri
do no País. Disse muito bem V. Ex• que o faz depois da 
decisão tomada pelo Tribunal, para que fique registrado 
nos Anais, e é indispenSável para a História de urn País, 
que esses fatos sejam registrados. Inclusive, para Que os 
parlamentares e os responsáveis pela direção, não só 
político de Partidos, como no exercício dos seus próprios 
mandatos, sintam perante à História a responsabilidade 
da posição que assumem. Citou o ilustre Seiiador Aloy
sio Chaves,· em aparte a V. Ex•, que ~a PiCciso fortalecer 

os _PartidOs, que as democracias exigem Partidos fortes, 
_que não é posSível que esses Partidos estejam implodin
do. No entanto, é necessârio;·e o digo também para que 
tíque regiStrado nos Anãis, que haja no decurso da his
tória de um país respeito às normaS, nãO haja casufsmo, 
em que em beneficio Pfópiio o legislador e o próprio go
-vern.o modificam a lei_e a Constítuiçãci. O que-esiâ -aci:ill
tecendo é consequência de causufsmos que foram im
plantados e modificaram a nossa Constituiçãõ:- Basta 

-- que se olhe a incongruência de uma mesma Constituição 
estabelecer para a escolha de Presidene da República e 
representantes de Assembléias legislativas, e depois, 
cliamãndo-os de representantes da Assembléia legislati
vas, que dentro _dos princípioS. constitucionais e de Díi'ei:. 
to deviam ser" representativos da própria asserilbléia le
gislativa, pelo próprio regime brasileiro, sejam escolhi

- dos pela bancada da maioria. Esses causuísmos deram a 
este País a 3.narquia em que vivemos, -não só na Ccó:Oo
mia, nas finanças, como na política. O que nós assisti
mos é decorrência da falta, principalmente, de respeito à 
História futura do Pais,_de normas, de esquecimento da
quela norma básica para os legisladores, que ninguém le
gisla em causa própria, Felicito o ilustre Senador Hum
berto Lucena pelo magq.ífico pronunciamento que está 
fazendo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Grato a v: Ex• pe
las suas palavras, que realmente têm toda a razão de ser, 
sobretudo. quanto a questão dos causuismos, porque in
felizmente, nestes últimos anos eles têm frenquentado 
permanentemente a nossa legislação, sobretudo no cam
po polítíCO-eteitoral. 

E ainda agora, vê V. Ex~ qUe se lembrasse dessa i:nino~ 
ria inconformada, a que eu me refiro no meu proriunciii
mento,- outros e muitos causuísmos ainda haveriam da
qui até. o dia 15 de jarieiro. --- -- ---

O ~..-. G8s!ia. -Müller - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pediria vênia ao 
Sr. Presidente pará colher os Óltimos apartes ao meu 
pronunciainento e encerrar. 

Ouço o nobre Senador Gastão Müller. 

O Sr._ Gastio Mülfer - Senador Humberto Lucena 
quero aproveitar a oPortunidade para registrar, através 

_do seu discurso;' o's meus cumprimentos e os meUs paraM 
béns ao Ministro ~eitão de Abreu. S. Ex• hã mais de um 
ano já afirmara, os jornais publicaram e foi muito co
mentado em todo o Brasil, que não haveria a fidelidade 
partidária no Colégio Eleitoral. De modo que o Tribunal 
SuperiOr Eleitoral simplesmente confirmou aquilo que o 
tylinistro Leitão de Abreu já tinha dito há muito -teÍnpo. ·
Ísto já é um fato consumado, de que não bav~á fidelida
de no voto do CÓlégio Eleitoral. -Além dissO, Senador 
Humberto Lucena. não haveria sentido essa eleição no 
Colégio Eleitoral porque desde que se use o argumento 
çlo Senado_r Aloysio Çhaves, de que em 1982 o Colégio 
Eleitoral era maioria do PDS. então1 não precisava haver 
eleição. Era só o PDS fazer uma convenção, escolher o 
seu candidato e ele já estava eleito. Eles teriam 36 votos a 
mais no Colégio EleitoraL Mas, eles não se lembram qué 
o eminente candidato deles, o Deputado Paulo Maluf. 
tem dito arrogantemente que tem muitos votos da Opo
sição, entre os quais do nosso partido, o PMDB. Esses 
votos não seriam incoerentes, também? Nã-o seriam tim
bém de infidelidade partidária? Pois ·com o PDS compac
to, Paulo Maluf só poderia ganhar as eleições com 36 vo
tos a mais e S. Ex• aflrma, com toda a convicção, que 
Deus lhe deu, que vai ganhar por mais de noventa votos. 
Então, hã um paradoxo, "um contra-senso nas afirmaÇões 
dessa ala ~o PDS ortodoxo _qu<;' apóia o eminente Depu~ 
tado Paulo Malu.f. Congratulo-me_ com V. Ex• pelo bri
lhante discurso e lembro-me do ex-Presideq.te Ernesto 
Geisei. que diss~ uma vez, ePJ 1 [17, que _se q~eria instal~r 
neste País a ditadura da Minoria. É o que se ~tá queren· 
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do fazer agora. instalar-se no País e manter-se no poder a 
ditãdUra da Minoi-ia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V. Ex• 
complementa valiosamente o meu pronunciamento. 

O Sr. Moacyr D~arte - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

- O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Uder Humberto Luce
na, eu me permitiTia, apenas para avivar a memória de 
V, Ex•, declarar que o instituto da fidelidade partidária, 
a sua aplicação no Colégio Eleitoi-al, com as sanções pre
coriizadas na mesma leiislação, foi Cnfaticamente deferi.:.. 
dida pelo eminente ex-Governador Tancredo Neves na 
últirria.reunião do Côlêgío Eleitoral, desejoso de punir os 
infiéis do seu Partido que demonstravam inclinação de se 
m-aiiifes-táiein ~fávoràvelinCiúe ao candid<lto do PDS. A 
imprensa da épocà regístiOU em-manchetes declai-ci:çÕes-
do eminente ex~Governador Tancredo Neves e, hoje, 
candidato da Aliança Democrática à Presidência daRe
Pú biíCa, defeftdeiido a apHCabiliâade do instftuio ·da fide
lidade partidária. V, EX' rio seu discurso brifhailte, como 
todos os seus pronunciamentos, faz uma referência, em
bora fugaz, ao voto nominal escrito, Quero declarar que 
a tese foi trazida por mim à colocação, à discussão. Ela 
suscitou polêmíca, dividiu opiniões, muítos a defende
ram e muitos_a_ ela se opuseram, Apodada por alguns de 
injurídica e de inconstitucional, para mim foi confortan
te tomar conhecimento que estudiosos do Direito, her
meneutas conceituados da letra da lei, de conceitos e sa
bedoria irrefutáveis como, por exemplo, o ProfessorAl
fredo Buzaid, o Professor Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, o Professor da Universidade Federai do Rio de 

_ ___:_Janeiro, José Ariel de Castro; -aeclararam, em entrevis
tas, artigos e pareceres, que a idéia encontrava _arrimo e 
respaldo na Constituição, que era defensável e que era 
jurídica. COnsequenteme-nte, se trOuxe uina tCSe à discO$· 
são e à colocação, não posso ser suspeitado de pretender, 
com a aCiõÇão dessa providência inovadora, que só coli
de com a prax-is adotada nos Colégios Eleitorais anterio
res, esconder ou camuflar o meu voto. Foi uma idéia en
volvendo matéria de ordem interpretativa, que encontra 
respaldo na Constituição e que não podúâ jamãis ser 
acoimada de casuística ou meramente motivada pelo 
oportunismo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não me lembro de 
n~huma declaração do ex-Governador Tancredo Neves 
qUanto·a punição pof infidelidade partidária de qualquer 
correligfonárío do ex-MDB, que quizesse votar, na su
êêssão-pres1dencial, são nome indicado pelo então Parti
do oficial, a ARENA acho que hã um equívoco quanto a 
isto e em nenhum momento o Movimento Democrático -
Brasileiro, naquela época, se reuniu para tratar desta 
matéria. -

Quanto ao· que V. Ex• diz sobre fidelide partidária e io 
voto nominal por escrito, sei q-ue V. Ex• trouxe à baila o 
assunto no Senado Federal, e houve um debate aceso em 
torno dele. Mas V. Ex• não foí o úniCo, Vários outfos 
companheiros de seu Partido, na Câmara dos Deputa
dos, também se adentraram em considerações a respeito 
da matéríà~C a melhor resposta que V. Ex• encontraria 
seriam as declarações do jurista Miguel Re3Ie e, que é in
teiramente insuspeito porque é um homem muito mais li· 
gado ao ofidaliSmo do que à Oposição e que recente
mente, tendo sido o autor dos dispositivos constituCio
nais sobre a fidelidade e sobre o voto nominal, deixou 
-claro e patellte, através da imprensa, que a fidelidade 
não poderia ser exigida no Colégio Eleitoral e que o voto 
nominal teria que ser descoberto e oral. Portanto, foi o 

próprio au!_or dessas normas constitucionais que veio de 
público, sem que fosse convidado pela Oposição, Rem 
pelo nosso candidato, dar esses esclarecimentos. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, espera a Jllinoria incon~ 
formada contar com uma eventual decisão favorável, em 
última inStância; da maioria da Mesa do Senado Fede
raL 

Já não bastou mudar a composição do Colégio Eleito-_ 
ral da última eleição p3ra esta"? 

Querem, aiilda, violentar as consciências dos que livre 
e independentemente declaram seu apoio aO canQidato 
da oposição? 

Querem, ainda, violentar o postulado fundamental da 
eleição que é o da liberdade de escolha? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Embora esteja corivencido que, como jã decidiu o TSE 

para o caso de "fidelidade partidária" também a decisão"
sobre o .. voto nominal por escrito" escapa legalmente da 
competência da Mesa do Senado, aproveito para dirigir
me·especialmente ao Presidente do Congresso, Senador 
Moacyr Dalla. 

A nova situação de equilíbrio político_ entre os 
membros que compõem a Mesa do Senado levará, caso 
necessário, o Presidente a emitir o seu votO de Minerva. 
Sabe Sua _Excelência da responsabilidade histórica que 
terã eventualmente em suas mãos como Presidente esco
lhido pela unanimidade de seus pares para ser o repre
sentante supremo do Poder Legislativo.- Todos espera
mos e confiamos de Sua Excelência, ne-ssa fase de tran
sição política, o comportamerito isento e de magistrado 
que terll caracterizado os Presidentes desta Casa em toda 
sua história. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

- Presidente da República terá recebido apoio tão maciço 
dos mais diferentes setores da sociedade brasileira. As 
pesquisas de opinião, realizadas por empresas insuspei~ 
tas e divulgadas freqUentemente pelos órgãos de impren
sa, indicam que mais de 60% dos brasileiros escolheriam 
hoje o candidato das OpoSiÇões se pudessem votar em 
eleições diretas. Até porque as Oposições nãO temeriani 
a realização de urna consulta que submetesse ao referen

-do popular o resultado de nossa vitóriã no ColégiO Elei
toral. 

Não é possível virar as costas à vontade nacional e ig
norar os anseios da_ maio_ria esmagadora da nação. AJe
gitimidade do apoib popular é condiç[o essencial e indis
pensável para o exercício de um mandb.to político e sem 
ela, especialmente em época de crise grave, nenhum go
verno conseguirá e~frentar os problemas que exigem so-
lução imediata. -

Sr. Presidente,- Srs. Senadores: 
Não hã democracia sem alternância do poder e a de

mocracia que oS brasileiros des~jam é a democracia da 
maioria. Infelizmente o Senhor Presidente da República, 
apesar de ter jurado fazer deste País uma Democracia, 
afirmou recentemente que "às vezes os anseios do povo 
não exprimem aquilo que realmente interessa ao País." 
Na democracia que qUeremos, ao· Contrário, Os ã.iiSeiOs 
do povo é que definem o que interessa ao País. 

O__Faís ritudou _e muitos insisttml __ em ignorar essa "inu
dança. A maiofía da N açào já fez sua opção. A maioria 
dos_ po!íticos que vã:o votar no Colégio Eleitoral também 
fez sua escolha. Resta, agora, que a vontade da maioria 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: ___ ss@_ fi,vi'_e!I!-.~nte ez-ercida no Coiêgio Eleitoral. Resta, 
Nas verdadeiras democracias de sistema presidencia- - aíOra, qu!!-Tancredo Neves Seja -eleito em I ;i d1;janeift)é~ 

lista, a escolha de novos presidentes é processo normal e tome posse eril 15 de março_'!_ para promover as mun-
rotineíro que- culiriifl.a côrifa- posse daquele candidato dançaS essenciaiS __ que a Nação exige. 
que merece a preferência do voto popular. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

VivemOs no Btãsil um período espécial de transição. Osj_ornais estão-reple:tos dedenúriicüi.s-de corrupção, 
Após 20 arlós-de regime auiori.fáriO;:eifgO"tàdOs-õS roi;Cllr:.. --de violência,_ de tentativa_~e suborno. Uma minoria in~ 
sos legaís disponíveis para a imPlãntaÇão imediata de conformada tenta desesperadamente revivir os tempOS 
eleições diretas, as oposições aceita.ó:üi1 mais uma vez- da ~epúbli~a Velha em busca de casuísmos que garan-
disputar a Presidência da República de acordo com as tam _a derrota de quem ganha _e a __ vitória de -quem é der-
regras do jogo definidas pelo p-rópri~ regime autoritário, rotado. 
comparecendo com um candidãto ao ColêgTo Eleitoral. <roVefnadOi'es denunciam retaliações finanCeiras aos 

O Sr. Roberto Satumino- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Corri nluif<i honra, 
com a permissão do Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• vai 
me perdoar, mas a Mesa estã sendo complacente c_om V. 
Ex~. pois tem 42 minutos e ainda não têrminou o seu dis
curso. O eminente Senados_ RQbet~ S3t1,1rnino vai (alaL 
depois, bem como o Senador Nelson Carnç:iro, o Sen!l
dor Henrique San(illo para breves comuniCações. E aiil~ 
da há mais 8 oradores inscrit9_S._ 

O ·sr. Roberto Saturnino -_Apenas expresso a minha 
total solidariedade, a minha total concordância com 
tudo o que disse o nobre Senador Humberto Lucena nes:__ 
ta tarde. Era só a manifestaÇão de minha posição, e fa: 
!ando em nome do meu Partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado, 
nobre Senador e Líder Roberto __ SatJJ.rnino. 

Sr. Presidente, SrS. Senadores: 
I! preciso que- este ponto fiqüe bastante claro: as Opo

sições aceitaram as regras do jogo definidas pelo próprio 
regime: Eleições indiretas, mantidas, aliás, contra a von~ 
tade geral da na tão I 

Pois bem! 
Nos últimos meses, o candidato das Oposições, Tao

credo Neves, transformou-se, inquestionavelmente, no 
candidato da Conciliação Nacional, único capaz de pro
mover a transição pacífiCa para a democracia plena. 
Poucas vezes na nossa história polítiCa um candidato a 

seus Estados, em resposta à opção que fizeram pelo can
didato das Oposições, atendendo aos anseios populares. 
Preparativos para a decretação de "medidas de emergên
cias", numa área de 500 Km em torno de Brasília,_às vés
peras da reunião do Colégio Eleitoral, são ameaçadora
mente anunciadas nos jornais. 

Nos mais de dois meses que nos separam do 15 de ja
neiro_ e rios mais de 4_meses_que nos separam do 15 de 
março, é preciso que a Nação esteja vigilante e _o. povo 
mobilizado inteiramentê para que essa minoria incànfor- _ 
m"ã"ãa nãO COnsiga burlar suaVOnfB.de. -

-CC:mclamõ-;portanto, aos Srs. Senadores e DepUtados 
para nos unirmos, ·acima dOs Partidos_ numa ,vigília cívica 
que s.ó terminará a 15 de março~ A autocolivocação ex
traordinária_ do CongrC:&so" Naç_iooal, a partir de 5 de de
zembro próximo, é o mínimo que podemos faz.er para 
permane-cer fiéis à vontade nacional e honrarmos o man
dato que recebemos do povo brasileiio. 
~a o que ~inha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 

Palmas.) -

-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) - Concedo a 
palavra, como Líder, a-o eminente Senador Nelson Car
neiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO ~PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

Ó SR. PRESIDENTE (Moacyr D~alla) - Con.ce<io a 
palaVra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma 
breve comunicação. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISAO DO ORA
-DOR. SERÃ PUBLICADO POSTERLORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Conce<io a 
palavra ao eminente -Senador Roberto Saturnino para 
uma breve comunicação. 

O Sr. Roberto Satumino (PDT- RJ. Para uma comu
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores_: 

Tenho r~bido, ultimaJ!lente, de muitos compositores 
de músiciPóPulã.r brisileira, composifoi-es-do Rin de Ja
neiro e de outr_os Estados do País manifestações vãrias 
de muita inconTOrmídade com o estado de coisas que rei
na no tocante à arrecadação dos seus direitOs autorais. 
As acusações que tenho recebido, Sr. Presidente, são 
realmente mu"ito pesadas, -são acusações estarrecedoras 
de irregularidades muit_6 grandes, num rol muito exten
so,_ que vêm sendo praticadas, jã há alguns anos, no 
ECAD, no Escritório de Arrecadação de Direitos AutO~ 
rais. Essa entidade está sob intervenção, e, se rlão me 
equivoco, já é a segunda ou terceira -intervenção que se 
processa sem que esta situação seja sanada. As inter
venções se sucedem e os processos irregulares de arreca
dação continuam os mesmos, a insatisfação e a incorifor
midade dos compositores continua também no mesmo 
grau, se não em grau mais elevado do que havia anterior-
mente. 

Há uma quase unanimidade entre os compositores, Sr. 
Presidente, na queixa de_ que récebem quantias filfimas, 
muito aquém do que deveriam receber pelos direitos au
torais, pela execução de suas músicas nas estações de rã
diO; rias tei6V!Sões, enfim, nos eSPetáculos públicos de 
t'OdO O P3JS:-Há evidênCias, "Sr. Presidente, de que quan
do reclamam jU.rúo ãõ- ECAD, esses comp-ositores fre
-qu-entemente recebem propostas até de suborno em troca 
de seu silênciO. 

O ta, Sr. PreSidente, esse assqnto já foi ventilado, mes
mo na imprensa pOr vãrias vezes, e· ilão é-posS"ível-qUe 
permaneça essa situação; razão pela qual uso esta tribu
nã Pãt=a·pedir·a-aterlção dã Ministra de Educação, a-Srf 
Esther de Figueiredo Ferraz, para que dê uma atenção 
maior a este caso e mande proceder efetivamente a uma 
auditoria minUciosa,- Uma auditoria profunda sobre o 
ECAD; que refaça a intervenção com outras pessoas, 
com OlJtros delegados de sua confiança_ para que esse es· 
critório pass~ a fu~cionar a contento e livré os composi
tores dessa irregularidade, desse clima de inconformis· 
mo, de insatisfação generalizada em que se encontra. 

Enquanto iSsO, Sr. Presidente, quero _anunc"iàr à Casa 
que -estou eStUdando, com a assessoria de muitos campo.:: 
si tores e advogados amigos, uma modifiCação extens-ã ria 
legislaçãO que diz respeito à arrecadação de direitos· ãll
torais. 

Mas, o objetivo principal dessa minha comunicação 
de hoje era pedir providências à Sr• Ministra no se'ntido 
de que se faça uma auditoria, se refaça ã atu"al inter
venção s_obre o E_CAD a fim de que esse ambiente de ir
regularidade e de inconformismo cesse de uma vez por 
todas sobre essa instituição. 

Era :o que tinha a dizer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Conce<io a 
palavra ao eminente Senad_or Martins Filho para uma' 
comunicação~ 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Para uma co· 
municação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Manda o_ bom s_enso que, em época de crise, 
administrem-se com redobrada prudência os parcos re
cursos disponíveis. 

Se há unanimidade na opinião nacional de que vive
mos um_a época de crise, não se pode dizer, infelizmente, 
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que o mesmo ocorra quanto à prudência na admínis
tração dos recursos do País. 

Chegando agora de meu Estad_o, trago sentida reiVTn
dicação do .Sindicato dos Proprietários Rurais_ da Região 
do Apodi que, segundo seu Presidente, o companheiro 
Leonildes Marcelino, vem lutando, de há longo tempo, 
para conseguir que os poços -perfurados pela PE
TROBRÃS na prospecção de petróleo, sejam aproveita
dos, nos casos de insucesso, para o abastecimento d'água 
naquela região, incrustada no semi-ãrido nord~tino. 

Isso, atualmente, não ocorre assim. 
A PETROBRÁS faz altos investimentos .na perfu

ração _dos poços e, constatada a_inexistên_çia d.e petróléo, 
lacra-os e os abandona inaproveitados, sem atentar para 
a imensa utilidade de que teriam como fonte de abasteci
mento d'água, numa região tão carente desse líquido 
como é aquela. · 

Sabemos que para o aproveitamento desses poços há 
necessidade de_i_nvestimentos_complementares, principal
mente em revestimentos, para impedir a contaminação 
dos lençóis profundos, mas sabemos também que é des
perdício de reçursos deixar sem aproveitam-ento um poço 
de alta vazão depois d_e perfurado, numa região sem á
gua. 

Costuma dizer o encarregado da PETROBRÁS na re~ 
gíão qu~ Ha finalidade da Empresa é abastecer de pe
tróleo o País e não de água o Nordeste, revelando que, se 
de um lado, é louvável seu espírito de lealdade à corpo
ração que serve, do outro, é caolha sua visão de Brasil, 
pois a PETROBRÁS não. pode ser um estado, dentro do 
Estado, com int~resses exclusiviStas, alienados do_ con_
texto nacional. 

Agora mesmo está sendo concàt.JJda a perfuração de 
um poço no Sítio do Algodão, em Apodi, denominado 
"Poço Pioneii;-o da Ostra' .. no qual a PETRQBRÁS iii
vestiu cerca de hum bilhão e quinhentos milhões de cru
zeiros e que, se-seguir o destino dos outros, será lacrado e 
assim permanecerá quando poderia ensejar benefícios 
capazes Oe justificar plenamente seu custo. 

Diante disso, faço veemente apelo às nossas autQTida
des para que estudem uma forma de aproveitamento des
ses poços, perfurados às centenas no Nordeste, com altos 
investimentos que, atualmente não deixam nenhum re
tomo. 

Fosse, talvez, o caso de se deferir a um órgão de desen 
volvimento, a função de explorar esses poços em progra 
mas de irrigação, de abastecimento de âgua à população 
no Nordeste brasileiro. 

O que não se concebe, de qualquer forma, é o des
perdício de .obras tã_Q_custosas e tão úteis .. apenas porque 
não ê finalidade da PETROBRÁS abastecer de água o 
Nordeste", quando conhecemos alguns poderosos que, 
através de força politica, conseguiram perfurar poços 
nas suas propriedades para produzir melões e vender 
para o_-~x.terior. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS_SRS. SENADORES: 

- Eunice Michiles - Claudionor Rodz - Gaivão 
Modesto -João Cas_t~lo __ ~_João Lobo- Marco _1\!fa
ciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- J:oão Cal
moo - Amaral Peix.oto - Roberto Campos. ..:.... Jorge 
Bornhausen. 

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

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PRDJETO DE LEI DO SENADO 
N• 139, DE 1984 

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

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 139, de 1984, de autoria do Senador 

DIÁRIODO CONGRESSO N AC!ONAL (Seç~oJI) 

Nelson CarO.eiro, que revoga o Decreto~lei n9 _1,541, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das Su_blegendas), tendo 

PAR_ECER ORAL; favoráy~l,_proferido em !'Je
-- - -nário, da Comissão 

_:_-de Constltulçio e Justiça. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer 

sentados. (Pausa.) 
. !tej~itado. 

O SR._ Ht_LIO GUEIROS- Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Hélio Gueiros. 
. A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a Plenário. 

Está- sl,ispensa a· sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 30 minu~os, a sessão é 
reabertã às 16 horas e 40 minutos.}_ 

O-SR. PRESIDENTE (Lomant0 Júnior)_- Está rea~ 
berta a sessãO": Persistindo a falta de quorum, a PreSidên· 
cia deixa de proceder a verificação solicitada. A vot_ação 
do projeto fiCa adiada. 

Igualmente, os demais itens da Oidem do Dia, todos 
em fase de_ votação, constituídos pelos Projetas de Lei da 
Câmara n's 10/81,44/81,53/77,65/79, 14/84,211/83 e 
79(79: Projeto de Lei do Senado n9s 13/80 e 41/82, ficam 
com a apreciação adiada para outra oportunidade. 

O SR. PREsiDENTE (Lomanto -Jú-niof) - Há ora
dores inScritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavr·à-aO nobre Seilador Helvfdio Nunes~ -

(Paiis:i.) -
S. Ex• não está presente. 
Concedo a_ palavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 

(Pausa) -
S. Ex• nãó está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

(Pausa.) 
S._ Ex• não está presente. 
C0i1.Ct:do a pai8.Vra ao nobre Senador Moacyr DUarte 

(P<illsa.) 
S. Ex• não está presente. 
Corictdo __ a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadore~ 

Apesar_ das p~omessas reiterãd~ do <J:ov_erno, _até hoje 
riãO foi pOsSí~ei o encaminhamerito ao CongreSSó Nâcio~_ " 
nal de proposta do Poder Executivo, atendendo a uma 
n;_ivindicação dos funcionários pUblico federaiS, acalen
tada há mais de dois decênios, nO sentido do pagamento 
do 139 salário aos estatutárioS. 

A gratificação natalina - com esse nome criada por 
iniciativa do ex-Senador Aarão Steinbruch hã mais de 
vinte anos- beneficia não apenas todos os assalariados 
da iniciativa privada, mas também os servidores públicos 
-federaiS~ -estaduais ou- municipais~ Sob -o regirrie da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Disso resulta que, na mesma repartição da Adminis
tração direta ou indireta, podemos ter dois servidores, 
no exercício de funções análogas, um percebendo doze e 
o outro treze salários anuais. 

Essa_ situação de injustiça não pode perdurar. O 
princípio d~ isonomia salarial, que terit as-sento no text_o 
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constituciorial, atribuindo para o mesmo trabalho igual 
saláriÕ, sem eXceç_ão de_ ida~e, nível cultural ou qualquer 
outra distinÇãO, preCiSa ser ãmplamenie praticado e não 
a" penas na e~presa privada, sen~o também em todos os 
setores pl:íbiicOs, estaduais, federais ou municipaiS, paia 
que haja uma verdadeira justiça distributiva. 

Quando se assiilãfa a impossibilidade do Tesouro para 
o paganlento do 139 salário ao funcionalismo federal, 
deve_ter em yista que ele representaria doze por cento 
sob_r~-~- folha de_ ordenados, _não_- signifiCando em cinco 
por Cento d;;- dTSj)êndiO rlacional. Além disSo, esse di
nheiro não vai ser entesourado - principalmente pelos 
pobres aposentados - mas logo depois de pago irá 
diluir·se na compra de bens, principalmente de primeira 
necessidade,_ significando um incremento imediato às ati
vidades mercantis . 

Os ecQnomistas da escola monetarista devem 
convencer-se de uma vez por todas de que o salário é o 
maior -inStrumento dinamizador da indústria, do comér
cio, da agricultura e dos serviços, porque rápida e neces-

--sariamente se dilui no mercado. - -~--

EsperanlOs que o atual GoVerno se antecipe ao próxi
mo e· faça justiça. aos servidores federaiS. atribuindo-lhes 
o 139 _salãrio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador LoLLrival Baptista. 

O SR, LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun- _ 
cia o seguinte discurSo.) - Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res. _ 

O desmembramento do atual Ministêrio da, PrevidêSJ
cia e Assistência Social (MPAS) nas aluais circunstân
cias- quando um colossal déficit orçamentário de qua
se 2 trilhões_ de cru<Z!!:iros, se avoluma, enquanto_os meses. 
vão passando, e a hiperinflação parece ter escapado aos 

-controles governamentais -torna.se uma imperiõsa exi
gência da tracionalidade técnico-administrativa, e do 
simples bom-senso. 

O enorme desequilíbrio orçamentário do MPAS, 
ameaça- desestabilizar todo o sistema pr"evidenciãrio, 
além de anular a atuação dos dois órgãos básicos incum
bidos das iniciativãs, empreeõ_climentós e atividades con
sideradas como tipicamente de "assistência soCial" -
isto é,_as Fundações LBA e FUNABEM. 

o que isto significa, erri termos concretos de funciona
mento- quotidiano, -pode- se! exemplificado pela Fun
dação Legi~o _Brasileira de Assistência (LBA), que pas
~ou à jurisdiÇãO do MPAS em virtude do DeCreto n' 
'74.000, de 1' de maio de 1984. 

Desde então, a i..BÁ. tornou-se inte1ramenu: aepc:uut:n
te do oÍ"çamento do MPAS, num percentual trrisório de 
0,86%-e de ·recufsos <ileat6ri()s oriuRdoS do FINSO· 
CIAL, os quais conjugados são insuficientes para aten
der aos encargos da instituição com os seus programas 
de Complementação Alimentar, implantação de uma 
Rede Nacional de Creches-Casulo, Assistência às Mães e 
CriançaS -carentes, aos Excepcionais, aos Idosos. Socor
ro às Populações flageladas por ocasião das calamidades 
maiOrres (secas e inundações), e assim por diante. 

A outra "benemêrita entidàde, a VENAàEM, que sur· 
giu no panorama da administração_ federal com a L~i n9 
4.-513/64, encontra-se em situação de precariedade orça
mentáríã ainda mais dificil do _que a LBA. 

As duas Pundaç_ões reunidas se diluem nas gigantescas 
estruturas previdenciárias, subdimensionadas .: carentes 
de ~llJ'S--º!1~- exigindo, ambas, uma completa reformu
lação conceituai, técnica e operãtiva, no contexto de uma 
nova e arrojada abordagem sistêmica dos desafios da as
sistêncfa soCial. 
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O aesdobramento do MPA_S, com o advento de uma 
Coordenação Nacional, a nível de Ministério Extraordi
nário, englobando as duas Fundações, deixaria aquele 
Ministério adstrito, exclusivamente, às funções básicas, 
de natureza previdenciãria, podendo, afinal, concentrar
se na solução dos seus imensos problemas. 
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nhã. Se não investirmos, sobretudo cm alimentoS, 
na fase mais vulnerâvel da infância, tudo que se fizer 
depois, será tarde demais. Isto porque as seqUelas da 
desnutrição, nos primeiros anos de vida, são sim
plesmente irreverSiveis. São elas as grandes respon
sáveis pelo acréscimo, cada vez maior, que teremos, 
nas_ gerações futuras, de deficientes fisicos e mentais, 
de marginãís e marginalizadosn. -

Essa idéia não é nova: surgiu por ocasião do funciona
mento da Comissão Parlamentar de Inqu~rito que inves
tigou a trágica -situação das famílias pobres e crianças ca-
rentes no Brasil, a então denominada CPI do Menor, em Queira Deus que·as autoridades responsáveis pela as-
1976. sistência social, do futuro governo, levem cm considc-

U ma das cone:lusõ~ mais inovadore_s e polêmicas dcs- ração os autoriZados ensinamentos e advertências da Se-
sa CPI consistiu, precisamente, no projeto-do desdobra- nhora Léa Leal que, nestes últimos anos, tem vivido, 
mento do MPAS e conseqaênte implantação de uma quotidianamente, uma imensa e insubstituível experiên-
Coordenação Nacional a nível de Ministério Extraordi- cia na luta contra li marginalização social e a pobreza de 
nârio. __ _ ___ __vastos segmentos da população brasileira. 

Em seu famoso Relatório sob r(: "A Realidade BraSi- - -- --- Felicito-a pela sabedoria imanente e plena viabilidade 
Ieira d_o __ Menor", aquela CPI advertiu que, na hispótese dos seus conceitos e propostas, que refletem uma menta-
da rejeição dessa proposta ..... chegaremos, então, 80 lidade arejada, evoluída e progressita, a serviço do bem-
ano 2000, na condição de uma potência emergente fru~ estar das populações carentes e desassistidas deste imen-

tada, socialmente atrasada e internacionalmente desmo- 50 País. 
ralizada- o gigante sul-americano de pés-de-barro •• .'' Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 

Essa grave advertência foi uma resultante dos levanta- Pafriias.) 

mentos estatísticos promovidos pela aludida CPI, atra- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
vés do PRODASEN, os quais compfõvaram a existan- LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:_ 
cia, em 1976, no territónio nacional, de 25 milhões de 
menores carentes, dos quais cerca de 4 milhões eram os DE UM CONGRESSO E DAS CRECHES 
chamados trombadinhas, pivet~. ~"menores abandona
dos" propriamente ditos, além de, aproximadamente, 
600 mil infratores e deliqUentes-infantis, vivendo em con
dições patológicas irrevêrSiveiS, itaS fi"onteii"as da crimi
nalidade. 

Estas considerações me ocorreram à margem da leitu
ra do magnífico, oportunO e corajoso artigo da Senhora 
Léa Leal, incansâvel e digna Presidente da LBA, cujo ex
cepcional desempenho jâ a credenciou ao profundo res
peito, carinho e irrestrita admiração do povo brasileiro. 

Sob o título abrangente "'De um Congresso e das Crê-: 
ches", o referido artigo da Senhora Léa Leal foi publica
do pelo Cori'elo Brazlliense, em sua edição de domingo 
passado, 4 de novembro de 1984. 

A propósito de algumas proposições aprovadas pelo I 
Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, relativa
mente a alterações que deveriam ser efetivadas na Legis
lação; c-onforme sugestões _do Ministro Arnaldo Susse
kind, a Presidente Léa Leal demonstrou, de maneira irre~ 
toqufvel, a alienação, inocuidade e inexeqUibilidade da
quelas proposições no tocante à assistência à maternida
de, ao sistema de creches e aos serviços de assistência so
cial e aniparo aos trabalhadores. 

"o que julgamos necessário,.- asseverou a Se
nhora Léa Leal no artigo em apreço,-cuja incorpo
ração ao texto-destes comentários solicito neste mo
mento, --:- "na realidade social brasileira, especial
mente quando nos encaminhamos em direção a um 
novo Governo, é sepilã'at a ~-dos coutrlbuln
tes prevldendirios da uolstflda derida aos meaos 
favorecidos", ··como fruto de nos~ experiência no 
campo social - prosseguiu - coadufmos lleJ' w .. 
presclndfvel o desmembnmento do Mlalstfrlo da Pre
ridêocla e Asslstêocla Social, para dar lugar a um 
oovo órgão com atribuições espeefflcas, rec:unos pr6-
prios e soluções adequadas". 

Acreditamos que a insigne Presidente da LBA tem 
toda razão quanto às soluções que propõe em seu artigo. 

Conforme esclareceu, '"a Previdência C a Assistência 
só têm em comum o <;<hamado. "social". 

'"A primeira recebe e retribui. A Assistência So
cial é um investimento cujo retOrno pode ser consta
tado a curto, médio o_u longo prazos. O investimen~ 
to na criança de hoje representa a economia de ama:-

Ua Leal 
No I Congresso Brasileiro de Direito de Trabalho, foi 

aprovada uma carta elucidando reformàs a serem efeti
vas na nossa legislação, tendo como relator o Ministro 
Arnaldo SuSsekind. 

No que concerne a: o amparo à maternidade, especifi
camente quanto às creches, concluiu o Congresso. e está 
registrado no citado doCumento, alínea c;i:, "eliminar, 
tanto quanto passivei, a proteção legal ao trabalho da 
mulhCr que gere diScriminação. Nesse sentido o amp·aro 
à maternidade deve ser atr:íbuído à Previdência Social C 

-aos Serviços Sociais_ e motivada a instalação de creches 
de bairros, nas grandes cidades sem ônus direto ao em
pregador". 

Realmente, a legislação-em vigor,§§ lO? e2'? do art. 389 
do texto consolidado, é falha, pois a obrigatoriedade 
constante da legislação é suprida, quando eficiente a fis
calização, por pequena multa, sem maiores reflexos para 
a empresa, sendo que a solução dada pelo§ 2' é facultati
va, dependendo da boa vontade dos empregadores para 
estabelecimento de convênios. 

Por outro lado, tais dispositivos legais, obrigando ao 
-empregador a implantar creches após a contratação de 
de~erminado número de mulheres, discrimina no empre
gO a própria mulher. 

Na realidade, é neCessârio mudar. 
_ Mas. seria a proposição aprovada pelo Congresso de 

Direito do Trabalho a melhor solução para a assist&lcia 
à maternidade com relação ao sistema de creches no 
País'? 

Teria o Ministério da Previdência e Assistência Social, 
com a determinação de um novo encargo, recursos sufi
cientes para sustentâ-lo, quando se sabe dos esforços 
despendidos por aquele órgão para cumprir com os seus 
atuais encargos'? O MPAS atravessa hoje a sua maior cri~ 
se de desequilíbrio orçamentârio. Segundo declaração 
recente do Ministro do Planejamento, Delfim Netto, o 
DEFICIT da Previdência "decorre praticamente do mal 
ajustamento da receita ao crescimento da despesa do sis
tema previdenciârio". 

Depreende-se,_ dai, que seria muito ~imples se, num 
passe de mâgicã, em conseqaênciã -de uma alteração le
gal, fosse o MPAS contemplado com maiores recursos 
para a implantação de· creches, em todo o Brasil, como 
preconiza a Carta do I Congresso de Direito do Traba
lho. 
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Oportuno se torna ressaltar que a solu~o de tão grave 
problema social vem sendo a meta prioritária da atual 
àdministração da LBA. 

A Fundação Legião Brasileira de Assistência, ê)ue pas~ 
sou à jurisdição do MPAS através do Decreto n' 74.000, 
de 1"' de maio de 1974, depende, desde então, exclusiva~ 
D_lente do orçament.Q_ daquele ·MiniStério, num percentual 
de 0,86% e~ eSporadicamente. de recursos oriúnljos do 
Finsociã.l para a atender a imímerOs- programas que se 
iniciam· na ·maternidade e na infância e se estendem att a 
velhice. 

Somente o Programa de Assistência 8os excepcioD.ã.is 
leva 20% do orçamento da Legião. O de Educação para o 
Trabalho, o de Complementação Alimentar, o de 
Creches-Casulo (próprias, conveniadas, domiciliares ou 
de em~rgência} assim como os demais programas realiza.: 
dos de Norte a Sul do Pafs e expandidos, especialmente, 
no Nordeste, tornam-se de dificil execução, face à defie 
ciência, cada vez maior, dos recursos necessários. 

Embora o Governo tenha interesse relevante em sOíu
cionar tais questões sociais, a verba do MPAS dependerá 
sempre de fluxo de caixa, tendo como objetivo primeiro 
cumprir os compromissos para com aqueles que contri
buem, ou seja, garantir a previd&lcia dos que. em última 
anâlise_,_ por ela pagam. 

Af -yem o cerne ~a questão. A Previdência e a AssistCn
cia só tem em comum o chamado Social. A primeira re
cebe e retribui. A assistência social é um investimento 
cujo retorno pode ser constatado a curto, m~dio ou lon
go prazo. O investimento na criança de hoje representa a 
economia da amanhã. Se não investirmos, sobretudo, em 
alimentos, na fase mais vulnerável da inlã.ncia, tudo qu~ 
se ftzer depois, será tarde demais. 

Isto porque as seqUelas da desnutrição, nos primeiros 
anos de vida, são sirilplesmente irreversíveis. São elas as 
grandes responsáveis pelo acréscimo, cada vez maior, 
que teremos, nas gerações futuras. de deficienteS fisicos e 
mentaís, de marginaiS e de marginalizados. 

No Brasil, a assistência social vem sendo prestada de 
forma descoordenada, o que acarreta tremenda superpo
sição de áreas de atendimento e, conseqUente diluição de 
recursos. 

A solução preconizada no I Congresso do Trabalho, 
se aceita, seria mais uma a constar do texto legal, sem 
aplicação prática, pois substituiria a obrigatoriedade do 
empregador pela de um órgão _oficial, sem verbas especi
ficas para assumi-la. Tal solução, porém, Dão é aconse
lhâvel, especialmente no campo da assistência social que, 
em P,enhum pafs, deve estar atrelada à Previdência e só 
dela depender. 
_ E preciso que a soCiedade também participe para a 

melhoria das condições de vida do seu povo, prioritaria
mente das crianças que não cessam de nascer. Para impe~ 
dir o "fantasma demográfico" não houve, até hoje, estae 
belecida uma politica de planejarnento familiar adequa
da. 

Essas crianças, oriundas das classes de mais baixa ou 
nenhuma renda, não pediram para vir ao mundo. A nós, 
compete ajudá-Ias a sobreviver dignamente, nem que, 
para alguns, seja apenas por sabê-las convivendo amae 
nhã com nossos ffihos e netos. 

Estas considerações, baseadas num trabalho efetivo 
junto às camadas mais carentes do Pais, levaram a Le
gião Brasileira de Assistência·a desencadear um~. "Cam
panha Nacioilal de Creches", cujos resultados demons· 
traremos oportunamente. 
_ O_ que julgamos necessário, na realidade social brasi
leira, especialmente quando nos encaminhamos em di
reção a um novo Governo, é separar a segurança dos 
contribuintes previdenciârios da assistência devida aos 
menos favorecidos. 

Cõffio fruto de nossa experiência no campo social, 
concluímos ser imprescindível o desmembramento do 
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Ministério ·-da Previdência C 'Assist~ncia Social, para dai
lugar a um novo órgão com atribuições especfficil.s, re-
cursos próprios e solu_~ a_d_c:quadas. -

Esta a tese jã c;:ncampada pelo eminente Ministro Jar
bas Passarinho que, na espinhosa missão que-lhe foi carl
fiada, não tem poupado esforças pará salvar a Previdên
cia Social. Considera"'O Ministro que; .. o mais justo pãtã 
a área da assiSlênciã so~iãCé-li!Da. cr~cen.te p)ttieipação 
da União, fundamentalmente através do Finsodal". 

Mais uma vez a colocação feita-pelo Ministro da Pre
vidência está absolu(amente cQrreta. O Pin_social, como 
o nome indica,-rorCrTado para apoiar .. prioritari~m-ente, 
através da contribuição das empreS'as, programas desen_
volvidos nas áreas_da Educação, Saúde, Habitação e cJa 
AssistênCia às popliiações mais carentes do País. 

Léa Leal, assistente social e socióloga_, é presidente da 
LBA. . 

Correio Brazilie~e 4-lJ-84. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão Maller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,. Srs. Senado
res: 

A luta pela conquista do Poder Federal ou pela sua 
manutenção estã partindo por um plano inclinado, por 
todos os ângulos que se observar, dos mais desagradá
veis._ 

Justifica-se que os eventuais detentores do P_oder lu
'tem para mantê-lo, mas, desde que o façam, dentro dos 
princípios fundamentais da moral e d_a ética. N gte-se que 
ao passar do tempo isso não se observa. Parte-se, noya
mente, para os deslavados casuísmos, pela caça dos vo
tos, pelos métodos mais escabrosos e condenáveis, ~nfiin 
as barreiras morais e -éticas foram, totalmente, relegadas 
ao quinto plano. Os detentores do Poder Federal, por 
mais de 20 arios,-sentem:,;se em-pâriiCO, quando percebem 
que não o manterão num jogo limpo da demoCracia e 
partem para ignorância como se diz Vulganriente. 

O exerilpló de cima, lógico, provoca O 3parCCimento 
de figuras menores que desejam aparecer de qualquer 
fonna, numa ânsia de vedetismo incontida de clepto
inaníaco em pleno vigor, como o Governa_do:r d~ Mato 
Grosso, produto gerado pela corrupção e pela fraude, a 
fazer declarações bombásticas, despudoradas e agressi
vas, crinado uma imagem de que Mato Grosso é terra ds 
violência ·ou coisa_que o valha. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Cuiabá, Cãpital 
do nosso Estado, pacífica, culta e acolhedora, considera
da cidade agarrativa, não pod~ ser vista, graças ao Go
vernador, gerado pela corrupção e pela fraude,' um bo
quirroto iricoriigívi:l, como uma cidade agressiva, quan
do na verdade é, tipicamente, hospitaleira. 

O -que se sabe, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é que essa figura esdrúxula que o Brasil inteiro sabe 
como foi- eleito, para uso externo é malutista exaltado, 
porém, por baixo do pano, não é nada disso, pois, telefo
nou, em Cuiabã, para um alto dirigente do PMDB, ofe
recendo toda a estrutura do Governo Estadual, para o 
sucesso do comício de Tancredo Neves, nó Próximo dia 
10 de novembro. Entre os oferecimentos está dinheiro 
para despesas e naturalmente esse numerârio não sairia 
do seu bolso e sim do eráriO~ eXC:c-.:itaftdo um ãto, por to-: 
dos os títulos, condenável. 

O tal Governador, produto gerado pela corrupção e 
pela fraude, anuncia pelos quatro ventos em Cuiabá e 
todo Mato GrossQ, faltando com a verdade, que esta 
ajudando a campanha de Tancredo Neves, financeira
mente, por intermédio da viúva do grande estadista desa
parecido Juscelino Kubitschek. Vejam. Srs. Senadores, 
como o ilustre candidato de uma facçãO do PDS está 
sendo traído e por um dos considerados mais enérgicos 
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defensores da candidatura, já derrotada. Sem eJicrúpu
, los, õ detentor eventual do Poder Estadual, age como um 
bom Pin6quio e cada vez inais Cresce o seu·nar_ií:_; Ele, Sr. 
Presidente, Srs. Senador~. está adotando, aquela já co
nheCecifSsima atÍtude de acender uma vela. a Dells_e outra 
ao diabo. 
·~Dízêm que quem·a_dola esse comportamento, no fim 
fica mal com os dois. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, diante desse .s:omportamento, não ético do S_r. Go
yey_o_ador, pro-duto g_erado peJa corrupção e pela fraude, 
_g _ _Qiretório_:R,.egion;d do Ply[DB,_d~ Mato Gr_osso emitiu 
_a no~a qficiaT que Pa~C)_ a ler: -- - ~ 

"NOTA OFICIAL DO~PMDB 

O Govermcdor Júlio Cainpos, ·em entreviSfa do 
dia 23 do corrente, ao programa .. Bom Dia Brasil", 

·da TV Globo, declarou que se dirigiu aó Presidente 
dQ Di!'fitório Regioilal do PMDB para oferecer to
dos os recursos necessários para a realização do 
comício do candidato Tancredo Neves, em Cuiabá a 
lO de novembro próximo. 

O PMDB esclarece que realmente o Governador 
~e _dirigiu ao Presid_ente, fazendo essa oferta; toda

- -vi_a, levado o fato ao conhecimento do_ Partido, este 
cl_ecidiu que não deveria ser aceit~. . 

Em face das declarações do Governador a_ Co
missão Executiva do PMDB decidiu expedir a pre
sente Nota para esclarecer que todas as providên
Cfã.s relacionadas com a realização do comício e a vi
sita_do Dr. Tancredo Neves a Mato Grosso são cus
teadas e promovidas pelo Partido e pelo povo. 

Cuiabã, 24 de outubro de 1984. - Lenine de 
CJ.Dlpõf Póvoas, Presidente da Comissão Executiva 
Regional. - Deputado Luis Soares, Secretário
Geral do PMDBJMT 

Nos próximos dias., o Diretório divulgarã outra nota, 
afirmãndo, com antecedência, que o Partido não aceita e 
rejeita qualquer ação agressiva 'ou coisa semelhante com 
relação ao candidato de urna facção do PDS que visitará 
Cuiabá, dentro de alguns dias. 

O PMDB não participará e condenará mesmo, repito, 
qualquer envolvimento, se houver, de agressão ao candi
dato que estará em nossa Capital. O povo mato
grossense e cuiabano sempre pautaram pela hospitalida
de indiscut[vel, aliás, marca registrada do povo da nossa 
terra e portanto já se condena, por antecipação qualquer 
tipo de hostilidade ao candidato que visitará a nossa ter-
ra. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomar-se--á, ainda qutra 
precaução, isto é, o Presidente do Diretório Regional do 
PMDB, de Mato Grosso, solicitará, ofiCialmente, a Polí~ 
cia Federal, se houver bandeiras v_ermelhas; ou de Parti
dos não legalizados no grande Comlcio do dia 9 (noVe) 
do corrente, sejam çletidos, sem violência, os portadores 
das mesmas e identificados na presença de toda a im
prensa, ou seja, escrita, falada e televisada. O PMD_P de 
Mato Grosso deseja que fiQue bem claro que nãQ será 
responsável por qualquer procedimento que não se afine 
com os hons princípios legais _e de hospitalidade. 

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

-o SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
à palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~: 

CENTENÁRIO DO JORNAL 

"DIÁRIO POPULAR" DE SÃO~ PAULO 

Há órgãos de imprensa que, por fefletirem a Vi.dà. e os 
valores da comunidade onde atuam, acompanhando-a 
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na sua evolução, ostentam existência sólida e permanen
te, que se peipetua no Passar dO tempo- e nas grandes 
C'ausas de que se fazem bastiãeS. 
~ O jOrriafD~o Popular, de São Paulo, cujo centenãriõ 

amanhã se comemora. é" um desSes órgãos que, pelas in
formações que veiCula e perenidade doi valores. que, ao 
longo dos anos, tem sido capaz -de contribuir para for
mar, assume elevado sentido público, adensando a nossa 
heranç~ -sociaL 

Já na Sua fm1daçã:O fOi marCado pelo signo de patrióti
cas ca_mpanhas que corresponderam sempre aos anseios 
da NaçãO-brasileira: A causa da Abolição- Cxp·ressão 

-.dO SenliriU:-fito de justiça e liberdade do nosso povo -
teve nos notiCiáiioS-e editoriais das edições-de então do 
DI4rlo PÕpular valoroso campo de luta. 

A identificaÇão com os ideais da nacionalidade revela
se logo no primeiro número, que circulou no dia 8 de no
vembro de 1884, cujo editorial previa a Proclama-ção da 
República, que viria a coriCretizar-se cinc-o- anos depois. 

Foi c-riado por José Maria Lisboa, que antes de fundar 
S<:U- próprio jornal, era diretor~gerente de A Província de 
Sio Paulo (que com a Proclamação da República passa
ria a se chamar O Estado de S. Paulo, fundado em 4 de 
janeirO de l.875)". DivergênCias entre José Maria Lisboa e 
um. outro diretor ftzeram com que ele deixasse a Re- __ 
dação no que foi acompanhado por seu grande e fiel 
amigo Américo de Campos, para estabelecerem seu pró· 
-ptio jornal. 

Além de _excelen!e j_ornalista '.'de pena", José Maria 
Lisboa co_~hecia profundamente os segrego_s de compo
sição, "irirPfêssão e todas as minúcias da arte gráfica. Se 
não fosse apenas essas qualidades, ele mantinha também 
um rol de seus amigos mais íntimos, -os intelectuais mais 
_expoentes da época, que se dispuseram - por ideal ao 
jornalismo·- a colaborar com o novo diário que nascia. 

A segunda etapa da vida do Diário Popular foi essen
cialmente difícil, e muitas barreiras tiveram que ser ar
duamente transpostas. 

Com a Proclamação da República, Américo de Cam
pos foi convidado a ocupar um cargo diplomático: o 
Consulado Geral do Brasil em Nápoles, Itália. José Ma
ria Lisboa c_omprou a parte de Américo de Campos, 
tornando-se, assim, único proprietârio do Diário Popa
lor. 

Novos colaboradores vieram abrilhantar as páginas 
do jorri~li, e logo Lisboa pôde contar com o trabalho de 
seus dois_ filhos, Amadeu e José Maria Lisboa Júnior, 
que passavam-a mã.ior parte do dia na Redação, na Rua 
Imperatriz (atual 15 de Novembro). 

Chegamos ao ano de 1910, quando tudo mudava no 
Pa[s, A cidade e o Estado de São Paulo não eram os mes
mos do Segundo Império. A imprensa também evoluía. 
Desgosloso_ com a _doença de Amadeu, José Maria Lis
boa Lo pa~ passou a direção efetiva do jornal para seu fi
lho, Jot;;é Maria Lis~oa Júnior, que mudou as máquinas 
da Redação para a Rua João Bricola. E_ o Dl,rlo Popular 
s_e instalou num sobradão confortável, de três amplos an
dares. 

Oito anos depois, em 1918, com o falecimento de José 
Maria Lisboa, a proprie_dade do jornal passou para seus 
cinco filhos: Leonor Lisboa Caldas, Mariana Lisboa 
Soares, Merce_des Lisboa Seng, José Maria Lisb.oa Jú
nior-e Amadeu de Castro. Lisbo~. 

Em 1940, Rodrigo Soares Júnior e José Maria LisboB 
Walter Seng passaram a integrar a direção do jornal, 
cujo crescimento o edifício da Rua João Brfcola não es
tava mais comportando. Poucos anos depois, José Maria 
Lisboa Walter Seng veio a falecer e passou a ocupar o 
-cargo de díretor um bisneto do fundador: Rodrigo Lis
bOa--Soirts, qUe p!iSSou i trabalhar ao lado do- pai, Ro
drigo Soares Júníor, e que hoje é o Diretor-Presicientedo 
Dlirlo Poplllar. 
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E o Diário Popular mudou~se mais urna ve~ para a 
Rua do Carmo. A mudaoç~ para a Rua do Carmo repre
sentou um perfodo de grandes 'e saudáveis transfor
mações: o jornal crescia e'sua popularidãde aumentava. 

Fo-i Uriiã- etapa de grandes transformações: São Paulo 
crescia cillldntensidade. A industriã.lizaÇão tomava im
pulso e o Diário Popular se renovava. Foram contrata
dos muitOS- proiTssíon·aTs:-]ornalistas, fot6Si8.fõs, ·gráfi
cos. As mudanças eram como- seiva enriQUeCida a ali
mentar as evoluções. 

Os anos foram passando, e ó Diário Popular acompa
nhava a evolução. Chegou 1968. O mundo e o Brasil vi
viam um pefíOdo de eferveSCéilcia. N<;Sse ano, a Empresa 
Jornalística Diário Popular colocava nas bancas seu ir
mão mais novo: o Popular da Tarde, especializado em es
portes, que logo conquistou a preferência de grande nú
mero de leitor.es_, 

São P~Ulo estava cada vez ma:ior,_ os problemas de 
infra-estrutura se avolumavam, e desde O$ meados -dos 
anos 60 jâ se_ouVia falar de um novo si~temã dt;. trans_p_o_r
tes, capaz de atender à demanda da população. 

Em 1975, a Prefeitura- desapropriou a sede do Dlárlo 
Popular, na Rua do Carmo, para dar passagem à linha 
Leste-Oeste do metrô. 

O Diário Popular mudou-se então para a Rua Major 
Quedinho, onde funcionara antes a redação e ofieitias do 
Estado de S. Pauro. 

O jornal_ continuou a crescer. ~or~m criadas novas 
editarias, novas seções. Seus classifica"dos __:,-ião-Procu
rados, tão impo_rtantes, tão_ac_e_.ssíveis, tão aceitoS ~ 
também foram e continuaram sendo dinamizados. ___ _ 

A despeito de tQdas as dificuldades que teve de supe
rar, o jornal conservou-se "fora de qualquer compromis
so faccionário", como disseram os fundadores desde o 
inicio. E pretende continuar mantendo o mesmo rumo, 
sem desfalecimento. 

A Partir dos primeiros ·anos esteve ão-lado dos que se 
debateram pela Abolição e, a seguir, pela República, sem 
perder a noção de nossas realidades, contribuindo para o 
aperfeiçoamento político e o desenvolvimento económi
co do País. Mais tarde, defendeu o voto secreto, apoiou 
o estabelecimento da Legislação Social e ficou ao lado 
dos que não permitiram fosse nosso Pa[s dominado pela 
anarquia. 

Hoje, empresta sua solidariedade aos que se empe
nham sinceramente visando o restabelecimento -da de
mocracia plena, em um clima de tranqUilidade que per
.Piita a Continuidade do nosso desenvolvimento. 
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ComO é notório, a fidelidade à tradição não serviu de 
justificativa-·pafã. qu:e -o Diário Populal' permanecesse in
diferen_t~ __ às transformações e ao_ progresso do País. Ao 
contr~riO, ~onsei!Jiu prOSseguir ev_oluindo, adaptãrldO-se 
aos nOVoS tempoS e Conqt.iTstS.Ildo novos- espaços. 

Mercê da salutar influência de tantos outros destaca
çlos jprnalistaS:, t~is ~~mo Hen-~íque Mattellccí, Jupíacyr 
M. Rezende, Edgard d~ oJiY~ira. Ba~os, Aro'aury jó.Oior: 
o jornal te~m assegurado o seu elevado sentido institucio-
noal_CO_f!lO Q_rgão de i1!J-prensa !=f~ nÕtâ~e\ eXpressãoo~Qcial. 
Como todos estes, personalidades também ilustres, do 
porte de um ClãudiQ Lembo, expoente "da vida~ cul!_Urf!.l, 
política e social_~_o Pa_ís, ao lado de outros colaborado
res, contribuem, de form,a inestimável no sentido qe con
fe_riiem ao Di~rjo Popular, cada _vez _mais, o ~râter de 
valioso instrumento de afirmação doS-melhores valores 

_da C9munid~de paulista e da sociedade _br_asileira. 
Hoje, tendo como Pre_si_dente-J-I_çnorário- a figura Ve

nerafiâa de Ro~rigo Soares Júnior, como DiretQr
Presidente Rodrigo Lisboa Soares e. como Dire_~ores 

Francisco S_~_M·~ de Moura,_Luiz Augusto de Castro e 
Moziul Moreira Lima, completa seu primeiro centenário 
de existência. ' 

Por essas razões, Sr. Presidente, é que trago a estaCa
sa, pà'f-;t o ;de'.'id~ regist~o ~m ~eus Anais, o t~anscurso 
dos 100 anos_do.J).Iárlo Popula~,eem assim fazendo, não 

-apenas· homenageamos a-sua Direção, editores, jornalis
tas, colaboradores, funcionários e leitores, como tam~ 

- bém a_ própria imprensa brasileira, de cujo livre funcio
namento depende a própria sorte dos regimes verdadei-
ramente ct~mo_Crático.s. -

Muito obriiado. 
E"fa o _que tinha a dizer, Sr. Presi~ente. (Muito bem!) 

O SR. PRES}DENTE (Lomanto JúJtior) ~~ Não h~ 
mais oradores inscrito_s. 
_ _Nada mais h.avenqo a tratar, vou encerrar a._ presente 
sessão, designando para a sessãÔ extraordiÕ.âi'la das 18 
hoias e 30 minutos, anteriormente convocada,~ seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

-Disc~S~ão, em turno suPtemeniar, do Substitutivo do 
Senado a~ Projeto de Lei da Câmara n9 8_0, de 1984 (n9 
191/83, na Casa-de origem), de iniciiltiva do -Senhor Pre: 
sidente 4a Rep~bl.ica, que fixa os efetiVos da Polícia Mi
Útar do Terr.itóri.o Fedefal de Roraima, e dá outras pro
vidências, tendo 
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PARECER sob _n9 711, de 1984, da Comissão 
-De redaçào, oferecendo a redacão do vencido. 

-2-

DiSCussão, em turno- único-, dó paiecer da _Comissão 
de Relações Exteriores sobre '!. Mensagem_ 1'1_9 143, de 
19_84__(N9_.3_00/8_4,·na origem), de 20 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Seri-ado a escolha do Sr. Vasco Mariz, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Democrática Alemã. 

-3-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensa-gem n9 144, de 
1984 (n9 30i/84, na origem); de 20 de agosto do corrente 
ano, pela qtiaf o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Luiz Augus
to Pereir~ S_outo Maiq_r, Minis~ro de Pri~eira Çlãsse, da 
Carr~ira de DipiÕmãf.a, para exercer a funÇão de Embai~ 
xa4~r_ do Brasil j~.mto à República do_ Peru_. 

-4-

Discussão, em turno único, do parecer da ComisSão 
de RetãÇões Exteriores sobre a Mensagem n9 152, de 
1984 (_n9 315/84, na.Origem),-de 3 de setembro do corren
te aoo, pela qyal o Senh9r Presidente da República sub
mete à delib~ração do Senado a escolha do Sr. $izii1io 
Pontes Nogueira. Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaix.a
dor do Brasil junto_ ao __ Reino d_~ Suécia. 

-5-

Discussão, em turno únicO, do parecer da Comissão 
-de Coristituíção e- JuStíça sobre a Mensagem n9 201, de 
l984(n~ 408/84, na origem), de 5 de novembro do_cor
rente ano, pela qual o Senhor P_resjdente_da_ República 
subm~te à deliberação do Senado a escolha do Dr. Luiz 
Octãvfo Piies e A!bUqui;rque Gallõtti-para exercer o car
go de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga 
decorrente da aposentadoria do_ Ministro Pedro Soares 
MuõazL 

O SR. PR-EsiDENTE (Lomarltõ Júnior) - Estâ en
~rrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 16 horas e 40 minutos.) 

Ata da 193' Sessão, em 7 de novembro 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 --Eunice Michiles- Fábio Lucena
Raimundo Parente- Claudioilor Roriz -Gaivão _Mo
desto - Odacir Soares - Aloysio ChavC?S_- Gabr!el 
Hermes - Hélio Gueiros- Alexandre Costa-:- JOiõ_
Castelo - Alberto Silva - Helvídio Nunes - João 
Lobo - Almir Pinto -José Uns- Virgílio Tãvora __:_ 
Moac:yr_DI.Iarte- Martins Filho- Hul!lbert_O Lucena 
- Marcondes Gadelha - Milton _Ça_bra_l - Cid Sam
paio- Marco Macíel --Gu_ilherme Palmeira- Carlos 
Lyra- Luiz Cavalcante- Louri~aLBaptJsta.- Passos 
Pôrto- Lomanto_júnior- Luiz Viãna --João Calmãn 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

--- José lgnáciO- Ferreira-- Moacyr Dalla - Amaral 
PeixOto'-_:_ NeTiiOn- Carneiro - ROberto sãturnínO -
M_9Ô,_anAÇaYaba -~Aif;edo CampOs-- Aliíar"ill Furlan 
~-Benedito Ferreira ...::.-Henrique SantÜto - Mauro 
Borges- Ga-stãci" Müller- RobertO-Campos- ATfon
so- Camã7go-·..::...--Ãivlir0 Dias- Enéã.s Faria--=- Jaison 
Barieto -'Joige Borrlhauseri - Leili:iii \fargãs :...._ Car
los-Chiai'elli -_:.-OctáViO- Cardoso. 

~-o SR. PRESIDENTE (Lomanto Jtí.nior)-:- A lista de 
pTelfeJ;rç-a acuSa ·f5 comparecimento de 54 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

SOb a proteção de Deus, iniciamoS nossos trabalhos-. 

S~bre a mesa~ exp~i~n~e que vai ser lido pelo Sr. 1'-
Secretário · - -· --,1. " ~ ,__ 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISO DO MINISTRO-CHEFE DO GABINETE CI

VIL 
i>ã Presid~Õcl:a da RepUbUca 

N9 533/84, de 5 do corrente, encaminhando esclareci
mentos do MinistériO da Fàz;enda sobre os quesitos 
constantes do Requerim~nto de Informaç_ões n9 3, de 
1984, formulado pelo Senador Itamar Franco, com o ob-
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jetivo de instruir o __ Projeto de lei do Senado n'il 84, de 
1982. quç .. submete à aprovação do Senado Federal os 
contratos visando a obtenção de empréstimos interna-
cionais". -

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

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1"-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• :183, DE 191W 

Requerimento de urgência, nos termos do art. 371, alí
nea b do Regimento Interno, para o PLC 152/84, que al
tera vantagens dos cargos que especifica. 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1984. - Aloyslo 
Cham, Uder do PDS, Hamberto Lucena, Lfder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N• :!IW, DE 191W 

Requeremos urgência, nos terlnos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o PLC 170/84, que alte
ra a estrutura da Categoria Funcional de Fiscal de Tri
buto de Açúcar e Álcool, do Grupo Tributação, Arre
dação e Fiscalização, e dá outras providências. 

Sala das SessõeS, 7 de novembro de 1984. - Aloysio 
Claves - Uder do PDS, Humberto Lucena - Uder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Os re-que:. 
rimentos que vêm de ser lidos serão objetos de delibe
ração após a Ordem do Dia nos termos do art. 375, II do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi· 
dência comunica ào Plenãrio, em ôbediência-ao disposto 
no art. St, parágrafo único, iii fine, do Regimento Inter
no que, em decorrência da renúncia do Senador João 
Lúcio, assume nesta data o mandato, em caráter definiti
vo, o nobre Senador Carlos Lyra, da representação do 
Estado de Alagoas. 

Dispensadas as formalidades regimentais, uma vez 
que Sua Excelência jâ exerceu o mandato em primeira 
convocação, passa o ilustre Senador a fazer parte dos 
trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência recebeu, do Goyernador dO Estado de Mato 
Grosso, o oficio n'>' s/23, de 1984 (n'>' 766/84, na origem), 
solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da CQQ!:'
tituição, autorização do Senado Federal a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de USS 32,000,000.00 (trinta e dois mi
lhões de dólares norte-americanos), para o fim que-espe
cifica.· 

A matêria será despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. · 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turri(,- suPlementar, do substituti
vo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'>' 80, de 
1984 (N9 ,9,/83! n~_ Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que fixa os efc
tivos da Polícia Militar do Território Federal de Ro
raima, e dã outras providências, tendo 

parecer sob nt 711, de 1984, da Comissão 
de redação, of~ecendo a redação do vencido. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em di"' 
cussão o substitutivo em turno suplementar. 

O~ SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO.)- Sr. 
Presidenic, peço a- p3.iãvfa p3.ra discutii a maiérià. 

SR. PRESIDENTE (Loman~ Júnior)- Concedo 
ã Palavra ao itobre Scn3.dor BenCdito Ferrcifa; pata dis

- cutir a matéria. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO: Para 
discutir a mãtéria. Sem rCvisãO- do orador.)- Sr. Prcsi~ 
dente, Srs. Senadores: 

O projeto cm questão, que fixa os efetivos da Policia 
Militar do Território Federal de Roraima, pelos funda· 
mentos do Executivo e pela nossa experiência pessoal no 
Estado de Goiás, Cm que pese ser um Estado descoberto 
nos albores do século XVIII, poderá ser como u-ma hi
bernação, um isolamento, após a febre do ouro, à exaus
tão das riqUezas de superficie, permaneceu meu Estado, 
como sabem V. Ex•s, como que esquecido do contexto 
da Federação. Passando a uma vida quase vegetativa, 
com uma agricultura meramente de subsistência e tendo 
como potencial económico, para custear ãs pouqu!ssi
mas importações que os goianos pasSaram a fazer noS. es
tados litorâneos, o boi, seqUela deixada pe~os baianos, 
(juando para alf enviaram os pcq"ucnos rebanhos para 
apoiá à garimpagem, eritão existente ein Goiás.· 

Pois bem, Sr. Presidente, foi o boi que manteve o hoje 
pujante Estado de Goiás, priricipalmcnte em matéria de 
agricultura o que é, inequiVOcamente, uma diStOrção, 
porque a vocação do meu Estado, efetivãmente DãO- é 
agrícola e sim mineralógica. O certo é qUe Goiãs, pelas 
dificuldades do nosso desenvolvimento como um todo, 
ficou como que atrofiado, como eu disse, por cerca de 
um século e melo. Com o advento de Brasítiã e, dC nlOdo 
especial, para fàz_er-se justiça, aPós a riludança da Capi
tal de Golás, GOiãilia, -para o lOcal onde hoje se eílContra 
a primeifa cidade pl.t~:nejada do Brasil, começou Goiás a 
receber as primeiras ·andas riligratr6riaS~ 

Então, com o adverit~ de Brasflia, com o rasgar dos 
nossos sertões por estradas, por vias de comunicações, 
Goiás realmente acordoU. Acordou, Sr. Presidente, com 
esta gama de brasileiros, de aventureiros vindos-de todos 
os recantos, como aqui alude a Mensagem do Senhor 
Presidente da República, quando se reporta aos proble
mas de Roraima. ~ oportuno, portanto, que eu preste 
esta homenagem. O meu Estado,- podem e devem os 
goianos se ufanar- tendo -646- mil quilómetrOs quadra
dos. com uma população de cerca de 4 milhões de habi
tantes rarefeitos nessa imensidão territorial, tem uni dos 
menores índices de criminalidade, em que pese a massa 

- lietcrogCRea de brasileiros que habita G_oiâs. Porque, em 
verdade, o que tefnos menOs em G6iás são goianos, Sr. 
Presidente. Graças a Deus, graças a esse tipo de bravos, 
capazes de arrebentar as pcias sentimentais, de desligar
se da segurança, do aconchego de suas famflias, deman
daram Goiãs. Graç3.s a eSse tipO de getitC cjue ousa en
frentar o desconhecido em busca de um lugar ao sol, 
Goiás, hoje já caminha celeremente, para ser o encontro 
do Brasil, para ser aquela Unidade onde começam e ter
minam todos os caminhos da Pátria, como se fora, de fa
to, o coração deste gigante que é o nosso amado Brasil. 

Sr. Presidente, a preocupação- do Governo Federal, 
quando justifica sua mensagem, quando justifica seu 
propósito, alude que, hoje, Roraima experimep.ta sérios 
problemas, problemas de ordem política e social, em vi
ttide, repit9 da heterogeneidade da população que vem 
demandando àquele território, e por isso precisa aumen
tar seu contingente policiai. 

Em verdade, Sr. presidente, no Brnsil as coisas têm-se 
modificado, e têm· se modificado para pior. Na medida 
em que vimos verificando nosso desenvolvimento econó
mico, essa retomada para o desenvolvimento económico 
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que, graças a. D_eus, já bate às. nossas portas, ~o m~mo 
tempo experimentamos que cada vez mais o povo se 
afasta t;la Igreja_ 9u a Igr~ja se afasta do povo. ~essa falta 
do temor a Deu.s __ que, por certo, está permitindo que Ro
raima, tendo as mesmas condições que teve o meu GOiás, 
habitado pelo mesmo tipo de gente, seja fLindamento e 
justíficativa para uma mensagem do Executivo, para um 
aumento de seu contingente, com a forma e o tipo de po~ 

-- pulação ali existentes, que ali estâ chegando, e na reali
dade permitiu ao Estado de Goiás chegar à posição inve
jável onde já _se encontra. 

Ora, Sr. Presidente, esse tipo de migrante não quer de
sordem, este tipo de migrante, normalmente, quer é tra
balhar, ele quer até mesmo recomeçar uma vida nova, 
como ocorreu em Goiás. 

Roraima estã dando seus primeiros passos para ser 
uma nova Unidade como Estado da Federação, e jã re
clama um aumento de seu contingente policial, a níveis 
acentuados, como aqui está na mensagem do Executivo. 
No entanto, Goiás com 4 milhões de habitantes, com 646 
mil Km1 de território, Goiás não tem um efetivo policial 
militar que signifique sequer um terço da Polfcia Militar 
do Estado de Pernambuco que, sabemos todos, tem uma 
população aproximadamente como a nossa e um terri
tório infinitamente menor. 

Vê-se pois, Sr. Presidente, que Goiás, ern que pese a 
imensidão de seu território, tem mantido a ordem, pela 
qualidade de seus· homens e de sua gente, com um con· 
tingente, aqui vale repetír, inferior a 5 mil homens. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, entendo que não 
hã desenvolvimento sem ordem. Não haverá progresso 
sem qui! o Poder Público possa promover a manutenção 
qa ordem. Daí por que, pelos serviços relevantes que as 
Polícias Militares, de modo geral, têm prestado ao Bra-

- si I, e de modo particLIIar ao· meu Estado, quero dizer a V. 
Ex•s do meu apoio a esta mensagem do Executivo, como 
também a preocupação de que o Senado se manifeste fa
voravelmente a esta matéria. Isto porque, Sr. Presidente, 
penso que o ·povo de Roraima- e de modo particular e 
em especial os pioneiros que demandam aquela terra -
quer e -deseja de fato dar sua _contribuição e seu trabalho, 
e para fazê-lo precisa de segurança que, por certo, essa 
Polícia Militar, agora aumentada no seu contingente, irá 
lhes propiciar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como de
finitivamente adotado nos termos do art. 318 do Regi
mento Interno. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

t: o seguinte o Substitutivo adotado: 

RedaçiO do vencido para o tumo suplementar do substi
tutivo do ~enado ao_ Projeto de Lei da Câmara IJf 80, de 
1984 (a'>'l91/83, na Cua de origem), que OxaoefetlYo da 
Polícia MUltar do TerrlttSrio Federal de Roraima, e d' oa
tras proYidênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O efetivo da Polícia Militar do Território Fe

deral de Rorainla será fixado pelo seu Governador, ouvi
do o MinistériO do Exército, dentro do limite máximo de 
750 (setecentos e cinqilenta) homens. 

Art. 2'>' O efetivo de que trata_ o artigo anterior será 
distribuído pelos postos c graduações previstos nos Qua
dros da Orga!'lização da Polfcia Militar, na forma seguin
te: 
-i- Quadr~ de Oficiais Policiais Militares (QOPM) 

-Major PM ._ ....... _ ........•..... ., .•..• 3 
-Capitão PM ... L •••••••••••••• _ •••••••• 11 
- f'>'-Tenente PM ...........••.. ·-·-·-··· .•• )}__ 
- 2'~-Tenentc PM ......•• _ .•••. ~· •.•.•..•• ~. _J__ 
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II- Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM). 
-SubtenentePM ........ , .. .,._.~-~-._ ..... ,. 6 
- l~'-Sargento PM ............ ___ 6 
- 2Y-Sargento PM , •... -, ..•......•••• :4_3 

(A sessão torna-se secreta às 19 horas e volta a 
:ser pública às _19 horas e 12 -mi~utos) 

~- - O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
a ffiãtffiaaa o-râem do Dia; passa-se à api'eCiaçã'O do 

-Requerimento n<? 28Jj84, lido no Expediente, de urgên-
- 3Y-Sargento PM .. , ...... , ... ~ ..• ~ .-., •• _. ~SJ __ _ 
-Cabo PM ..... _~ ... --·~"·~-~---· -9>_ 
-Soldado PM ........................ __ :\31_ 

Art 3'i' O preenchimento das vagas decorrentes desta 
Lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão, so
mente serã realizado na proporção em que forem im
plantados os Órgãos, Cargos e Funções previstos nos
Quadros da Organização, observados, nos casos de pro
moção, os interStíciós eStãbelecido..s na legislação especí
fica. 

Art. 4"' As despesas com a execução desta lei corre
rão à conta das dotações próprias constantes ·do Orça
manto do Territórío Federal de Roraima. 

ArL_S'>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6'>' Rebogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Item_2: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a mensagem n9 
143, de 1984 (n9__300L84.. n,a orig_em), de 20 de agosto_ 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escp_
lha do Senhor Vasco Mariz, Mínistro de Primeira -
Classe, __ da carreira de diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
Democrãtica Alemã. 

Item 3: 

Discussão, em turno único, do parecer da ComiS-_ 
são de Relações Exteriores !iO.bre_ a mensagem n'>' 
144, de 1984 (nCJ 301/84, na origem), de 20 de agosto 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Luiz Augusto Pereira _Souto Maior, 
Ministro de Primeira Classe, da carreira de diplo
mata, para exercer a função de Em_baixador do Bra
sil junto à Repúblicã do Peru. 

Item 4: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sãbre a mensagem n_c;o 

152, de 1984 (n' 315/84, na origem), de 3 _de_s<
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à delib_eração do Sena
do a escolha do Senhor Sizinio Pontes Nogueira, 
Ministro de Primeir:a Classe, da carreira de diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Bra
sil junto ao Re_ino_ da Suécia. 

Item S: 

Discussão, e~ turno único, do parecer da CQmis': 
são de Constituição e Justiça sobre a mensagem n9 

201, de 1984 (n' 408/84, na origem), de 5 de no
vembro do corrente ano, pela qual o Senhro ~resi
dente da República submCte_à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor Luiz Octâvio Pirçs .. e _Albu
querque Gatlotti para exercer o cargo de Ministro 
d~ Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro Pedro Soares Mutloz. 

As matérias constantes aos ifens-2a:5.da Ordem do 
Dia da presente sessão, nos termos da alínea h do art. _ 
402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em 
sessão secreta. 

Solicito aos Srs. fqncionãrios as proVidências neces~ 
sãdas, a -fim de que seja respeitãdo o dispositivo regi
mentaL 

cia PaFa 6 Projetô de'Lei da Câmara ·n.,. 152·, de 1984·. 
Em votação o requerime'nlo. 

- Oii SrS.-Senadores que o- aprovam- jlermaneçãin senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. = 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria: 

- DisCUsSão, _em primeir-o turno, do Projeto de Lei 
_ da Câmara n_'>' 152, de 1984 (n9 3.002/84, na Casa ~e 

origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
públcia, que altera vantaiens dos cargos que especi

-fica (dependendo de pareceres das ComissõeS -de 
Serviço Público CiVil e de Finanças). 

Sobre a Mesa pareCer, que __ ~erã lido pelo Senhor 
PrlrnCífO~Seci'eiário. 

:PARECER No 727, de 1984 

-D.::i Cotnissão de Serviço Público, sobre o Projeto 
de Lei_da Câmara nCJ 152, de 1984 (nCJ_ 3.002-B, de 
1984, rla· Origem), que .. altera vantagens dos cargO=s 

. -qUe es-pecíiícã.-'. --

Relator: Senador Moacir Duarte. 

O projeto, de_iniciativa do Senhor Presidente _daRe
pública, nos termos do art. 51, da Constituição Federal, 
propõe _alteração das v!"-ntagens dos cargos que especifi
ca. 

A Mensagem presidencial se faz acompanhar de Expo
sição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do DASP, es
clarecendo_ q~e o Ministério da Marinha propÔ~ a igual
dade da retribuição lriensal-do Juiz do TribJ.lnal Maríti
mo}!_ de Juiz Federal, tendo em Vista a distorção salarial 
que ora se verifiCa, considerando-se queos primeiros per
cebem gratificação de nível superior, correspondente-a 
20% (vinte põi cenfó) do vencimento bãsico, -e os últimos 
atualmente fazem jus -ão percentual de 60% (se$5~t_a_ por 
cento) a título de representação mensaJ, em face do dis
posto no art. 39 do Decreto-lei n'>'-2.019, de 28 de março 
de 1983. 

Na conformidade dos estudos realizados pelo órgão 
especlálizado deste Departamento, concluiu-se _pela via
bilidade da proposta do Ministério da Marinha, na parte 
que visa a manter equivalência da retribuição do cargo 
de Juiz do Tribunal Marítimo com a de Juiz Federal, re
centemente reestruturado. 

O Juiz Presidente terã 10% (dez por cento) a mais no 
p-ercentual da gratificação de representação, em relação 
à dos seus pares, pelas características de que se reveste a 
função e para manter o -princípio da hierarquia salarial. 

--- Dentro desse--objetiVo-fOi elaborado o anexo antepro

jeto de lei concedendo ao Juiz do Tribun'al Marftimó 
- . compatibilidade de retribuiçã9 com 6 Juiz Federal, o que 

virã ex"ting!Jir a disciepância que ora se verifica_ entre os 
dois cargos. 

A proposição est3helece assim que a gratificação de 
nfvel superior referente ao cargo de juiz do _Tribunal 
Marítimo ficá substituída pela representação mensÇLl a 
ser paga no percentual de 60% (sesSenta por cento) e que 
o oCupante do cargo de Juiz Presidente do Tribunal 
Mãfítimo _perceberá a representaçãO merisal dé·q-ue ti:'ata 
o aftigo anterior_3urTlentada ~Ui 1-Q (deZ) pÕnlos peicen
tuais. 

Considerando que os ·efeitos financeifOS"decOrreiites 
da aplicaçã·o-·desta lei Vigorarâ a partir da data da Sua 

__ publicação, correndO a des-pesa respectiva à conta dos re--
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cursos orçamentãrios do Ministériõ da Marinha, somos, 
no àmbitõ desta Comissão, pela aprovação do projeto. 

·sala das Cortiissões,JI de Outubro de 198'4 . ......,. F'blo 
Lucena, Presidente- Moacyr Duarte, Relator -.Ené~ 
Faria - João Lobo. 

.o--sR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parect:r 
da Comissão de Serviço Públic_o Civil conclui pela apro-· 
Vação da matéria. 

Concedo a_ palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalu
me p1:1ra proferir o_ pi:t.recer da Comissão de Finanças." 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

De in(CiãiíVa dO Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, o projeto em exame tem por escopo a equipa
ração dos vencimentqs e vantagens atrib~:~ídas ao Cargo 
PúblicÕ de Juiz do Tribunal Marítirilo, tomando como 
referência a remuneração fixada em lei para o Cargo 
Pú_blico__9e Juiz Federal. 

Trata-se assim de regularizar uma distorção que vinha 
se verificando, desde a reestruturação recentemente efeti
vada, na Classificação de Ca_rgOs da Justiça Fed-e"ral. 

No âmbito da competência regimental desta Comissão 
de Finanças nad:i hã a opor à aprovação do projeto, jâ 
que o art. 39 explicita as fontes de recursos orçamen
_táriQs, cUmpr~ndo desta~te as norma~ que disciplinam a 
espéCíe. -

- Tst.O--POSto-, opinarrios pela aprovação do Projeto dei 
Lei da Câ.mafa n9 I 52, de 1984 . 

O SR._ PB.ESlUENTE (LO:manto Júnior)- Os Pãte
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à sua 
apreciação.-

Em discus~ó o projeto e_m turno único. 

O SR. NELSON-CARNEIRO -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre senãdor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente_ e Srs. Senadores: 

Gostariã de pedir a atenção do Senado Federal para 
esse projeto, pois ê uma Mensagem do Presid!!:nte daRe

- púbfica datada de janeiro de 1984. Nós aqui costumamos 
dizer que só os projetos- de iniciativa do Executivo t~ 
curso. Este é um projeto de janeiro de 1984, que se refere 
A grlliificaÇào_ de seis juízes do-Tribunal Marítimo. QUal 
é a gratificação, Sr. Presidente? São 400 mil cruzeiros. 

o art. 3~>" ainda diz o segUint~: • 

Art. 3CJ Os efeitos financeiros decorre.ntes da 
aplicação desta lei vigorarão a partir da data de sua 
publicação, correndo a despesa respectiva- à conta 
dos recursos·or_çamentãrios do Min,istêriõ da Mari
nha. 

Quer dizer, nem efeito retroativo tem. Estamos aqui 
desde janeiro para assegurar 400 inil cruzeiros a seis jui
zes do l;'ribunal MarÍtimo, o que mostra ser preciso dar 
preferê"ncia a- êSseS j)rõjetos que a apresentam, realmente, 
uma reparação aos minguados-vencimentos de muitos 
servidores públicos do País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em -diScussãO _o·-profelo-. (PauSa.) 

-Não hàvCndo -ffiãíS qUem queíi'ã. discuti-lo, encerro a 
discUSsãO. -

Ein votaçãO. 
Os S[s~ senadores qUe o ãP"rovam queiram permanecer 

sentados_. (Pausa.) 
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Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

~ o seguinte o_ projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
No 152, DE 1984 

(N9 3.002/84, na Casa de origem) 

De inicialíva do-Senhor President~ cfa República 
Altera vantagens dos cargos que especifica 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. _19 A gratificação dc_níy~l_s!Iperior referente ao 

cargo de Juiz do Tríbunal Marítimo fica substituída pela 
representação menSal a ser paga no percentual di-6o% 
(sessenta por cento). - _ 

Art. 29 O ocupante de JuiZ-Presidente do Tribum;il 
Marítimo petceberâ a represetltação mensal de que_ trata. 
o artigo anterior aumentada em lO (dez) pontoS percen-
tuais. _ 

Art. 3'í' Os efeitos financeiros décorrentCs dfl aPli
cação desta lei VigOrarão a partir da data de sua publi
cação, correndo a despesa respectiva à conta dos recur
sos orçamentãrios do Ministério da _Marinha. 

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

Art. 59 R,evogam'-se a~_ disposições em"contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior) - Passa-se 
agora, à apreciaÇão do Requerimento n9 284/84, lido- rio 
Expediente, de urgência para o Projeto de Lef da Câma- __ 
ra n' 170, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs~ Senªc:IQt_es que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçã-o da._ 

matéria. 
Discussão, em primeiro turno, do Piojeto de Lei da 

Câffiara n' 170, de 1984 (N9 3.738/84, na Casa d~ ori
gem), de iniciativa -do Senhor Presidente da ReE_ú~_lica, 
que altera a estrutura d_a categoria funçíonal de F~scal de 
Tributos de Açúcar e Álcool, do G--;:-upÓ-TributaçãO-.- af
recadação e fiScalização, e dã outras providências (De
pendendo de pareceres das Comissões d_e Serviços :eúbli
co Civil e de FinanÇas): __ __ _ -- -. 

Solicito ao· nobre-Senador P~ssos Pôrto <l~:~e profira~ 
parecer ·da Comissão __ de Serviço PúblicO. 

O SR. PASSOS PÓRTO lPDS - SE. Pm prÓferir .. 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ 

De íniciatica do Senhor presiden.te da Repúblieil, nos 
termos do artigo 51, da Constituição, vem a exame desta 
Comiasão projeto, -alterando a estrutur!l da Categqria 
Funcional de Fisc'al de Tributos do AçJ.icar: e-do àlçool, 
do GrupO-tributação, Arrecadação e FiSC.alização e 
dando outras providências. 

Quando. do seu envio à Câmara dos Deputado_s; ond_e 
iniciou a sua tramitação, se fez acompanhar de ExpO
sição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do DASP, éS~ 
clarecendo que .. a medida objetiva atender à i-ei_vj_~dl
cação do referido Instítuto_,_ sob a jusP,ficativa de que a 
equiparação pretendida é fundamental para a soluçãO de 
seu problema de mão--de-obra especializada. 

Na conformidade dos estudos levados a efeito pelos 
órgãos técnicos deSte Departamento, a estrutura d-a Ca
tegoria Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e Ál
cool, como s_e encontra atualmente, deve ser corrig~da 
co~soante as providências gerais de revisão sã.1arial, ado
tadas .pelo Governo. 

Dentro desse objetivo, toma-se neccssãria..a edição de 
instrumento legal para adequar a medida proPo:otá à esM 
cala salarial que estabelecer;i os novos valores de retri
buição das referências dos cargos ou empregos da referi
da cate~oria funcionál. 

Com referência à _retribuição proposta, o objetivo foi 
de o manter similitude com asjã ftx'adas_para as catego-
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rias de Controlador da Arrecadação Federal e de FíSCal 
dC.~COlltribuiÇõCs Previdenciárias, continuando a de Fis
cal de TributOS Federais em situação superiõ-i". 

Estabelece o projeto em seu art. 1~ que a Categoria 
Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, Có--
dig'? TAF-604, do Grupo-Tribulação, Arrecadação e 
Fiscalização, a que se refere a Lf:i n9 5.645, Qe 1970, é al
terada de conformidade com o anexo, posicionando-se 
na referência 8, inicial de classe A, os ser.vidores aluai
mente posicionados nas Referências 5 a 7 da ?~ferida Ça-
tegoria Funcional. -

.Ressalv_ando-se -~-_reposicionamento prOposiO, não se
rá alterada a retribuição dos demais integriúueS-aa-Cãte~ 
goria, que permanecerão na mesma referêricfa de venci
mento, ainda que esta refer~ncia venha. a se situar em 
classe inferiOr à atual. 

Considerando-se, que as despesas com a_ s:Ua aplicação 
correrão à conta _das dotações próprias do o_rçam~nto do 
Ins-titúto do Açúcar e do Álcool, somos. no âmbito desta 
Cómissão, pela sua :i"provação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para pro
ferir o parecer da Comissão de FinançaS. 

O SR. LOUIUVA!- BAPTISTA (PDS- SE. Para 
proferir o parecer da Comissão de Finan_ças.)- Sr. Pre-
sidente: _ _ _ _ 

Sob exame o projeto de lei de iniciativa dO SenhÔr Pre
sí~ente da República, que altera a estrutura da Categoria 
Funcional de Fiscal de Tributos de Açúcar ~Ãlcool, do 
Grupo~ Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dá ou
tras providências. 

A matéria é submetida à deliberação do Congresso 
Nacional nos termos do artigo 51 da_ Constituição, 
acompanhada de Exposição de Motivo·s_ d9 Diretor
Geral do DASP._ que justifica plenamente as modifi-
caçõe;s propo~stas,_ dest~cando que as medidas são neces~ 
sárias para sóluciC!nar o problema de mão-de-_obra espe
cializada no Instituto de Açúcar e_do Álcool. 

Os órgãos técniq~s_ <l_o DASP _ç da SEPLAN examina~ 
raD:!.-a proposição e concluiram pela sua aprovaÇão. -

A nova_estrutura da C!'ltegoria Func~cinat_ c;o_ntida no 
projetõ e o reposicionamento de servidores_~tá collfÇtr
me os critérios ~tabelecidos dentro das normas e diretrí
zes cja_ Lei n9 5.645, _de lO de dezembro de 19iO. 

~-o_J;ho :;t_s-pecto fiminceiro,-vaie destacar-que a desJ:iesa 
·decorrente da Lei correrá-à cOnta d<!S _dot<~:ções:_próprias 
do Orçarileflto do Instituto do Açúcar·e do Ãlcool. 

Â vista do exposto, concluímos pela aprovação do 
projeto. -

-0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Os pare
ceres são favoráv~is. 

Novembro de 1984 

Completada a instrução da matéria, pa~sa-se à sua 
- api'eciação. 

Em. discussão o -projeto em turno úriico. (Pausa.) 
Não hayendo quem peça a palavra, encerro a discus

são_ 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -· 
Apr-ovado o projeto, a matéria vai à sanção. 

f: o seguíilte -o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N9 170, de 1984 

(N9 3.738/84, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidenre da República 

Altera estrutura da Categoria Funcional d~ Fiscal 
de Tributos de Açúcar e Álcool, do Grupo

- Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e di outras 
providências. 

o-congresso Nacional decreta: 
Art. }\' A Categoria Funcional de Fiscal de Tributos 

de Açúcar e Ãlcool, código TAF-604, do Grupo
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, a que se refere a 
Leí nY--5.645, de lO de dezembro de.l970, fica alterada na 
forma Constante do anexo desta Lei. 

Earãgr?fO-úilíco. Os servidores atualmente posicio
nados nas referências 5 a 7 d"á Categoria Funcional de 
Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool ficam automatica
mente localizados na referência 8, inicial da classe A. 

Art. 29 Ressalvado o disposto no parâgrafo úriico 
do artigo anterior, não serã alterada a retribuição dos 
demais integrantes da categoria, que permanecerão na 
mesma referência de vencimentos, ainda que essa refe
rêtlcia venha- a Situar-se em classe inferior à atual. 

Parágrafo único, O preenchimento dos cargos das 
classeS especial e intermeô_iãriaS da CategOria Funcional 
de Fiscal de Tributos de Açúcar e Àlcool far-~e-á me
diante progressãõ rundonal ou outras regulares- de pro
vimento. 

Art. 39 A nova estrutura das classes da Categp.fia 
Funcio:ilal de Fiscal de Tributos de Açúcar e Ãlcool não 
prejudicará a tramitação e a solução de pedidQs de trans
ferência e movimentação de servidores, apresentados_até 
a data_da, vigência desta Lei. 

ArL 49 A despesa com a execução desta, J..ei.corr.erá 
à conta das dotaç_õ_e_s próprias do Orçamento do Institu. 
to do Açúcar e_ do Ãlco.ol. 

Art. 59 Esta Lei ent~a-em -~igor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a Seus efeítos firíancHros. 

Art. 6' _ Revogam-se as disposições em cõritrâdo. 

ANEXO 

Gtupo 

(Art. 1 tt da Lei n9 

Categoria 
funcional 

, de 

C6dlgo 

de 198 ) 

Referência de v"encimento 
por-classe 

Tributação, arrecadação 
e fiscalização 

'''' • • • • • ~· • •• • • • • .,_.. • •.•- ~.-~ • ~.:--~• ·-~-· • •-to" ::.-:'!..--::-" • • • •:: • ~ • ·;-~ ~-· -~ • • • • •: • ·.~· .·-~:• 

fr AF-600) ~) ~ Fis~ d~ ~y;ib~t~~- . ·.-· ...... TAF~04 ·-~ ,. Ci;ds~~ &;~~~~'i :.·Ns·-22 :a· NS.24: .. ~ .. ~ ·· :r 
de Açúcar e Álcool Classe C-_NS~ 19 a NS-21 

Classe B- NS-15 a NS-18 
Classe A...:. NS'8 a Ns: 14 

O SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -,.Concedo 
a palaVra ~ nobre. Senador Nelson Carneiro. 

O SR. ~ELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o segÜinti:discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ . 

Realizo1,1-se, nos últimos_ dias de setembro e nos pri
meiros dias de outubro, na cidade do Reç:ifC, a Décima 

~onferênCia da- Ordem dos Adyogados do Brasil, t~ndo 
c_omo patrono Joaquim Nabuco, um dos maiores tribu
nos do Império e da primeira década republicana, repre
sentando com brilho o Itama_rati em Londre.s e WashingM 
ton, POeta desde os quiflze ariOs de idade, quando foi seu 
orimeiro" livro elogiado por Machado de Assis, de qu~m 
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se tornaria amigO fratC::i-no. Estudou 'Ilas Faculdades de 
Direito de São Paulo e do Recife, os estados onde pri
meiro se instalaram os· curs~s de Direito no Brasil. 

Mas Nabuco foi escolhido por ter sido um dos grandes 
advogados da nossa históriajurfdica, formando, ao lado 
de José Mariano e José do PatrocíniO; um trio dos maio
res defensores da Abolição da Escravatura, que inspirou 
os seus mais belos discursos, sua atuaçã.o no Parlamento 
do Império, seUs artigos de jornal. Por eles, o grande_ per
nambucano foi sucessivas veies chamado, no Recife, à 
tribuna do júri, para, ·em Cada uma delas conseguir, pela 
sua argumentação candente e pela beleza da sua palavra, 
a absolvição dos pobres clientes, que advogava gratuita
mente. 

Filho de Nabuco de Araújo, .tambêm jurista e notáVel 
orador, com ele aprendeu a lutar pelos desvalidos, 
convencendo-se do seu entranhado abolicioniSniO.-

Nenhuma figura, na história republicana e nos Anais 
jurídicos de Pernambuco, mais própria a paraninfar Uma 
reunião que teve como temas principai~ .. a aproximação 
e comunicação dos advogados de todo o País, parã eStu:. 
do e debate das questões e problemas vinculados ao inte
resse cultural e profissional da classe", buscando propos
tas e sugestões para o processo de democratização -do 
Pais, particularmente oferecendo contribuições sobre te
mas fundamentais para uma nova Carta Política. 

·Está preocupada a OAB, desde o primeiro instante, 
nos idos de 1964, com a redemocratização do País; luta 
ela pela carta de alforria ao eleitorado brasileiro; defende 
as eleições .diretas para a Presidência da República e a re
formulação do texto constitucional que, apesar de mais 
de vinte emendas, conserva os traços gerais de hipertro
fia do Executivo, contidos na Emenda Constitucional n"' 
I, de 1969. 

Gostaríairios de estar presentes àquela ·irriportante 
conferência, em que se revezaram os temas POlítiCos e 
jurídicos·, para sentir a vibração da terra de Joaquim Na
buco, no momento em que se engaja, com todo o Brasil, 
na luta pela restauração da democracia representativa no 
Brasil, para a devolução total das franqUias e predica
mentes do Legislativo e.do Judiciário, cOrrigindo-se a hi
pertrofia do Po_der Executivo. Mas ali estivenios· em 
espírito e ·esperançá, já que outros. deveres, ·inadiáveís~
nos ausentaram do País naquele período. 

Era o· que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (MUito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lou.rival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res; 

Encontram-se em tramitação, na SUDEPE, para 
análise, encaminhmehto e solução, diversos pleitos soli
citando recursos do FIEST/PESCA para aplicação em 
projetas pesqueiros· ha Região Nordestinã., notadamente 
no que se refere à aqüicultura, captura, industrialização, 
comercialização e transportes. 

NQ dia 1"' de outubro do corrente, as 24 cartas
consulta e projetas de interesse dos estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe;· Bahia e 
Maranhão, sob é:xame, ria SUDEPE, totalizavam Cr$ 
10.365:850.300. 

O quadro anexo, Cuja incorPoTa·ção iio texto deste bre
ve pronunciamento solicito, discrimina o Valor e a desti
nação dos recursos solicitados. 

Em virtude da sua indiscutível importância para a 
consolidação do setor pesqueiro na Região Nordeste, o 
pwblema foi exaustivamente estudado pelo Doutor José 
Ubirajara Coelho de Souza Timm, ilustre Superinten
dente da SUDEPE, que encamínhou ao Dr. Marias Ja
cob Tenório de Melo, recém-nomeado Superintendente 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste _ 

- SUDENE, oficio solicitando a destinação de parte 
dos recursos orçamentários do FJNOR para aplicação 
nos mencionados projetas de pesca na Região N ardeste. 

De ordem do ilustre Superintendente da SUDEPE, có
pia desse ofíci"o me foi encaminhada pelo seu Chi:fe de 
Gabinete, Antônio Cárlos Correa-Dias da Costa, tendo 
em vista que consta da relação dos recursos solicitados, 
uma carta-consulta sqbre projetas de aqUicultura de in
teresse de Sergipe no Valor de Cr$ 1.600.000:000. 

- ·--=-AO agradecer a atenção do ilustre Superinte;.;dente Jo
sé Ubirajara Timm, apreSso-me em formular um vee
mente apelo ap Doutor Marlos Jacob Tenório de Mello 

riO ·sentido que a SUDENE ·acolha a solicitação que lhe 
fOí dirigída, relativamente ao apoiO do FINO R, a fim de 
que a SUDEPE possa rilelhor atender aos pleitos que lhe 
são enCaminhados quanto à obtençã·o dos recursos do 
FISET /PESCA. ~~ 

Fínaliz3ndo, Convém ressaltar que a SUDEPJ;: tem, 
comprovãdamente, se esforçado, nos limites das suas 
disponibilidad_es or_çamentãrias~ estimulando a execução 
de projetOs pesqueiros nã Região Nordestina, particular
mente as de aqiiicultura. 

Eram estas as considerações que desejava forniular 
sobre o assunto. (Mu.i!_o bem! Palmas.) 

(lJOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU 
. DJSCURSOl 

PLEITOS EN~ANÃLlSE SOLICITANDO IECUlSO~ 

DO FISET/PESCK - REGIÃO NORDESTE 

(Posição -e·m 01.10.84) 

~- -
RUBRlCA u .F. NATUREZA QUANT. VALOR 

(c r'$ 1 • 00) -

I - Aquicultura CE Carta-Consultól 06 2.071. 796.000 

PE Carta-Consulta 01 359.225-000 

RN Carta-Consulta 04 875.000.000 

SE Carta-Consulta 01 1. 60o. ooo :-aoo 

SUBTOTAL (a) - - 12 I,. 906.021.000 

n- CaPtura, lndus- CE Carta-Consulta 05 2.938.076~.000~ 

trialização-COmeE_ MA Carta-·Consul ta 01 298. OO!L 000 -

cialização e 

Transporte. 

SUBTOTAL (b) -~ -

I .:... AquiC.Ult.ura CE Projeto 

BA Projeto 

PE Projeto 

MA Projeto 

SUSTOTAL (c) - -

TOTAL GERAL (a+b+c) - -

FONTE/ELABORAÇÃO = SUDEPE/DEAI " 

~ Q_ SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar vou encerrar a presente sessão. 

A Sessão de amanhã sera destinada, em ca.:ráter espe~ 
ciat, a- homenagear o ex-Senador Leandro- Mãciel, de 
acordo com deliberação anterior do Plenário ao aj:lroVã.i' 
re-quetirnento de autoria do Senador Lourival Baptista e 
outros Srs. Senadores. Desta forma não será designada 
matêria para a Or'dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estã en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17 minutos.) 

06 3. 236.084.0011 

01 379.197.000 

02 620.595-300 ~~ 

01 374.958.000 ~~ 

02 848.995.000 
-

06 2.223:745-300 

24 10.365.850.300 

~ ~~ . 
-

(")ATO DO PRESIDENTE, N• 71, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os arti&os 52, item 38, e 97,- in-

- cisO·Vl, do Regimento IOú.~fno e de acordo com a dele
ga;;;ãt:r-de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 
2, de l973., da Comissão Diretora e artigo 99 do Ato da 
C_9missã? Diretora n9 21, de 198i, e tendo em vista o que 
consta nos Processos n"'s 010957 84 7 e 011891 84 O, re
solve 

(*) Republicado por haver saído com incorreções no 
DCN·U de 24-10-84. 
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Art. l~' São transformados · em cargos do Quadro 
Permanente, nos termos do artigo 4"' da Lei n'~ 5.975, de 
1973, os empregõs de A_djunto LegislatiVo, Classe_ Única, 
Referência NS-14, do Quadro de Pessoal CLT, 6cupados 
pelas servidores lgnez de Albuquerque Seve Gomes, Ida
tina Portela de Oliveira e Silva e Eni Soares Laranja. 

Art. 29 A inclusão no Quadro Permanente é_ feita 
nas Referências, Classes e Categorias Funcionais corres
pondentes às do Quadro rl~ Pes~oal CLT em que se en
contravam os empregos. 

Art. 3"' Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação. , 

Art. 411 Revogam-se as disposições em contrãôo. 
Senado Federal, 23 de outubro de 1984. - Moacyr 

Dalla, Pr~idente do Senado Federal. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
Resenha das Matériu Apr~ladu 

de Jt a 31 de outubro 
(Art. 293, Inciso II, do Regimento Interno) 

Projetas Aprovados e Eocamlnhados i Sançio 
Projeto de Lei do Senado nt 65, de 1984-DF, que dis

põe sobre o reposicionamento de servidores do Plano de 
Classificação_ de Cargos do Serviço Civil do Distrito Fe
deral, e dâ outras providências. Sessão: 2-10-84. 

Projeto de Lei da.Cãma_ra n'~ 77, de 1984 (n~' 2.683/83, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Instituto Nacional de Co
lo~zação e Reforma Agrâria- INCRA, a doar à União 
o imóvel que menciona. Sessão: 4-10-84 (extraordinária). 

Projeto-de Lei da C~ara n"' q6, d~ 1983 (n'~l_~S/83, 
na casa de origem), de iniciativá do Senhor Presiden-te da 
República, que autoriza ci Instituto Nacional de Coloni· 
zação e Reforma Agrária~ INCRA? a doar o imóvel que 
menciona. Sessão: 9-10-84 (extraordinâria}. 

Projeto de Lei da Câmara n<~ 84, de 1984 (n<~ 1.847/83, 
na·casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Terri
tório Federal do Amapá, e dá outras providências. Sés
são: 9-10-84 (extraordinária). 

Projeto de Lei do Senado n'~ 1_03, de 1984 (!1'~4.216/84, 
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a manu
tenção da correção automática semestral dos salários, de 
acordo com o lndice NaciOriiil de Preços ao ConSUrilidor 
- INPC, e revoga dispositivos do Decreto· lei n'~ 2.065, de 
26 de outubro de 1983. Sessão;. 18~10-84 (C:itni.ordinária).-

Projeto de Lei do Senado n' 148, de 1984 - Comple
mentar (n<~ 191/84- Complemet).tar na Câmara dos De
putados), que adapta a Lei Complementar n<~ 15 de 13 de 
agosto de 1973, que regula a composição e o fUnciõna
mento do ColégiO Eleitoral que elegerá o Presidente _da 
República e dá outras prOvidências às disposições da 
Emenda _ConstitU:Cíp-nal n<~ 22,- de 22 d_e junho de 1982. 
Sessã~: 18-10-84 (extraordinária). 

Projeto de Lei da Cânlara n"'-167, de 1984 (n"'3.006/84, 
na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente d_a 
República, que concede pensão especial ao Frei José 
Maria Carneiro de Lima- OSM. Sessão: 24-10-84 (ex
traordinária). 

Projeto de Lei do Senad_o_n9 164, de 1981 (n"' 6.823/82, 
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Luiz 
Viana, que proclama o Marechal-do-Ar Alberto Santos 
Dumont Patrono --d_a Aeronáutica Brasileira, o 
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força 
Aérea Brasileira, e cria a. "Medalha EduardQ Gomes". 
Sessão: 24-10-84 (extraordinária). 

Projeto de Lei do Senado n9 9, de 1984-DF, de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que altera a es
trura das categorias funcionais _do Motorista Oficial, 
Agente de Portaria e Eõgenheiro Florestal do Plano de 
Classificação -de Cargo_s hi.stítuído pela Lei n"' 5.920, de 
19 de setembro de 1973, e dá outras providências. Ses
são: 24-10-84 {extraord~ii:ária). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Projeto de Lei do Senado n9'l20, de 1984-DF, de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza 
o Governo -do Distrito a contrair empréstimo interno 
destinado ao desenvolvimento do Programa de Aglome
rados Urbanos. _Sessão: 24-10-84 (extraOrdinária). 

ProjetO de Lei da Câmara n"' 82, de 1984 (n"' 1.654/83, 
na casa de origem), que dispõe sobre a criação e extinção 
.de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da Terceira Região e dá outras providências. Sessão 
24-10-84 (extraordinária). -

Projeto-de Lei da Câm3.rã:-i11'T68, d_e 1984 {n"' 3.007/84, 
na ·casa de origem);-de iniCiativa do Senhor Presidente_da 
República, que concede pensão especial ao Frei Peregri
no Maria Carneiro de Lima- OSM. Sessão: 24-10-84 (ex
traornária). 

Projeto de Lei do Senado n"' 123,__de 1984-DF, de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do 
Grupo-Outras Atividades- de Nível Superior, de que tra
ta a Lei n"' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras 
providencias. Sessão: 24-l0-84 (extraordinária). 

Projeto de Lei da Câmari n"' 85, de 1984 (n"' 2.4_84/83, 
na casa de origem), de iniciativa do Senhor PreSidente da 
República, que fixa os valores de retribuição da_Catego
ria Funcional de Engenheiro de Pesca, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, Código NS-900, e dá ou
tras providências. Sessão: 25-10-84 (extraordinária). 

PrõjefO de Lei do Senado n9 122, de 1984-DF (n"' 
262/84, na casa de origem}, que altera a estrutura de ca
tegorias funcionais -do GruPo-Outras Atividades de 
Nível Superior, de que trata a Lei n9 5.920, de 19 de se
tembro de 1973, e dá outras provídências. Sessão: 25-10-
84 (extraoidinária): 

Projetos aprovados e encil.niinhãdos à promulgação ' 

Projetas d~ Decreto Legislativo n"' 25, de 1983 (n' 
138/82; na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperãçã_o Sanitária Fronteiriça, in
cluído entre o Governo da República Federatíva doBra
sil e o Governo da RepúQlica da Venezuela, em Caracas, 
a 19 de fevereiro de 1982. Sessão: 4-10-84. (extraordi
nária) 

Projeto de Resolução n"' 26, de 1984 (Comissão de 
Economia), -q~e a-utoriza a "Prefeítura Municipal de Te
nente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, a conM 
tratar operação de crédito no valor de CrS 16.041.082,33 
.(dezesseis milhões, quarenta e utn mil, oitenta e dois cru
zei_ios_~ trinta~ três centavos). Sessão: 4-10-84. (ext~aor
dinária) 

Projeto de Resolução n"' 39, de_l984 (Comissão de 
~conomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
garças, Estado de Qoiâs, a contratar operação d~ crédito 
no~ valor dç ÇrS 22.299.000,00 (vin~e -e dois milhõeS, du
zentos e noventa e nove mil cruzeiros). Sessão: 15-10-84. 

- - Projeto de Decreto Legislativo n9 _ 3_8, de 1983 (n"' 
38/83, na- Câmar-a dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio Multilateral sobre Cooperação C Assistên
cia Mútua entre as Direções Nacionãis_de Aduanas (in
cluídos os anexos I, V e XIII), celebrado na cidade do 
México, a 11 de setembro de 1981. Sessão: 16-to-S4. 

Projeto de Resolução n"' 66, de 1984 (Corr,issão deLe
gislação Social), que autoriza O P_oder Executfvo a alie· 
nar terras do domín.io da União, destacadas da gleba Iri
ri, situada no Munidpio de Colider, Estad_o de Mato 
ar-oss~. para reassentãniento de ex-ocuPãiiteS da Reser
va Indígena Pimentel Barbosa, na forma- que indica. Ses
são: "24-l0-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n"' 67, de 1984 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estado _de São Pau
lo-a contratai- operação de empréStimo exfeffio no-valor 
de l)SS 55,500,000.00 (cinquenta e cinco milhões e qui
nhentos mil dólares), destinado a um programa_de sai'10e 

No.vembro de 1984 

na- Região ~etropolitana de São Paulo. Sessão: 24-10-
84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n'~ 6.3, de 1984 (Corriissào de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estado de. Mato 
Grosso a .contratar operação d~ empréstimo externo no 
valor de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares 
americ.:i.nos) des_tinado ao Programa Rodoviário Esta
dual. Sessão:_ 24-10-84. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n"' 64, de 1984 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o _Governo do Estado de_ Mato_ 
Grosso a contratar operação de emprésthUo_externo no 
valor de USS 35,00Q,OOO.OO (trinta e cinco milhões de 
dplares ameriCanos), -destinado ao Programa Rodoviário 
daquele Estado-. Sessão: 24· 10·84. (extraordinária) 

_ Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 1984 (n"' 
61/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre o estabelecimento e d!i privilégios e 
imunidades da Delegação da Comissão das Comunida
des Européias no Brasil, firmado entre o Governo daRe
pública Federativa _do Brasil e a Comissão das Comuni
dades Européias, e concluído em Bruxelas, a 4 de abril de 
1984. Sessão: 25-l0-84. (extraordinária) 

P~ojeto de Resolução n"' 43, de 1984 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itajá, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crêdito nova
lor de CrS 116.018.641,00 (cento e dezesseis milhões, de
zaito mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros). S_essão: 
25- t0-84. (extraordinária). 

Projeto de Resolução n"' 61, de 1984 (Comissão Dire
tora), que acrescenta § 5"' ao _art._ 359 do Regulamento 
Administrativ_Q dQSenado Federal, aprovado pela Reso
lução n<~ 58,_de 19_?2, dispondo sobre jornada de trabalho 
de MédiCOS. "Sessão: 31~ l0-84. (extraordinária) 

Projetos aprovados e encaminhados i Cimua dos De
putados 

Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1984- Comple-
mentar, de autoria do Senador Henrique Santillo, que al
tÚ-a a·-tet"C0mplementaf-ii9 45, de t4 de dezeffibro dC 
1983. Sessão: 4-10-84. (ex.traordinária) 

Projeto _d_e Lei do Senado n"' 213, de 1983, de autori_~_ 
do Senador iO-Urival_Baptista, que instituí o Dia Nacio
nal do Vo1unta,riado._Sessão: 15-10-84. 

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"' 4.737, de 15 de julho de 1965 ....... Código Eleitoral, re
vogando o Decreto-lei rt_"' 1.538, de 14 de _abril de 1977. 
Sessão: 17 -I 0·84. 

Pojeto de Lei do Senado n"' 163, di 1984, de_autoria da 
Comissão Diretora, que reajusta os aluais valores de 
vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos 
d.o Senado Federal,~ dá outras providência:s._Sessão: 24-
10-84. (extraordinária) 

Projeto encaminhado pela Câmara dos Deputados e pro
mg.lgadÕ pelo Presidente do Senado Federal 

Projeto de Decreto Legislativo n9 16, de 1982 (ri"' 
136/82, ria Câmafa dos Deputados), que aprova o texto 
do Açordo BãsícO de Cooperação Científica e Tecno16gi
ca i::ntre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo- da--República do Equador, concluído em 
Brasília, a 9 de fevereiro de 1982. Sessão: 19~10-84 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades 

Mensagem_ n"' 128, de 1984 (n"' 278/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
delíberaÇão do Senado a escolha do Senhor Carlos Fre
derico D_uatte Gonçalves da Rocha, Ministro de Primei
ra· Ctass_e, da Carreira de Diploni.ata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Estado do V a-

- ticano._S~Sãó-: 17-l0"-84. (extraordinária) 
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Mensagem n'1 157, de 1984 (n' 323/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Raul Henri
que Castro Silva de Vicenzi_, MinistrQ de Primeira ~s
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
~mbaixador do Brasil junto à República da Áustria. Ses
são: 17-10-84. (extraordinãria) 

Mensagem n"' 142, de 1984 (n' 299/84, na origem) pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Álvaro da Costa 
Franco Filho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil na Delegação Permanente do Brasil junto à Orga
nização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura, República Francesa. Sessão: 18-10-84. (extraor
dinária) 

Mensagem n~' 174, de 1984 (n~' 355/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do General-de-Exército 
Alzir Benjamin Chaloub para exercer o Cargo de Minis
tro d_o Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do 
falecimento do Ministro General-de-Exército Carlos Al
berto Cabral Ribeiro. Sessão~ 18-10-84. (extraordinári.a) 

Projetos rejeitados nos termos do art. 278 do Regimento 
Interno e encaminhados ao arquivo 

Projeto de Lei da Câmara n' 2~, de 1984(n~" 559/83, na 
Casa de origem), que altera a redação do caput do art. 33 
da Lei n~" 3."807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica 
da Previdência Social, para estender o direito à per
cepção do auxílio-natalidade às mães carentes, não segu
radas da entidade. Sessão: 9-10-84. 

Projeto de Lei da Câmara n~>_56, de 1984 (n9 879/79, na 
Casa de origem), que introduz alterações no parágrafo ú
nico dQ _art. 4~> da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943. Sessão: 9-10-84. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 252, de 1983 (n~> 1.424/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o tráfico de veícu-
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los de propriedade de órgãos da Administração Píiblica, 
direta ou indireta, e dá outras providências. Sessão: 16-
10-84. . 

Projeto de Lei da Câmara n' 9, de 1984 (n'l' 3.353/77, 
na Casa de origem), que estabelece a obrigatoriedade do 
uso de emblemas, indicativos das repartições públicas a 
que pertencem, nos veículos automotores dos ServiçOs 
Públicos Federal, Estaduais e Municipais. Sessão: 16-10-
84. 

Projeto de Lei da Câmara nt 130, de 1981 (n9 862/_7_9, 
na Casa de origem), que autoriza o maior de 16 anos a 

· movimentar conta em caderneta de poupança. Sessão: 
21-10-84. 

Projeto de Lei do Senado n~> 46, de 1975, de autoria do 
Senador Adalberto Sena, que proíbe o uso dos passeios 
públicos do Distrito Federal, e dá outras providências. 
Sessãõ: 25-10·84. 

PrOjeto-de Lei ~a C~mara n~" 19, de 1983 (n~" 281/81, na 
Casa de origem), que dispõe S_obre dados que devem 
coOstar de notas fiscais e conhecimentos de transporte 
para comprovação da entrega de mercadorias. Sessão: 
29-10-84. --- - -

Projeto de Lei da Câmara n' 65, de 1984 (n~' 1.467/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a proibição de as 
indústrias de detergentes produzirem não
biodegradáveis, nas_ condições que ~ecifica. SessàQ:29-
!0-84. 

Projeto de Lei dQ ~nado n~" 47, de 1983, de autoria do 
Senador Nelson Carneito, ·que -(já nova redação ao artigo 
450 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
compatibilizando~o com o par-é.graío- ú_nico -~o ·artigo 
468. Sessão: 31-IO~~,L . . . . - - . 

Projeto de Lei" do SeniidO n~' 23, de 1984, de auto~ia do 
SenadQt _NeJs_Qn_ Caweí_rg, qUe acrescenta dispositivo à 
Legislação Orgânica: da Previdência Social (Lei n~> 3.807, 

.de 26_de agosto de 1~60), autOrizando a realização de 
cõ_nVêniQ_s ~~-Q!!l __ a--sSociaçõe_s de aposenta<!!)~~ _pen_si~his.:-
tas. S-eSSão: 31-10.:-84~- - - - ---

Quinta-feira 8 4129 -

Projetos apróvados e encaminhados l Comlsaio de Re
daçio 

Projeto de Decreto Legislativo l!q 41, de 1983 (n~' 
32/83, na Câmara dos Deputados), que aprova a refor
ma de Irahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória de 
Cadetes de Fortaleza- CE, do Ministério do Exército. 
Sessão: 9-10-84. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 80, de 1984 (n~' 191/83, na 
Casa d.C origem), dC iniciadva- do Senhor Presidente da 

--República, que fixa os Cfetivos da Polícia Militar do Ter
ritório Federal de Roraima, e dâ outras providências. 
Sessão: 25-10-84. (extraordinária) 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 
94. de 1984 (n• 1.718/83, na Casa de origem), de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
ingreSso ilo Corpo dC~ngeRheiros e Técnicos Navais
CETN. Sessão: 31-l0:-84. (extraordinária) 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 4, de 1982 (n"' 
119/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção sobre Proteção Física do Material Nu· 
clear, assinada em Viena, a 15 de maio_de 1981. Sessão: 
31-10-84. (extraordinária) 

Projeto de Decreto Legislativo n~> 39. de 1983 (n~' 

34/83. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo relativo à construção de uma ponte interna-

- cional sobre o rio Tacutu. entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Cocl'pc
rativiSta da Guiana, celebrado em Georgetown. a 29 de 
janeiro_ de 1982. Sessão: 31-10-84. (extraordinária) 

Requerimento redrado 

. ~._Requerimento n~> 169, de 1984, de autoria do Senador 
_)'~,elson CarQe_iro, solicitando, nos termos __ dos arts. 75, e, 
7_~_do Regimento lnterno,_a criação de uma Comissão 
Especial Mista, composta de ll (onze) Senadores e 11 
(onze) Deputados para, nó prazo de 210 (duzentos e dez) 
dias,. realizar estudos sobre a fabricação, comerciali
zaç~-~-u~ilização _de agrcitôxicos no Pais. Sessão: 24-10:-
84. -
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 194• SESSÃO, EM 8 DE NO
VEMBRO DE 1984 

Sessão especlaZ.destinada a homenageara me
mória do ex-Senador. ex-Deputado Federal e ex· 
Governador do Estado de Sergipe, Dr. Leandro 
Maciel. 

LI-COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Orde~ do Dia 
que designa. 

1.2- ENCERRAMENTO 

2~ATA DA 5• REUNIÃO, EM 8 DE NO· 
VEMBRO DE Í984 

2.1-ABERTURA 

2.1.1- Comunlcaçio da Presidência 

- Inexistência de quorum para a abertura da_ ses-
são. 

2.1.2 --Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. Enterramento. 

l-EXPEDIENTE DESPACHADO 

2.2- OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPRE
MO TRIBUNAL FEDERAL 

N• s-24/84 (n• 1/84-P/MC, na origem), encamin
nhando ao Senado Federal cópias das notas taqui
gráficas e do acórdão proferido pelo_ STF nos autos 
do Recurso Extraordináfio n' 96.344-8, do estado de 
São P~ulo, o qual declarou a inconstitucionalidade 
do art. l6t e seus parágrafos da Lei n.,.. 1.042, de 7-12-
73, alterada pela Lei n.,.. 1.166, de 16-12-77, ambas do 
Município de Ibitinga, estado de São Paulo, bem as
sim os artigos 3-.,.. e seus pará&rafos e 4.,.., do Decreto n9 
634, de 5-7-78, do mesmo município, que regulamen
tou os dispos"itivos le.gaís sem rererêilcia. 

2.3- O FI CIOS DO SENHOR PRIMEIRO- _ 
SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS 

-Encaminhando à revisão do Senado, aut6grafos 
dos seguintes projetas: 

Projeto de Lei da Câmara n9 195, de 1984 (111' 
2.065/79, na Casá-de origem), que altera o art. SQda 
Consolidação das Leis da Previdência Social -

SUMÁRIO 
CLPS, aprovada pelo D~creto n'i' 89.312, de 23 deja
néit"ó de 1984. 

Projeto de Lei da Câmarã- n~' 196, de 1984 (n~' 

2.736/83, na Casa de origeffi)~ que dispOe -sobre a -
alienação de imóveis Pertencentes -aos municípios é 
dá outras pra,..!dê~cias. 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 197, de 1984 (n.,.. 
953/83, na Casa de origem), que institui o Programa 
Nacional do Milho- PROMILHO e determina ou
tras providências. 

Projeto ae _Lei da Câtllã.ra n"' 198, de ~1984 (n"' 
2--;92SJ_8_0,_na Casa de or:igem),-que-veda a conCessão 
de rec_ursos oriundos de incentivos fiscais da área da 
Superintendência do Desenvolvimento da AmãZónia 
- SUDAM e da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste -SUDENE às empresas que es., 
pecifica. 

Projeto de Lei da Câmara- n'>' 199, de 1984 (n"' 
1.718/79, na Casa de origem), Que _dispõe sobre a 

- contribuiçãO para a PrevidênCia Sociaf dC- servidor 
público sujeito ao regime _da Corisolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 
l'>' de maio de 1943, e sobre a fiXaÇIOOO valor dos be--
neficias. _ __ . 

Projeto de Lei da Câmara n'>' 200, de 1984, (n.,.. 
504/79, na Casa de or~gem), que dispõe sobre a possi
bilidade de os sindicatos de trabalhadores poderem 

_ reclamar e_m jufzo, independentemente de mandato 
procuratório, adicionais de insalubridades e periculo
sidade, ein beneficio de seus associados. 

Projeto de Lei da Câmara n'>' 201, de 19'84 (n"' 
2.~32/79, na Casa de origem),_q!,le altera os arts_. 29 e 
53 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de l9_de maio de 1943, para 
instituir penalidade para os casos de recusa de ano
tação na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 202, de 1984 (n"' 
1.735/79, na Casa de origem), que diSpõe sobfe o sis
tema previdenciãrio dos servidores municipais. 

Projeto de Lei da Câmara n.,.. 203, de 1984 (n.,.. 
_2_.5_úl./J.9, na Casa de Origem),_ que disPõe _sobre o ad
vogado dativo. modificando artigo do- Estatuto da_ 

- Ordem dõs Advogados do Brasil, aprovado pela Lei 
n"' 4.215, de 27 de abril d~ 1963. 

-_Projeto de Lei da Câmara ri~' 204, de 1984 ~n.,.. 
2.762/80, n-a-casa de origem), que altera a redação 
do art. 18 da Lei n'>' 3.268, de 30 de setembro de 1951, 
que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dâ ou
tras providências. 

Projeto de L~ da Câmara n'>' 205, de 1984 (n.,.. 
-3.477/84, na Casa de origem), que altera as contri
buições dos segurados obrigatórios do Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC, o valor das 
pensões_ e dá outras providências. 

Projeto de Decreto Legislativo n'>' 21, de 1984 (n"' 
66/84, na Câmara dõs DepUtados), que aprova o tex
to do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, fir
mado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular de Angola, 
em Luanda, em 16 de dezembro de 1983~ 

Projeto de Decreto Legislativo n'>' 22, de 1984 (n'>' 
57/84, na Câinara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e 
Tec-nológica, entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do Reirio do Marrocos, 
celebrado em Fez, a lO de abril de 1984. 

- Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

Piójetõ _de Lei ·ao Senado n"' 161, de 1980 (n'>' 
4.462/81, na Câmara dos Deputados), que acrescenta 
parágrafo ao ãrt. 19 da l_ei n'>'_883, de 21 de outubro 
ae 1949, que dispõe sobre o re_conhecimento de filhos 

--ilegítimos. (Pi-oJeto enviado à sanção em 7-11-84). 

2.4- PROJETOS DE LEI_ 

Projeto de Lei do Senado n'>' 224, de 1984, de auto
ria do Sr. Jaison Barrelo, que dispõe sobre a autori
zação para taxa de câmbio espet<:ial, i1os casos que es
pecifica. 

Projeto de Lei do Seriado n'>' 225, de 1984, de a ..... o-. 
=-ria do Sr. Nelson Caineiro, que estabelece o piso de 

100% do INPC para os reajustes salariais Cjue se reali
zarem no País, qualquer que seja a sua periodicidade. 

3~DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÃO ANTERIOR 

-Dos Srs. Nelson Carneiro e Henrique Santillo, 
proferidos na sessão di 7-ll-84. 

4-ATO~DO PRESIDENTE 

N• 76, de 1984 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 
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Diretor·Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 
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Diretor Administrativo 
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Ata da 194~ Sessão, em 8 de novembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

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

Jorge Kalume- Eunice Michiies- Fâbio Lu~ena- -
Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabri~! _1-I~r.,:_ 
mes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa__:. João-C_ast~
lo --José Sarney.-;-- À.tbefto_ ~ilva ~-~~lví~IO N_~út~_-:-:_ __ 
João LQbo- Almir_ Pinto-:- JoS~ Lins __:Virgíli_o Távo~ 

. ra- Moacyr Duarte::_ Martins Filho- Humberto Lu
cena - Marcondes Gade[ha .....:.. Milton Cabral -:Cid_ 
Sampaio - Marco Maciel - Guilherme Palmeira _
Ca_rlos Lyra- Luíz Cav,ã.lcante __ - Lourival_ Baptis~a-:' 
Passos Pôrto- Lo manto Júnior- Luiz Viana- Jo-ão 
Calmon - José lgnâdo -Ferreira" ...:... Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Satumi· -
no - Morvan Acayaba- Amaral Furlan - Fernarido 
Henrique Cardoso - Benc;dito Fer!eír~ .....:..- !i~nriq_ue 
Santillo- Mauro Borges_;; Gastão MUller- "Roberto 
Campos - -Affonso Camarg-o ~ Álvaro Dias - Enéas 
Faria - Jaison Barreto -- Lenoir Vargas -Carlos 
Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Declaro 
aberta a sessão. Sob a proteção de Deus inici~~-0! nós
sos trabalhos. 

Em atendimento a re(luerimento do nobre Sr. Sena~or 
Lourival Baptista e outros Srs. Senadores, a presente ses
são especial destina-se a _reverenciar a mem?ria do ~
Senador, ex-Deputado e ex-Governad~r ~o Estado_ de 
Sergipe, Dr. Leandro Maciel. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival 
Ba:ptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-_ 
res: 

Durante o recesso parlamentar, no mês de julho, o Es
tado que tenho a honr_a de representar nesta Casa foi 
atingido pela perda irreparável de um de seu$ mais emi
nentes filhos. A 14 daquele mês, faleceu em Aracafu, -
após longa enfermidade, o Dr. Leandro Maciel. 

Leandro Maynard Maciel nasceu a 8 de dezembio de 
1897, no MunicípiO de Rosário do Catete. Foi caSado 
com I5ona Marina Albuquerque Maciel, de tradicional 

famflia da Paraíba, de cujo consórcio nascerãYn Os filhos, 
Murilo, Marcelo, Anete, Léa e Leandro. 

--'--: Ct-d.O, ___ atendeu à vocação para: a vida pública, 
larlçando-Se à luta politica que o fez, a partir de 1929, re
presentante do povo serg.ipan.o na Câmara dos Deputa
dos e iJesta Casa. Por três vezes, em 1934, 1946 e 
1966/6'7, cu~priu a alia função ·de ocOnStitlainte. Em 

_ 1954, foi eSêolhído pelo povo, em memorãvel eleição, 
Governador do Estado. Em 1960, o seu Par!ido, a_ União 
Democrático Nacional, fê-lo em histórica convenção, 
candi.dã.to a vice~Presidente da Rej,ública, na-clfãPã do 
Presidente Jâ~io QuadrOS, função que viria ·a renunciar, 
p-ouco depois, e!ri favor de Milton Cainpos. Eleito JâriiO 
Q-Uadros, ocupo'-! o cargo de Presidente do lnstitut9 do 
Açúcar e do Álcool. 

Exercitou, nesses longos anos, a chefia política, espe
cialmente da UDN, legenda que o levoU a grandes vi
tôri"as:-Afirmativo e destemido, Leandro Maciel foi- um 
parlamentar atento e atuante na defesa dos interesses de 
Sergipe, junt_o· ao Governo da União. 

Engenheiro Civn. realizou, no Palácio Olímpio Cam
pos, uma: administração ágil e eficiente. 

O -mais importante na trajetória política de Leandro 
Maciel foi a sua fidelidade a um estilo de ação política, 
onde st sobressairam, sempre, as virtudes e singularida
des do caráter d-o homem do Nordeste. 

Na fase mais alta de sua carreira. quando chefiava a 
UDN, logi-ou empolgar o povo sergipano, obtendo ex
pressivas i.'itórias para. o Partido. 

Por isso,- em Sergipe, foram longos e marcantes os 
tempos em que se era a favor ou contra Leandro. 

Sem pretensões ideológicas ou colocações elitistas, vi
veu~~ potr~ica como_ parte de sua vida. Acompanhei-o, a 
parnt de 1945, em~ quase-- tõda a caminhada e pude 
conh~ê-lo be_!Tl, na fidelidade a um estilo de atuação ca
paz de conquistar solidariedadês como aquele que lhe 
ofereceu a inteligência de um Lourival Fontes. 

Direi mesmo, nesta homenagem que lhe presto desta 
tribuna, sob o irripacto do peSar e da dor da saudade, que 
ele percorreu O$ caminhos da vida pUblica brasileira do
minado pela absorvente preocupação de be_!Jl_Servir a sua 

t.e'rra e sua gente sergipana. . 

A melhor forma de lembrâ-lo é, aqui, repetir as pala
vras que proferi, no Senado Federal, a 3 de dezembro de 
1974, quando enalteci a personalidade e o desempenho 
do Sr. Leandro Maciel, exatamente no momento em que 
ele deixava o Congresso Nacional para se recolher à vida 
privada, com a cons.ciência tranqUila do dever cumprido, 
e os aplausos de todos os seus co~panheiros nesta Casa 
do PQd_er Leg-islatiYo. -

Esse pronunciamento. ãssinalando os relevantes ser
viços prestados ao País pelo Senador Leandro Maciel, 
recebeu consagradores apartes dos eminentes Senadores 
então presentes no Pl~nârio, dentre os quais vale a pena 
destaca.r os que foram' proferidos pelos Senhores Sena
dores Heitor Dias. Magalhães Pinto, Dinarte Mariz, 
Paulo Guerra, Antônio Carlos Konder Reis, Eurico Re
zei-ide e A-ntônio' Fernandes. 

O Sr. Helvidio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço V. E•• com 
o maior prazer. 

O 'Sr. Hehidlo Nunes- Nobre Senador Lourival Bap
tista, inicialmente, peço-lhe desculpas por tê-lo interrom
Pido na homenagem-que piesta ão ex-sen'àdor Leandro 
Maciel. É que nele desejo intercalar, também, uma pala
vra de homenagem àquele ilustre homem público. Quan
do aqui cheguei, em princípios--de 1971,já o encontrei. 
Ai)esar'de àquela época, homem de idade superior a mi
nfi<i, nele sempre-admirei a atualidade do seu pensamen
to, das suas idéias e das suas posições. Outro fato, tam
bém marcante; que nele observei, foi" a fidelidade às cau
sas do seu Estado. De maneira que neste instante desejo, 
em nome do meu Estado e em meu nome pessoal, parti
cipar" ·da homenagem que V. Ext-, a Casa· e· todos nós 
prestamos a Leandro Maciel, dizendo que ele deixou um
exemplo para ser seguido por todos os brasileiros. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex•, eminente senador Helvídio Nunes, pelo aparte que-
muito enriquece o nosso pronuncíamento, ao ~naltecer_ a 
vida e a personalidade de Leandro Maciel. 

O Sr. Nelson C•~iro - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Concedo 0 apãrte 
ao eminente Senador Nelson CarneirO. 

O SR. NELSON CARNEIRO --Nobre Senador 
Lourival Baptista, inicialmente quero felicitar V. Ex' 
pela inicitativa desta homeriagein:-os homens públicos 
do Brasil desaparecem cedo e os que continuam na vida 
pública nem sempre se lembram de cultuâ-los. V. Ex• é 
um exemplo de fídelidade a um homem com quem convi
veu e em cujo lado travou tantas batalhas políticas: Para 
mim, o nome de Leandro Maciel, já ó disse neSta CaSa~-ê 
sumamente grande. Ele foi um dos últimos alunos do 
meu pai, na velha Escola Politécrlicã-da Bahía, e sempre 
lembrãvamos des_te fato_~ Na vida_de Leandro Maciel há 
também um exemplo que deve ser recordado nesta hora 
em que tantas ambições pessoais São ass_oladas. Numa 
hora extrema, quando candidato à Vice-Presidência da 
República, teve a grandeza de afastar o seu nome, em 
busca de um outro que pudesse assegurar ao candidato à 
Presidência-da República melhores possibilidades de êxi~ 
to. Evidentemente, esse gesto não pode cair no vazio e 
deve ser lembrado _exatamente nesta hora em que os ho
mens parecem esquecer o interesse maior a serviço de pe
quenas ambições pessoaiS. 

O SR. WURIVAL BAPTISTA- Muito grato, emi
nente Senador Nelson Carneiro, Pt::lo s~u aparte. 

V. Ex• fOi um dos ·que subscreveram o nosso requeri
mento solicitando esta homenagem, e que tam-bém ralou 
naquela oportunidade. 

O Sr. Nelson Carneiro- Eu queria que V. Ex' ainda 
incluísse que, no meu aparte, está a solidariedade de 
todo o Partido Trabalhista Brasileiro, que teve a oportu
nidade, nos idos anteriore-s a 1964, de viver os ·dias agita
dos e intranqililos da política, juntamente córri Leá.ildró 
Maciel, nem sempre na mesma trincheira, mas, em todo 

O Si-. -GUI_II;Ienrie Palmeira- Permite V. Ex~> um apar
te? 

O sR. LOURíVAL BAPTISTA- Com- muita hOnra, 
eminente Senador Gi.iilherme_P:almeira. 

O Sr. Guilherme Palmeira- Nobre Senadoi Lourival 
Baptista em me_u nome e em nome do meu Estado de 
A lagoas, quero associar-me às homenagens que o Sena
do presta a memória de Leandro Maciel, um grande ami
go que nós, alagoanos, nos recordamos com saudades e 
gnÜidão, Recordo-me que, no diScorrer das suas pala
vras sobre a vida e_a obra de Leandro Maciel em favor de 
Sergipe, V. EX~ fala da figura do meu s~ud'o~o pai Rui' 
Palmeira, de quem ele era amigo de todas as horas. Jun
tos, lutaram pela redemocratização, foram Fundadores 
da ex-UDN, lutaram contra as oligarquias; eles se inte
gravam em idéias; eles se integravam em busca do cresci
mento, do desenvolvimento d_os seus Estados; eles, prin
cipalmente, queriam ver consolidada a democr&c_ia no 
nosso -P3ís. Nilo tenho a mCnOr dúvida, nobre Senãdor 
Louiiva] Baptista, de que hoje, agora, estão junto~ zelan~ 
do, pensa rido e mesmo nos iluminando para que venha
mos a encontrar uma sarda para consolidar defin"itiva
mente a demociaé_ia rio País. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Guilherme Palmeira. 

Quando no início do seu aparte, V. Ex• dizia Cjue fala
va em nome de A lagoas, e eu, na minha resposta, iria in
cluir o nome do seu pai, _o saudoso Sena(Í()r Rui Palmei
ra. Sei muito bem das afinidades_ tLda amizade que liga
vam o Senador Rui Palmeira a Leandro Maciel. 

Agradeço a V. Ex•, ilustre Senador Guilherme Palmei
ra. 

C! Sr: Jorge ~lume - Permite V. Ex• um apaner 

O~SR. WURIVAL BAriiS"Í'A- Ouç~o, com sati;-

caso, no mesmo ce.nãrio: -___ .fa,ção, .o eminente_Se_nado~ ~orge K;alume._ 

O SR. LOURIVAL BArTISTA- Muito grato, emi
nente Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Lulz Viana- Permite V. Ex• um apa-rte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Ouço o entinente 
Senador Luiz Viana, com muita satisfação. 

O Sr. LuizVIana- Si:lbe V. Ex:' das relações que man
tive, ao longo de mais de trinta anos, com o Se.gadQr, o 
Deputado, o Governador Leandro Maciel e, no momen
to, acredito_ que poderia dizer que falo em nome dos ve
lhos amigos, dos velhos companheiros _de Leandro, da 
UDN, onde ele travou grandes batalhas politicas, sem
pre dominado por- um grande espírifo cívico e por um 
grande_ desprendimento pessoal. Desse desprendimento, 
assinalou bem o_ Senador NelSon Car_neiro, Um ponto 
marcante_ foi. a renúncia da sua candidatura à vice
Presidência da República, para o qual ele havia sido in
dicado com o apoio-unânime; com o apOló-""eritusiástiCO 
dos seus companheiros da UDN e, sobretudo, dos seus 
companheiros do Nordeste. Mas essa renúncia livrou 
Leandro MaCiel de vir a sofrer uma traição igual a que 
foi vítima Milton Campos. Isso só o engrandece e aí estã 
a sua memória Pairando acima de todos os _dissabores, 
de todas as iri}ustiças, de todos os percalços que ele co- ~" 

nheceu na sua longa e ãspera Vida pública, serilpre a ser
viço de Sergipe, do Brasil e do seu Partido. Portanto, dei-
x.o a minha solidariedade, mas uma solidariedade entu
siástica a V. Ex• pela iniciatívã. que teve de prestarmos, 
hoje, a Leandro Maciel, um exemplo de homem público, 
um exemplo de cidadão s_empre- a serviÇo das mais 
nobres causas do Brasil, esta homenagem. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, emi
nente Senador Luiz Viana, pelas considerações que for
mulou sobre a vida polftíca de Leandro Maciel. As suas 
palavras enriquecem o pronunciamento-que faÇo nesta 
tarde. 

O Sr. Jorge Kalnme- Posso dizer a V. Ex• Que ainda 
ecoa naS- duas Casas do CongreSso Ná.cional a voz do 
saudoso sergiparro que soube honrar o seu mandato_, en
grandecendo Sergipe nã- defesa dos seus interesses, en
grandecendo a Pátria. Diz o poet~ q~i ho-mens _da estirpe 
de Leandro Mã.ciel não desaparecein de todo, eles ficam 
.com a cabeça de fora vendo as gerações passarem. Por
tanto, Sergipe, se pranteia a sua memória, fique certo V. 
Ex• que tem a solidariedade de todo o Brasil. E quero 

~particularizar o meu Estado que muito deve ao Estado 
que serviu de berço a essa grande figura que soube viver 
hõiii-ando a stia geiação, déixando um exeffiplo--magnífi~ 
co para- as gerações que lhe estão se8;Uifido os p3ssos. 
Mu~to obrig~do a V. Ex• 

QS_I!._, LOURIVAL BAPTISTA- Muito gratoaV. 
Exf,-_eminente Senador-)orgeKaltirne,Pelas referênéias a 

_ respeito do saud~so Se_n~dor Leandro Mac.iel. 

O Sr~ Moacyr puarte- Permite-me V. Ex• um apar
te'? 

O SR. WURIV AL BAPTISTA - Ouço o eminente 
Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Puarte .:.... Eminente Senador Lourival 
Baptista, conheci o Dr. Leandro Maciel ainda nos albo
res:de- mlnha mocidade, nos idos de 1945, como um dos 
fundadores da União Democrática N!!_cional. Depois, 
.passei a conviver mais- amiuda9amente com ele, em face 
dos-lã,ços fra(dnaiS de amizade que sempre o vincularam 
ao saudoso Senádor Dinarte Mariz. Deputado Federal, 
Governador do EStado, senador da República, Leandro 
Maciel tipificava o Verdadeiro caudilho nordestinc;>: forte 
nas atitudes, brando _no gesto, generoso no coração. 
Amigo leal, solidário e_ cOrreto, jamajs deixou um com
panheiro -seu à -margiin da estrada, jamais negou uma 
palavra de estímulO~ e de solidariedade a todos aqueles 
que o procuravam. Foi um verdadeiro chefe e um líder 
incontestável, e um amigo leal e um irmão de todo_s 
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aqueles que se abrigavam s_ob o seu comando. A exal
tação que V. Ex.' faz da personalidade invulgar de Lean· 
dro Macief é um hino· de justiça a um homem que 
enobreceu o seu Estado e soube dignificar como poucos 
as funções que desempenhou. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. WURIVAL BAPTISTA- Muito gr~to, emi· 
nente Senador Moacyr Duarte, pelo seu aparte. V. Ex• 
fez muito bem em recordar a figura inesquecível do sau~ 
doso S~Qador Dinarte Ma_riz, a quem Leandro Maciel 
era ligado, Recordo, neste momento, outra figura in-es
quecí_vel, também ligada a Leandro Maciel, o ex-Senador 
Rui Palmeira, cujo filho aqui se encontra presente. o 
no?re Senadqr Guilherme Palmeira. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. WURIVAL BAPTISTA- Ouçõ ó eminente 
Senador Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES G'ADEi.HA- Nobre Senador 
Lourival BaptiStà, eu era estUdante ainda quãndo 
apreendi, entoada pelo Brasil inteiro, a legenda de reti· 
dão de Leandro Maciel e seus companheiros da União 
DetJ:tocrática Nacional, Eram tempos difíceis, temPos 
duros, de_ penoso recomeço, de temerária- reconstrução 
democrãtíc-a:-n País ressurgia Cm meio a imprecaÇõis 
contra a corrupção e O aritorit.ãdsmo do Estado Novo. 
Leandro Maciel era uma voz moderada, de temperança 
em meio_ aos arroubos dos seus companheiros. Com
preendia _aquele eminente Líder nordestino que a Pãtria 
estava acima das circunstânciaS, acima d"as emoções dõ 
momento; que havia necessidade de compreensão,.de re
conciliação, de entendimento, para que afrontássemos os 
graves desafios do futuro. Hoje, meu nobre Senador, 
essa imagem de L~ndro Maciel permanece imaculada 
sob a pát[n_a do _tempo. Acho que, mais do que ,Junca, os 
~rasileiros toda.s. _precisam _se_ i_mbuir daquele. ~pírifu 
conciliador, daquele espírito de renúncia, em função dos 
interesses maiores deste País. Agora, mais do que nunca, 
é preciso reverenciar o espírito, as atitudes, o gesto de 
Leandro Maciel e, mais do que isto, imitá-I~. segui-lo, 
porque estamos muito carentes, muito nec_essitados des
sa posição reflexiva ante a gravidade_da hora atual. Em 
meu nome e e_m nome do meu Estado as minhas home-· 
nagens a esse_ grande líder e a tudo quanto ele represen
tou e representa ainda para Os desígniOs deste País. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex•, SenadOr Marcondes Gadelha, pelas suas palavras 
que-mUito honram o nosso pronunciamento e também 
pelo apoio QUe dá, em nome da Paraíba,- berço da es
posa, daquela virtuosa senhora que foi D. Marina de Al
buquerque Maciel, filha de um Senador pelo Seu-Estado, 
que tambéin honrou esta Casa, o senador Octacílio de 
A~~~querque. · 

9 $r. B~edi'o Fer~~à .=._ P~smiie V: Ex• um aparte? 

O SR._LQURIVAL B_APTISTA -Ouço com muito 
prazer o eminente Senador Benedito Ferreira. 

. O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Lourival Baptista, Goiás tinha que estar presente nessa 
homenagem que V. Ex•_ em bo1.! hora req1,1ereu, para que 
se destinasse uma sessão especial no Senado para que to
dos nós pudésSemos dizer a Sergipe, dizer ao Nord~te, 
dizer à família de Leandro Maciel, a todo o Brasil, en~ 
fim, do nosso pesar, por essa orfandade que cada vez vai 
maiS se acentuando no nosso País, ligeiramente aludida, 
mas co-m muitá propriedade, pelo Senador Marcondes 
Gadelha, principalmente para nós os mais novos, ou os 
menos sofridos, no meu caso, em particular, o mais novo_ 
dos velhos udenistas de 1945, no Estado, quando aprendi 
a respeitar e venerar ess_es vultos, os pioneiros__ da nossa 
saudosa e inquebrantãvel UDN --e quando nós aqui 
neste PlenáriO ainda deparamos com um Luiz Viana, um 
Louri_val Baptista, um Virgílio Távora, com a fig~ra ex-
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traordinâria de Magalhães Pinto, e tantos outros compa
nheiros, mas que, em realidade, representam só um pu
nhado daqueles que alargaram a fronteira tão limitada 
da democracia no Brasil e que nesse momento em que a 
Pátria está a reclamar, cada vez mais, a presença de ho
mens dessa estirpe, dessa espécie que transigia em tudo 
em favor da Pátria, em favor da causa maior, mas nunca 
em matéria de princípio,- realmente, nós terí<irii.OS-que 
estar aqui, ao lado de V. Ex~. dizendo da nossa tristeza e 
enf<itiz3.ndo essa orfandade. E esperando que essas per
das irreparáveis sirvam, comO serviram para nós out?õs, 
para as novas gerações, sobretudo, como exemplo edifi
cante a ser palmilhado por aqueles que haverão de nos 
suceder nas lides da vida política, tão diffcil e tão espi
nhosa, e maioria das vezes mal compreendida, mas deve
ras gratificante quando exercida na forma que o foi por 
Leandro Maciel. Eu peço desculpas a V. Ex.• por ter-me 
alongado tanto, mas não podia, Senador Lourival Bap
tista, deixar passar essa oportunidade para consignar ao 
povo sergipario e, de modo especial, à famflia de Lean
dro Maciel, o pesar de todos os goianos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grat9 tam- _ 
bêm a V. Ex•, eminente Senador Benedito Ferreira, pelas 
expressões de pesar e pelo apoio que dã, não só em seu 
nome pessoal, mas em nome do povo do seu_Estado, 
Goiás, à memória do saudoso Lfder, o êx-Senador Lean
dro Maciel. 

O Sr. Morvan Acayaba- Permite V. Ex~ um aparte? -

O SR- LOURIVAL BAPTISTA- Ouço V. Ex•., emi
nente Senador Morvan Acayaba, e, depois, o Senador 
Virgílio Tâ vara. - · 

O Sr~ Morvan Acayaba- lambêm o Estado de Minas 
GeiaiS, Senador Lourival Baptista, deve, por uma rà.zão 
de justiça, solidarizar-se com as justas e oportunas ho
menagens que esta Casa, através da palavra autorizada 
de V. Ex.~, está prestando, nesta tarde, a uma das maiores 
figuras não _apenas da vida pública de Sergipe C do Nor-

• deste, mas de todo o Brasil, o Senador, Deputado eGo
vernador Leandro Maciel. Da mesma fâi'ma ci:lmo oU
tros eminentes Senadores que apartearam V. Ex.~. tam
béni nós rilineifoS seritinl.Os-um -dever de gratidão para 
com essa grande figura- da nossa vida pública. Aqui, no 
meu lado, está a grande liderança da política brasileira, o 
eminente coestaduando e chefe, o ex-Senador e ~- _ 
Governador de_ M_inas, o Deputado Magalhães Pinto. S. 
Ex.•., ontem, nas homenagens que a Câmara dos Deputa~ 
dos prestou a Ieandro Maciel, teve ocasião de emprestar 
a sua valiosa e autodzada .solidari®ade àquelas j_ustas 
homenagens. Como _o.ós lembrávamos ainda hâ pouco, 
na memorável campanha de 1960, quando o n_oss_o_ Parti
do, a União Democrática Nacional, era presidida pelo 
Dr. Magalhães Pinto, então candidato ao Governo de 
Minas, Leandro maciel foi O C_andidato _do Partido à 
Vice-Presidência da República, ao lado de Jânio Qua~ 
dros. A sua candidatura não chegou até as eleições, por
que, foi, afiiíãl, -substituída pela daquele outro ex.atroar
dinãrio homem público, brasileiro e mineiro, Milton 
Campos. Mas, nem por isso, a contribuição, a ajuda, a 
presença, o valor de LeandJo Maciel naquela memorável 
campanha sofreu qualquer diminuição. Afastado da 
condição de candidato à Vice-Presidência da República, 
continuou atuante, com _a sua liderança expressiva na 
vida pública brasileira, a ajudar naquela memorável jor
nada cívica, que foi a campanha de 1960 para a Presidên
cia da República que, infelizmente, como todo o Pafs sa
be, redundou na grande decepção ocorrida sete m~es 
depois da posse do presidente eleito. Leandro maciel 
prestou, assim esse grande serviço ao seu Estado, à sua 
região, ao Brasil e ao nosso- Partido - como muito bem 
acentuou o eminente Senador Benedito Ferreira - a-
União Democrática Nacional, que sempre teve por lema 
aquele dístico, repetido tantas vezes pelo Brigadeiro 

Eduardo Gomes: .. 0 preço da liberdade ê a eterna vigi~ -
lância". Tanto Leandro Maciel como os companheiros 
mais destacados do OQSSO_ partido de então souberam 
emprestar à vida pública aquele sentido .de marcante dig~ 
nidade, civismo e amor à Pátria. O exemplo de Leandro 
Maciel está aí frutítTcando entre os seus descendentes, os 
seus cori,-panheiros e os seus amigos. Louvar~lhe a vida e 
a obra-e um-dever cívico dos mais valiosos, que V: Ex• 
está- sabendo fazer de forma tão admirável. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Agradeço a V. 
Ex', einiriCnte .. Si::nãdor -Morvan -Acajr"ãba, peJO. depoi
mento, pelo que, aqui, falou, a r6speito daquela extraor
dinária figura do homen público que todos nós admirá
vamos e queríamos_ bem, Leandro Maciel. 

V. Ex• não falou só em seu nome, mas tambêm da sua 
Minas GeraiS, terra de grandes homens que honraram 
esta Casa e honraram o nosso País. 

O Sr. Virgmo Távora - Permite V. Ex~ um aparte? 

O Sr~ Virg_ílio Távora- Eminente Senador, o perpas
sar dos anos -nos vai fazendo ficar nostálgicos. No mo
mento em qUe_ V~ Ex~. aqui desta tribuna, com tanta 
emoção e brilho, evoca a figura do jequitibá sergipano 
tombado, desfilam em nossa mente aqueles companhei
ros que com ele e conosco formavam jUst8mente o nú~ 
cleo central da OposiçãO,- Do- tempo em que fazer opO
sição ao governo era tarefa duríssima. Divisalnos Dinar
te Mariz, há pouco perdido, Rui Palmeira, Irineu Bor~ 
nhausen, Edilberto de Castro, Soares Filho, Pedro Alei
xo, Milton Campos e tantos outros como nosso veneran-

- do Pai, para não falar nesta figura niarcan-te que foi Pe
trônio Portella. Leffibramo-nos da resistência que -então 
faztamos e do suporte que dávâriiõs~àq"uele Partido, para 
que a nossa aguerrida e então chamada "banda de músi~ 
ca" pudesse, no Congresso Nacional, travar aquela bata
lha que, de 1945 até 1964, tanto dignificou, tanto elevou 
o Congresso Nacional, tanto alterou as púgnas aqui tra
vadas. Lembramo-nos principalmente do vulto altaneiro 
hoje por V. Ex• homenageado, homem que tinha a su_a 
postura moral sfmile à fisica, erecto, direto no dizer as 
cois~s, que não se des~ava das pessoa~, um ho~em real.::. 
mente _amigo de seus amigos. Desde que Cmtramos na-
vida pública, em 1950, honramo-nos de tê-lo entre aque
les .da nossa intimidade. Este varão, amigo dos mais dile
t~~._gue Jloj_e tem sua memória reverenciada pelo Senado 
Federal, pode orgulhar-se dC-todos os seus descendeiJtes, -
lá de Cfnia, estã satisfeito, vendo-que rea[mente esta ·ca
sa, de que ele participou e que tanto enobrecem, hoje lhe 
tributa esta cãtida homenagem, não como um favor, mas 
justamente como um pleito de reconhecimento e de gra
tid~o p_elo que ele fez pelo Brasil. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V .. 
Ex•, nobre Senador Virgílio Távora, pelo seu -aparte. V. 
Ex.• traçou, muitO bem, o perfil de Leandro Maciel e eu 
completaría dizendo que a maior homenagem que ele re~ 
..cebe hoje, nesta Cas-a~ não é a do meu discurso, mas os 
apartes dados pelos eminentes Senadore$-quejá fã.IãrarD, 
que já se expressaram a respeito da personalidade daque
le extraordinário homem público que foi Leandro Ma
ciel. 

O Sr. Alm.lr Pinto- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador Lourival Baptista 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço V. Exo, emi
nente Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Lourival Baptis
ta, a presença de V. Ex• na tribuna do Senadp, como re
presentante do Estado de Sergipe~ dá-me a impreSsão de 
que ela se enquadra a isto que eu vou dizer agora: "Na 
gratidão CO!UO-lla anlizade há um culto, e que nunca fal
tem enl seus ãltares nem floreS, nem incenso". A pre
sença de V. Ex,, neste instante, não representa outra coi
sa senão a_gratidão_do povo sergipano àquele seu coesta
duano_ que, como engenheiro, foi um arquitetO d:i políti~ 
ca s~:rgipana, tanto assim que passou por todOs os cargos 
importantes da República: Deputado Federal, Senador e _ 

Novembro de 1984 

- na -esfera estadual ocupou a governança do Estado. Se
nador Lourival Baptista, em nome do meu Estado. já fa
lou um homem que foi contenporãneo de Leandro Ma
ciel na outra Casa do Congresso Nacional. Eu fui da sua 
contemporaneidade política ele, como representante de 
Sergipe nas duas Casas do Congresso NaciOnal, eu, na 
minha humilde Assemblêia Legislativa do Cearã. Mas, 
acompanhei sempre o trabalho, o dinamismo de Lean
dro Maciel enl favor do seu Estado, e tud_o fazendo pelo 
Brasil. Felicifo a V. E;<~ pela magnífica oportunidade que 
teve de render essa homenagem ao seu coestaduano, que 
ê coestaduano de todos nós; daf o incenso e as flores ao 
cultuarmos a sua memória. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex', Senador Almir Pinto, pelo seu aparte que define 
muito bem a personalidade de Leandro Maciel. 

Cumpro, aliãs, o aever de repruuuz1r, com justificada 
emoção, as seguintes palavras de agradecimento do Se
nador Leandro Maciel aos conceitos que formulei no 
meu aludido discurso, sobre a sua vida e a sua obra. 

Disse em aparte, ao discurso que aqui pronunciei, o 
Senador Leandro Maciel: 

"0 Sr. Leandro Madel- Estou ouvindo, emo
cionado, o discurso de V. Ex•, nessa parte que sere
fere à minha: pessoa. Realmente, andamos juntos, 
há algUmas décadas e nos conhecemos a -fundo. Eu. 
de mim, tenhQ a consciência tranqUila, pois sempre 
cumpri o meu dever. A minha vida pública foi, toda 
ela, dedicada aos interesses do meu Estado e aos in
teresses do meu País. Fui Governador do Estado, 
quando mais efervescente era a polftica nordestina 
tanto menor o Estacio, mais bravia era a poHtiCa. · 
Nós, da UDN, éram-os combatidos pelo PSD arregi
mentado, pelo PTB apoiado pelo Governo da Re
pública, pelo PR e pudemos arrancar o cargo das 
mãos daqueles adversários num pleito memorável. 
No exerclcio do Governo, é V. Ex• testemunha, fui 
rigoioso no cumprimento do dever. Os nossos ad
versários, graças a Deus, nunca me arranharam a 
honorabilidade; to.dos me respeitavam- fazendo 
questão de dizer que nada podiam reclamar da m,i~ 

- nha compostura na conduçã_o dos dinheiros públi~ 
cos. Ninguém pode testemunhar melhor, repito, do 
que V. Ex•, o que foi a minha atuação no Executivo. 
V. Ex• meu au-xiliar direto; saindo, depois, para re
presentar, com muito brilho, Sergipe, n-a Câmara 
Federal. Andamos juntos por muitos anos. V. Ext, 
hoje~ com esse discurso, me emocioiia, porque toca -
um ponto muito sensível de nossa vida pública. An
-damos distantes, mas sempre soubemos respeitar
no$:._ Agora, deixo o Senado, depois de uma eleição 
que parecia fácil e quero, nesta hora, dizer claro e 
alto que V. Ex• deu a ajuda que pode. Deixando o 
Senado, ouço-discurso de V. Ex• para mim muito 
valioso, uma peça importante integrada à minha 
vida pública com o qual V. Ex• dá um depoimento 
do como eu soube conduzir-me em minha vida 
pública, nos diferentes cargos que pude ocupar na 
política sergipana. Sóu grato a V. Ex• Formulo os 
melhores votos de que continue nesta caminhada 
pelo tempo, servindo, como tem servido, a Sergipe, 
procurando tratar dos seus interesses, defender os 
seus problemas e que, amanhã, possa V. Ex.• assistir, 

_ ainda rio seu mandato, resolvido o magno problema 
da nossa terra, que ê aquele da exploração do nosso 
subsolo, que é o mais rico deste País. A este traba
lho V. Ex• tem dado todo o empenho. Continue as
sim, porque os sergipanos não poderão negar a sua 
gratidão à sua obra meritória." 

Eram eStas as cOnsiderações qUe desejava tecer a res
peito do insigne Cidadão que foi Leandro Maciel - mo~ 

delo de político integral, indissoluvelmente vinculado ao 
progress_o e bem-estar de sua terra e de sua gente. 

Manifesto, desta tribuna, - como já o fiz em Ara caju, 
quando estive presente às inúmeras homenagens que lhe . 
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foram prestadas pelo Governo C -pOVo de Serg-ipe- in
clusive ao seu sepultamento- meus sentimentos deres-
peito e admiração à sua memória, -ao mesmo tempo em 
que reitero à sua digna família. Ás minhas condolências 
e as _expressões do meu mais profundo pesar. 

Sr. Presidente: -
Autor que fUi- do requerimento, subscrito por mais 28 

Senhores Senadores, solicitando que fosse realizada uina 
sessão especial para reverenciar a memória __ _do _ex
Senador Leandro Maciel, neste momento, apraz-me sa
lientar que estou falando não a penas em meu nome pes
soal, como também, me desincumbindo da missão que 
me atribuiu o eminente Líder Senador Aloysio Chaves, 
no sentido de que também expressasse, em nome da Li
derança do PDS, a sua manifestaÇão de prOfundo pesar, 
sincera admiração e respeito pelo desaparecimento desse 
insigne líder nordestino, que foi Leandro Maciel - um 
político autêntico, na expressão iritegral do conceito, que 
soube honrar esta Casa, Sergipe e o Brasil. 

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

O SR. PRESID!J:NTE (Moacyr Da lia) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SEcPronuncia o se
guinte discurso.):.._ Sr. Presidente, Srs.-Senadores e fa
miliares do Senador Leandro Maciel: 

Este é o discurso que eu não gostaria de fazer. 
Não gostaria, Sr. Presidente e Srs. Sanadores, de falar 

em Leandro Maciel. Ele foi meu lfder e meu ídolo .. En
cheu os dias da minha vida poHtica na Província e agora, 
no último quatorze de julho, "encantou", desapareceu, 
virou eStrela. Dele, eu penso mais do que sinto e sinto 
mais do que posso dizer. 

Esta tribuna me dá, no entanto, o privilégio e o dever 
de hoje, nesta tarde, falar, não a minha tribo, porque isto 
eu fiz naquela manhã de domingo no lugar onde .. aquele 
meteoro fatal às régias frorites" eclipsou-se para sempre, 
mas, às novas gerações de políticos aqui presentes, aos 
que não conhecem Leandro Maciel na sua convivênc_ia e 
sobretudo na sua atuação pública de meio século. 

Este é Q cenário onde ele_vive\1 os últimos instante de 
sua vida pública. Senador d_errotado _na reel~ição de 
1974, na sua última intervenção neste plenário, segundo 
depoimento do senador José Sarney que o ouviU fala_r, 
ele se despediu desta Casa com a altivez e a coragem de 
sempre, dizendo que vencido nas urnas voltariª a S.\1_~ 
vida privada e à família, tranqUilo e consciente do dever 
cumprido. 

Foi este. dever cumprido, Sr-. Presidente e Srs. Senado
res, que o fez durante cinqUenta anos o diVisor de águas 
dos Partidos políticos do m_eu Estado_~_e_e_rsonalidade for
te e decidida, amigo dos seus amigos e adVersáiio leal, fê
lo um homem amado e combatido, como nenhum outro 
em terras de Sergipe. 

Engenheiro Civil pela Escola_ Politêcnica da Bahia, 
orador da turma que teve Miguel Calmon como paranin
fo, aluno de Octávio Mangabeira e de Souza Carneiro, 
pai do nosso Senador Nelson Carneiro, fOi na Bahia que 
ele desabrochou para a política, participando da campa
nha civilista de Rui Barbosa. 

Descendente pelas vertentes paterna e materna das di
nastias políticas do meu Estado, seu pai, Senador Lean
dro Ribeiro de Siqueira Maciel, foi dos rrlais importantes 
chefes do Partido Conservador em Sergipe. Da família 
de sua mãe emergiria a liderança revolucionária e mar
cial de Maynard Gomes, Tenente de 1922, 1924 e 1926 e 
o aliancista de 1930; figUra sei'gipã.na legendãria. 

Leandro voltou a Sergipe pelos idos de 1926, levado 
pelo Embaixador Ciro de Azevedo, então Presidente do 
Estado, para ser Diretor de Obras Públicas. Era, na 
oportunidade, Engenheiro do Departãmento de Portos, 
na Paraiba, onde se casara com a futura companheira de 
todos os dias e de toda a vida, a veneranda Senhora Ma
rina Albuquerque Maciel. 

Retornando a terra, naqueles di:is tumultuados dos 
Governos de Bernardes e Washington Luiz, logos e im-
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- Pôs como admínistrador excepcional das obras públicas, 
i::onstÍ'uindo em &rgipe as primeiras rodo-vias, o prédio 
da Alfândega e os aterros de Âracaju situados nos _acres
cidos de marinha. 

Conquistou _facilmente a liderança política em Sergipe 
e, ~o~_assu_mir_ o poder o agrOindustrial Manoel Dantas, 
tornou-se _a cabeça política do_ Governo, participando 
ativamente- das lutas da sucessão estadual em 1930, 
elegendo-se DepUtado Federal e fazendo o seu perma
nente correliogionário Francisco de Souza Porto, Presi
dente do Estado. 

Veúi_o vendaval de 30 e ete foi' para o ostrad"sriio. AI, 
ressurgiu o engenheiro, que faria a mais bela obra de ar
·quitetura em Aracã.ju, o Jardim de Infância Augusto 
Maynard Gomes. Foi ele quem fez o aterro da Praia 13 
de Julho e tailtas obras da ãrea privada que enriquece
ram a economia e a administração pública de Sergipe. 

Restaurado o processo po.lítico brasileiro com a COns
tituinte de 1934, Leandro Maciel e Augusto Leite são 
eleitos pela Assembléia Legislativa Senadores, em coli-

- - gaçào da União Repúblicana de Sergipe com o Partido 
SoCial Q~maçr~tico, e_ participam do pleito mais i_ntenso 
e_aPaxionad9 da hl_stória do ~_stad-0, derront~donas ur
iiãs a figura legendâría do Interventor Fedf:ral Ca-pitão 
Mayóard Gomes, que se nega a transferir o Governo o 

-~oinove uma grãilde agitação em Sergipe; Com palavra 
-óe o_rdem ao ·operariado e ao povo para que "acendam 
os fãclJos e incendeiem os canaviais". 

Asssume, no entanto, o Governo _Constitucional do 
EStado o Dr. Eronides Carvalho e Leandro Maciel vai à 
Constituinte e ao Senado Federal, encerrando o seu 
mandato com o Golpe de 10 de novembro de 1937. 

Recolhido novamente a sua atividade privada, Volta 
ao seu Esfado e à sua fazenda Sete Brejos, no então mu
riicípío- dÕ Espírito Sallto, hoje, Iiidiarobã. 

Redemocratizado o País, em 1945, o político amadu
recido na luta_ e nas incertezas dessa sístole e diástol~ 
política brasileira, volta ao combate democrático fun
dando a UDN, arregimentando os remanescentes das 
ã.riiigas campanhas elf:itorais e os nôvos valore5íntel~c:-
tuais e políticos do Estado, num grande partido pOiítTCo, 
Q.ue iriil. esàever a partir daí, as sombràs gloriosas do he
rói (to FOrte áe coPacabana, unlá das páginaS rriliis ásPe· 
rase maiS difícels"da Vída política de Sergipe. Derrotado 
duas vezes consecutivas para o Governo do Estado, com 
Luiz Garcíã e-depois ele, por uma poderosa alianÇa 
PoTítico-pa"i-tidáría,- de hOmens -oriundos do poder, das 
g-rancJ_e!_fa!!:!ífla_s_, da Iirej:ã. e ~tê da Justiça, sô e!!! _1954 
viria 
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<i!Cançar o Goveino do Estado, depois de renhidas e 
P-olérii-ícas lutas eíeíiCiraís, Oride não faltaram a paixão, o 
facciosismo, a mor1e e o sacrifício_de tantos, para a evo
lução do_ processo democrático em nossa Terra. 

Fui sCii ãllxiHar, Sr. Presidente na admiriistraçào do 
Estado. Pã~tic:ipei de quase todos oS eventos da sua fe
cu-nda e in"igualável obra de GOverno. -
- --A partir desse período, Sergipe acelerou os passos do 
s-eu-progre~so e da sua expansão. 

Começou a eletrifiCação do Estado, a abertura de 
grande rodovia longitudinal e pavimentação asfãltica. A 
campanha de _um milhão de mudas de coco, que deu ao 
Estado a liderança nesse setor industrial e agrícola. A 
reativaçào das atividades munícipais. A desobstrução do 
canal do porto estuarino de AracajU e a volta dos navioS 
mercantes. 
-Mas, foi sobretudo, em Aracaju, que o seu Governo se 

fez ecciar. DesrilmltOu os morros de Bonfim e de DOna 
Bebé e abriu os novos caminhos para o crescimento da 
nossa Capital. Aterrou os mangues do Bairro Industrial 
e do Acesso à Atalaia. Construiu a estrada pavimentada 
do Aeroporto Santa Maria e deu ao povo de Aracaju a 
sua praia iluminada e o seu balneário. Construiu o Palá-
cio das Se.cretaria_s e unificou a administração estadual. 

_ Recuperou os velhos edifícios e erilbelezou as ruas cen
- .tl'ais. Demoliu o quartel do-281' BC e deu as novas pers

pectivas para as construções posteriores de hotéis, edifi
cios públicos e terminal rodoviário. Incentivou a cultura 
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algodoeira·, ã.SSisHu ao Semi-árido, abriu muitos '~barrei
ras" e estimulau os investinlentos- na agricUltura e na in
dústria. Nada passou despercebido naqueles dias de oti
mismo e de construção. 

Modernizou o Estado e abriu os novos caminhos por 
onde hoje circulam os bens e serviços de uma das mais 
está veis economias do N ardeste. =--

Tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, feito com 
reCUrsos próprios e miOgtiados cio EStado: já que o Go
verno Federal era seu adversário político. Juscelino Ku
bitschek ao visitar Sergipe no final do Governo, disse-lhe 
quê lamentava nao saiJ_er o vulto das realizações feitás 
pela sua administração e de não tê-lo procurado para 
ajudar~ 

É, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que Leandro Ma
dei vinha das velhas estirpes dos políticos brasileiros. 
D3.queles homens que só se dobravam e só se curvavam

-para agradecer_. Que não ficavam em ''"cima do muro" es
perando ver parã oil.de seguiriarií as águas nas curvas de 
nível dos êxitos políticos para se definirem. Ele, como 
tantos dos seus antepassados, e como tantos dos que lhe 
seguiram, tinha a fiofua de ser governo ou de ser opO
sição, cada um cumprindo o seu dever constitucional, 
político e de cidadania. 

Ao rever esta vida de quase oitenta e sete anos, toda 
ela dedicada à sua terra e ao seu povo, fico a pensar se 
valeu a pena. Tantos anos de mandato como Deputado e 
Senador, Presidente da Energipe, Presidente do Instituto 
do Aç_úcar e do Ãlcoo_l, construtor de estradas, fábricas, 
fazendas, aVeriidas, edifiCiOs e de pontes. Valeu a pena? 
Creio que sliil. Ele tinha o carisrnã., esse sinal misterioso, 
o _dom de traduzir em sua figura e sua obra os anseios do 
incOnsciente Cõletívo- de uma cultura, um tempo e um 
pOVo. Ele foi Sergipe durante alguns decênios. 
- Penso que participei do seu maior instante de glória e 
ansiedade. _ 

Lançada a candidatura Jânio Quadros à Presidência 
da República pela UDN cabia ao Nordeste a indicação 
do Vice-Presidente na chapa da Oposição. Senti que ali 
_estava a oportunidade de Sergipe ter o seu candidato. 
Cid Sarri-p-ã.íO~-GOvernador de Pernambuco e Juracy Ma~ 
galhães, GOvern-ador da Bahia, eram amigos de Leandro 
Maciel e teriam nele, segundo minhas convicções, o can
didato ideal para aquele quadro político. 

Lancei por intermédio do Jornalista Otacílio Lopes, 
no Diário de Notícias, matutino de grande circulação no 
Rio de Janeiro de então, o nome do possível consenso de 
Leandro Maciel à Vice-Presidência da República. E foi 
total o apoio das lideranças da região nOrdestina ao seu 
nome. 

Escolhido na Convenção, cercado do orgulho de todos 
n_ós e da esperança de um autêntico representante do 
Nordeste para Compor a chapa do líder populista de São 
Paulo, ei-lo na campanha por este País, acompanhando 
Jânio nas concentrações políticas. 

COm o lançamento das candidaturas Fernando Ferra
ri e João Goulart à Vice-Pre:sidência, por setoresjanistas 
de outros partidos, o compromisso do candidato presi
dencial de ter ao seu lado, nas aparições políticas, o can
didato indicado pela UDN, foi desfeito. 

Leandro Maciel, inflexível, homem de compromisso, 
desapaixonado de culminâncias nacionais, renunCíoil 
numa manhã carioca de ebulição política e voltou ao seu 
Estado amparado- pela solidariedade e pelo apoio das 
eminentes figuras do Partido. Lembro-me bem do deci
dldO telegrama que ele recebeu naquele dia do nome tU
telar da política brasileira daqueles tempos, o grande Oc
tâvio Mangabeira.-

Recolhido à sua terra, voltou à atividade política re
gional e ainda se elegeu mais uma vez para o Senado da 
República. 

Deste --último período tenho os seus discursos, todos 
dedkado_s à economia e à administração do nosso Esta
do. Nos seus últimos anos de Senado falou do "Porto de 
Aracaju- Problema sem solução", "A SUVALE e a ir
rigação ii. o Baix_o São Francisco", "Japaratuba- Rio de 
Duas Barras e seus problemas", "O coqueiro como vive 
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na orla marítima do Nordeste" e ''O Brasil precisa de 
mais soda cáustica". Em todos os seuS pronurlciii.mentos, 
a visão do administrador c-onsciente e do servidor públi
cc1. Tinha paixão pelo desenvolvimento do Estado, acre
ditava na sua potencialidade e lutou por toda vida P-elo 
seu aproveitamen.to. Foi um .. desenvolvimentista" e o 
mais iluminado espíi'ito público que conheci. Se tivesse 
tido meios e comando da administração do Estado, Ser
gipe teria hoje tOda a sua malha rodoviária pavimentada, 
o coco- seria da Bahia, mas o coqueiro de Sergipe, o Rio 
S~Q FfandsCO-terí.a: Sláo ligadO aOs-vales únlldos e secos 
e ao rio ltapicuru na Bahia, os seus álcalis estariam si:n
do explorados, o porto estaria cOnstruído fosse no es~ 
tuárío do rio Sergipe oU rio mar aberto_ é nenhum sergi~, 
pano emigraria por causa daS secas ou por falta de terras 
para cultivar. 

Legou aos seus concidadãos 50 an~s de vida pública 
ativa, como engenheiro, administridor e político .:..._·a 
mais longa vida pública de Si!rgipi, toda: ela fCita nos 
períodos de franquia democrática. através do voto popu~ 
lar e universal. 

Ao analisá-lo durante tantos anos de convívío e pelás 
notícias -e iilf6rmàÇões que tivC~-d"os antepassados, posso 
dizer que Leandro foi um conservadof Ilberal. Mantiitha 
os valores culturais, pOliticas e tradiciOnais dà. sociedâde 
rura_l.sergipana, mas, perseg_~:fia o_pro~res~o _soei~ e çco~ 
nó mico do seu povo. Enfrentou as OligarquiaS-~stad.UãiS 
com bravura e associou-se à burguesia comercial eril aS~ 
cenção para extiriguir óo EStado _O pOder -fainiliar e oli~ 
gárquico da Cana~de:.ãçúcar do Qual efa, aliás, oriundo. 

O Sr. Lomanto Júnior ~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PORTO - Com muito prazer, emi-
nente Senador L-omanto Júnior. -

O Sr. Lomanto JliniÕr - EDiinCOte Senador Passos 
Pôr~o. eu não poderia deixar de associar-me às homena
genS que este Senado está prestando à memória de um 
dos grandes vultos da política brasileira, Leandro Ma
,cie!. As palavras do Senador Lourival Baptista, seu velho 
e querido amigo, que foi um 'dos instrumentos de uma 
maior aproximação enfrC{mim'e- aquclã gi-alide figura, e 

'as palavras de V. Ex•, dois amigos fraternos, diria meS=
mo, dois discípulos de Leandro, são em homenagem a 
sua memória nesta tarde. Tive o privilégio dC privar da 
sua amizade e recordo-me, ainda muiio joveni., candida~ 
to ao Governo da Bahia, encoiitrei-me c-om o grarlde 
chefe de Sergipe. Ele, entusiasti~amente, transmitiu--fie 
informações a respeito do sucesso da iitinha candidatura 
nos municípios frOnteiriqos com 6 seu Estado. Tomei co
nhecimento nas minhas andanças por Rio Real, e todos 
aqueles municípios ·qUe ficam nas proximidades de Sergi
pe, de que em cada lugar que ele passava surgia uma re
comendação, uma palavra carinhosa, uma referência 
elogiosa a minha pessoa, estimulando o voto à minha 
candidatura. Fiquei" muito grato. Já era seu admirador 
de há muito. Quantas vezes, junto com Lourival Baptis
ta, estivemos e conversamos sobre as ligações profundas, 
os laços de amizade que existiam entre a Bahia e Sergipe, 
que Leandro Maciel cultivou e. deu a esta amizade muito 
da sua contribuição, porque ele, sergifmno de boa cepa, 
tinha pela Bahia uma admiração muito grande. -EntãO~ 
com a-quele agradecimento que tive pela sua participição 

,espontânea na minha campanha, procurando_aconselhar 
, os seus amigos nos municípios vizinhos a Sergipe a que 
adotassem a minha candidatura, surgiu o sentimento 
profundo de uma amizade que guardo com muito cari
nho e guardo a sua lembrança e a sua nlemória com o
maior respeito. Creio qtie (alo nesta hora em nome da 
Bahia, que tinha em Leandro Maciel um grande amigo; 
em nome da Bahía, que tinha em Leandro Maciel um 
grande admirador; falo em nome do povo baiano, que 
também admirava aquela figura de Chefe, daqueles p-ró:. 
homens da sua terra, daqueles que souberam comandar, 
daqueles que souberam dirigir e levar o seu povo e o seu 
Estado aos pináculos do progresso. Manifesto, neste IDO~ 
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menta, repito, em nome da Bahia e do seu povo, 
solidarizando-me inteiramente com a homenagem que o 
Senado presta, através de duas vozes, as mais autoriza
das, as mais brilhantes, vozes sergipanas, homenageandQ 
o inesqUecível sergipano, o saudoso sergipano, d grande 
brasi!C:iro Leandro Maciel. 

O SR- PASSOS PÓRTO- Incorporo o aparte de V. 
Ex• com inuita honra, com muito prazer. Ele, além de 
enriquecer o nosso discurso pelo seu conteúdo, é oriurido 
dã sabia, a Bahia que fez o início da vicfa· p.ública dé 
Leandro Maciel, que Miguel Calmon, quando Ministro 
_da Agricultura, de Víação e Obras Públicas, __ o con_vido_u, 
levou-o para o Rio de Janeiro e depois entregou a chefia 
da Fiscalização dos Portos de Cabedelo, na Paraíba. 
_ Leandro foi líder estudantil na política_baiana, partici

pou da campanha civilista de Rui e exciCCu, também ria 
Bahia, uma-·atividade intelectual polltic~. Foi dã Bahia
que- ele recebeu todo esse patrimônío cultural politico e 
se fez líder político no si:u Estado, Sergipe. 

Sr. PrCsidCnte- Sómou-;e aos talentos jovens e inte
lectuais da sua época, recrutando nas escolas e na vída 
pública do Estado, sempre atraindo vocações políticas 
do futuro e arregimentando-as nas hostes do seu grupo 
político com o objetivo de engiandecer a Vida partidária 
da Província. -

Foi um político de dedicaçãO iD.tCg?ai, "Jlonia.Vâ~'se de 
set político e inspirava ao,S S'eus sequidores a certeza de 
que o líder não frã:cassaria, não tergiVessada e não capi
tularia. Colheu muitas derrotas, mas em todas elas, en
grandeceu a pugna eleitoral pela elegância de sua Pre
gação política, toda ela dedicada ao progresSo _do Esta
do,_llunca voltada para n;taliações e irijúi'íaS. Foi grande 
e destemido nas horas de derrota e altaneiro-~ sD:Pet:ioi' 
nas vitórias. - -- , - -

Conhecido e reconhecido no Estado como o amigo 
dos jlmigos, sempre respeitou os seus adversários e Por 
muitas vezes os procurou para contornar uma sítuação 
partidáría ou para salvag!J.ardar os interesses maiores do 
Estado. 

Sua vida virou lenda e mito nas feiras do Nordeste. O 
sincretismo religioso o fez homem de corpo feChado e 
protegido dos deuses africanos. Ele mesmo acreditava 
nos mistérios d_os ritos negros, que acompanharam a sua 
adolescência no _engenho e sua formação na Bahia. 

Teve_ a felicidade de ter uma esposa, companheira e 
mâ.rtir,-queo amparou ao longo de toda a sua vida públi
ca. Filha de um senador paraibano, trazia no sangue e na 
educação a estrutura básica para suportar os rev~es de 
uma vida deJutas e de embates eleitoraiS. Sempre serena, 
amável, caridosa e fiel aos deveres de companheira, foi a 
s~mbra que abrigou Leandro Maciel ao longo de sua aci
dentada vida política, dando-lhe a paz e a confiança in
dispensáveis ao político para resistir às irlJustiças e às in
compreensões das lutas partidárias. Deu-lhe ainda cinco 
ftlhos, que estão aí com netos e bisnetos, prosseguindo 
aquela vida gêmea e inseparável, que tanto admirou aso
ciedade sergiparia. 

Este ano, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aquele me
teoro- ecHpsou-_se, _Ele que nascera num oito de de~ 

- zembro";-dia de _Nossa S_enhora da Conceição, padroeira 
de Sergipe, haveria de se extinguir num quatorze de ju
lho, Queda da Bastilha. Nascido sob o manto protetor 
de Nossa Senhora, haveria de se libertar deste mundo de 
iluções e desilusões, justamente no dia em que a humani
dade abrira os portões da liberdade e da justiça. 

Morreu no velho "sítiq" de tantas rc!(:ordações, cerca~ 
do pela famí~ia, os amigos fiéis e o respeito dos seus con
temPorâneos. Aracaju que ouviu durante a sua semana 
de agonia a notícia do seu prolongado desaparecimento 
não avaliaVa a grandeza daquele evento. Alguns anos de 

-- recolhimento da atividade pública foram bastantes para 
distanciá~Io das noyas gerações surgidas na Capital que 
se expandi_~ e que se tornou cidade grande. Ele se despe
diu discretamente mima tarde de sábado e depois foi per-
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-flOitar no s8.iuão dO Paiâcio do Governo, onde oulrõfa 
cânticoS ali lhe ecoaram. 

Na manhã de domingo fomos levá-lo à sua última mo
rada. Acompanhamos a sua viagem final. Pelos velhos 
caminhos que ele em tempos passados viera para a luta e 
para a glória. Passamos pela BR~lOI que ele abrira no 
seu Governo. Pelas unidades industriaiS de amôrtia e ure

'ía que el6 lutara pela sua implantação. Pelas pontes 
sobre os rios Cotióguíba e Sergipe que ele consiruíra. 
Pela exploração do potássio que ele antevira. Pelas ve
lhas cidades de Socorro, Maruim, Rosário do Catete e 
Carmópolís qUe- ele- tanto amara. Fomos à Capela de 
Nossa Senhora Santana, no coração do petróleo sergipa
no, onde um dia o seu pai e sua família construíram para 
receber os descendentes, e ali, naquele recanto solitáiiO 
da nossa terra, entre vales e montes, onde antigamente 
florescera a civilização da cana-de-açúcar, hoje se proje
t~ a indústrÍ{l petrolífera. No mesmo chão que lhe vira 
nascer, fomos testemunhas do seu adeus. Presentes as 
aUtofiô.ades do Estado, alguns amigos de todos os tem~ 
põs, alguns -adverSários de algum tempo. 

Ali, ele alçou õ vôo da eternidade ... 
A vida vai continuar. Sr. Presidente, ê muito recente a 

participação de Leandro Maciel nos_ destinos políticos 
do Estado. Ainda persistem as paixões que ele desenca
deou. As brasas estão ainda acesas pelos ventos dos ven~ 
cidos e dos inconformados. 

A História, na neutralidade do seu julgamento futuro, 
haverá de colocá-lo nas alturas do panteon dos numes 
tutelares de Sergipe. 

E os Anais do Senado, deste velho Senado que ele tan .. 
to amou e tanto serviu, consagrarão as palavras de todos 
nós, nesta tarde, com a mais profunda, a mais justa e a 
mais sentida das homenagens que ele mereceu da Pátria, 
porque foi, sem dúvida alguma, um dos maiores dos seus 
filhos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conoedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaío. 

O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCUR
§l) ~QUE,_ENTREI;UE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Srs. Senado
res, Srs. faniiliares do nosso homenagead_o: 

Entre os momentos mais significativos em que o Sena
do se reúne destacam-se aqueles em que esta Casa reve
rencia a memória de seus membros mais Uustres. E nes~ 
tas oportunidades, num ambiente sentimental misto de 
saudade e admiração, muito aprendemos da luta e_do 
exemplo de vida de cada um dos homenageados que por 
aqui desfilam a caminho da imortalidade histórica. 

Hoje ouvimos sensibilizados os oradores que traçaram 
o perfil marcante e autêntico do grande sergipano que 
também honrou esta Casa e este_ plenário, que foi o Sena~ 
dor Leandro Maciel, um político da mais nobre estirpe e 
da mais elevada estatura de homem público, que, a seu 
tempo, trouxe para esta Casa o brilho de sua inteligência 
e o conhecimento adquirido em sua vivência de experien
te administrador, deputado _deYários mandatos, Gover
nador de grande_s obras e cidadão de muitas virtudes. 

Este é_o exemplo de meio século de vida pública, pleno 
e rico das glórias e revezes de que _é feita a luta política, 
que a todos ensina, mas nem todos aprendem a arte do 
ganhar e do perder sem prejuízo do ânimo, da dignidade 
e do ideaL 

Tanto fez POr Sergipe Leandro Maciel, em seus quase 
90 anos de existência, que durante muitos anos personifi
cO-u o Estado, com o poder do seu carisma e de sua lide
rança. VÍI:nos que foi ffiâis amado do que combatido e 
que descansou da boa luta e do bom combate cercado da 
saudade, do respeito e da admiração dos seus contempo
râneos, deíx.ando para as futuras gerações do seu querido 
Estado e do Brasil o legado de uma vlda honrada e inten
samente vivida na dedicação de bem servir ao seu Esta· 
do, ao seu País e à sociedade. 
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Relembrando nesta homenagem o ilustre Senador 
Leandro Maynard Maciel o Sena_do da República cum
pre um gratificante dever de justiça e- reconhecimento 
para com o eminente sergipano e grande brasileiro. 

O SR- PRESID!lNTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca sessã.o extraordinãrfa a ·realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecid~ 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 726, de 
1984), da Emenda do Senado ao PrQjeto de Lei da Câ
mara n~' 94, de 1984, (n'i' 1.718/83, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre ingresso no Corpo de Engenheiros e Técriicos Na
vais- CETN. 

Discussão, enl1urno ú-nico, do Projeto de Lei da Câ~ 
mara n' 192, de 1983 (n' J.738180, ria Casa de orige~). 
que institui o Mérito Musical e Popular Lupicínio Ro~ 
drigues e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s. 529 e 530, de 1984, das Comis.: 
sões: 

- de Educaçio e Cultura, favorável; e 

-de Finanças, faVorável, com vmo vencido do Sena-
dor Jorge Bornhausen e vo.to vencido, em separado, do 
Senador Jutahy Magalhães. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)_ 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~ 
mara n' 260, 4e_l983 (nl'659f83, na Casa de origem), que 
considera Patrimônio Histórico Nacional a cidade de 

-Cainetâ, nO -Estado -do Pará, tendO 
PARECER FAVORÂVEL, sob~ nó 408, de 1984, da 

Comissão 
- de Educação e Cultura. 

-4-

Discussão, em turno único, do parecer da ComisSão 
~_de Relações ExteriOres sobre a Mensagem n' 131, de 

1984 (n'i' 281/84, ~a 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: Wladi
rnir do Amaral Murtinho, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baiXador do Brasil junto ao Reino da Dinamaic;a. · 

-5-

DiscussãO, em turno úriico, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 154, de 
1984 (n' 37/84, na origem), de 3 de setembro d_o corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ronaldo 
Mota Sardenberg, Ministro de Primeira Classe, da car
te_ira_de_.D_iplomata, para ex.ercer ã função de Embaixa
d()r 4o Brasilj~11:to à_União_das Repúblicas Socialis_tas 
Soviéticas. 

-6-

Discussão, -em turno único, do par~cer da Comissã.o 
- de-RelaÇões Exteiiofes rel~tlvo-à_MeiiSagem ~reSidencial_ 
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J;t.'1 16?, de 1984 (n' 338/84, na origem), de 24 de setembro 
do corrente _ano, que submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Renato Bayma Den_ys, Ministro de 
Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Costa Rica. 

-7-

DiSCussão, em turqo único, ~o parecer da Comissão 
de Relações Exteriores· r"elativo à Mensagem Presidencial 
rf'1-166~ de 1984 (n' 339/84, na origem), de 24 de setembro 
do cot:re_nte ano, que submete à deliberação do Senado a 
esçolh<! do Senhor Ouy Marie de Castrq flrandão, Mi- , 
nistro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Senegal. 

-8- ~ 

biscússã--=o, em turno único, do parecer da cOmissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 167, de 
1984 (~' 340/84, na oiigf:m), de 24 de setembro do cor
rente ãno, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro de 
Primeira Clas~, da ca~reira de Diplomata,-para exercer 
a função de Emba"ixadOr -do Brasil junto à República dO 
Equador. 

O SR. eRESID~NTE (Moacyr Dalla) - N~da mais 
havendo :a tratar, declaro encerrada a presente.sessão. 

_ ( Levq'!ta-se. a ~e_ssão às ! 6 horfl.s__ e 30 ltJ.in.utos.) 

Ata da 5' Reunião, em 8 de novembro de 1984 
2' SessãoLegislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Eunice Michiles -Fábio Lucen~--=
Raimundo Patente - Aloysio Chaves - Gabriel Her
mes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Caste-
lo ~José Sarney- Alberto Silva- Helvídio·Nunes
João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgilio Távo
ra- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lu
cena - Marcondes Gadelha ---Milton Cabral - Cid 
Sampaio - Marco Maciel - Guilherme Palmeira -
Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- -
Passos Pôrto·;_ Lomanto Júnior- Luiz Viana- João 
Calmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Daiia -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni-
no - Morvan Acayaba- Amaral Furlan - Fernl;_lndo 
Henrique Cardoso - Benedito Ferreira - Henrique 
Santillo - Mauro Borges -·Gastão MUller - Roberto 
Campos - Affonso Camargo - Álvaro Dias - Enéas 
Faria - Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Carlos 
Chiarelli - OctáviO Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. 
Entretanto, não há, em plenário, O quorum regimental 
para a abertura da sessão. 

Nos termos do§~ do art. 180 do Regimento Internar 
o Expediente que se encontra sobre a mesa será despa~ 
chado pela Presidência, independentemente de leitura. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Pres1dência do Sr. Milton Cabral 

Nessas c_ondições, vou encerrar a presente reunião, de
-signando para a próx~ma sessãÔ _ordinária a seguinte -

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 139, DE 1984 

-_{Em regime de urgência --=-àrt. 371, c, 
do_Regimerito Interno) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do SC
iiado n' l39,_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 Su_blegendas), tendo 

- PA"ftEC-ER-O.RÀL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão 

-de Consdtulçio e Justiça. 

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 aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob n's 354 d55 de 
198-1, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de ~~~anças. __ 

3 

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 veícqlos de comunicação de massa (rádio, tele
;isão, cinema. jo"fnafs~ riviStã.s, cartazes, anuários ou 
tiualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a" v~icúlação de anúncios e de comerciais que _não se
jam rlt!g_ociidos, pmduzidos, criados, filmadõS, 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 vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projet9 de Lei da Câma
ra n<:> 53, de 1977 (n' 227/75, na Casa de origem), que dis~ 
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põe sobre c:om:Uções a observar_ na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s L360 'e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

- de LegfslaçÍo Social; e 

- de Educação e Cultura. 

5 

VotaçãO em turnó único, do Projeto-de Lei da Câmara 
n~ 65, de 1979 (n94,257f77, na Casa·de origem), que au
toriza a alienação de imóveiS-?<!Sldenciais da Rede Ferro
viária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a637, 
de 1981, das Comissõe~ 

-de Transportes, Comunicaçio e Obras Públicas, Jt 
pronunciamento: contrário, 2' pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, J9 pronunciamento; favorável; 29 pro
nunciamento: favoráVel à Emenda de Plenário; e 

-de Constitulçio e Justiça, pela constituciQnalid_a_de e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Càma- . 
ra n\"' 14, de 1984 (n\"'- 2.867/76, na -casa de origem), que 
introduz modificações na Coni>otidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n\"' 5.452, de 111 de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade rrovisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n9s 299 e 300, de 198_4, das Comis
sões: 

-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juiidicidade; e 

- de Leglslaçio Social, contrário. 

7 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câma
ra n\"' 211, de 1983 (n\"' 4.112/80, na CãSii de·o-rí&enl), qUe 
acrescenta parágrafo único ao art. 3v·áa Lei -n\"' l.060;de 
5 de fevereirO de 1950, que trata da assistência judiciária 
aos necessitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 465, .de !984, da 
Comissão: 

-de Colistitulçio e Jmtiça. 

8 

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\"' 
1.511/75, 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 o-rgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n\"' 5.890~ de 8 de junho de 1973, teiido 

PARECERES, sob n•s 692 e 693, de !982, das Comis
sões: 

- de Legislaçlo Social, favorável: nos termos df 
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, no Senador Franco 
Montoro. 

mÃRID DO-CONGRESSO NACIONAL (Se<ião 11) 

Votação, effi segundo turno, do Projeto de Lei do_ Se
nadO n9 I 3, de 1980, de autoria do Senador _Itamar Fran
co: que- eStabelece abatimeiíto fieis preços de deriVad_os 
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo 
próprio de motofistas profissionais il.UtôriomOs, tendo 

PARECER, sob n'i' 533, de 1984, da Comissão~ 

-de Redaçã.o, oferecendo a redação do vencido. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 240/84, 
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o ·projeto 
submetido a votos, nos termos do art31S do Regimento 
InternO.) 

lO 

Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Se
nado n\"' 41, de 1982, de autoria da Senadora laélia de Al
cântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n\"' 594, de 
27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Fe
dÚal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 21-ã' 25, de 1984, das Comis
sões: 

-de CODSt_ituiçio e Justiça- 19 pronunciamento: con
trário; 29 pronunciamento: pela constituciOnalidade e ju
rid\cidade do_ SubstitutiVO- da Comissão de Finanças; e 

-de Finanças, favorável, nos termos de s~bstitutivo 
que Oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está encer
rada a reunião. 

( Levanta~se a reunia o às 18 horas e 35 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 

Oficio do Presideute do Supremo Tribunal Federal 

N• S/24/84 (n• 1/84-P/MC, na origem), de 13 de feve
reirO do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal 
cópia das notas taquigrâficas --e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário n? 96.344-8, do Estado de São Paulo, o 
quãt declarou a inconstitucioitalidade d_o art. 161 e seus 
parágrafoS da Lei n\"' 1.042, de 7 de dezembro de 1973, al
terada pela Lei n9 1.166, de 16 de dezembro de 1977, am
bas do Município de lbitinga, Estado d~São Paulo, bem 
assim os artjgos 3? e seus parágrafos e 4"'; do Decreto n\"' 
634, de 5 de julho de 1978, do mesmo Município, quere
gulamentou os dispositivos legais em refii-ência. 

OFICIOS 

Do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revlsio do Senado, autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 195, DE 1984 
(n9 2.065/79, na Casa de origem) 

Altera o art. 50 ela Consollclaçio du Leis da Previ
dência SoclaJ - -CLPS, aprovada pelo D~reto n"' 
89.312, de 23 de janeiro d~ 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I?_ O inciso II do caput do art. 50 da Consoli
dação das Leis da Previdência Social-_CLPS, aprovada 
pelo Decreto n"' 89.312;-de 23 dejaneiro·c!_e 1984, passa a 
~igorar com a seguinte redação: 

-"Art. 50. 
!- .... ,_,.,_, ........... ,_,_ .. . 
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II- pelo casamento de pensionista do sex.o fe
mininO, exceto se ror viúva; 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caçào. 

A rt. J9 Revogam-se as disposições em contráriõ. 

LEGlSLACÃO ClTADA -ANEXADA 
PELA SUBSECRETARlA DE COORDENAÇÃO 

LEGlSLATlVA DO SENADO 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DA PREVIDENCIA SOCIAL - CLPS 

-Are 50. A cota da pensão se extingue: 
I -pela morte do pensiOnista; 
II- para o pensionista do sexo feminina, pelo casa

mento; 
I II - para o filho ou irmão, quando, não sendo in

válido, completa 18 (dezoito) anos de idade; 
IV- para a filha ou irmã, quando, não sendo inváli-

da, completa 2f-(vínte e um) anos de idade; _ 
-v·:.... ilã:ra~ o-dependente -d'esig-nado do -sexo maséulino, 

quando, não sendo inválido, completa 18 (dezoito) anos 
de idade; -- -

v r- para o pensionista inválido, pela cessação da in
validez; 

§ [9 Salvo mi hipótese do item U, não se extingue a 
cota da dependente designada que, por motivO de idade 
ava,nçada, condição de saúde ou encargos domésticos, 
continua impossibilitada de angariar meios para o seu 
sustento. 

§ 29 Para extinção da pensão, a cessação da invali
- dez deve ser verificada em exame médico a cargo da Pre

vidência Social Urbana. 

(Às~ Comissões__ de Legislação Social ! de Fi
nanras.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 196, DE 1984 
(n9 2.736/83, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a alienação de lm6vels pertencentes 
aos munlcfptos e d'- outras providências. 

O CQn&I-Csso N-aciOnal decreta: 
Art. )v A alienação de bens imóveis pertecentes ao 

patrimônio do município ou a constituição de ônus real 
sobre-direitos a_eles relativos, quando tiverem por objeti
vo a regularização fundiária, a criação de equipamentos 
comunitários QU a urbanização, poderão ter seus_r~pec
tivos contratos lavrados em livros pr6prios da municipa
l~dade. 

Par?grafo único.- Aplica-se o disposto neste artigo às 
transferências qo domífiiO útil de bens patrimoniais da 
União, aforados O$ municípiOs, qllãlldo destinadas á_re
gularização fundiária dos núcleos habitacionais da po
pulação de baixa renda. 

Art. 29 O município, pã.ra os fins previstos nesta lei, 
-- - manterá devidamente atualizado e registrado o seu patri

mônio imobiliário e possuirá livros específicos para la
vratura dos contratos aludidos no artigo anterior. -

§ )v Os livros de Registro Patrimoni,al e de Lavratu
ra de Contratos serão ordenados numérica e alfabetica
mente, devendo ser abertos, rubricados folha a folha en
cerradoS pela autorídade competente. 

§ 29 Lei municípal, de iniciativa do chefe do Po_der _ 
Executivo, especificará ãs caracterfsticas dos livros de 
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Registro Patrimonial e de Lavratura de Contratos, os ór
gãos e autoridades competentes para sua abertura, seu 
encerramento, sua autenticação, guarda e seu manuseio, 
bem como para a escrituração dos contratos, expedição 
de certidões e demais anotações ou averbações. 

Att. 31' Os contratos lavrados na forma prevista nes
ta lei e acordes com as exigencias contidas na legislação 
municipal temo... para todos os efeitos legais, o caráter de 
escritura pública, valendo, como titulo hábil para regis
tro no com pente Cartório de Registro de Imóveis, a cer
tidão de inteiro teor, fornecida pela autoridade munici
pal competente. 

Art. 4' Esta Lei entra em vigor ria data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 9.760, 

DE 5 DE SETEMBRO DE 1946 

Dispõe sobre os Bens Imóveis da Unlio e di outras 
providências. 

T!TUW III 

. Da Alienaçio dos Bens Imóveis da Ualio 
CAPITULO I 

Disposições Gerais 

ArL 134. _ A alienação correrã quando não houver 
interesse económico. em manter o íffióvel no domínio da 
União., nem inconveniente, quantO à-defesa nacional, no 
desaparecímento do_ vfnculo da propriedade. 

Art. 135.- A alienação--=de imóvel da União, uma vez 
autorizada se farâ em conc_orrência pública e por preço 
não inferior ao seu valor atualizad_o, fixado pelo SPU, 
salvo nos casos especialmente previstos neste Decreto
lei. 

§ J9 S_ó serão tomadas em consiaerição aS propoStas 
dos concorrentes que previamente, tenham caucionado 
em favor da União importância correspondente a_ 3% 
(três por cento) da base de licifação,-salVo nas coricorfén
cias de que trata o art. 142. 

§ 29 Perderá a caução o proponente que, ãceita a sua 
proposta e aprovada a concorrência, não efetuar o paga
mento dentro do praz_o de 60 (sessenta) dias, que lhe for 
marcado, po_dendo a critério do SPU, transferir-se apre
ferência em escala descendente para a proposta imedia
tamente inferiõf, até consUmar-se o ato, dentro do preço 
da avaliação. 

Art. 136. O produto da ã]ienação de iiiióveíS da 
União será recolhido na estação arrecadadora da Fazen
da Nacional com jurisdição na localidade do imóvel, sal
vo em ·casos especiais, devidamente autorizados pelo Di
retor do SPU. 

Art. 137. A realização de concorrência para alie
nação de imóvel da União, bem como a publicação dos 
editais de convocação, se farão na forma do disposto nos 
arts. 72 e 73. 

Art. 138, Os termos, ajustes ou Ccrntrato"S concer:
nentes à alienação de imó_veis da União poderão ser la~ 
vrados em livro próprio do órgão local do SPU, bem co
mo, quando as circunstâncias- aconselharem, na repar
tição arrecadadora da Fazenda Nacional situada na lo
calidade do imóvel. 

§ J9 Os atos praticados na forma deste artigo terão 
para qualquer efeito, força de escritura pública. 

§ 29 Nos atas a queserefereesteartigo, a União será 
representada por Procurador da Fazenda Pública, que 
poderâ para esse fim delegar competência a outro fõ.n~ 
cionárío federal. 

§ 39 Os atcis de que trata o artigo anterior, qUando 
referentes a imóVeis de valor inferior a Cr$ 50.00_0,00 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção llj 

(cin(f Duenta mil cruzeiros), são isentos de publicação. 
para fins de registro pelo Tribunal de Contas. 

Art. 139. O Presidente da República, por proposta 
do Ministro -da Fazenda, poderá autorizar a alienação de 
terrenos que se encontrem o-cupados por terceiros, me
diante as condições prc::vistas neSte Decreto-lei. 

LEI N• 5.421, DE 25 ABRIL DE 1968 

Dispõe sobre medidas flnam:efras referentes à ., .. 
- recadaçio da Dirida Adva da Unfio, juros de mora 

nos débitos _para com a Fazenda Nacional e d' outras 
providências. 

Art. 10. O item VI do art. 13 do :Decreto-lei nt 147, 
de 3 de fevereiro de 1967, passa. a ter a seguinte redaçãç: 

.. VI- Fazer lavrar, no livro própriO da repar
tição competente, os atas relativos à aquisição, alie
nação, cessão, aforamento, locação, entrega e ou
tros concernentes a imóveis do patrimônio da 
União, que terão força de escritura pública." 

DECRETO N• 3. 102, 
DE 23 DE SETEMBRO DE 1938 

Aprova o Regimento da Diretorla do Dom(nlo da 
Unlílo-

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 74, alínea a, da Constituição Federal, e 
tendo em vista o disposto no art. 17 do Decreto-lei n9 
710, de 17 de setembro-de 1938, resolv~ 

Art. J9 Fica- a_provado o Regimento da Ditaria do 
Do_mínio da União do Ministério d!t Fazenda e que, assi

- _nado pelo respectivo Ministrõ de Estado, acompanha _o 
presente Decreto. -

Art. 29 Revog~ro-se as disposições em contrâriõ. 
Rio de Janeiro, 23 de setembro-de 1938, 1179 da.Inde

pendêricia e 5()9 da República. - GETúLIO. VARGAS 
- A. de Souza CCNita. -

--(no· de 26-9:38) ··_ 

Regimento da Dlretorla do 
Domlnlo da Unlilo 

Art. 19 A Diretoría- do Domínio da União será cons
titufda por Divisões,_ Serviços_ Region~.is (nos Estados e 

~-DTStdto °Fed~ralie Servíços Auxiliares e por uma Procu
radoria. 

§ }9 As DiviSões terão Por firri orif:ntaf, cooidenar e 
fisCalizar a execUção dos trabalhos qu~ constituem a- fi
nalidade da Diretoria. 

§ 2'1 A'?s Serviços RegionaiS c<i.berâ a execução dçs
ses trabalhos. 

§ 39 Os ServiçOS Auxiliares terão como função exe
cutar os. traba!hos relativos ~ contabilidade, material e 
comunicações. 

§ _49 -À Procuradoria incumbirá a defesa judicial ou 
administratiVa dos bens de propriedade da União. 

Art. 29 As Divisões, que serão diretamente subordi
nadas ao Diretor e terão por sede o DiStrito Federal, se
rão as seguintes: 

a) DiviSão de Engenharia~e Obras; 
h) Divisão de Cadastro e Registro': 

DECRETO-LEI N• 710, 
DE 17 DE SETEMBRO DE 1938 

A.rt. 10. _A Ditetõria do Domínio da União exigirâ 
dqs ocu~antes de imóveis, presumidamente pertencentes 
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à União. em tOdo o territóriO nacional. a apresentação 
dos documentos e títulos comprobatórios dos seus direi
tos de propriedade. 

Art. II. Compete privativamerite à Diretoria do 
Domínio da União representar esta em todos os atas de 
alienação ou aquisição de imóveis autorizados por lei, 
nos termos da Constituição FederaL 

§ 19 No DistritO Federal e competente para repre
sentar a União o Diretoi do Domínio da União; nos Es
tados e no Território do Acre, os respectivos chefes re
gionais. 

§ 29 As minutas das escrituras a serem lavradas se
rão redigidas pelo Procurador da Diretoria do Domfnio 
da União ou pelos Procuradores Fiscais, conforme o 
imóvel estiver situado no Distrito Federal ou nos Esta
dos. e pelos mesmos rubricadas. _ 

§ 39 - Os iabeliães fornecerão à Diretoria do Domínio 
da União certidões d~ escritura e transcreverão os títulos 
de propriedade da União no Registro de Imóveis sem ô
nus para a. Fazenda . 

Art. 12. ~ obrigatória a citação da Diretoria do 
Domínio da União .em todas as ações de uSucapião, bem 
corilo dos representantes do Estado ou do Distrito Fede
ral, sob pena de nulidade do processo. 

§ 19 Ressalvado o disposto no art. 148 da Coilsti
-- tuiçào, não corre usucapiào coritra os bens públicos de 

qualquer natureza. 
§ 29 Não pode ser igualmente adquirido por usuca

pião o -domfnici- útil ou direto dos terrenos de marinha ou 
quaisquer outros sujeitos a aforamento. 

§ 39 Das s-entenças proferidas nas ações de usuca
pião que houverem sido processadas até a presente data 
independentemente dessa formalidade, poderá o repre
sentante da pessoa jurfdica de direito Público interessada 
apelar em qualquer êpoca, ou dentro de 10 (dez) dias a 
contar da sua intimação- pOr iniCiativa da aparte interes
·sada. 

§ 49 Sendo a União interesSada caberá apelação 
para o Supremo Tribunal Federal, qualquer que tenha 
sido o juiz qu"e haja proferido a sentença. Nos demais ca
sos deverá ser interpOsta para o Tribunal de Apelação do 

-EStado respectivo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Mu
nidpfos.r 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 197, DE 1984 
(n9 953/83, na Casa de origem) 

lastltulo Programa Nacional do MUho - PRO
MILHO e determina outras proYidênclas. 

O Congresso Nacional_decreta: 
Art. -19 Fiêa-institufd~ o Progra~a N~cional do Mi

lho - PROMfLHO, com os seguintes objetivo1>: 
I - aum~ntar a produção do milho em todo o terri-

tório nacional; -
II - estimular seu consumo, prioritariamente sem 

substituiÇão aO trigo; -
Til- melhorar sua produtividade, mediante_ emprego 

intensivo de assistência técnica; 
IV- criar cOndições para a implantação e ampliação 

de indústrias que utilizem milho em seus produtos, prio
ritariamente a(juelas cUjOs produtos se destinem ao con~ 

-sumo- humano. 
A_rt. 29 Compete ao Ministério da Agricultura adrni

ni_strar o PROMILHO e fixar as condições necessârias 
para--sua exeCução, Podendo celebrar convênios com os 

·Mini_stérios -da-JõdúStria_ e do_ Comércio e da Fazenda, 
com os governos estaduais, bem como com instituições 
cn!ditícias, de_ assistência técnica e com as entidades de 
classe da área rural. 
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Parágrafo único. O Ministêrio da Agricultura, como Parágrafo (!nico. A aposentadoria do servidor e a 
executor do_PROMILHO, usará dos órgãos e entidades penSão devida aos dependentes serão concedidas com as 
jã existentes na ãfea âos ministérios envolvidõs cotfl~õ - - mes'!las vant~_ge~s e nas mesmas condições _que vigoram 
Programa. -par~ os furlciànáriÔs públicos. -

Art. 3..,_ Constituem recursos d_o PROMILHO: Art. 39 __ _O Cl:'Steio dos enca~gos decorrentes_~a pre-
1- recursos do_ Fu_ndo feder_al Agropecuário; sente lei será atendido peia receita resultante do aumen(Õ 
II -dotações orçamentárias que lhe forem consigna- do salário-de--contribuição dos segurados de que trãla o 

das; art. 1~> desta lei e pela receita prevista no art. _l27da ConM 
III- rendimentos ·derívados de suas aplicações; -Soiidação das Leis da Previdência Social- CLPS, aproM 
IV- outras receitas.___ vada pelo Decreto n~' 89.3 12, de 2J de janeif6 de 1984. 
Art. 411 O PROMILHO, juntamente com a Comis- Art. 4~> O Poder Executivo r_egulamentarâ esta lei, 

são de_ Financiamento da Produção, fixará, à_ época próM · dentro do prazo de 90 (no-venta) dias, cOnt~dos de sua 
pria, preços mínimos que estimulem a produção, assegu- publicação~-
rando ao produtor a ·compra dos excedentes não- Art. 59 Esta Lei entra em vigor nã. data_ de sua publi-
comerciatizad_os. 

Art. S~> O Poder E_xe_cutiv_o regulamentará o disposto 
nesta Lei dentro_ do_ prazo de 60 (sessenta) dias de sua 
publicação. 

Art. 6~' _Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 7~> Revog:!nHe as disposições eln contrário. 

(Às ComisSieS de Agricultura e de Economtti.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 198, DE 1984 
(no 2.925/80, na Cosa de origem) 

Veda a concessão de recu sos oriundos de incenti
vos tiscais da afrea da Superintendência de Desenvol
vimento da Amazônia -- SUDAM e da Superinten
dência de Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE 
às empresas que especifica. 

O=Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> Os recurSos Qriund_os de incentivos fiscais 

destinados à Superintendência de Desenvolvim~ntp _da 
Amazônia - SUDAM e à Superintendência de Desen
volvimento do Nordeste --SUDENE são destinados ex
clusivamente a empreendimentos_ nos quais, no mínifrlO, 
75% (setenta e cinco por cento) do capital com direito a 
voto pertença a residentes no País. 

Parágrafo único: Ficam ex_cluídos dessa limitação os 
incentivos gerados pelas próprias pessoas físicas ou jurí
dicas responsâveis pelos empreendimentos, _ 

Art. 2~> A mesma regra se aplica em relação aos em
préstimos.oi.J subscrições de ações do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES ou dos 
órgãos regionais ou dos iilcumbidos de repassá-los. 

Art. 39-=-.Es.talci_entra em vigo_r na data de sua publi
cação. _ 

Art. 4~> Revogam-se as dispoSições em contrário. 

(Às -ComisSões de EcoizOmia i de AsSuntos Regio
nais.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA NO 199, DE 1984 
(no 1.718/79, na Cua de origem) 

Dispõe sobre a contribuiçio para a Previdência 
Social de servidor público sujeito ao regime da Conso.
lidaçio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto.. 
lei n~> 5.452, de J9 de maio de 1943, e sobre a fixação 
do valor dos beneficias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. )9 Ao servidor público sujeito ao regime -da 

Consolidação das Leis do. Trabalho,- aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de l~> de maio de 1943, fica -asseguM 
rado o recolhimento da contribuição para a Previdência 
Social calculada sobre o valor da remuneração que efeti
vamente percebe. 

Art. 2~> O v-alor dos benefícios será calculado sobre o 
salãrio-de-contribuiçãci do servidor públiccr de_ que trata 
esta lei, sem consideração dos limites máximos previStos 
na legislação previdenciãría. 

Art. 6~> Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLACÃÓ ÔTADA 

LEI_ No 6.439, DE i'~ DE SETEMBRO DE 1977 

-Institui o Sistema Nl.ctonãl-de previdência e Assis-
tência Social, e dá outras providências. 

TITULO lll 

Do Patrlmônio e dos Recursos 

Art. 17. Constituem reGeita_das entjQaçies do SIN
PAS: 

l -as c_ontribuições previdenciárias dos segurados e 
das empresas, inclusiye as relativas ao seguro de aciden
tes__do trabalho, e as calculadas sobre o valor da pro
dução e da propriedade rural; 

II -a contribuição da União destinad_a__ao Fundo de 
LiqUidez:d_a_ Pcevidên.cia Social--FLPS; 

III -as dotações orçamentárias. específicãs; 
·IV- os juros, correção monetária, multas e outros 

acréscimos legais devidos à Previdência Socia1; 
-V - as receitas provenientes da prestação de serviços 

e fornecimento ou arrendamento de bens; 
VI :.._as receitas p~trimoniais, industrlais e financ_t;i

ras; 
VIl- a remuneração recebida por serviços de arreca

dação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros; 
VIII- as dotações, legados, sUbvenções e outras re

ceitas eventuais; 
IX - as_ d~mais receitas das entidades.de previdência e 

asSistên_cia: Social integrantes do_SINPAS. . 
- - § 1~> Os recUrSOS de qi.te traia o item II desti_rlam-se_-ao 

pa-gamento-de peSSoal e às· despesaS de adrriiniStraÇâri ge
ral do INPS, doiNAMP~. do S!NPAS.e do Jt\\!AS, 
bem como a cobrir eventuais insufíciêricias finãnci:iras 
verificadas n_a ex~c~ào das atiVidades a cargo- do SIN
PAS, hipótCse eru que deverão ser suplementados na for
ma da legislação -em vigor. · 

LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de Previdência Social, e dá ou
tras providências. 

~ •••••••••• õ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 59 __ Os benefíciqs ª ser~_m __ pagos sób a forma de 
renda mensal terão seus valores fixados da segl!:inte for~ 
ma: 

II- quando o salário de benefício for __:superior ao do 
item anterior, será ele dividido em duas parcelas: a pri
meira, igual a lO (dez) vezes o maior salário mínimo :vi~ 
gente no Pafs; a segunda, será o~-valor excedente ao da 
primeira:· 
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a) sobre a primeira parcela aplicar-se-ão coeficientes 
revistos no itein anterior; 

b) sqbre a segunda_aplicar-se-ã um coeficiente igual a 
tantos_ I ;3o (um trinta avos) quantos forem os grupos de 
12 (doze) contribt,lições 3.cima -de lO (dez) salários míni- -
mos, respeitado, em cada caso, o limite máxirrio de 80% 
(oitenta por cento) do-valor da parcela; 

II[- o valor da renda mensal no caso do.item ante
rior será-a soma das parcelas calculadas na forma das alí
neas a .e b, não podendo ultrapassar o valor correspon
dente a 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes O 
maior salário mínfmo vigente no País. 

Art. 10, A aposentadoria p-or tempo de serviço será 
concedida aos trinta anos de serviço: 
I- atê a importância correSpondente a 10 (dez;) vezes 

o maior saláriO riiínimo vigente no País, em valor igual a: 
a) 80% (õiteOt~ pof cerl.to) âõ salário- de benefício, ao 

segurado do Sex_-o- rriaScuÜno; - - --

. _.._bl_ !OO,o/9 (cem~por_c;nto) do ~?lário d~_~_eneffcio, ao 
segurado do sexo feminino; --

II -sobre a parcela correspondente ao valor exceden
te ao do item anterior aplicar-se-á o coeficiente previsto 
no item If do art. 51' desta Lei; 

III- o valor da renda mensal do beneficiei será a 
soma das parcelas c~lculadas na forma dos itens anterio
res e não poderá exceder ao limite previsto n_ojtem III do 
art. 5~> desta lei. 

§ \I' -Para o segurado do sexo masculino que conti
nuar em-atividade após 30 (trinta) anos de serviço, ova
lor da aposentaria, referido no item l, será acrescido de 
3% (três por cento) do satârio de benefício para cada 
novo ano completo de atividade abrangida pela Previ
dênda Socíãl, atê o máximo de 95% (noventa e·cinco por 
centÔ) desse salário a:õs 35 (trinta e cinco) anos de ser

·viçcr, 

(Às Comissões de_S_ervlço Público Civil, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DELE! DA CÃMARA No 200, DE 1984 
(No 504/79, na Cua de origem) 

Dispõe sobre a possibilidade de os- Sindicatos de 
trabalhadores poderem reclamar em jnlzo, Indepen
dentemente de mandato procuratório, adicionais de 
ID.salubridade e periculosidade-, em beneficio de seus 
associados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ãrt. 1~> Os.si~dicatos de trabalhadores têm a prerro

gativa de reclamar em juízo, em favor de seus associados, 
adicionais de ins_alubrídade e periculosidade, sem neces
sidade de outorga de poderes por parte_dos interessados. 

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

Art 3<? Revogam~se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 201, DE 1984 
(Nt 2.232/79, na Casa de origem) 

Altera os arts. 29 e 53 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' !5.452, de J9 
de maio de 1943, para instituir penalidade para os ca~ 

--so~rde -recusa de anotação na Carteira de Trabalho e
Prevldênciã Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Aft. l~> A Consglidação das Leis do Trabalho, apro

vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1~> de maio de 1943, 
---paSSa a- vigorar com as seguintes alterações em seu tex_to: 
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I - o art. 29 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência 
Social será obrigatoriamente apresentada contra re
cibo pelo empregado- à empresa que o admitir, a 
qual terá o prazo improrrogável de 48 (Quarenta e 
oito) horas para nela anotar, especificamen-te, a data 
de admissão, a remuneração e condições especiais, 
se houver, bem como a baixa ao final dO contrato, 
sujeitando-se a empresa, em caso de transgressão, às 
penas cominadas neste capítulo." 

II- o art. 53 fica acrescido do seguinte parágrafo úni
co: 

"Art. 53.····-"·-·~ ............. -.- .. -....... . 
Parágrafo úníco. Tratando-se de baixa na Car

teira de Trabalho: e Previdência Social, a empresa 
fica sujeita~ além da multa administraiíVa prevista 
nesta Seçào, ao pagamento dos salários e vantagens 
devidos ao empregado, até à" efetivação da baixa.'' 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor mi data de sua publi-
cação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452, 
DE 10 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidado das Le1s do Trabalho. 

Art. 36. Recusando-se a empresa a fazer_ as ano
tações a que se refere o art..-.2-9 _ou a devolver a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social recebida, poderá o em
pregador comparecer, pessoalmente ou por intermédio 
de seu sindicato, perante ã Delegacia Regional ou órgão 
autorizado, para apresentar reclamação. 

(À Comissão di-Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 202, DE 1984 
(N~" 1.735/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o sistema previdenclúio dos servido
res municipais. 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. I~' Elimine-se do inciso I do art. 41' Qa Consoli

dação das Leis da Previdência Social- CLPS, aprovada 
pelo Decreto n~' 89.3f2, de 23 de janeiro de 1984, a pala
vra ·~Município". 

Art. 29 Acrescente-se ao art. 17 Q_a CLPS o_ s_eguinte 
§ 21', 'passando o atual parágrafo único a cons_tituir Q § 1?: 

u§ 11' .•.•..•• ,,.. __ .... --··----·~·········· 
§ 2'i' Para os servidores estatutários dos municí

pios, será a aposentadoria coricedida nas bases e 
conditões previstas nos arts. 101 e 102 do texto 
consdtucional." 

Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA -ANEXADA 
PELA SUBSECREURIA DE COORDENAÇÃO 

LEGISLATIVA DO SENADO_ 
CONSOLIDAÇÃ(f DAS LEIS 

DA PREYIDtNCIA SOCIAL -CLPS 
TITULO I 
Introdução 

CAPITUL_Q ÚNICO _ 

Art. li' A Previdência Social Urbana, regime-de que 
trata esta Consolidação, tem por fim assegurar aos seus 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seçãcr 11) 

beneficiários os nleios indisperiSáveis_ de manutenção, 
por motivo de incapacidade, idade ivançada, tempo de 
serviço, encargos- familiares e prisão ou morte daqueles 
de quem dependiam economicamente, bem como ser
viços que viSam à-proteção da sua saúde e concorrem 
para o seu bem-estar. 

Art. 21' As pessoas abrangidas pela Previdência So
cial Urbana são os seus beneficiários, asSim enfendidos: 

I - segurado~ quem exerce atividade remunerada, efe
tiva ou eventual, com ou sem vínculo empregatício, a 
título precário ou não, ressalvado o disposto no artigo 
41'; 

II - dependentes: as pessoas assim defiriidas no Capí- -
tulo II do Titulo II. 
• • • -•c•-•-•-•~-•-\ ~·-• • • • • •' • • • • • •.•-' • "·'--~" •-• • • • • • • • ~ • ~ 

TITULO. III 
Prestações 

CAPITU-LO I 
Prestações em Geral 

SEÇÃO I 
Espécies 

Art. 17. As prestações da Previdência Social_ Urba- _ 
na consistem em benefícios e serviçO~. a saber: 

I - quanto ao segurado: 
a) auxilio-doença; 
b) aposentadoria por invalidez; 

=-c) aposentadoria por velhice; 
d) aposentadoria por tempo de serviço ou abono de 

perm~nên_cia em serviço; _ 
e) aposentadoria especial; 
f) auxl1io-natalidade; 
g) saiÚio-famÚíá; 
h) salário-maternidade; 
i) pecúlio. 
II- quanto aos dependentes: 

. a)_ auxílio-reclus_ãp; 
- b) -_auxílio-fu~eraJ; 

c) pefisão; -
d) pecúlio. 
III- quanto aos beneficiários em geral: 
a) assistência iitédica. farmacêutica e odontológica; 
b) assistência complementar; 
c) assistência reeducativa e de readaptação profissio

nal. 
Parágrafo (mico: As prestações da Previdê_ncia Social 

l.Jrbana ou a seu cargo compreendem ainda: 
a) renda mensal vitalícia; 
b) prestações por aCidente do trabalho; 
c) prestações do Programa de Previdência Social aos 

Estudantes; 
d) pensão especial ã.ciportador d~ .. Síndrome da rã-

lidomida". 

(Às -Comissões de Legislaçãó SoCial e de Fi~ 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 203, DE 1984 
(No 2.516/79, na Casa de origem) 

~ls{Jõe sobre o a~ogado dativo, modificando·~
go do- Estatuto da Ordem dos Advogados do Brain, 
aprovado pel_a Lei .. n9 4.215, de 27 de abrU de 1963. 

O Congresso Nacional decreta: 
_Art._ll' O parágrafo único do_art. 92_da Lei n~" 4.215, 

-o-de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da 
- Ordem dos Advogados do_Brasil, passa a vigorar acresciR 

do da seguinte alín~a: 

"Art. 92 ............................... . 
Parágrafo y._nico. . ....•. ·~ .......... _ ...... . 
e) encontrar-se o_ advogado patrocinan_do, gra

tuitamente, duas causas de pessoas carentes de re
cursos." 
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Art. 21' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 31' Esta_ Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
ArL4~" Revogam-se as disposições em con_trário. 

LEGISLAÇÃO CITADA -ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO 

LEGISLATIVA DO SENADO 

LEI No 4.215, DE 27 DE ABR.IL DE 1963 

Dispõe sobre o Estatuto da Ordelit do Advogados 
_ do Qrasil. 

.,:_~o.~! o •• ·~~ ••••• o.; •. ••• o~·.·: •_•!-*!..,-•_• •• o ••• _ •• ~ ••••• 

·-····~·····················~.:~······!······~·~~-..!, 
- -· CAPITULOV -

Da Assistência Judiciária 

Art. 90. A àSSistêilcia judiciária, destinada à defesa 
judicial dos necessitados no sentido da lei, regular-se-ã 
por legislação especial, observadas as disposições desta 
lei e a convenções internacionais. 

Art. 9 L No Estado _onde houver serviço de Assis
têricia Judiciária-mantido pelO Govefn-o;-cabCrá à Seção 
ou S_u_bs_eç_ão da, Ordem, a nomeação de advogados para 

- o necessitado, depois de deferido o pedido em juizo, me
diante a comprovação do estado de necessidade. 

Art. 92. O advogado indicado pelo serviço de Assis
tência Judiciária, pela Ordem, ou pelo Juiz, serã obriga
do, salvo justo motivo, a patrocinar gratuitamente a cau
sª _do necessitado até o final, sob pena de censura e mui~ 
ta, nos termos desta lei (artigos 103, inciso XVIII, 107 e 

108).. - - ~- -
Parágrafo único. São justos motivos para a recusa do 

patrocínio: 
a) ser advogado constituído pela parte contrária ou 

pessoa a ela ligada, ou ter com estas relações profissio
nais de interesse atual; 

b)-- havç:r_ d~_do à pai-te contr~rli parecer verbal ou es
Crito sobre o objeto dà demanda; 

c) ter opinião contrãria ao direito que o necessitado 
pretende pleitear declarada por escrito; 

d) ter de ausentar-se para atender a mandato ante
riormente outorgado ou para defender interesses pró
prios inadiáveis. 

Art. 23. Será preferido para a defesa da causa o ad
vogado que o interessado indicar, com declaração escrita 
de que aceita o encargo. 

Art. 94. A gni:tuidade da prestação de serviço ao ne~ 
cessítado não obsta ao advogado a percepção de hono
rários quando: 

I -for a parte vencida condenada a pagá~los; 
ii - ocorrer o enriquecimento ou a recuperação patri

mOnial da parte vencedora; 
III - s-obrevier a cessação do estado de necessidade 

do beneficiá.rio. -
- Art. 95. -Os estagiáriOs auxiliaiã.O os advOgãdos -no-

-meados para a assistência judiciâria, nas tarefas para às 
quais forem designados. 

(À Comissão de Constituição é Justiça.) 

PltOJETO DE LEI DA CÁMARA No 204, DE 1984 
(n'1 ~762/80, na C~a de origem) 

Altera a redação do art. 18 da Lei nl' 3.268, de 30 
de setembro de 1957, que dispõe sobre os Conselhos 
de Medicinat e dá outras providências. 

O Congresso Naciqnal decreta: 
Art. 19 O ArL 18 da Lei n~" 3.268, de 30 de setembro 

de 1.957, passa a vigorar com a seguinte redação: . 
"Art. 18~- Aos _profissionais registrados de 

acordo com esta lei será entregue uma carteira pro-
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fissionaJ qtie os habilitará -a-ó eX:etcf'-'ió 'da Medic:ina 
em todo o País. 

§ }9 Independe de qualquer formalidade o 
exercício eventual ou temporário da Me_dicina em 
juitSdição diversa da de origem, sujeitandO-se o pro
fissional;-para os efl;!itos legais, à jurisc;!ição- discipli
nar do CoQselho local. 

§ 29 Se o riiédico iriscrito no Corisél~o R~gíonal 
de urn Estado passar a exercer, -de moc::IC!: permanen-

DIÁRIO DO-CONGRESSONACIONAL(Seçiió TD 

--sequente ou ~;xerdcio de mandato, contribuição_ cor:_ 
respOildenfe"Ou fáiÇão superior a 6 (s_eis}"meses~çle 

- --Cõhlribuição, dos seguirites percenlU.ais: 
a) do 99 ao 169 ano, maiS 3,25% por arl.O; 

- ~b) do 179 ao 289 ano, 'm<iis 3,40% por ano; 
c) do 29~> ao 30~> ano, maís 3,60% por ano. 
••••••••••••••• ·--·-· ••••• ! -·· •••• ·.:.,·~·· 

- · ;~-~~:~·fo d~-ú~.-~ ·à· ~ái~; ·~r~i~-~,-~-;~~ã~~--
te, atividade em outra regiãO, assim se entendendo o_ _ 
exercício-da profissão por mais de 90 Cnoventa) dias, 

por itl.validez corresponderá a 26% (vinte e seis por 
Cenfã) -dos subSídios_ (parteS fixa e variãv-el) e das 
diárias pagas aos Congressistas, vencimento ou sa
lário básico mensal. 

na nova jurisdiçã,o, ficará obrigado a requerer ins
crição secundária- no qlfãdro respectivo, ou para ele 
se transferir, sUjeito, em ambos os casos, à juris
dição dO Conselh9 lo~al pelos atas praticados eill 
qualquer jurisdição. ~ 

§ 3~ _ A inscrição secundária e a transferência se
rão concedidas a Simples requerimento do intere$$a~ 
do, dirigido ao .Conselho Regional pretendido, o 
qual anota rã a nova situação na Carteira Profissio
nal do_ médico e, depois, requererá, do Conselho d~ 
origem, ás informações e os documentos necessários 
à formatização _da_ inscrição. 

§ 4~ Quando deixar, temporária ou definit1vã
mente, de exercer atividade profisSfOnal, o mêdico 
restituirá sua carteira à secret_aria do Conselho onde 
estiver inscrito. _ 

§ 59 No prontuário do médico serão feitas 
quaisquer anotações referentes ao mesmo, inclusive 
os elogios e penalidades.'' 

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de_ sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiçõeS em Conirãrío. 

(Às Comissôes de Cofl~fflufção e Jus(iça, de LegiS
lação Social e de Saúde.) 

PROJETO DE LEl DA CÂMARA No 205, DE 1984 
(n9 3.477/84, na Casa de origem) . 

Altera as contribuições dos segurados obrigatórios 
do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, 
o v~tlor das pensões e dá outras providências. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. I~> A Lei n9 7.087, de 29 de dezembrO de 1982, 

passa a vigorar co_m os seguintes dispositivos alterados: 

"Art. 20. 
I-

. .......... ..,~~- ...... ·-· -~--;;;-;,;-."""'"-'~·-··· 

a) lO% (dez por cento) dos subsídios (partes fi.xa _ 
e variável) e das diárias pagas aos Congressistas; -

Art. 24. O ~gurado obrigatório que, ao têtmi: 
no do_ exercício do mandato, não haja cumprido o 
período de 8 (oito) anqs, con§iecutivmr ou alterna· 
dos, e o segurado facultativo que se desligar cfo ó_r. 
gào ao qual pertence poderão con__tinuar contribuin· 
do mensalmente, com as partes correspondentes ao 
segurado e ao órgão, até complet!lr o período de_ca· 
rência ou_ a idade estabelecida no art. 34 desta lei, 
devendo estas contribujç9es integrais recel;ler os rea
justes proporcionais à ~a.jÕração do va!Qr~ba~e de 
cálculo. -

Art. 28. __ .~-.-·---~·--~~--~'
!- .... ._ .... ~-·-··-"···-·~--·- .. 
II- a pessoa designada, que só pode-rã ser me

nor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessen
ta) anos ou inválida~ 

Art. 35. 
Parágrafo único. -pagas as contribuições equi

valentes a 8 (oito) anos de mandato, a pensão cor
responderá ã-26% (vinte e se~s Por cento) d~?s subsí
dios (partes fixa e variável) e_9-as diárias pagas aos 
Congressistas, acrescidos, por ano de mandato ~~b-

~:rtãg!!fo ú~i~~: · ·c;~~r~-r-~f~i~~d~·p;~~i~d~ 
dependentes serã 50% (cinqUenta por cento) de 26% 

-{Vinte e' seis Por cento) dos subsídios (partes fix? e 
vàriável) e das diárias pagas aos Congressistas, ven
cill)ento ou __ saJàriO j)efi::f.:bido peJo segurado.'' 

Art. 29 Para fazer jus à -pensão fixada nos termos 
desta lei, os Deputados Federais e Senadores deverãQ re
colher pelo menos 48 (quarenta e Oito) contribuições 
mensais, Calculadas com inclusão das diárias pagas aos 
COngressiStas. 

§ 19 Fica facUltado aos atuais Deputados Federais e 
Senador~s J~~er retr_oagir, ao início da legislatura em 
cUrso, o pagamento de suas cdntribuiçõe& pda nova base 
de cálculo, pagando, neste caso, apenas a diferença entre 
estas contribuições e as que já fOram pagas pelo sistema 
da Lei nv 7.087, Oe 29 de dezembro de 1982. 

§ 21' fica facultado ao Deputado Federal, que esteja 
exercendo o seu primeiro mandato na IeglslaúJ.rã eni. -cur

. so, optar pelo a tua! sistema decontffbuiçãb;êStabeleéido 
na Lei n~> 7.087, de 29 de dezembro de 1982, ou pelo síste
ma de contribuição disciplinado nesta lei. 

§ 39 A opção será feita pelo segurado em documento 
-por ele asSinado, com firma reCOnhecida, dentro de 30 
(trin!a) siias_ apó~ a publicação desta lei. 

§ 41' Feita a opção, -os beneficies serão calculad9s de 
a-cordo com o sistema de contribuição escolhido pelo se
gurado. 

Art. 3~> No cas-o de averbação de mandato estadual 
ou-municipal, conforme-a permissão do art. 27 da Lei n~" 

'-7.087, de 29 de dezembro de 1982, o segurado que já te
nha requeiido a averbação atê a data da publicação des
ta lei poderá escOlhêr o sistema de sua preferêncía, entre 
~orllJ.a estabelecida no parágrafo único-daquele artigo e 
a disciplinad_a n~ta lei, respeitados o petceri.iual de 24% 
(vinte e qú~tro Jror cento) paia b" cálculo aa-contribuiçãO 
e o disposrcr no art. 29 desta lei. 
_ _ § I~> Pã:rà n~V~s pedidos deavberbaçâo de man~ato, 
áplicar-se-á somente o sistenl,à de coó~ribU.íção --estabele
cido nesta lei. 

§ 29 A ·pen-são será calculada tomando-se por base a 
fOrma de con_tnõulç_ão efetivamente-paga pelo segurado. 

Ai-f.. 49 Deferida a averbação de Inandáto estadual 
oU- rii,luiicipal, o segurado decidirá entre o pagamento em 
uma só vez ou o início do pagamento mensal, incidindo 
sempre as _contribuições sobre os valores vigentes lla data 
do -pagamento. _ _ 

Art. 59 Q Suplerite qUe -esteja ha situação-descrita no 
Rrt. 26 da Lei nl' 7.087, de 29 d.!! dezem..bro de-l982;terá 
.m<JJlliit~da sua .perisão ~naS bases C?cibeleciáa.S_ nesta lei, 

- --.;:__se::--pagar _(l~lo O!_enos 48 (Ciuarenta~e o!_to) contribuições 
-com inclusão das di~rias ~pagas-aos Cort~ressistas. -

Art. 6~> O seguradO que não se teÔha-v81ido da facul
jjade concedida no j{arâgrafo úrtico-dó--art. 24: -da-L~ n~" 
7.087, de .29 de dezJ;nibro- de _1982~ aindi 'poderá_ 
habilitar-se~ continuidade da contribl:lição da:-Carênc~a,-

- d~d~e que o-requeira dentro de 1 (um) ãho, a contar dâ 
pub[iCação -desta lei. - - - -

Art. _]9 _ _ Será incluída na programação financeira 
anual das duas Casas do Congresso Nacional dOtação 
destinada ao Fundo AsSistencial do InStituto de Preyj- _ 
dência dos CongressiStas .....:... IPC. 
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caç-d.o. 
Est~ L_ei entr_a em vigor na data de sua publi-

Art. _9.!'. l}$':~ga:m~Sé: ãs ?isposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 7.087, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1982 

.OJ.spõe s~bre-; Instituto d~ Pre~·liêncla d~s Con
gressist;a:s- IPC. 

CAPITULO !II 
D~ Receita do IPC 

- --Art. 20. A receita do IPC constituir-se-á das seguin
tes. G<JD. tribu_ições e rendas: 

I - _contdbY.ição dos segurados1 descontada mensal
mente e_ih folha, correspondente a: 

_ a) lO% (dez por cento) dos subsídios dos Congressis
tas (partes fix~ ~ Vªfiável); 

b) 10% (dç:z por cento) do vencimento efetivo ousa
lário básico dos servidores; 

II -contribuição do Senado Federal e da Câmara 
dos DepuiadoS, correspondente a 16% (dezesseis por 
cento) dos subsídios fixo e vari~vel e das diárias pagas 
aos congressistas; 

III - contruibuíÇão dos órgãos aos quais pertençam 
os segurados faCuiiãiivos correpondente ~ 20% (vinte pot 
cento) dos vencimentos ef~tivos e_ salários básicos pagos 
em Cida mês aos mesrrios; 
IV- desconto mensal correspondente a 7% (Sete por 

cento) das- perisões·-pagas a ex-.c"Onttibuintes; -
V- s8.ldo das diãriã& çJescõntadas dos Congressistas 

que faltarem àS sessões; - · -
VI- Juros -e outras- rend3:_s auferidas pelo Instituto; 
VII- auxílios e subvenções da União, independente

mente de registro dó 1PC no Conselho Nacion_al de Ser: 
viço SoCial ou _em qualquer outro órgão. 

Parágrafo único. As dotações necessárias à e-"ecução 
do disposto nos incisos II e III deste_ artigo serão incluí
das nos orçamentos dos órgãos aos quais estão vincqla~ 
dos os segurados. 

CAPITULO IV 
Dos Segurados 

.SEÇÃO I 
D~sposições Gerais 

Art. i4~ ~-Ó. ~~~;;d~-:;bri;;·~Ó;i~· ~~~;· ~~ 'tê~:dfn~ d~· -~ 
ex~rcício do mandato, não haja cumprído o período de 8 

_(oito) anos, consecutivos, ou alternados, e o segui-ado fa
cult!ltiVO que se desligar do órgão ao qual perter!Ça pode
rão cOntinuar ~ntribuindo mensalmente, com as partes 
correspondentes ao segurado e ao órgão, atê completar o 
período de carÇncia, dey~ndo estas c:-ontrif?uições inte-

- grais sofrer os reajustes proporcionais à majoração dQ 
v_ah:u: bas_e çfe cálcul9-. _ 

.Parªgr<ifo único. O prazo para: habilitaçâo- à conti
nuidade da contribuição de carência é de 6 (seís) meses, 
ímProri'ogãvel, a c_ontar do dia imediatO ã.o fim do man
i:lato ou exercíCio de qtandato ou do dia do desligamen
to., 

CAPITULO V 
Dos O~i)endentes 

Art. 28. Consicjeram-s~ _dependentes do segurado, 
de&de qtle vivliin economicamente sob a sua responsabi
lidade: 

I- a esposa, salv'o se. houver abandonado o lar sem 
justo motivo; o marido com mais de 60 (sessenta) anos 
ou-inválido;-a cOmpanheira mantida há mais de 5 (cinco) 
anos; os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vin:
te e um) anos ou inválidoS;~ 
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II - a ·pessoa designada, que, se do sexo masculino s6 
poderãset menor de 21 (vinte e um) anos ou maior d_e§O 
(sessenta) anos ou inválido; 

III -o pai inválido e a mãe; 
IV- os irmãos de qualquer condição, menores-de -21 

(vinte e um) a,nos·ou inVffi,lidos. 
§ 19 A exi.stêncía de dependentes de qualquer das 

classes enumeradas nos incisos deste artigo exclui do di~ 
reito às prestaÇões os dependentes enumerados nos inci
sos subseqUentes, ressalvado o disposto no§ 39 deste arti
go. 

§ 29 Equiparam-se aos filhos, nas c:ondições ~tabe
lecidas no inciso I e mediante declaração escrlta do-segu
rado; 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determinação judicial, se ache 

sob sua guarda; 
c) o menor que se ache sob sua tutela e não possua 

bens para o próprio sustento e educação. 
§ 39 li:texistí_ndo esposa ou marido inválisf.o com di

reito às prestações, a pessoa designada poderá, mediante 
declaração escrita do segurado, concorrer com os filhos 
deste. 

§ 49 A dependência econômita dãs pessoas indica
das no inciso I deste ar_tigo_ e dos !!qUiparados aos filhos 
(§ 29) é presumida, devendo a dos d~ais ser cofl?prov-a
da. 

CAPITULO V! 
Dos Benefícios 

SEÇÃO 1! 
Da Pensão 

Art. 35. Ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 37 desta Lei, a pensão-devida aos segurados ob_ri
gatórios será proporcional aos anos de marldato -ou 
exercício de mandato federal somados a:C? tempo de man
dato estadual ou mun"icipal que for averbado nos termos 
do art. 27 _desta Lei. 

Parágrafo único. Pagas as contribuições equivale_ntes a 
8 (oito) anOs de mandato, a pensão corresponderá a 26% 
(vinte e seis por cento) dos subsidias (partes fixa e variá
vel) acrescidos, por ano de mandato subseqUente, exercí
cio de mandato, contribuição correspondente ou fração 
superior ã 6 (Seis) rrieses de c.ontribuiçãp, dos segintes 
percentuais: 

a) do 99 ao !69 ano, mais 3,25% por ano; 
b) do 171' ao 28s>_ano, mais 3,40% por ano; 
c) do 29'i' ao 309 ano, mais 3;60% por ano. 
Art. 36:. O valor da pensão do segurado facultativo, 

ressalvado o disposto nQ parágrafo único do art .. 37 desta 
Lei; observado Q limit_e fixado _no parágrafo 11nico d~ste 
artigo, será igual ao r~ultad_o_ da m.ultiplicaçãQ: 

1- do número de anos de contr!Puição: 
a) pela diária extraída da média aritméti_ca dos 12 

(doze) 11ltimos vencimentos olfS:alários básicos relativ-a
mente aos que in-gressarem no I PC a_ partir da data da 
entrada em vigor desta lei; 

b) por l/30 (utri frinta avos) do último vencimento 
básico para os admitidos no IPC_a -partir da data da en
trada em vigor da Lei n_li 6.017, de 31 de dezembrõ- de 
1973, com exclusão dos compreendidos na alínea a deste 
inciso; 

II - ao numero de anos d_e servtço prestado à Câmara 
dos Deputados ·ou ao Senado Federal, _vedada a conta-_ 
gern que qualquer período em dobre, por 1/30 (um trinta 
avos) do 11ltimo vencimetlto básico relativamente aos fi
liados ao IPC anteriorrileQte à datã. da-entrada em vigor 
da Lei n9 6.017, de 31 de dezembro de 1973.- o 

Parágrafo único. ·O valor máximo da pensão paga ao 
segurado facultativo será igual ao do vencimento _ou sa
lári"o bãsico percebido mensalmente pelo segurado. 

Art. 37. A pensão por invalidez, inexigida a satis
fa~o do período de carência será: 
I- integral, se decorrente de a-cidente em serviço; 
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II- proporcional, assegurado o valor mínimo previs
to no parágrafo único de-ste artigO: 

a) ao tempo de mandato federal somad"o ao de man
dato _estaçiual oy._mtmicipal averbadQilos termOs_çiQ art. 
27 desta lei e, relativamente ao suplente, ao ú::inpo de 
~~i"cí.c!o do mandato, calculada n~ forma do parágrafO 
ún.ico do ~rt. 3.5' deSta lei~ ~-
. -b) ao tempo.âe cohtribuíÇão e calCulada na(orma: 

1. -_da alínea ii dO Inciso I do af1:. 36 desta lei, em re
laçãO ao segurados que iilgreSsã:ierrf no IPC a partir da 
data da entrada em vigor desta lei; -
- 2.· da_ airile'a b {(O iilciso I -do art._ 36 desta lei, em re-

- -c lação ao_ admitidos após o iníciO da vigência- da Lei n'i' 
6~017, de 31 de dezembro de 1973: exclufdoS os admiti
dos após a vigência desta lei; 

c} ao_t~mpo de serviço na Câmara dos Deputados-ou 
!).O Senad<? Fe~eral ~e!~t~vamente àos segurados filiados 
antes da entrac;la effi vigor da Lei _n'l 6.017, de 31 de de-
zembro de 1973. -

.Par-ágrafo- Ónico. O valor ffiírlhliO da ,pe-nSãO poi in
validez corrtspo-nderá a 26% (vinte e seis por cento) dos 
subsidies (partes fixa e variáVel), vencimento ou-salário 
básico mensal. 

Art. 38-;- A Pensão dos dePendentes do segurado fale
cido no exercício -do cargo, re~evada a carência~ será paga 
na base de 50% (cinqüenta por cento) do valor a que teria 
direitO-o eitinto nos termos-dosarts. 35 e36 desta lei. No 
cãso de falecimento-de segurado pensiónista,- a pensão 
correspoqdC!rá à metade da que ele vinha percebendo, 
acrescida de tantas parcelas de 10% (de2: por Cerito) de 
seu valor quantos forem os dependentes até o máximo de 
5 (cinco). 

Sexta-feira 9 4143 

~ EXPOSIÇÃO DI!; MOTIVOS DIC/DAI/DAF
ll/157f680.4(BH6) (AI9), DE 6 DE JUUIO DE 
1984, DO. MINISTltRIO DÁS RELAÇ0ES EX-
~TERIOIÍ.ES ~ 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliv_eira Figueired_o 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de 

Voss.a Ex.celência o ane>;p Acordo de Tra~sporte Aéreo 
entre o Gove_rno da República Federativa do Brasil e o 
GoVerno da República Popular de Angola, concluído em 
Luanda, em 16 de dezembro de 1983. 

2.~ A cel_ebração do referido Acordo Aéreo teve por 
objetivo a formalização das relações aeronáuticas entre 
os doís países, com vistas -a permitir a ligação aérea dire
ta Brasil~Angola, mediante o estabelecimento de serviços 
regulares de passageiros, carga e corrCio. O documento 
negociado insere·se no contexto dos esforços desenvolvi
dos pelo Governo brasileiro, para o estreitamento das re
lações diplomáticas e para o aprimoramento dos víncu
los econômic:os, comerciais e culturais com OS: países do 
continente africano. 

3. O. Acordo A_éreo Brasil-Angola reafirma os princí
pios e as disposições constantes da Convenção de 
Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago, em 7 
de dezembro de 1944, no tocante à conveniência do de~ 
senvolvimento seguro e ordenado dos serviços de trans
porte aéreo. _enJi::e os dois países. O Acordo segue o for
mato tradicional dos instrumentos aeronáuticos firma
dos pelo- Brasil, consistindo de uma parte central,- um 
Anexo operativo e um Quadro de Rotas. 

4. O -documento estabelece eis direitos e _os deveres 
Parágrafo _ú_nico. O valor mínimo da pensã.o de de

pendentes será 50% (cinqüehta por cento) de2ô% (vinte_e 
__ sei_s por cento) dos subsídios (partes fixa e variáVel), ven- das Partes para a exploração de serviços aéreos regulares 

cime"rüo Qu salário- básico p_ercebído Pelo segux:_ado. internacionais e cont~m cl~usJ,llas em m.atéria, de capaci~ 
•• , •• ~···-· •• _. _. ~·.· •• _ ••• , ••• ··~··· ·--·-·-~. •o- ··~ ._____....~~ dade, designação dc::_.~mpres_as,_ tarifas, reconhecimento 

- _ _ __ _ ~ - de.cértitica_do~ c; licenças, transferências -de receitas pelas 
~-·-· · ·' · · • · · ··' .. ·- • .. · ·. ~ · ·~.-~-.·~' · · ·-· ·-~-----~----~prêSas designadas, isenções de írilpostos sobre com~ 

(Às Comissões"Diretora, de Legislação Social e de bustíveis, peças sobressalentes e provisões de bordo, e 
Finanças.) pagamento de taxas aet:oPortuãrias, de_ navegação_ liérea 

PROJETO D!' D!CCRETO LE:GISLA11VO 
- No 21, DE !984 

(N'i' 6_6f84, na Câ-mara dos D~putados) 

::-- Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo 
-_Reg~ ar, firmado entre o Governo da República Fede

rat_iv& do ·Brasil e o Governo da República Popular de 
Angola, em~ Luanda, em 16 de dezembro de 1983. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl.~ 1i Fica-- aProvado o texto do Acordo .so.br~ 

Transporte AéreO !«:guiar, firmado entre o Gover_no da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúb_Ii
ca Popular de Ailgola, em Luanda a 16_de des.embrQ de 
1983. 

Art. 29_ Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 253, DE 1984~ ~ 

ExcelentfsSitnos S~nhor~ Membr~s d~ CÕngresSO Na-
cional: ~ - - --- --· -

De conformi~ade cqm o disposto no art, 44; inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
eleVada conSlderaÇã~ de Vossas Excelêl).cias acompanha
çiQ di! Exposição de Motivos do SenhOr Ministro -â~ ES
tado da~ Relações Exteriores, texto doAcord~ d~_Tra.i:is- -
porte Aéreo entre o Governo da Re_pública Federativa 
do. Brasil e o Governo da República Popular de Angola, 
concluído eip. Luanda, em f6 de dezembr9 de 1983., ~ 

o Brasília, 10 de junho de 1984.- JOÃO FIGUEIRE
DO, 

e de com:unj_cações, Importa destacar o disposto no arti~ 
go 17, que _iJ!stitui um mecanismo de cor:tsulta entre as 
-~utçnid;:tf}es aero_n~uticas ~'?~ do!_s países; para rever c 
aperfeiçoar a aplicação e a execução do Acordo Aéreo. 

5. O Anexo do referido instrumento indica as empre
sas designadas pelas Partes para operarem os serviços e 
fixa os direitos comerciais de tráfego a serem exercidos 
pelos transportadores n_as rotas brasileiras e angolana!!-, 
constantes do Quadro de Rotas_do Acordo. 

6. Considerando o ínteresse em se disciplinar e fQr
malizar as relações brasileiro-angolanas no setor de 
transporte aêfC:O in!ernacional, permito-me submeter a 
Vossa Excelêri.Cia o anexo projeto de Mensagem ao Con
gresso Nacional, a fim de que o referido atointern,acio
nal seja encaminhado à apreciação do Poder Legislativo. 

Apro~eito a. oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fu.nd9 r~peito. - _S~raiva Gue-:relro. 

ACORDO DE TRANSPORTE AÉREO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR 

DE ANGOLA 

--0 Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno d~ República Popular de Angola, daqui em diante 
designados por "Partes Contratantes", 
- Des~jando dese!J.':':Olyer, d~ (arma segura e ordenacja, 

serviços regulares de transporte aéreo entre os seus res
pectivos territóiios e de prosseguir no d6senv:olvim.entQ 
da cooPeração -internacional no domínio do_ tr_ansporte 
aêreo; 

Considerando a conveniência de aplicar aos serviços 
aciina mencionados os princípios e as disposições da 
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ConvenÇão sobre a Aviação Civil InternaCional, assina~ 
d3. em Chicago em 7 de dez~mbro de 1944, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO 1 

(Definições) 

Para os efeitos do presente Acordo e seu Anexo, salvo 
se o texto o indicar de outro modo: 

a) a expressão -Autoridades Aeronáuticas"- slgilifi~ 
ca, relativamente à República Federativa cj_o Brasil, _Mi~ 
nístro de Estado da Aeronáutica e, relativamente à Re~ 
pública Popular d_e Ango_la, ~lnístério dos Transportes e 
ComunicâÇões, ot{emcambos os casos, _a pesSõa ou oiga~ 
nísmo" autorfzadO á -eXerCú-is -funções atualmente da 
competência das ditas autorldades; 

b) a expressão "Convenção" signifiCa _-a ConVençãÕ 
sobre a A viação Civil Intel-nacional aberta a assinatura 
em Chicago, em 7 de Dezembro de 1944, e inclui todos 
os Anexos adotados nos termos do art. 90 desta Cem~ 
venção e todas as emendas aos anexos ou à Convenção 
na medida em que esses Anexos e emendas tenham sido 
adotadas pelas duas Partes Contratantes; 

c) a expressão ·•Território'-,-, quando teferid<i a Wn_
Estado, signific:a as regiões terrestres e a_s águas j_urlsdi: 
cionais sobie as quais o dito Estado exerCe a sua sobera~ 
nia~ -- - -.. 

1d) as expressões· .. ServiçO aêF~o", "&erviço aéreo in~ 
temacional", "Empresa de transporte aéreo" e "Escala 
não comercial" correspondem às definições que lhe são 
dadas, respectivamente. rios parágráfos a);-b), c i e d) dO 
art. 96 da Convenção; 

e) a expressão "Empresa designada" significa ::i em~ 
presa de transporte aéreo que' as AUtoridades Aeronáuti
cas de uma Parte Contnitartte tenham des_ignado, nos 
termos do Artigo 3 do presente Acordo, para a explo
ração dos serviços aéreos internacionais acordados nas 
rotas especificadas no Anexo ao presente Acordo, e que 
as Autoridades Aero"iJâuticas da outra Parte Contratante 
tenham autorizado nos termos do mesmo Artigo 3; 

f) a expressão "AnexO" significa o Anexo ao preseri~ 
te Acordo incluindo as alterações que nele tenham sido 
introduzjdas em conformidade com as disposições do 
Artigo 18 do presente Acordo. 

ARTIGO 2 

(Concessão de Direitos) 

1. Cada uma das Partes Contratantes concedC à ou
tra Parte Contratante os âireitos espécificados Do -pre
sente Acordo_ com vista à exploração _de serviços aéreõs 
regulares interniciollais nas- rotaS indlcadas no Anexo ao 
presente Acordo; esses- serviços e rotas sãó designados 
daqui em diante por "serviços acordados" e "rotas espe
cificadãs". 

-1.-- A empresa designada pOf cada _t:tma das Par.tes 
contratantes gozarf na exploração dos serviços acorda
dos numa rota especitícada, dos direitos seiuintes: 

a) sobrevoar sem aterrar o território da outra. Parte 
Contratante; 

b) aterrar no dito território para fins não comerciais; 
c) embarcar e desemba(car tráfego internacional de 

passageiros, carga e correiõ nas cOndições- eStabelecidas 
no presente Acordo e seu Anexo. 

3. As disposições do presente Artigo não deverão 
considerar-se como outorgando à empresa designada 
duma Parte Contratante õ direito de embarcar passagei
ros, carga e correio, para Õs transpofiar entre pontos si~ 
twdos no território da outra Parte Contratante contra 
remuneração ou em regime de-COntrato de fretamento 
(cabotagem). 

4. Cada uma das Partes Contratantes tetá o direito 
de especificar o itinerário a seguir sobre o seu território, 
assim como os aetoporto.S_ã_Serem utilizados pela empre
sa designada da outra Parte Contratante. 
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ARTIGO 3 

(D~signação das Empresas) 

I. Cada uma das Partes Contratantes terâ o direito 
de designar uma empresa de transporte aéreo para a ex
ploração dos serviços acoÍ"dados nas rotas especificadas. 
A notificação desta designa_cão será feita por escrltO-_pew 
Ias AUtoridades Aeronâuticas da Parte_ Contiatarlte que 
designa á empresa àS Autoridades Aeronáuticas _da outra 
Parte Coritratante. - _ 
_ 2_. Uma .,.ez recebidã esta notificação a outra Parte 
Contratã.ilte deverá, s-ob reserva das disposiçÕes dos pa
rágrafos -3 e- 4 do presente Artigo, conceder sem _demora, 
à empresa designada a comp~tente auto;ização de explO
ração. 

3. As Autoridades Aei-onáuticas de uma Psrte Con
tratante podei'ão exigir (Jué a empresa designada: pela ou
trã. Parte Contratante demonstre estar em condições de 
satisfazer as exiiências prescritas nas leis~ regulamentOs 
normal e razoavelmente aplícáveis à exploração de ser
viços aéreos -internaciOJ1ais,_ .em conformidade com as 
disposiÇões da Convenç!Q. 

4. Cada uma das Partes ContratFUltes-ierá -o direito 
ae nâ<i conceder a autorização de exploração_ prevista no 
-parágrafo 2_do presentf! _Artigo ou de o sujeitar às con
dl<;ões que jUlgar necessáriaS para o exercício, pela em
presa desígnada, d9s direit~s especi.ficado~ no Artigo 2 
sem~:~re _que ;t j)JJ:-a Parte Contratante_ tenha razões para 
crer que uma Parte substancial"da propriedade e o con
trole efetivo desta empresa não pertence_m à Parte Con
tratante que a designou ou à nacionais seus. 

5. A empresa de transporte aéreo assim design-ada 
·poderá a qualquer momento iniciar os serviços acorda
dos desde que tenham sido aprovados os horários e as ta. 
rifas relativos a estes serviços, de harmonia com as dis. 
posições dos Artigos 8 e I I do presente Acordo. 

ARTIGO 4 

(Revogaçio da Autorização, Suspensão 
de Direitos e Imposiçilo de Condições) 

L Cada uma das P~rtes Contratantes terá-O aireito 
de revogar a autorização de exploração ou de suspender 
o exercício, pela empiesa designada da outra Parte Con~ 
tratante, d()_S direitos especi_fica_dos no Artigo 2 do pre
Sente Acord~ ou ainda de sujeita-i o exercíciO desses di
reitos à:~_~ondiç-ões que julgar n~cessâr_ias; s-~mpre que; 
_ a) n~o .te~h-3. Siçiq_ demonstrado que uma part_e subs~ 
úincial da propriedade e o controle efetivo da empresa 
pertenç<!ffi à Parte Contratante qile a designOu ou a na
cionais seus, ou 

b} a empresa deixar de cumprir as leis ou regulamen
tos da Parte Contratante que conce:deu esses direitos, ou 

C} a erilpresa não observar n~ exploração dos ser~ 
viços acordados as condições prescritas no presente 
Acordo .. _ 

2. Salvo se a renovação, suspensão ou impOsição das 
co-ndições previstas no parãgrafo I do presente Artigo 

- forem nec_essários para evitar nOvas infrações às leis ou 
regulamentos, tal direito apenas será exercido após a rea
lização de consultas com a outra Parte Contratante. Nes
te caso, a consulta terá inído no prazo de trinta (30) dias 
a côntar da data do pedido para a sua realização. 

ARTIGO 5 
(Leis e Regulameutos) 

J_. -As feis e regulamentos de cada uma das Partes 
Contratantes- relativos à éntrada, pennanênçia e saída do 
seu território, .das -aeronaves utilizadas em serviços 
aéreos ínternadonaís, ou relativos à exploração e à nave
gação das ditaS aeronaves dentro dos limites do mesmo 
territóriO aplicam-se às aeronaves da empresa designada 
pela outra Parte Contratante 
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2. As tripulações, os passageiros e os expca1dores de 
carga ficarão sujeitos, quer pessoalmente quer por inter
médío de terceiros, agindo por sua conta o_uem seu no
me, às leis e regulamentos em vigor, no território de cada 
Parte Contratante, sobre a entr~da, permatência e safda 
de tripulações, passageiros e cB.rga, designadamente os 
relativos à emigração, imigração, passaportes, despacho 
aduaneiro, formalidades sanitádas e regime cambial.-

3. As leis e regulamentos acima referidos serão os 
mesmos que se aplicam às aeronaves nacionais utilizadas 
em setviços internacionais similares. 

ARTIGO 6 
(Cértificados e Licenças) 

1. Os certificados de navegabilidade, os certificados 
de aptidão e as licenças emitidas ou revalidadas por uma 
Parte Contratante e não caducadas, serão reconhecidas 
como vãlidas pela outra Parte Contratante para os fins 
de exploração dos serviços aéreos especificados no Ane
xo ao presente Acordo. 

2. Cada Parte Contratante reserva-se, contudo, o di-
. reito de não reconhecer a validade, para circulação no 

seu próprio território dos certificados de aptidão e li
cenças emitidas aos seus próprios nacionais, por um ou
tro Estado. 

ARTIGO 7 
(Capacidade) 

1. As empresas designadas será garantido tratamen
to Justo e eC]iiítativo para que b~neficiem de igUais possí
bilidades_na_exploração dos serviços acordados nas rotas 
especificadas. 

2~- Para a·e11:ploraçào dos serviços,_ acordados, deve
rão adaptar~se às necessidades do público em matéria de 
trânsporte nas rotas especificadas e deverão ter como ob
jetivo primordial a manutenção de coeficiente de utili
zação rai:Oável-áe cãpacidade_adapatada às necessidades 
nOrmais e razoavelmente previsíveis do tráfego de passa~ 
geiros., carga e correio entre os territórios das Partes 
Contratantes. A capacidade total a oferecer será, na me-
dida do possível, dividida igualmente entre as empresas 
designadas. 

3. Uma capacidade adicional poderá, com caráter 
temp<~rárió, ser ofefedda, para além da estabecida nos 
termos do parágrafo 3 do presente Artigo, sempre que as 
necessidades do tráfego entre os territórios das duas Par
tes Contratantes o justifiquem. Essa capacidade adicio
nal está sufeítã ao Prévio assentimento das Autoridades 
Aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes. 

4. As Autoridades Aeronáuticas das doas Partes 
Contratantes consultar-se-ão sobre a aplicação das dis
poslções'ào prCs6nte Artfgo em c-ãso de desacordo emtre 
as empresas designadas ou sempre que as ditas Autorida
des o julguem útil. 

ARTIGO 8 
(Programa de Exploração) 

1. A capacidade a oferecer e a freqUência dos ser
viços nas rotas especificadas serão discutidas, acordadas 
e revistas, de tempos a tempos, entre as empresas desig
nadas e submetidas à_aprovação das Autoridades Aero
náuticas de ambas as Partes Contratantes. 

2. Os programas de exploração da empresa designa
da de cada uma das Partes Contratantes, incluindo, 
sobretudo, a freqüência dos serviços, os horários e os ti
pos de aeronaves utilizadas serão- submetidos à apro
vação das Autoridades Aeronáuticas da outra Parte 
Contratante, pelo menos 30 (irinta) dias antes do inicio 
da exploração; todas as ulteriores eventuais modifi
cações, deverão ser igualmente submetidas à aprovação 
das ditas Autoridades Aeronáuticas, com uma antece
dência razoâvel. 
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ARTIGO 9 
(Eotatfst1cas) 

As empresas designadas de ambas as Partes Contra
tantes deverão fornecer ãs Autoridades Aeronâuticas de 
cada uma das Partes Contratantes, a seu pedido, as in
formações estatísticas repeítãntes à utilização :da capaci
dade oferecida pela ditas empresas nos serviços acorda
dos entre os seus repectivos territórios. 

ARTIGO 10 
(Acordos entre Empresas) 

As empresas designadas de cada uma das Partes Con
tratantes poderão concluir acordos de coopera_ção técni
ca e comercial os -quais serão submetidos à aprovação 
das respectivas Autoridades Aeronãuticas das Partes 
Contratantes. 

ARTIGO 11 
(Tarifas) 

I. Nos parãgrafos seguintes o termo. "tarifa" signifi
ca o preço do transporte de passageiros, bagagem e carga 
e, duma maneira geral, as condições de transporte às 
quais se aplicam, assim comO os preços e condições rela
tivos aos serviços de ·agência e outros serviços auxiliares _ 
com ·excepção, contudo, das remunerações e condições 
relativas ao transporte de correio. 

2. -As tarifas a aplicar pela empresa de transporte 
aéreo de uma Parte Contratante para os transportes com 
destino ou proveniênCia do territóriO- da outra Parte 
Contratante serão fixadas a níveis raZoáveis, tendo a de
vida conta os elementos relevantes de apreciação, espe
cialmente o custo da_ exploração e utnlucro razoável, as
sim como as tarifas aplicadas por outras empresas de 
transporte aêreo. 
1 ... As tarifas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo 
assim como os níveis de comissõeS de agência aplicáveiS 
serão, na medida do possível, fixadas por acordo entre as 
empresas designadas das duas Partes Contratantes após 
consulta, se necessârio, a outras empresas que explorem 
toda ou parte da mesma rota; Cste acordo deverá 
conseguir-se, tanto quanto passivei, por recurso aos pro
cedimentos de fixação de tarifas estãbelecidas por orga
nismos de caráter internacioflal reconhecidos por ambas 
as Partes Contratantes. 

4. As tarifas assim acordadas serãó submetidas à 
aprovação das Autoridades Aeron_áuticas das duas Par
tes Contrantes, pelo menos sessenta (60) dias antes da 
data prevista para a sua entrada em vigor em casos espe
ciais este Pi'ãzo póderá ser reduzido sob reserva da con
cordância das ditas Autoridades. 

5. Aprovação das tarifas-asSiin ãCõ:fdãdas poderá ser 
dada expressamente. Se nenhuma das Autoridades Aero
náuticas tiver manifestado o seu desacordo no prazo de 
trinta (30)_dias, a contar da data da apresentação das ta
rifas nos tennos do parágrafo 4 deste Ar'tigo, serãri estas 
consideradas aprovadas. No caso de redução de prazo 
para apresentàção das tarifas nos termos do parâgrafo 4, 
as Autoridades AeronáUticas poderão acordar num pra
zo inferior a trinta (30) dias para notificação do seu even~ 
tual desacordo. 

6. Se as empresas-deSignadas não chegarem a acordo 
sobre uma ou mais tarifas õu se, por qualquer outra ra~ 
zão uma tarifa não puder ser fixada conforme a_s dispo
sições do parágrafo do presente Artigo ou se durante os 
primeiros trinta (30) dis do período de sessenta (60) dia~ 
referido no parágrafo 4 do presente Artigo as Aut_orid_a
des Aeronáuticas de uma das Partes Contratantes notifi· 
caram as Autoridades Aer_pnáuticas da outra Parte Con
tratante do seu desacordo_ com as tarifas propostas em 
conformidade com as disposições do parágrafo 3_do pre-
sente Artigo, as Autoridades_Aeronâ_uti_cas das duas Par-

tes Contratantes deverã_o esforçar-se por fixar a tarifa de 
comum acordo. 

7. Se as Autoridades Aeronáuticas não puderem che
gar a acordo, nem sobre a aprovação de qualquer das ta
iifas que lhes teilhani Sido submetidas-em conformidade 
com o parágrafo 4 do presente Artigo, nem sobre a-fi
xação de quaisquer tarifas em Confor-midade com o pará
grafo 6, procurar-se-á. solucionar o diferendo de acordo 
com as disposições dos Artigos 17 e ZO __ d-o preSente Acor
do. 

8. Salvo as disposições do parágrafo T dÕ -Presente 
Artigo nenhuma.tarifa entrará ~m vigor antes de obtida 
a aprovação das Autoric;lades Aeronáuticas d~s duas 
Partes Contratantes. -

9. Qualquer tarifa estabelecida em conformidã:de 
com o disposto no presente Artigo continuará em_ vigor 
até ao estabelecimeht_Q .de nova tarifa. A v_ali_dade de uma 
tarifa não poderá:f~d~via, ser Prorrogada em virtUde 
deste parágrafo por período superior a doze (12) meses a 
contar da data em que deveria ter expirado. 

ARTIGO 12 
(Trânsito Dlreto) 

I. Os passageiros, bagagem e carga em trânsito díre
to no território de uma Parte Contratante, desde que se 
mantenham nas zonas do aeroporto que lhes estejam re
serVadas, serão apenas sujeitos a um-controle siniplifica-
dO'. - --

2. _ As bagagens e a carga em -lrãnsitó- -diTetão serão 
isei:ttas -de ci.íre"ítos aduaneiros' e outros inlpostôS siinila
res. 

ARTIGO f3 
(Taxas) 

I. As taxas e outros encargos referent~ à Utii_ização 
dos aeropOrtos, incluindo as suas irist:ilações e c~õerviços, 
:i.SS:ítn- comO as taxas- rest)eitanteS--1-utilizaçãó dos ser

-viços dei navegação aérea de rota serão cobrados de acõr
do com a regulamentação em vigor no território -da outra 
-Parte ·coritrãtanfe. · -

1. Cada uma das Partes CQrttratantes concorda,_ en
tretanto, que o montante dessas taxas e encargos não se
rã superior ao_que-pera utilização de aeTOportos, iii.sta~ 
laçõCs e serviços do mesmo gênero seja exigido ãs aero
naves nacionais ou estrangeiras utilizadas em serviços in~ 
teriiacionais similares. 

ARTIGO 14 
(Isenções de Direitos, Taxas e Impostos-

- SQbre aero_gayes e !Jbutedmentos) 
_1. As aeronaves utilizadas em serviços internacionais 

pela empresa designada duma Parte Contratante, assim 
como o seu equipamento normal, as suas reservas de car
burantes e lubrificantes, as suas provisõ~s de bordo (in
cluindo alimentos, bebidas e tabaco e outros produtos 
destinados à venda, em quantidades limitadas, aos pas
sageiros durante o vôo) serão, à entrada no território da 
outra Parte Cont_ratante, isentos de todos os direitos 
aduaneiros, emolumentos de inspeção e outros impostos 
ou taxas, desde que tal equipamento e existências perma
neçam a bordo das aeronaves até a sua reexportação ou 
até a su~ utilização nà parte da rota sobre o dit_o terri-
tório-. · 

2. ·serão igualmente isentos destes mesmos direitos e 
taxas, à exceção dos pagamentos relativos a serviços 
prestados: 

IÚ. a..s provisões de bordo embarcadas no território' de 
uma Parte Contratante, dentro dos limites fixados pelas 
Autoridades d.a di ta P_arte CQntratan-te, para utifização a: 

_J)~orào das am-onayes que explorem serviços internacio~ 
nais- da- outra Parte Contratante; · 

b) as peças sobressalentes e equipamentos normais de 
bordo jntroduzidos no território de uma das Partes Con-
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tratantes para a manutenção ou reparação das aeronaves 
utilizadas cm seryiço-s internacionais pela empresa desig
nada da outra_ Parte Coniratant~; 

c) os c_omb~stíveis e lubrificantes destinados ao abas
tecimento das aeronaves utilizadas em serviços intema
ciorlais pe-la empresa designada de uma Parte Contrata'n
te mesmo quando tais combustíveis e lubrificantes pOs
sam.ser_corySumidos1 na parte da rota sobr!!"O território 
da Parte Contr~iante em que foram metidos a--bordo. 

3. Cas_o as leis e regulamentos de cada uma das Par-: 
tes Contr8.ta_n_t~ o exijam, os produtoS referidos nos pa
rágrafos 1 e 2 que an!e_C~dem, poderão ser colocados sob 
vigilânsJ~_ou_ controle __ das_~utoridacles aduaneir'!,s. 

4. Os equipamentoS nOrmais de bordo, assirii corno 
os produtos e provisÕes- existentes a bordo das aeronªves 
de uma Parte Contratante apenas poderão ser descarre
gados no território da..;;.. outra Part~ Contratante com o 
consentimerito das respectivas autoridades aduaneiras. 
Em tal caso, poderão ser colocados sob vigilância das di-

- tas autoridades até ao momento de serem reexportados 
ou de lhes ser dado outro destino, de harmonia com os 
regulamentos aduaneiros aplicáveis, 

ARTIGO 15 
(Representaçio técnica e comercial) 

_"--: L _A e!Jlpresa designada de uma Parte Contratante 
ter? o direito __ g.e manter no ter~tôrio da outra Parte Con
tratante uma_ representação constituída por pessoal téc
nico e por pessoal comercial para a execução dos ser
viços acordados._ O o~ mero de elementos da represen
tação, que poderá ser preenchido com naciõrlais da pri
meira Parte Contratante, será determinado pelas Autori
dades- Aeronãuticas, com base em propostas das empre
sas designadas, seg1.i'ndo critérios de reciprocidade e 
eqüidáde. 

_2. Os micionais.de terceiro:;; pafses empregados pela 
elnpresa designada de uma Parte Contratante são incluí
dos no número dos nacionais dessa Parte Contratante. 

ARTIGO 16 

_ (Transf~rêncla de resultados) 

Ca,da Parte Contrata!J-te con,cede à Empresa designada 
pela outra Parte Contratante o direito de transferir o ex

_cessq das rec<:itas sobre as despesas realizadas no seu ter
ritório com o transporte de passageiros, correio e carga, 
de _acordo com as formalidades ca!I].biais, em vigqr no 
território de cada Parte Contratante:-que deverá conce
der os meios necessáriOs a este objetivo. Estas transferên
cias deverão ser feitas em divisas convertíveis à taxa do 
mercado cam~ial e_qt vigor. Sempre que o sistema de pa
gamentO_ entre as Partes Contratantes for regi4o por um 
acordo especial, tal _ _acordo deverá ser aplicado. 

ARTIGO 17 

(Consultas) 

l. Dentro de um estreito espírito de colaboração, as 
Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes 
consultar-se--ão de tempos a tempos a fim de assegura
rem a aplicação e execução satisfatória das disposições 
do presente Acordo e seu Anexo. 

2. Cada uma das Partes Contratantes poderá solici
tar consultas escritas ou verbais que deverão ter início, 
pelo _menos, 60 (sessenta) dias depois da data do pedido. 
a menos que as duas Partes Contratantes ac_ordem noU
tro prazo. 

ARTIGO 18 

(Modtfie~;çôe9 do Acordo e Anexo) 

t. Se uma ou outra das Partes Contratantes_entender 
aConselhável modificar cjualQuer diSposição do .. Presente 
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Acordo ou_ do seu Anexo, poderá solicitar COnSultas à
outra Parte Coitti3lànte; estaS -Consultas poderão 
realizar-se entre as Autoridades ACronáutic:ls, em con
formidade com as disposições do Artigo 17 do presente 
Acordo. 

2. As modificãÇões do Acordo e do Anexo poderão 
entrar em vigor, provisoriamente, até que as Partes Con
tratantes se notifi<ft.iem mU:tualnente, por- Vhi diplomlti
ca, de que foram Cumpridas todas as formalidades cons
titucionais aplicáveis. 

ARTIGO 19 

(Harmoniuçio com Acordos Multilateral11} 

O presente Acordo e seu Anexo consideram-se como 
tendo sido emendados de forma a ficarem de harmonia 
com os acordos multilaterais sobre transporte aéreo que 
venham a vincular, por igual, as duas Partes Contratan
tes. 

ARTIGO 20 

(Diferendo•) 

1. Caso surja qualquer diferendo entre as Partes 
Contratantes relativo à interpretação ou- iiPiicação do 
presente Acordo ou seu Anexo, deverá procurar~se 

solucioná-lo por vía de negociações diretas entre as Au
toridades AeronáutiCas das Partes Cõntratantes. 

2. Se -as AutOridãdeS Aeronáuticas não chegarem a 
acordo, a -·solução do diferendo será objeto de nego-
ciações por via diplomática. - - ·-

ARTIG021 

(Denúncia e Cessaçio do Acordo) 

Cada uma das Partes Contratantes poderá, a qualquer 
momento, notificar a oiitra -P-arte Coiitratante da s-tiá. de
cisão de denunciar· o presente Acordo; tal notificação se
rá feita simultaneamente à Organização da Aviação Civil 
Internacional. Neste caso o Acordo terminará 12 (doze) 
meses após a data da recepção de notificação pela Outra 
Parte Contratante, salvO se-a dita notifiCaçãO -for retífã~ 
da, por acordo mútuo, antes de expirar aquele prazo. 
CaSo a oUtra Parte CôO:tratãnte não acuse~a reCepçãõ'·d-á 
notificação, esta consi<Íerã.r::.se-á como recebida 14 (qua
torze) dias após recepção Pe"la OrgàrlizaçãO da A viac;ã_o 
Civil InternaciOnal. 

ARTIGO 21 

(Registro na ICAO) 

O presi:nte Acordo, seu AneXo e ai emendas feitas nos 
termos do Artigo 18 serão Z.egistfados na Ofgimi:Zã.ção da 
Aviação Civil Internacional. - -

ARTIGO 23 

(Entrada em vigor) 

As disposições dQ presente Acordo-serãO aplicad3.s a 
título provisório a partir da dãti da ·sua assinatura. O 
presente Acordo entrará em vigor a partir da data em 
que as Partes Contratantes se notifiCarem rriutuamefite, 
por via diplomática, de que foram cumpridas as formali~ 
dades constitucionais ·aplicáveis. 

Em fé do que os signatários, devidamente autorizadOS 
pelos Governos respectivos,- assíllaraffi _o_ presente A-co-~~ 
do. 

Feito em Luanda, aos 16 de dezembro dt 1983, em 
dois exemplares em língua portuguesa, sendo os dois tex~ 
tos igualmente válidos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, 
Mauro da Costa Couto. 

Pelo Governo da República Popular de Angola, Pedro 
de CastrO Van-Dúuem. 

DIÃIHO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi\o II) 

ANEXO 

SEÇÃO I 

(D.,Ipaçio de Empresas) 

1. O Governo da República Federativa do Brasil de
signa para a: 6:ploficão dos- seivicos- acoi-dadOS lridica
dos na Seção II, do parágrafO 1' 

Viã.ção -Aérea Rio~grandense - VARIG S.A. 
2. O Governo da República Popular de Angola de

signa para a exploração dos serviços acordados indica
dos na Seçào II, parágrafo 211 

TAAG - Linhas Aêreas de Angola U.E.E. 

SEÇÃO II 

(Quadro de Rotas) 

I. Rotas a explorar nos dois sentidos pela empresa 
brasileira: um ponto no Brasil - pontos intermédios
um ponto em Angola - pontÇ)s além. 

-- 2. Rotas a explorar nos dois sentidos pela empresa 
de transport~s aéreos angolana: um ponto em Angola -
pontos intermêdios - um ponto no Brasil - pontos 
além. 

3._, Paia ex_pl~_rar as_linhas_aêr~~ defjnidas no pará
grafo 111 dessaSeção, a empresa brasileira desginada go
zará dos direitos: 

~) . çl~_deSembarcar no t(l:critório de ArigOia, tráfego in
ternacional de passageiros, carga e correio, embarcados 
no territóriO d_o Brasil; 

b) de embarcar no território de Angola, tráfego inter
nacional de passageiros, carga e correio destinados ao 
territóriO do Brasil; 

c) de.. omitir um_ ou ma1s_pontos interméçlios ou além, 
-~~de_ que essa omi~sªo_ seja previaP"!ente publicada nos 
~-rãrios, no -caso d;_ ef!_lpres~; designada, usufr_uir de di
reitos de trãfeg~ nOs termos da Seção IV ou da SeÇã~ V. 

4. -Para Cxplorar as linhas aéreas 9efinidas no pará
grafo 1_11 desta S~ção, ã empresa_angolan~ d~ignãda go-
:diá dÔs d.irCitós: . · - - -

._ a) de desembarcar no territóriO do Brasil tráfego in
ternacional de passageiro, carga e correio embarcados 
no território de Angola; 

b) de embarcar no território do Brasil trâfego interna
cional de passageiros carga e correio destinados ao terri~ 
tório de Angola; ·- __ _ 

c) de omitir um ou m_ais ponto~ interro_édios ou aléffi, 
desde q~e essa- omissão seja previamente publicada nos 
horários, no caso da empresa designada usufruir de di
reítos de tráfego nos_ternloS da Seçaõ IV ou da Seção V. 

SECÃO [[[ 

O ponto no território de cada uma das Partes Contra
tantes será determinado de comum acordo entre as em
presas designadas e sujeitos à aprovação prêvia das Au
toridades Aeronáuticas_ das Partes Contratantes. 

SEÇÃO IV 

I. Os pontos ilitermédios serã9 determinados, de CO· 

mum acordo, entre as empresas designadas das duas Par~ 
tes Contrãtãittes e su}eitos à aprovaçao Prévia· das Auto
ridades Aeronáuticas. 

2. O direito da empresa designada de uma Parte 
Cóntrãtilifte d~ e~arcar ou desemb~r no ferritório 
da outra Parte Contratante, tráfego internacional de pas
sageiros, Carga e c-o·rre!o destinado ou proveniente_ de 
pontos intermédios daS rotas indicadas na Seção II será 
objeto de acordo entre as Autoridades Aeronáuticas das 
Partes Contratantes. 
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SEÇÃO V 

1. Os pontos para além do território serão determi· 
nados de comum acordo entre as empresas designads das 
duas Partes Contrantes e sujeitos à aprovação prévia das 
Autoridades Aeronáuticas. 

2:- O direito da empresa designada por uma Parte 
Contratante de embarcar ou desembarcar no território 
da outra Parte Contratante, tráfego internacional de pas
sageiros, carga e correio destinado ou proveniente de 
pontos além do território destã Parte Contratante será 
objeto de acordo entre as Autoridades Aeronáuticas das 
Partes _Çontratantes. 

Aviso n~' 344-SUPAR. 
Em lO de julho d• 1984. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Fernando Lyra 
DD. 1~'-Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasília-- DF. 

ExcelentíssimO Senhor 1~'-Secrtário: 
Ten_ho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Men

sagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, texto do 
Acordo de Transporte Aéreo entte o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola, concluído em Luanda, em 16 de de
zembro de 1983. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-
1êncía protestos de elevada estima e consideraçã.o. -
João Leitão de Abreu, Ministro-Chefe do Gabinete Civil. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Trans
portes. Comunicações e Obras Públicas.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 22, DE 1984 

(N~' S7 /~, oa Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Clentffl
ca, Técnica e Tecnológica, eotre o Governo da Re
Pública Federativa do Brasil e o Governo do Reino do 
Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984. 

O CongressO Nacional decreta: 

Art. 111 Fica 3.provado o texto do Acordo de Coope
ração Cíentílica, Técnica e Tecnológica, entre õ Governo 
da Repúblíca Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
do Marrocos, celebrado_em Fez, a 10 de abril de 1984. 

Parág"rafo liniCo, Ficam sujeitos à aprovação_ do 
Congresso Nacional quaisquer atos de que possam resul
tar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destiw 
nem a estabelecer Ajustes Complementares. 

Art. _ 211 Este decreto legislativo entra em vigor na 
dâta de su_a_ publicação. 

MENSAGEM N• 189, DE !984 

Ex.celentfssimos ~enhores Membros do Congresso Na. 
cional: 

Em confor!Jl_idade com o disposto no art. 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, o tex~o do Acordo de 
Cooperação Científica, Têcnica e Tecnológka entre o 
Goverrio:da Rep"ilbliCa Federativa do Brasi_l e o Governo 
do ReinO do Ma:rrocos, celebrado em Fez, a lO de abril 
de 1984. 

Brasília. 12 de junho de 1984. --Joio Figueiredo. 



Novembro de 1984 

EXPGSIÇÃO DE MOTIVOS DOP II/DAI/ 
DCOPT /140(644 (B46) (A25), DE II DE JUNHO DE 

1984, DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Por ocasião da visita de Vossa Excelência ao Reino do 

Marrocos, em abril último, foi concluído um Acordo de 
Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre Os 
Governos brasileiro e marroquino. 

2. O Acordo visa ao fornecimento I-ecíproco de in~ 
formações de caráter científico, técn-ico ·e teCriõJógico 'en
tre os dois países, a fim de mais rápida e eficazmente al
cançarem o desenvolvimento econômico e social de seus 
povos. Para tanto, o documento prevê a organização de 
visitas e viagens de estudos de delegações científicas e 
tecnológicas, bem como o intercâmbio _de_ professores, 
cientistas, pesquisadores, peritos e técnTcos. 

3. Ao lado disso, o Acordo cria uma Comissão- MiS
ta que deverá se reunir a cada dois anos, de forma alter
nada no Brasil e no Marrocos, ou por solicitação de uma 
das Partes Contratantes, a quarServirá de forO- para a 
adoção de programas de ação nos setores de que trata o 
Acordo, assim como para o acompanhamento dos pro
gramas realizados na execução dos programas que ve
nham a ser estabelecidos no âmbito do Acordo ou de 
seus Ajustes Complementares. 

4. O Acordo, dada sua natureza, necessita da apro
vação do Poder Legislativo para sua entrada em vigor. 
Por esse motivo, submeto à alta consideração de Vossa 
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional 
para que, se assim houver por bem, Vossa Excelência o 
envie à apreciação legislativa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Saraiva Guerreiro-. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA, 
TÉCNICA E TECNOLÓGICA ENTRE O 

GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DO 

REINO DO MARROCOS 

O Governo da República Federativa do_ Brasil 

Governo do Rêino do Marrocos, (doravante denomi
nados '"Partes Contratantes"). 

Tendo em vista a realização .de seus respectivos objeti
vos de desenvolvimento ecQnômíco e social e o melhora
mento da qualidade de vida de seus povos. 

Convencidos de que a cooperação- científica, técnica e 
tecnológica entre os dois paísi::s pode contribuir positiva
mente para os processos de produção nos diferentes seto
res de suas economias para O -desenvolvimento de seus 
respectivos países. 

Desejosos de ampliar e reforçar tal cooperação, 
Convém no seguinte: 

Artigo I ~ 

As Partes Contratantes determinarão, de comum 
acordo, os setores que melhor se prestem ã cooperação 
entre os dois países em mãtéria cientifica e tecnológica e 
fixarãO ·pnoiidades paTa-tantO. 

Artigo 11 

I. No âmbito do presente Acordo, Ajustes SetoriaiS 
Complementares poderão ser concluídos entre organis
mos, instituições e Centros de pesquisa _dos dois paises, 
em campos específicos prioritârioS. Sua entrada em vigor 
efetuar-se-á por via diplomática. 

DIÁRIO DO{;ONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

_ 2~. Os menCionados Ajustes fixarão as modalidades 
financeiras e _operacionaiS requeridas em conforiTÍidade
com os objetivos buscados. 

Artigo III 

-_---A cooperação mencionada nos Artigos I e II poderá 
especialmente se realizar da seguiiite nianeira: -

a) pelo fornecimento recíproco de conhecimentos e 
pelo intercâmbio de _infOrmaÇões e _de docuni-entáÇão 
científica, técnica e teGllológica·; 

b) Pel<i orgari.izaç?o de vi~it3.s e_de viagens d~_-estudos 
de delegações cie_õtíficas e tec-nol6giCa~S-bem como pelo 
intercâmbio de professores, cientistas, pesquisadores, pe
ritos e doravante denominados "especialistas"; 

c) pelo estudo, prepação e realização conjunta ou 
coordenada de programas e/ou projetas de pesquisa 
cientffica, de desenvolvimento técnico e te_cnológico~ 

considerando a_ necessidade de sua adaptação às con
dições- especificàS das Pirtes Contratantes; 

d) pela realização-, em seu territóriO, de exposiç-ões-de 
carâter científico;~têCnológico e industrial, pela outra 
Parte Contratante ou seus nacionais; 

e) pelo encorajamento de qualquer ·outra forma de 
cooperação requerida pelas circunstâncias e mutuamente 
acordada. 

Artigo IV 

1. As Partes Contratantes concordam em criar uma 
Comissão Mista que se reunirá a c3da dois anos, alterna
damente no Brasil e no Marrocos, ou por solicitação de 
uma das Partes Contratantes. A data e a agenda de cada 
sessão serão determinadas de comum acordo por via di
plomática. 

2. A Comissão Mista servirá di!: foro para: 
a) a adoção de programas de ação nos setores de que 

trata este Acordo; 
b) a revisão periódica dos campos priOritários men

cionados no Artigo I; 
c) a apresentação de recomendações às duas Parles 

Contratantes no que se refere à aplicação deste Acordo 
ou de ~us Ajustes Complementares. 

3. A Comissão Mista será maritida informada do 
progresso realizado na execução doS programas e proje
tgs__estabelecidos pelos Ajustes Complementares SetOriaiS 
e dos programas iniciados diretamente em conformidade 
com as disposições do Artigo II do presente Acordo. 

Artigo V 

I. Cada Parte Contratante deverá conceder as facili
dades administrativas necesSárias aos especialistas desig
nados iio âmbito deste Acordo e de seus Ajustes Com
plementares, para o exercício de suas funções no ten1-
tório da outra Parte. 

t;- ::-Às facilidades administrativas mencionãdas no 
parágrafo precedente serão objeto de ajuste especiãl en. 
tre as duas Partes. 

_Artigo VI 

1. As Partes Contratantes poderão, de comum acor
do, procurar obter o financiamento e a participação de 
organizações internaciOnais ou de outros pafses interes
sados as~atividades, programas e projetas que se origina
rem deste Acordo. 

-2. -.cA Partes Contratantes aceitam contemplar a pos
sibilidade de cooperarem juntaS, ou por intermédio de
entidades por elas indicadas, em terceirOs países que soli

__ citarem Sua cooperaçãO:. 

Artigo VII 

Cada Parte Contratante se compromete a fazer regis
trar os pedidos de patentes de invenÇão ou de desenhos 
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ou ll}odelos _i_ndust_riai!i, a lím de_proteger os direitos que 
resulia~em dÕ_St~abalhÜs- coDjuntos-realizados em decor
rência deste.A~ordo. Deverá ser firmado ajuste especial 
sobre as modalidad~s de gestão do.s títulos-de proprieda
de industrial obtidos no âmbito das disposições do pre
sente Artigo. 

~ Artigo VIII 

J.. O presente Acordo entrará em vigor na data da úl
tima-notific:iÇão refererite à conclusão das formalidades 
constitucionais de cada- uma das Partes Contratantes. 

2. Permanecerá em vigor pof um perfodo de cinco 
anos e poderá ser renOvado, por tácita recondução, por 
períodos similares. 

1.-- O presente Acordo poderá ser denunciado por via 
diplomática córrl aviso prêvio de_ seis meses._ Entretanto, 
essa 9-enúriclã~hão afetará a conclusão dos _ajustes com
plementares firmados no âmbito do presente Acordo e 
em execução. 

Em fé do que os representantes abaixo assinados, devi
damente acreditados para tanto, assinaram o presente 
Acordo. 

Feito em Fez, aos lO dias do mês de_ abril de 1984, em 
dois exemplares originais, nas línguas portuguesa~ árabe 
e fran_çesa, sendo os três textos igualmente_ autênticos. 

Pelo governo da Repú~lica Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo governo do _ _Reino do Marrocos: Abdelouahed 
Belkezls. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Edu
caç-ão e Cultura e de Economia.) 

OFICIO 

Do Primeiro-Secretário Da Câmara dos Deputados 
N9 974/84, de 7 de novembro do corrente ano, comu

nicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do 
Senado nCJ 161, de 1980 (n~' 4.462/81, na Câmara dos De
putados), de autoria do Senador Lázaro Barboza, que 
acrescenta pa~ágrafo ao art. 19 da Lei n' 883, de 21 de 
outubro de 1_949, que dÍs-põe sobre .o reconhecimento de 
filhos ifegítinios. 

(Proje~o enviad9 à sanção em 7-ll-84.) 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 224, DE 1984 

Dispõe Sobre a autorização para taxa de câmbio 
especial, nos casos que especifica. 

O CongressO Naciorial decreta: 
Art. 111 São as autoridades monetãrias do País auto

rizadas a instituir uma taxa especial de câmbio, para re
mess_as de numerários em favor de estudantes e pesquisa
dores no exterior. 

Art. 211 A' taxa éspeciãl de câmbio de que trata esta 
Lei guardará proporção de cinqUenta por cento em re
lação à taxa oficial de conversão monetária. 

Art. 3Q O Poder Executivo regulamentarã esta Lei 
_n_o_praio de trinta (30) dias. 

-Art. 4Q Esta Lei entrarã em- vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificaçilo 

O vilor do dinheiro brasileiro encontra-se, como sabe
mos; -IO.teiramenfe avlltiido em relação -às demais moedas 
estrangeiras, principalmente em relação ao dólar que é a 
de- uSo- niais--lreQUente. 

Enúetanto, medidãs que integram um mecanisrilo 
econômico-financeiro especial, posto em prática pelas 
autoridades monetárias do País, dentre elas a da isenção 
tributária, prêmios de exportação e outras, conSeguem 
mininiizar os efeitos desse aviltamento, cada vez mais 
acentuado, permitindo não some:ttte a venda dos produ
tos brasileiros, cOm certa compefitividade, mas também 
a conseqüente entrada de diviSas que, ~final, influem de-
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cisivamcnte no desempenho da nossa economia (com 
manutenção dos mercados de trabalho, produção Íl1dus
trial, etc.). 

Entretanto, quando se trata da remessa de numerár~o 
para o exterior, destinados a pessoas que lã se encontrem 
aprimorando seus estudos ou mesmo pesquisando, com 
a perspectiva de o_bten_ção de tecnologia que certamente 
irá servir ao País, nada há que atenue a disparidade entre 
o valor da moeda nacional e o das estrangeiras, bem 
como que alivie o sacrlncio dos que devem suportar o 
encargo de tais remessas. 

O presente projeto vísa sanada! Jãcuna·, propiciando a 
essas pessoas que se encontram no exterior numa das ati
vidades atrás mencionadas, que não precisem voltar sem 
o têrmino de seus estudos ou das pesquisas a que se proM 
puseram. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1984. --Jaison 
Barreto. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças,) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 225, DE 1984 

Estabelece o piso de 100% do INPC pan. os rea
justes salariais que- se re-alizarem no País, qualque-r 
que seja a sua periodicidade. 

O Congresso Naciõna,l decreta:_ 

Art. lt Os reajustes salariais, automãticos ou -provaM 
cados. qualquer que seja a periodicidade, terão q-ue ser 
feitos tendo por piso 100% (cem por cento) do fator de 
variação do lndice Nacional de Preços ao Consumidor 
(lN PC). 

Art. 2<:> Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrárfo. 

Justificação 

Será -sempre- Opoftuno repetif que nenhum parlamen~ 
tar faz a lei que deseja; mas propicia, com sua iniciatívit:;·· 
quando o consegue, a sanção da lei possível. Foí o que
sucedeu com nosso Projeto,--de n"' 103;-de 1984, que cOri~ 
cedia um reajuste salarial de 100% (cem por cento) do 
INPC pil.ra todos os trabalhadores e servidores_ regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho, e conseqUente
mente para todos os aposentados e pensionistas, e possiM 
bilitava, daí para cima, ·a livre-negoçiação_ entre emprega
dos e empregadores. 

Embora _aprovado pelo Senado Federal, ainda que 
com outra redação, o Projeto sofreu_alterações na CârnaM 
ra dos Deputados, e _o texto, ali aprovado pelo consenso 
das correntes partidárias, foi aceíto pelo Senado Federal, 
depois de excluídos do substitutivo alguns dispositivos. 
O grande mêrito de nossa iniciativa foi devolver ao ConM 
gresso o direito de l_egislar sobre matéria a-té então, e du~ 
rante muitos anos, de iniciativa exclusiva do Executivo, e 
assegurar desde logo uma remuneração menos iiljus_ta 
para quantos vinham sendo sacrificados pela legislação _ 
anterior. Mas a nova lei nasceu sobre o signo da proviso~ 
riedade. Os dois candidatos à Presidência da República 
manifestarainMSe favorãveis ao texio original de nos_so 
Projeto o mesmo acontecendo com_ os Ministros 1ª-I.P.as 
Passarinho e Murilo Badaró, que nele via~: respecitva
mente, o fim das aflições da Previdência Social e o increM 
menta das atividades industriais e comerciais. O atUal 
Projeto recolhe esse consenso, que não foi acolhido pela 
lei em vigcii-. 

Dada a proximidade do_ fim da sessão legislativa, o 
presente Projeto somente serã convertido em Lei em 
198S_~A nau, agora relançada às águas do Congresso Na~ 
cional, deverã chegar a porto seguro ainda nos primeiros 
meses de 198_5_._ Es_se, o nosso propósito, ao reapresentar 
a proposta legislativa que substância, em média, o pensa-
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me:nto de todas as class_es s_ociais, já expressas, quando 
du discussão_ da propo~ta anterior, 

Sala !las Sessões, 8 de novembro de 1984. - Nels~m 

Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, LegisM 
fação Social e de Finanças.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PHOSR. NEL
SON CARNEIRO- NA_ S_ESSÃO' DE (-ll-84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, -proiluda o- segufilti! discurso.)- Sr. Presidente, 
devo iniciar meu discurso com uma referência qUe não 
GQnst'-lva d_os meus objetivos. Mas o nobre Senador 
Hê:Uo Gueiros, ao _apartear o ilustre Líder Humberto Lu
cena, falou na sucessão de gabinetes no regime parla~ 
mentarista da Itália. Quero lembrar a S. Ex'-, prinl.eiro, 
que o Parlamentarismo é o único sistema de Governo em 
que a sucessão não importa num conflito, numa agitação 
e num drama como este que vive õ Brasil hoje e que viM 
vem todos os paíse:s latinoMamericanos entré:glles ao_ pre
sidencialismo. A Itália substitúi -os seus gabinetes sem 
que haja nenhuma comoção nacional. 

Segundo, quero lembrar ao ilustre representante do 
Parã que n-ãO hã nenhuma novidade no caso dos Estados 
Unidos, na memorável eleição de ontem ter Qm Pªr_laM 
menta com maior número de Deputados democratas, 
enquanto que o Presidente Ronald Reagan; do Partido 
Republicano, foi eleito. E não há, por uma razão muito 
simples: porque lã não se- criou a vinculação partidáriã. 
E se não houvesse vinculação em 1982, talvez, os que a 
inventaram, hoje, não tivessem as preoCupações que 
murc_am a sua presença no cenário político. A vinculação 
acabou sendo uma punição para aqueles que a inventaM 
rum. 

Sr. Presidente, acho que uma coisa é preciso dizer to
dos os dias_ nesta Casa: qualquer que seja o presidente 
eleiiõ, será um deSServiço à ordem democrática, ãum·en--: 
tar de um dia Que seja seu mandato, O máximo que a 
Nação confere ã um presidente, qualquer que Seja ele, é o 
perío<lo de quatro anos. 
_--~por isso acho que o Congresso" Nacional deveria, 
através de suas Bancadas, unir-se_ para aprovar a Emen
da Jorge Carone, que ê a reprodução d_a Emenda Figuei
redo_ naquilo que foi acertado entre todos os Partidos _e 
que dava soLução para muitos-problemas que estão aí anM 
gustiando o povo e regiões deste País: Amazônia, Nor
deste, e excluía do debate vários assuntos que estão divi
dindo a opinião pública na_ciona\. 

Se Presidente,_ essas considerações preliminares não 
constavam da minha intenção, mas a intervenção do 
nobre Senador Hélio Queiras justificou qu_e _as fizesse, 
neste- momento. 

Dois motivos me trazem a esta tribuna._ Compreendo 
o que aconteceu, mas não sei se fo1 uma Velhã expêrfêti~ 
cia parlamentar que me fez acompanhar o ilustre e rigoM 
ros6 Senador Itamar Franco, quando poucos aqui, neste 
Plenário, votaram contra a consignação de verbas para 
custear a presença, no dia IS de janeiro, de Senadores, 
De-pu-tados Estaduais e Deputados Federais~ Fomos 
poircóifus que votamos coiltrã-;-e eu-votei, Sr. Presidente; 

·basta consultar as Anais da Casa, e ver que nóS estãvaM 
mos certo. 

Ainda hoje vim do Rio Grande do. Sul onde estive 
todo o dia de ontem e depois de passar por São Paulo e 
demorar no Rio de Janeiro, e encontrei a repercussão 
desfavorável daquilO que não está bem explicado, porM 
que o eleitor, o Deputado Federal, o Senador, o DeputaM 
do Estadual, vai receber 2 milhões e 900 mil cruzeiros 
para vir vot~r u~ dia; che8:a pela nlanhã vola e vai emM 
hora. Por que? Muitos eleitores então, de pilhêria, me 
disseram: ''eSse ê" um mau exemplo, porque amanhã nós 
tambêm vamos pedir dinheiro para votar, porque se v_o-
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cês que têm um mandato para cumprir, e votar faz parte 
dos seus deveres, vão receber esSe dinheiro todo, por que 
combater aqueles pobres-que pedem chapéu, sapato, di
nheiro e qUerem trazer a fam(lia para ver o pleito eleitoM 
ral? -

Si-. Presidente, compreendo as razões que ditaram rÍlas 
o exeinplo foi pefníCioso, didaticamente errado, prejudiM 
cial à normalidade democrática. 
_ Aquela pergunta,_ Sr. Presidente, vai sef repetida em 

todo o País, e gostaria que os colegas já estivessem com a 
resposta pronta para dizer aos seus eleitores. 

Ó Sr. Henrique- Santillo- Eminente Senador, permite 
V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. 

o·-s,r~-Heitiique Santillo- Queria esclarecer a V. Ex• 
que à Mes·a Oiretora, por proposta da Presidência, apro
vou um crédito máXimO de despeSas para o funciona
mento do Colégio Eleitoral. Isto não signifiC-a que aquele 
crêdito seja todo usado obrigatoriamente. Então, caberá, 
inclusive a meu ver;à COmiSsão Diretora do Senado es
tabelecer esse máximo, essas despesas máximas- esse je
ton. Estou de acordo com V. Ex•, acho realmente que 
uma despesa como essa não fica bem ao Congresso Na
cional e ao Colêgio Eleitoral, embora com essa ressalva: 
o que foi aprovado foi um crédito para as despesas máxi~ 
mas ao _ _funcionamento do Co{êgio Eleitoral que, evidenM 
temente; não traz em si" apenas as despesas em relação a 
esse jetoii-;---a- essa ajuda de custo, aos Membros do ColéM 
gio Eleitoral; existem outras despesas que são indispenM 
sáveis para o funcionamento do Colêgio Eleitoral, no dia 
IS de janeiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Exatamente, Sr. 
Presidente; esses esclarecimentos é que acho que devem 
ser <.livulgados, porque ainda hoje um jornal - __ e eu vi
nha lendo os de Porto Alegre e de São Paulo- criticava o 
fato de cada eleitoueceber 2 milhões e 900 mil cruzeiros 
para votar no dia !5_ de janeiro. 

<;> Sr. Henrique Santillo- Eminente Senador, jâ- que 
V. Ex• abordou a questão, acho que devemos informar 
bel}1_a opinião- pública; ê um direito que a opinião públíM 
ca tem e~ uni-dever de nossa parte. Ouvi, há poucos dias, 
através de uma conceituadíssima emissora de televisão, 
num programa jornalístico, um programa informativo, 
que o Congresso~ havia estabelecido um jeton "de 3 miM 
lhões e 91S mil cruzeiros para cada membro do Colêgio 
Eleitoral e mais duas passagens de ida e volta da Capital 
do seu respectivo Estado à Capital da República. Isso 
não tem nada a ver, não é verdadeiro! Trata~se de uma 
falsidade, de uma invencioriice, essa ê que ê a verdade. 
Como eu disse, a Mesa foi obrigada, por antecipação, a 
estabelecer uni ni.áximo_de despesas previstas para o funM 
cionamento do Colégio porque era necessária a soliciM
tação de um c_r_êdito.~pecial e esse prazo vencia nos pró· 
ximos diã:S. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A explicação de V, 
Ex• é útil e oportuna, porque não sou, Sr. Presidente, e 
nem quero ser a palmatória do mundo, e talvez, dos ilusM 
tres Senadores desta Casa, seja eu, O maiS necessitado. 
Mas, em todo caso, Sr. Presidente, necessito esclareçer 
que êpreciso não dar ensejo a que em 1986 o eleitor com
pareça e nos diga isso: ·•a Senhor, para votar um dia, ga
nhou tanto. Nós qUe vamos sair do interior, caminhar lê~ 
guas muitas vezys, no lombo de um cavalo ou de um bur
ro o~ Q_a_ bq_léia de um caJ!Iinhão, nós vamos para acidaM 
de e não recebemos nada? Como ê? Isso é de graç~"? 

Sr. Presidente, o outro assunto que me trouxe a esta 
tribuna é para si-gnificar que, apesar de todas as modifiM 
cações que foram feitas, ditadas, acredito, por motivos 
relevantes, porque, senão, não teriam sido aprovadas 
Pelo Congresso Nacional, o projeto que revogou a Lei n" 
2.065 foi ·sanciOnado. EVidentemente melhor fora que 
essa lei contivesse aqueles 100% do INPC como piso-e 
não como _teta, para todos os níveis. 
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Verifico, p-orêm, Sr. Presidente, que jâ o Banco do 
Brasil fixou em 100% esse piso, dependendo da apro
vação do Conselbo de Política Salarial. Como eu previa. 
não haverá, neste País, nenhum juiZ que não a~segure 
100% àqueles sindicatos de empregados que acaso não 
lograrem obter dos empregadores esses 100% iniciaiS. 

Sr. Presidente, o problema salarial encontrou, e isso é · 
um louvor que devo repetir aqui, novamente, na pessoa 
dos ilustres Líderes de todos os Partidos, na Câmara e no 
Senado, a maior compreensão. Mas, desejo deStacar, 
também por dever de justiça, e ainda urna veZ, a posição 
do nobre Ministro Leitãõ de Abreu que, ao lhe sugeri
rem que se fizesse um decreto-lei com o texto aprovado 
pela Câmara dos Deputados, reagiu dizendo que as 
emendas deveriam ser feitas no projeto Nelson Carneiro. 

Ê uma homenagem que devo prestar a um homem que 
nem sempre tem sido aplaudido nesta Casa e a quem 
muitos de nós, tantas vezes, fazemos restrições. 

O Sr. Aloy_sio Chaves- Nobre Senadqr Nelson Car
neiro, permita que eu ratifique e5Sã informação de V. 
Ex• ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não: 

O Sr. Aloysio Chaves - ..• porque tive, -inclusive, a sa
tisfação de levá-la ao seu conhecimento. E esta (Qi uma 
posição também do rneu PartidQ para que se obtiv_esse_ 
sobre esta matéria uma solução do Congresso, como afi
nal se alcançou. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu agradeço a V. 
Ex• Mas, Sr. Presidente, a Lei sancionada tem caráter 
provisório, mas é um pasSo. O grande passo será dado 
pelo futuro Governo, a criação de .um piso mhiimo de 
100%, e, daí por diante, um teta que dependerá do enten
dimento entre patrão e empregado na livre negociação, 

porque se nem todas as empresas podem acompanhar os 
metalúrgicos; por exemplo, que vão ter 140%, outros po
derão dar 105, 110%, 120, conforme a possibilidade eco
nômica de cada uma das classes empresariais, na hipóte
se. E, nesse sentido, Sr. Presidente, sem nenhuma preo-

- cupã~ão de aprovar est~.ano, masjâ querendo colabQTar 
éOrn 0- futuro Governo, qUalqUer que 'ele sefa, voU-apre-

- sentar amanhã outra vez o Projeto, não como um re'>::ide 
ao que foi sanclonad_o, mas como uma contribuição aO 

-futuro Governo, fixando o que todos desejam, inclusive, 
a una.nimidade desta Casa: o piso de iOO% e a liberdade 
de negociação, se TieCi!:ssário através da Justiça do Traba
lho, daí por diante. Não serã votado neste ano legislati
vo, Sr. Presiden'te, mas certametlte o serã em 1985. A Se
mente fiç-ai'á lariçaçla, a árvore cres~erá depois. 
- Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. · 
_ Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO ]RONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 7-11-84 
~E QUE, ENTR-EGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, 

SERI[PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. 
__ P~ra uma comunicação.)- Se Pr_esidente e Srs~ ~enado

res: 

O Governo brasileiro, há alguns dias, autorizou a im
portãÇão desnecessária e fÕra de época de 4 inil-e -200 to

-neladas de alho ~panhoL Pior que isso, Sr. Presidente, 
ao autorizar essa importação, o própiio Governo não 
c_umpriu os trâmites legais, istO é, rião atendeu à Reso
lução n~" 56/83 da CACEX. Essa resolução, Sr. Presiden
te, estabelece: 

a) atestado fitossanitârio; 
b) atestado deinexisténcia de resíduos de agrotó~i_

cos acima do permitido internacionalmente; 
c)_ atestado de inexíst~ncia de uso de hidrazida malei

ca, produto altamente canceógeno. 
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O item- "c" não foi atendido na implantação em refe
rência, pois foi apenas comunicado ao Ministério da 
Agricultura q1:1e o ~so desse produ~o é proibido na Espa
nha, e isso somente após a chegada do alho espanhol em 
portos brasileiros. Portanto, essa documentação de im
portação estã incompleta e a entrada desse alho passou a 
ser-ilegal, por diSpositivo do próprio Governo Federal. 
Ocupo, portanto, a tribuna, Sr. Presidente, para solicitar 
que o- Ministério da Agricultura torne pública a docu
mentação que_ deu condições para que esse alho, alta
mente prejudicial, por sinal, aos produtores do meu Es
tado, como também aos produtores do Estado de Minas 
e de Santa Catarina, entraSse no País e fosse liberado nos 

_ portos de Santos,_ Rio i:le Janeiro e Paranaguá. Tratf;l-se, 
Sr. Presid~nte, de uma.den~ncia gravíssima porque esse é 
um produto químico que, do ponto· de vista internacio
nal, é reconhecidamente .cancerígeno, e há suspeita de 
sua utilização, no país -de _origem, nesses produtos ali
mentares. Isso é gravíssimo para a população brasileira, 
pois coloca em risco, em alto risco a saúde da população. 
E$tá, portanto, o Ministério da Agricultura no dever 
imediato e urgente de fazer Pubficar a documentação que 
permitiu a entrada dess_e produto alimentício pelos por
tos_ brasileiros. 

ATO DO PRESIDENTE No 76, DE 1984 

O Presiden-te do S.~nado_ Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, itenl 38, e 97, iii
ciso IV do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi conferida pelo Ato da 
Comissão Direto_ra n'i' 2> de 1973, e tendo em vista o que 
consta no Processo n~" 002245 84 1, re:;olve autorizar o 
aproveitamento do servidor Wilson Menezes Pedrosa no 
çargo de Têcnico em ComunicaÇão Social, Classe Espe
cial, ReferêncíàNS-25, do Quadro Permanepte, nos ter
~os do artigo 346, e Seus parágrafos, do Regulamento 
AdminiStrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 8 de nov~mbro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. -
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 195• SESSÃO, EM 9 DE NO-
VEMBRO DE 1984 

!.l-ABERTURA 
1.1.1 - Questão de ordem 
Levantada pelo Sr~ Moacyr Duarte e acolhida pela 

Presidência, relativamente à inexistêricii de quorum 
para o prosseguimento da sessão 

SUMÁRIO 

!.1.2-DESIGNAÇÃO DA OJ(DEM DO DIA 

DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO: 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 
~Do Sr. Luiz Viana, pronunciado na sessão 'de 

31-10-84 (Republlcaçio) 

3-MESA DIRETORA 

4:::.LlDEREsE VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 195t~ Sessão, em 9 de novembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Da/la 

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

Jorge Kalume- Fâbio Lucena- Raimun-dO Parente 
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa- João_Castelo- José Sarney- -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins - Virgílio Távora - Moacyr Duar:te -Martins 
Filho - Humberto Lucena -- Marcondes Gadelha - -
Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio -
Guilhenne Palmeira -Carlos Lyra- Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista --Passos Pôrto- Lomanto JUnior 
- Luiz Viana - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto --: 
Nelson Carneiro_- Morvan Acayaba- Amaral Furlan 
- Fernando Henrique Cardoso- Benedito Ferreira
Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão Mliller
Affonso Camargo ....,.. Enéas Faria - Jaison Barreto
Lenoir Vargas- Octavfo- Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) .,.- A lista ~de 
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos. 

-::::-O Sr. -Moacyr Duarte - Sr. Presidente,- é evidente a 
falta .de quorum em ·plenário. Sendo assim, invoco o _dis
posto no art. 180, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D~l!a) - f: feliimen-
1al o requerimerito de V. Ex', de acordo coin o§ 311~ art. 
!80: ~ 

Vou suspender a sessão por dez minutos, aciÕnando as 
campainhas, a fim de que os Srs. Senadores compareçam 
ao plenário. 

(Susp~sa às 14 horas e 32 minutoS, a sessão é rea
ber/a às 14 ho_ras e 42 minutos.) 

O SR. PRESIDENT): (Moacyr Dal!a)- Permanece a 
falta de quorum em plenário. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que, hoje, às 
18 horas e 30 minutos, na Catedrál, será realizada uma 
missa pel~ ãima do Senador Nilo Co_elho. 

Vou encerrar a presente sessão, designarido para a ses
São ordinária da próxima seguil.da-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1984 

(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento ln~ 
- terno) 

Voíação, em Prímeii'o turrio,' do Projeto de Lei do Se. 
nado n~' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que revoga o Decreto-leinl' 1.541, de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER. O.RÀL, favorãvel, proferido em Plenârio~ 
da ConliSSão -

--- --de CODstftuJÇ.ãO de Justiça. 

-~ 2-

Votação, em turno óniCo; do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n~' lO, de 1981 (nl' 1.529/79, na Casa de origerri), 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 
198 Í, das Conlissões:· 

.:.._ de_ Leglsla~âo Social; e 
- - de FinaliÇas. · 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmprfiSO sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

AtOISIO BARBO$A Df SOUZA 

Diretor ExKutivo 

LIJIZ 'CARLOS DE BAStOS 

ASSINATURAS 

Diretor Industrial 

Via Superficie, 

Semestre 
Ano 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

RUDV MAURER 

Di..-tor: Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tirali8m' 2.200 exemJllares 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nt 44, de l981 (nt~ 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 autorizaçãÓ 
.ou a veiculação de anúncios e de comerciais_que não se
jam negociados, produzidos, Criados, filmado.s. grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo -

PARECERES, sob n's 186 e 187, de !983, das Comis, 
sões: 

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

-de Fmanças, favorável. 

4 

Votação, em turno dnico, do Projeto de Lei da Câma
ra: n9 53, de 1977 (n~>227/75, na Casa dc~origeffi), que dis
põe sobre·t:ondições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providãilciaS, ten- ,.., 
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 ei.361, 
de 198 I. das Comissões; 

- de Legislação Social; e 
- de Eduatçio e Cultura. 

5 

Votação em turno lÍnicó. do Projeto de Lei da Câmara 
nt''65, de 1979 (n' 4.257/77, na Casa de origem), que au
toriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferro
viária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s. 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

= 1943.._ ·para o fim de assegurar estabilidade proVisória à 
_mulh,e_r trabalhadora quç: contrair núpcias, tendO 
- ~ARECEREs, s~b n~'s 299 e 300, de 1984, das ComiS-
sÕ~ -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
j1,1ridicidade; e _ _ _ . _ 

-de Legislaçio soeúli, co~tráfio. 

7 

yot~ção, em turno ún~co, do ProjetO de Lei da_Câma
ra n9-211, de 1983 (n' 4.112/80, na casa-âe o_rigem), que 
acrescenta parágrafo úrÍíc~ ao .3.rt. 39 dcl f'CíDt I :b6o, de 
5_~de fevereiro de 1950, que trata da assistência judiciária 
aos necessitados, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 465, de 1984, da 
CÓmissão 

- de Constituição e Justiça. 

8 

Votação, em turno único (apreC:i3çào pi-dim-inãrdaju
ridj~idaúe, P9S termos do a.rt~ 296 Qo RegimentO Inter
no), do_Pfojeto de Lei da Câmara n~> 79, de 1979 (n' 

__ 1.511/75, na Casa de origem), que acresc~ta parágrafo 
ao·~rt: 5~> da Lei n" 3.807, de 2Çde agosto de 1960_,_ que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdê:ncia Social; alte
rada pela Lei nf' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 692 e693, de 1982, das Comis
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apre~nta; e 

- õe Consil~tulção e Justiça, pela injuridi9idade _do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto -vencido, effi separado, do Senador Franco 
Montoro. 

Vouição, enl.segundo turno, do Projeto de Lei do Se-
-de Transportes, Comunicação e Obras PúbUaa.s, 1~> nado n~> 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran-

pronunciamento: contrá~iO; 2t> pronuD~entO: Ja~ofável co, que estabelece abatimento nos preÇos c;le derivados 
ao· Projeto e à Emenda de Plenário; do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo 

-de Finanças, 1~' pronunciamento: favorável; 2~> pro-- próprto ·de motoristas- profissionais autónomos, tendo 
oonclameoto: fâvorável à'Emenda de Plenário; e PARECER, sob n' 533, de 1984, da ComiSsão 

. . . -de Redaçilo, oferecendo a redação do vencido . 
. :-.d~ Constituiçi~e_Justiça, pela constitucron~dad~ __ e -~ - -(Dependendo da votação do Requerimento n' 240/84, 
JUridJc!dade do Projeto e da Emenda de Plenáno. do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto 

6 submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno.) 

Votação em turno Unico, do PrôjetO-de Lei dã Câmara 
n" 14, de 1984 (n" 2.867/76, na Casa de origem~. que in
troduz modificaçõés na ConSoHiJã:Ção das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto·lei n9 5.452, de I' de maio de 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélía de 

Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n~' 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Lofeii:ia Esportiva -
Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 

- ~-de Constituiçio e Justiça -1~> pronunciamento: con
trârio; 2~' pronunciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do Substitutivo- da Comissão de Finanças; e 

-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encer
rada a sessão~ 

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, 
LUIZ VIANA NA SESSÃO DE JJ-/0-84, QUE SE 
REPUBLICA, POR HAVER SAlDO COM 
JNCORREÇOES NO DCN- SEÇÃO 11. DE 1•-
11-84. NA PÁGINA 4060. 

O SR. LUIZ VIANA (Para uma comunicação. Sem 
revi.são do orador.) -=Sr. Presidente, Srs. Senadores, era 
propósito meu e dos meus colegas de bancada, o Sena
dor Lomanto Júnior e o Senador Jutahy Magalhães, re
querermos um voto de pesar pelo falecimento, hoje, em 
Salvador, do ~r. Luiz Fernando Macedo Costa, até há 
pouco Reitor da Universidade Federal, da Bahia. 

Não nos sendo regimentalmente permitido requerer 
esse voto, desejamos, entretanto, deixar que o nosso pe
s_ar fique consignado nos Anais cio Senado, através da 
niinha palavra. 

Realmente, o Sr. Presidente. foi um desses aconteci
mentos que emocionam toda uma sociedade o desastre 
que vitimou o Professor Macedo Costa, sem dúvida uma 
das mais ilustres personalidades da Bahia contemporâ-

- nea. Mêdico, Professor, Reitor da Universidadse Federai 
da Bahia, o eminente brasileiro se afirmara por uma vida 
toda ela marcada pela inteligência, pela cultura, e pelo 
caráter. Já a Academia de Letras da Bahia lhe abrira as 
suas portas quando ascendeu à Reitoria ôa Universida
de, onde se _afifmaria por uma extraordinária obr?- edu
cacional. Dir-se-ia qUe se- preparara longamente para 
exercer o alto cargo para o qual fora indicado pelos seus 
_pares e nomeado_ pelo Governo Federal. E dural"!~e tod() 
o período da sua gestão a Universidade sentiu-se orgu
lhosa de tê-lo como o seu Reitor, de tal modo ele se fami
liariz;at'a com os problemas educacionais e uniVersitáriOs. 
E como que a coroar a personalidade e a obra do intelec
tual ç_$tava a figura do orador admiráveL Numa terra de 
grandes oradores tornara-se ele pela elegância e a segu
rança da frase, pela densidade dos conceitos que ordena-
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va e enunciava de modo a manter embevecidos todos os 
auditorias, mesmo quando falava das cousas mais simM 
pies, mas às quais sabia dar aquele toque peculiar aos 
grandes oradores. Creió mesmo que, hoje, não havia na 
Bahia quem falasse melhor do que ele. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Pois é essa figura eminente, que se diria talhada para 
todos os poStos, para todas as alturas, que vimos brutal
mente ceifada por um trágico acidente. É o fecho inopi
nado de uma grande vida, toda ela posta a serviço d~ co
munidade que se sente menor diante da perda irreparâ-

Sábado 10 4153 

vel, Posso assegurar a V. Ex•, e ao Senado, Senhor Presi
dente, que a Bahia se cobre de luto pela morte de um 
grande cidadão, grande personalidade do nosso tempo, 
cuja vida será lembrada por um inapagãvel marco de "luz. 
A luz que mesmo a morte não faz desaparecer. 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 1!16• SESSÃO, EM 12 DE NO
VEMBRO DE 1984 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficlos do Sr. Jv.secretário da Cimara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação e remessa à sanção do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 24/81 (n' 285/79, na Casa de origem). 

Encaminhando à revisao do Senado autógrafo dos~ 
guinte proJeto: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 206/84 (n' 
3.008/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da 
Categoria Funcionã.J (le Meteorologista, do Grupo
Outras Ativid~des de Nível Superior, e dã outras pro· 
vidências. 

1.2.2- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado nv 226/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que revoga o 
Decreto-lei n~' 1.971, de 30-I 1-82. 

-Projeto de Lei do Senado n' 227/84-
Complementar, de autoria do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que autoriza a movimentação das cOntas 
individuais do PIS-PASEP, pelos participantes que -
específica, durante tempo certo. 

1.2.3 - Otlcio 

Do Presidente da Câmara dos Deputados, concor
dando com a prorrogação, por um ano, do prazo da 
Comissão Especial Mista destinada a programar co
memoração pela passagem do centenário da procla
mação da República e da prirrieira Carta Republica
na no País. 

SUMÁRIO 

1.2.4 ~ RequC!rlmentos 

N~> 28_5/84, de autoria do Sr. Senador Martins Fi
lho e outros, solicitando que o tempo destinado aos 
oradores do Expediente da sessão de 14 do corrente 
mês seja dedicado a homenagear a memória do ex
Senador Kerginaldo_Cavalcanti. 

Nl' 286/84, de autoria do Sr. Senador Nelson Car
neiro, solicitando a criação de uma comissão especial 
mista destinada a realizar estudos_ acerca da fabri
cação; comercialização e utilização de agrotóxicos no 
P..aís. 

1.2.5- Dilocuroos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Relatório da 
viagem de S. Ex• à Argélia para participar das ceri
mônias cOmeirioratiV3s do 3()\t aniversário da revo-
lução argelina. 

SENADOR ALMIR PINTO --Dificuldade de 
crédito para financiar a comercialização da safra al
godoeira 83/84, do Nordeste. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder 
- Considerações sobre a sucessão presidencial. 

1.1.6- C011111nicaçio da Presidência 

- Referente a -iriôicaçãO, -pelo Senhor Presidente 
da República, dos Srs. Senadores Luiz Viana, Nelson 
CarneirO e Milton Cabral, para integrarem, na quali
dade de Observadores Parlamentares, a Delegação 
Brasileira ao 14~> periodo ordinário de sessões da 
Assembléia-Geral da Organização -dos Estados Ame
ricanos - OEA. 

r:>-~ OROOM-OO-D!k 

- Projeto de Lei do Senado n~" 139/84. de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto
lei nto 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Sublegen
das). (Em regime de urgência). Votaçio adiada por 
falta de quorum, 

-Projeto_ de Lei _da -Câmara n' 10/81 (n"' 
1.529/79, na Ca:sa de origem) que dispõe sobre a apo
sentadoria, com proventos integrafs~ dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tãçio adiada põr--rãltã ae quorum. 
~Projeto dC Lei da Câmara n' 44/81 (nl' 587/79, 

na Casa de origem). que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, ciitêfna, jornãiS, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a aUtorização ou a veiculaçào de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados..:_ 
imagem e som --:.. por profissionaiS e empresas brasi
leiras. Votaçlo adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~" 53"/77 (n' 227 j75, 
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 '1110111m. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 65/19 (n' 
4.257/77, na Casa d~ origem), que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votaçio adhtda por falta de 
quorum. 

- ~rojeto de Lei da Câmara n' 14/84 (nt> 
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. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 211/83 (n' 
4.112/80, na Casa de origem). que acrescenta pará
grafo único ao arf. 31' da Lei n9' 1.060. de 5 de feverei
ro--de 19-50;- que--t-ratã--da-assistê.'lria- judiciária -aos--nc
cessitados. Votaçio adlad• por falta de qaoraa. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 (n' 
1.511/75, na Casa de origem). que acrescenta pará
grafo ao art. 59 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alter~da pela Lei n' 5.890. de 8 de junho de 
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Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

1973. (Apreciação prelirriina'r d3. juridicidade). Vo
taçio adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Lei do Senado n' 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
tos nos preços de derivados do Petróleo e do álcool, 
quando destinados ao consumQ_ próprio de motoris
tas profissionais autônomos. V otaçio adiada por fal
ta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senl:J,do n'~ 41/82,_ de au~oria 
da Senadora Laélía de Alcântara, que ac_re~~ta ~-rti
go ao Deç_r:çto-lei n\0 59~_, de 2_7 d_e l!laio de !-_969~ q_ue
institui a Lote_ri_a_Esportiva Federal, e dá outras pro
vidências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRirSIDI':NCIA 

Adiamento, por falta de quorum, da votação do 
Requerimento n\0 285/84, lido no Ex.pediente. 

1.5- DISCU.RSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR CID SAMPAIO - Retenção pelo 
Governo Federal do Fundo de Participação d~S M u
nicfPios. 

SENADOR HELIO GUEIROS, oo.m.o L!der.
Assassinato, nesta Capital, do jornalista Mário E~Sê-
nio. -

SENADOR FlBIO LUCENA- Declaração, pelo 
Supremo Tribunal Federal, da inconstitucion~li!fade 

E X P'E DI ENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpr'!lsso $Ob a rospo11sobilidods d" Mesa do Senado Federal 

Vla Supctrfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
. ·ç,.s 6.ooo.oo 

Exemplar Avulsa, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

da criação de 27 munic"ípios no "'Estado do Amazonas 
e o facciosismo do Procurador-Geral da República 
ao apreciar a matêria. 

SENADOR GASTÃO MOLLER - Editorial 
publicadO no jornal O Estado de S. Paulo, na coluna 
Notas e Informações, sob o título Vergonha. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Aumento 
da criminalidade no Distrito Federal. 

SENADOR LOUREVAL BAPTISTA -Transcur· 
so do P,rimeiro aniversário do falecimento do Sena
dor Nilo Coelho. 

SENADOR HELIO GUEIROS - Redução da 
quota do Município de Redenção-PA no Fundo de 
Participação dos Municípios. 

SENADnR JORGfi BORNHAUSEN- Apoia
menta à solicitação do Goyernador de Santa Catari
na, dirigida ao Presidente da República, no sentido 
da imediata operacionalização das linhas de crêdito 
caPazes de soerguer a economia catarinense. 

SENADOR MOACYR DALLA -Homenagem-à 
memória do Senador Nilo Coelho. 

SENADOR HELVfDIO NUNES-Aspectosfun· 
d:iffiêrita1Sdã legislação, enviada pelo Governo -~o 

Congr~so, objetiVaiido incentivar e promover em
presaS de redu_zido porte econômico. 

SENADOR PASSOS PORTO- Discurso profe
rido pelo Sr. Ernesto Silva em homenagem a Jusceli
no Kubitschek. 

1.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI':NCIA 

TérmiÍto- do praZo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1984. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DQ DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

l-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

no Sr~ Cid Sampaio, pronunciado na sessão de 
8-11-84. 

3-MESA DIRETORA 

4~LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISsOES PER
MANENTES 

Ata da 196• Sessão, em 12 de novembro de 1984 
2• Sessllo Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lomanto Júnior 

:4S /4 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM·SEPRE· 
SENTES OS SRs. SENADORES: 

Jorge Kalume --Altevir Leal -- Fâbio Lucena -
Raimunâó_"Pàrente-..::: Claudionor Roriz- Odacir Soa
res- Aloysio-Chaves --Gabriel Hermes- Hêlio Gue1: 
ros- Alexandre Costa --J:Jelvfdio Nunes -João Lobo 
- Alm.ir Pinto- Josê Lins- Virgnio Távora- Moa
cyr Duarte - Martjns Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Cid Sampaio 

- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
...;... _Lomanto Júnior -- Luii Viaôà" :...._ Moaciyi' Dalla -
.Nels"on eaincifo -·Mói-van Aca)'aba--:- Fernando Hen
riqUe Cardos·o - Henrique -Santillo - _Jo~ê ~ragelli
Lenoir Vargas :- Octávi~ Card~s~·-

O SR. Pl{ESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o coml:larecimento de 34 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamo"sOóssos-tfabalhos . 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do expediente. 

É iidó- O -~eguinte -

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Primeiro Secretário da Cimara dos D~putados 

N? 978/84, d~ 8 do _corrente, comunicando a apro
- -- VaÇão ·do substitUtivo do Senado ao Projeto de Lei da 
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Câmara nl' 24, de 1981 (n"' 285/79, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao art. 24S do Oecr_etQ-lei n"' 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

(Projeto enviado à sanção em 8-Il-84). 

OFICIO 
do Sr. 1~"-Setretário da Câmara dos D~putados, encam(-. 

nhando à reYisão do 
Senado aut6grafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 206, D)ll984 
(N' 3.008/84, na Casa de origem) 

De inidath•a do Sr. Presidente da República 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de Me
teorologista, do Grupo-Outras Atividades de Nivel 
Superior, e dá outras providências. 

O Congr~sso Nacional decreta: 

Art. I' A Cã.tegcii"ia. Funcional de Meteorologista, 
Códig'o NS-915 ou LT -NS-9J5, do Grupo-Outr8S Ativi
dades de Nível Superior, a qtfC se refere a Lei n' 5.645, de 
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lO de dezerribro de r970, fica alterada na forma constan-
- Je..do _an_e_xo __ a esta lei. _ 

Parágrafo únicO. Os servidores atualmente posicio
nãdoS nas referências NS-1 a NS-4 da Categoria Funcio
nal de Meteorologista ficam autOmatiCimente localiza
dos na ri::ferênCiâ NS-5, inicial da classe.-A. 

Art. 2'i' A alteração a que se refere o artigo anterior 
não acarretará elevação de vencimentos ou salãrios, res· 
salvada a hipótese do seu parágrafo único. 

Art. 3~' As referências -acrescidas serão alcançadas 
mediante_ progressão funcional, observadas as normas 
regulamentares pertinentes. 

Art. 4"' O disposto nesta lei não dá direito a per
cepção de atrasados ou a indenização de qualquer espé
cie. 

Art. 5~' As despesas decorrentes desta lei serão aten
didas à conta das dotações próprias do Orçamento da 
União. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário. 

A N E X O 

G R U P O 

(Art. lQ da Lei nQ 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

, de de 

COOIGO 

de 198 ) 

REFERENCIAS DE VENCIMENTO 
OU SALliRIO POR CLASSE 

OUTRAS ATIVIOADE;S 
DE N!VEL SUPERIOR 
(NS-900 ou LT-NS
·900) 

o o o o o o o o ~ o o o o o o o o o o o o o o ••• o •• o wo o o o o o o o o o o o o o~ o ••• o o ••• o o •••••• o o o o o 

oooooooooo•ooooooo ooooooooooooooooooo OOOOOOOo_OOOOOOOOOOOOOooOOOOO"--•-• 

MENSAGEM N• 57; DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos d_o art. 51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada detiberaCão de Voss8:s Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Ser
viço Público, o anexo Projeto de Lei que "altera a estru
tura da Categoria Funcional de Meteorologista, do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras 
providências". 

Brasíia, 6 de fevereiro de 1984. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 141, DE 1DE DE
ZEMBRO DE 1983, DO SENHOR DIRETOR
GERAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRA
TIVO DO SERVIçO PÚBLICO ... 

Excelentíssimo Senhor _P:residente da República: 
Com a Exposição de Motivos DASP n'<' 121, de 5 de 

maio de 19-82, foi submetido à elevada consideração de 
Vossa Excelência antepi"ojeto de lei consubst?~ciando 
proposta no sentido de alterar as estruturas das Catego
rias FunciOriais de Meteorologista e de Auxiliar de Me
teorologia, dos GtiJpós-OUtras-Ativídades de Nível Su
perior e Outras-Atividades de Nível Médio de que trata a 
Lei n~ 5.645, de lO de dezembro de 1970, 
2. Encaminhando o processo pelo Gabinete Civil à SE
PLA N 1 para pronunciamento, ali foi sugerido que, no 
momento, se_aplicasse a medida apenas quanto à Cate
goria Funcional _d_e Meteorologista, que se encontra em 
situação de inferioridade ante .as demais do _Grupo
Outras Atividades de Nível Superior, de curso de igual 
duração, ficando a de Auxiliar de Meteorologia na de
pendência de estudos a serem realizados oportunamente. 

3. Nestas condições, atendendo a que foram cumpri
das todas as formalidades concernentes à Categoria Fun
cional de Meteorologia, inclusive a liberação de recursos 
orçamentários, impede-me submeter à_elevada conside-
ração- de V<issa Excelência; em substituição ao an.t~por, 
outro anteprojeto, para o devido encaminhamento ao 
Congresso Nacional, acompanhado de mensagem, caso 
tenha o beneplâcito de Vossa Excelência. 

Aproveito a Oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevado respeito. -José- Carlos 
Soares Freire, Oiretor-Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.645, 
DE IÓ DE DEZEMBRO DE 1970 

E-stabelece dlretrlzes para a clusificaçio de e~~rgos 
4~ Serviço Ovll_ da Unlio e das autarquias federais, e 
di outras providências. 

Q_Presid_ente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e_ eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. -19 A clasSifiCação de_cargos do Serviço_Ci_vil da 

União_ e das autarquias- federais obedecerã às diretrizes 
estabelecidas na presente lei. 

Art. 2'1_ Os .cargos serão classificados como de provi
mento em comissão e de provimento efetivo, 
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos: 

D.e Provimento em Comissão 
I_- Dlreção e Assessoramento Superíores 
De Provimento Efetivo 
II - Pesquisa Científica e Tecnológica 
III- DiPlomacia 
IV -MagistériO 

_ V~ Políci~ Federal 
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VI-::::- Tribu~ação, Arrecadação e Fiscalização 
VII - A rtt:sanato 
VIII-_:. Serviços Auxiliares-

IX--Outras Atividades de Nível Superior 
X- Óutras Atividades de Nível Médio. 
Art. 31' Segundo a correlação e afinidade, a natureza 

dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, 
cad8:_ Qru_E_o, ab~angendo vãrias atividades, compreende; 
rá: 

I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos 
de direção e assessoramento superiores da administração 
cujo provimento deva ser regido pelo critério da con
fiança segundo- Ior estabelecido em regulamento. 
TI~ Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com 

atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais, 
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provi
men~~ se ~ija diploma de curso superior de ensino ou 
habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos 
pela legislação do Magistério Superior. 

III - Diplomacia: os cargos que se destinam à repre
sentação diplomâtica. 

IV - Magistério: os cargos com atividades de magig.. 
têrio de todos os níveis de ensino. 

V - Policia Federal: os cargos com atribuições de na
tureza policial. 

-VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car
gos com atividades de tributação, arrecadação e fiscali
zação de tributos feder"ais. 

VII - Artesartato: os cargos de atividades de natureza 
permanente, -principais ou auxiliares, relacionadas com 
os serviços de artífice em suas vãrias modalidades. 

VIII ~Serviços Auxiliares: os cargos de atividades 
administrativas em geral, quando não de nível superior. 

IX - Outras- atividades de nível superior: os demais 
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso 
superior de ensino ou habilitação legal equivalente. 

X - Outras ati__vidades de nível médiQ: os demais carp 
gos para cujo provimento se exija_ diploma ou certificado 
de conclusão de curso de grau médio ou habitação equi
valente. 

- Parágrafo úniCo~ As ativídades relacionadas com 
transporte, conservação, custódia, operação de elevado
res, liinpeza e outras assemelhadas serão de preferência, 
objeto de execução indireta, mediante contrato, de acor
do com o art. 10, § 79, do Decreto~ lei n'<' 200, de 25 de fe-
vereiro de 1967. ' 

Art. 41' Outros Grupos, com características ~ró
prias, diferenciados dos relacionadQ.S. no artigo anWrior, 
poderão ser estabelecid_o_s ou desmembrados daqueles, se 
'o justificarem- as necessidades da Administração, me· 
diante ato do Poder Execu_tivo. 

Ar(.- 51' Cada GrUpo teTâ súa própria eScalá de nlVel 
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri
mordialmente aos seguintes fatores-: 

I - importância --da atividade para o desenvolvimento 
nacional; 
·lf- complexidade e- responsabilidade daS atribuíÇões 

exercidas; e 
III - qualilícação requeridas para o desempenho das 

atribuições. 

Parãgi'afo"único. Não haver~.correspondência entre 
os níveis dos diversds Grupos, para nenhum efeito. 

Art. 6'<' A ascensão e a progressão funcionais obede
cerão a critêrio seletivos,-a serem· estabelecidos pelo Po
der Executivo, associados a um sistema de treinamento e 
qualificação-destinado a assegurar a. permanente atuali
zação e elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 

Art. 7'<' O_ Poder Executivo elaborará e expedirá o 
novo Plano de Çlassificação de Cargos, total ou parcial
mente, mediante decreto, observadas as disposições des 
ta Lei. 
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Art. 8~> A iinplantação do Plano será feita por ór
gãos, atendida uma escala de prioridade na qual se_leva-
râ em conta preponderantemente: -

I - a implantação prévia da reforma administrati~a, 
com base no Decreto-lei n"' 200; de 25 de fevereiro- de 
1967; 

H - o estudo quantitativo e qualitativO da lotaçãO 
dos órgãos; e tendo em vista a nova estrutura e atri
buições decorrentes da providência menci~l_!ada_EO item 
anterior; e 

III - a existênCia de fecufSos Ot=çamfmtârios Para fa~ 
zer face às respectivas despesas. 

Art. 9"' A transpo-sição- óU transfOrmação dos car: 
gos, em decorrência da sistémãiiCa· pievista néSta Lei, 
processar-se-â gradativamente cons.iderando-se as neces-_ 
sidades e conveniênciãs da Administ.ração e; quandO
ocupados, segundo critérios s61etiVõs a serem estabeleci-
dos para os cargos integrantes' de cada Grupo, inclusive 
através de treinamentO intensivo e ÔbriSatório. · 

ArL 10. O ófgãu~entral do_Sistem~ ~e-~~Sõ~ eXpe
dirá as normas e instruções necessâriãs e-coõrdenarã a
execução do no_vo Plano, a ser proposta pelos Minis
térios, órgãos integráiltes.da-rfesidência da República e 
autarquias, dentro das respectivasjuris.~ições, para a_pro
vação mediante decreto. 

§ I~> O órgão c.entrã.l.do Sistima de Pessoal promo
verá as medidas necessârias para que o plano seja manti
do permanentemente atualizado. 

§ 29 Para a correta e uniforme implantação do Pla
no, o órgão .central dÕ Sistema de Pessoal promoverâ_ 
gradativa e obrigatoriamente o lreinamento de todos os 
servidores que participarem da tarefa, segundo progra
mas a serem estabele.cidos com esse objetivo. 

Art. II. Para assegurar a_ uniformidade de orien
tação dos trabalhos. de elaboração e execução do Plano 
de Classificação de Cargos, haverá, em éa-da Ministé~io, 
órgão integrante á<i~Pres:ldência- da República ou autar
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidên
cla do dirig"enfe do órgão_, de pessoal respectivo, com a 
incumbência de: 

I -determinar quais os Grupos ou respectivos cargos 
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que sere
fere o art. 89 desta Lei; 

fi - orientar e supervisionar os levantamentos, bem 
como realizar os estudos e análiseS indispensáveis à in
clusão dos cargos no novo Plano; e 

lU- manter com o órgão central do Sistema de Pes
soal os cantatas necessârios para correta elaboração e 
implantação do Plano. 

Parágrafo únicO. Os membros das EqtiipCs âesigna
dos pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos iilte
grantes da Presidência da República ou de autarquia, de
vendo a escolha recair em servidores que, pela sua auto
ridade_ administrativa e cãpacidadC técnica, estej:Íin em_ 
condições de exprimir os objetivos do Ministério, do ór
gão integrante da Presidência da República ou da autar
quia. 

Art.. 12. O.novo Plano de Clã.ssificação de CargOs a 
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes ex
pressas nesta Lei, estabelecerá, para cada Ministério, ór
gão integrante da Presidência da República ou autar
quia, um número de cargos inferior, em relação a ca.da 
grupo, aos atualmente existentes. 

Parágrafo ~únicO. Á ilão 6bservâi-lciã da norma conti
da neste artigo somente serâ permitida: 

a) mediante redução equivalente, em .outro grupo,··de 
modo .a não haver aumento de despesas; ou 

b) em cas-os excepcionais, devidamente justificados 
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviá
vel a providência indicada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da .. 
Constituição-e em particular, nÕ-seU ãrt. ~n. as fOrmas de 
provimento de cargos, no Plano de Ciassifiáação ·decor.: 
rentes desta Lei. Serão estabelecidas e disciplinadas me-
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diante normas regulamentare~ específicas, não se lhes 
aplicando as disposições, a respeito, cOntidaS no Estâtu
tQ dós Fupciof!ários Públicos Cj...:is da Ynião. 

Ait. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos 
dO Serviço Óvll do Poder Executivo-, a que se refere a Lei 
n"' 3.780, de 12 de Julho de 1960 e l_egislação posterior, é 
conliiderado ,extinto, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único. Â_!Jl~dida _que for .sen.Oo implanta
do o nov:o._Piano, os cargos remanescentes. de cada cate
gori3.,_çJãssificadÕ~-COnforme o sistema de que tfata este 
artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares_-e, 
sem prejuíZ() das promoções e acesso que couberem, se
rão sruprimidos, quando vagarem. 

Art. 15. Para efeito do disposto no art. 108, § 19, a~ 
COnstituição as direiri_zes es_tabel(}c;:j_das lleSt.?. Lei, inclusi
ve o -dispoStÇl no_ art. 14 e- seu parágrafo único, se aplica
rão à classificação- dos cargos do Poder Legislativo~ do 
Poder Juçiiciâ[fo, .dos T~;:ibuna.isd,e Contas da União .e. do 
Distrit9 Fedenil, bem como à classifiCação dos cargos
dÕs T~rritórios_e do Distrito FederaL 

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, r:evogadas as disposições em contiâriO. -

Brasília, lO de dezembro d_e 1~70; 149• da Independên
cia e 829 da-República. EMILIO G. MtDICI- Alfredo 
Buzaid- Adalberto de Bsrros Nunes- Orlando Geisel 
- Miri.o _Gl.bson Barboza - António Delfim Netto -
MáriO David Andreazza - L. F. Clme Lima- Jarbas G. 
Passarinho- Júlio Barata- Márcio de Souza e Mello 
- F. Rocha l.tagóa- Marcus Vlnlclus Pratlnl de Moraes 
- Antônio Dias Leite Júnior -· Joio Paulo dos Reis 
VeJioso -Jo$é Costa Can.lcand- Hyglno C. Corsetti. 

(Às Com(ssões. de Súvlço Público Civil-e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Mo.cyrDalfa)- u expedien· 
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
)9-Secretário. -

= Sã_o lidos os.~seguintes 

O PROJETO DE LEI DO SENADO N• 226, DE 1984. 

Revoga o Decreto-Lei n' 1971, de 30 de novembro 
de 1981. 

O Congresso· Nacional decreta: 
Art. I~ É revogado o. Decretorlei n"' 1.971, de JO de 

novembro de 1982. 
Art. 21' Esta lei entrarã em vigor na data de sua 

publicação. 
ArL 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlficaçio 

I_mpôe-se a revogação do Decreto-lei ntt.971, de 30 de 
novembro de 1982, tal como aqui projetado, diploma 
esse que jã teve parte de se~ -texto modificado pelo 
Decreto-lei n"' 2.100, de 28 de dezembro de 19_83, con_~a 

- o qual, todavia, há muito se vêm manifestãndo ~s·p.ró
p"ri'as- einPfesas "estataiS, dentre. elas, particularmente, a 
Vale do Rio Doce e o BNDES, ~lém de inúnierasoentida
deS sindicais de todos os graus pelo País inteiro. 

E tal revogação deve ocorrer_ quando menos por res
peito a princípio vigorante _em nOS?O" ordenamCa)tOJurí
díco~ que consagr~ e preserva direítoS contratuais adq-ui
ridos por trabalhadores. 

Com efeito: 
1. O· Decreto~ lei n"' 1.971, de. 30-11-82;ffiodificado 

peto Decreto-Lei n"' 2.100, de 28- f2-83, e o "Decreto n~' 
89.253, desta última data, que, a pretexto de regulamen
tar aquele, ampliou limitações, discriminações e p~oi
biçõ6; concernentes a direitos e. vantagens assegurados a 
empregados de empresas estatais_ da União, acabaram 
por· violar direitos contratuais adquiridos. 
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'"2. ·-O Priricípio cjue resUlta ""do sistema jlliídico brasi: 
!eira é Õ dii inalterabilidade do contrato de trabalho, seja 
por ato unilateral do empregador, seja por ato bilateral 
das contratantes, mas em prejufzo direto ou indireto do 
empregado (art. 468 da CL T). Isto porque, o direito con
sigriado ou inc-crr)iOnrdo no contrato de trabalho, aínda 
que sujeito a condição; é direito coiitratual adquirido. 

3. Ora, integram o contrato de trabalho, como se as 
clá_usulas houvessem sido pactuadas pelos contratantes, 
as normas jurídicas de carâter regul~mentar expedidas 
pelo empregador, às quais aderiu o empregado, expressa 
ou tacitamente. Daí ter o egrégio Tribunal Superior do 
Trabalho consubstanciado em Súmula de jurisprudência 
unifórrrle a regr~_Jegut!_~o· a qual: 

"As clâusulas regulamentares, que revoguem ou 
alterem vantagens deferidãs anteriormente, só atin
gh11o. ó_s t~aba~hadores admitidos_após a re~ogação 

~ ou-·--alt~ração do regulamento" (Súmula n9 31 ôo~ 
TST). . . 

4 .. Aliâs, na Exposição de Motivos 01-A/81, aprova
da pelo Senhor Presidente da República, assinalou o Sr. 
Ministro do Trabalho: 

"3- Cumpre ponderar, ainda, que as entidades 
possuem planos-de caigos- e salârios~ inaftc!rãVeís ãõ
arbftrio da administração, quando da alteração re
sultar, di reta ou indiretamente, prejufzos pa_ra o em:
pregado, constituindo as normas estatutãrias Ou re
gulamentos internos, parte integrante.dos contratos 
de trabalho, que não podem ser modificados, unila
teralmCnte; ex l'i do art. 153, § 39 da Constituição 
Federal e art. 468 da CLT. 

4 - A cautela recomenda que a adequação das 
entidades às novas diretrizes do Governo seja ope
rada de forma a não expô-la a reclamações traba
lhistas, cujo desfecho poderia comprometer a eficá
ci"a do-novo sistema e to.da a orientação imprimida 
por Vossa Excelência à atual política salarial. 

5- Em relação aos atuais empregados das enti
dades, a incorporação, na composição dos respecti
vos salários, na forma determinada no Decreto n' 
85.232(80-fit-i-t. 79, item 1), poderã ser questionada 
judiciahnente, em face das situações jurídicas cons
tituidãs anteriormente à sua vigência. 

6 - Assim sendo, e corn base no art. 99 do De
creto n9 85.232/80,-teilho a hOnra de submeter à ele
-vada consideração -de Vossa Excelência, ·proposta 
no sentido de qUe após a aprovação dos planos refe-
ridos no art. 7~ do mencionado Decreto, os vigentes 

-"continUem inalterados, respeitando o limite ·de rC
muner~çào· fixado pelo Decreto-Lei n"' 1.798/80, e 
sejarry cgnsiderados em extinção, ficando assegura
do aos seus integrantes o direito de Optarem pela 
nova situação, unilateralmente no prazo de 1 (um) 
ano, a contar da data de vigência dos novos planos, 
ou, depois dele, com concordância da empregadora, 
vedada em qualquer hipótese a retratação. 

7 -A presente proposição tem por finalidade, 
evitar reclamações trabalhistas por parte dos empre
gados: admitidos antes do Decreto n~' 85.232/80, fi
cando assim, resguardados os díreítõs adqUirid-os, 
sem· pn"!)uízo da- compatibilização, p~ra o futuro, 
dos planos ern vigor com a nova sistemática salarial, 
inaugurada pelo citado Decreto." 

5. Os ~DeCreiós-leis e o deCreto regulamentar referi~ 
dos no item 1, quesub~tituJram o Decreto-lei n~> 1.798/80 
e o Decreto nt 85.232/80, Parecem ter ignorado e"sSa di~ 
retriz, co-nsagrada pelo nosso sistema jurídico e reconhe
cido- pelo Govern-o Federal, como visto na Exposição de 
Motivos supratranscrita. 

6. Em virtude do que decorre dos precitados diplo~ 
mas, são preservados alguns direitos jã incorporados ao 
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patrimônio jurídico de empregados de empresas esta
tais; mas nem todos _ou nem sempre: 

a) o art. 69 do Decreto n9 89.253/83 veda a con
cessão de inúmeras vantagens, mesmo quando exis
tia direito contrãu.ial adquirido pelo empregado 
(por exemplo: auxilio funeral, salãrio-família a es
posa etc); 

b) o artigo II assegura a percepção de certas 
vantagens, instituídas por normas regulamentares 
da empresa, a empregados admitidos depois, salvo 
se o Conselho _Nacional de Política Salarial (CNPS) 
as incluir nos novos Planos de Cargos e Salãrios e 
de Benefício e Vantagens; 

c) o artigo rz não gãfafite ·a direito contratual 
expectativa (que -se não -~conrunae cOm expectativa 
de direito~ pOsto qUe já é direito adquirido ~ v. 
Pontes de Miranda, _ .. Tratado de Direito PriVa
do", aos empregados que tinham jus ao adicional_ 
por tempo de serviço a 1% (um por cento) por ano. 

7. ~ evidente que em tais hipóteses a legislação vi
gente está a fomentar o ajuizamento de inúmeras ações 
judiciais. Isso sem contar a disparidade de remuneração 
e de vantagens que se configurãrá em cada empresa esta~ 
tal, a justificar a inovação do príriciPiO ·ae isonomiã. 

8. Registre-se, ainda, que o exercício da opção por 
quatorze salários anuais, de qUe tr<itou a primitiva re~ 
dação do artigo 91' do Decreto-lei n'~ 1.971/72 e o da 
opção por treze salârios anuais, de que cogita a redação 
advinda do Decreto-lei n'~ 2.100/83, criaram gefalizada 
disparidade de valor entre salárfos percebidos pÕr em
pregados com as mesmas funções, condenada por precei
to constituciorlal e pelo artigo 461 da ConsolidaÇão das 
Leis do Trabalho. E essa desigualdade salarial, se verifi
ca mesmo em relação aos salários recebidos anualmente, 
porquanto a política salarial em vigór nos últimos anos 
gera menor correção semestral a quem, mensalmente, 
percebe salário. -

9. Por outro lado, o Decreto-lei n<~l.971/72 entra em 
rota de colisão com o artigo 170, § 2'1', da Constituição 
Federal ao fixar limite para á remuneração dos adminis
tradores das empresas estatais, retirando da Assembl~a 
Geral, que é o foro competente para tal deliberação, o 
poder que a lei soberanamente lhe atribui (artigo 152 da 
Lei n• 6.404/76). 

A revogação do Decreto-lei n'~ 1.971 restabelecerá, 
portanto, o tratamento igualitário que deve haver entre 
empresas estatais e empresas privadas no campo socie~ 
tãrio, como preconizado no rCferido dispositivo consti~ 
tucional, inibindo, ainda, o êxodo de t~cnicos altamente 
qualificados para a íniciadva privada. 

Sala das Sessões, 9 de noVembro de 1984. - Nfi110D 
Carneiro. 

LEGISLAÇiiO C[FADA 

DECRETO-LEI N• 1.971, 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1982 

Estabelece limite de remunerado mensal para os 
servidores, empregados e dirigentes da Admlnlstraçio 
PuôUca Direta e Autárquica da Ualio e das respecti
vas enddades estatais, bem como para os do Distrito 
Federal e dos Territórios, e dá outras prolidênclu. 

DECRETO-LEI N• 2.100, DE 28 DE DEZEMBRO DE 
1983 

Altera o artigo 91' do Decreto--lei n9 1.971, de 30 de 
novembro de 1982, e dá outras proridênclu. 

(Às Comissões de ConStituição e JUstiça, de Legls
lacão Social, de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçaci II) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
_N• 227, DE 1984- COMPLEMENTAR 

Autoriza a movimentação das contas individuais do 
PIS - PASEP, pelos participantes que especifica, 
durante tempo certo. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 11' Durante o prazo de um ano, a contar da 

publicação desta -lei _e ~m conformidade Com esCalas a se
rem estabelecidas pelo Banco do Brasil ou Caixa Econô
mica Federal, conforme o caso, os participantes do PIS 
- PAsE:P- C3sadoS ãnteriormerite a t\1 de Julho de 1976 
poderão dispor livremente do saldo existe-nte em suas 
cont~s individuais. 
Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se _as disposições em contrário. 

Justlflcaçio 

A Leí Complementar n~' 26;de II de setembr~ de 1975 
(que entrou em vigor a 1'~ de julho de 1976), i.mificoa..i o
PiS _:_ PÃ$-EPC, ao disciptlnãr a -indisponibilidade, 
como regra -e a- disponibilidade, como exceção, daS im·
portâncias creditadas nas contas individuais dos partici
pantes\10 Fundo, 'étegeu, através do ilrt. 4'~', § t'~'.ocasa
mento como uma das condições para a livre movimen-
tação do dinheiro. - -

Os participantes c:fue se casaram antes dessa eli com· 
plementar, porém, embora sujeitos como todos à inte
gração compulsória no Fundo, não puderam valer-se do 
direito atribuído aos que se casaram após a sua edição, o 
que acabou constituindo tratamento desigual, injusto. 

A presente proposição cuida, portanto, de corrigir tal 
injustiça permitindO o levantamento das importâncias 
creditadas nas contas individuais dos participantes, casa
dos anteriormente à data da sempre mencionada lei com
plementar, dentro de um prazo razoável e em conformi~ 
-dade com escalas a serem elaboradas peloS gestores do 
Fundo, o Banco do Brasil ou a Caixa Económica Fede
ral. 

Sala daS Sessões, 12 de novembro de 1984. - Nelson 
Carneiro. 

(Às Comissões de Constituirão e Justiça e de l.e

gislacão Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe-
tentes. 

Sobre a mesa, ofício cuja leitura será feHa pelo Sr. 11'
Secre_târio. 

É lido o seguinte 

GP-0·2.502 Brasília, 9 de novembro de 1984 
Senhor Presidente, 
Em a~e_nção ao Oficio SM/354, de 26 de outubro últi

mo, comunico a Vossa Excelência que a Câmara dos De:. 
putados concorda com a prorrogação, por um ano, do 
prazo da Comissão Especial Mista "destinada a progra
mar comemoração pela passagem do centenário da Pro
clamação da República e da primeira Carta Republicaria 
no PaíS" (Requeriinento nl' 712/83_:-:- SF). 

Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Ex
celência protestOs de apreço. - Flávio Marcflio, Presi
dente da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O expediente 
lido serã encaminhado à Comissão Mista. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1?-Secretãrio. 

E: lido o seguinte 
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REQ __ ERIMENTO N• 285, DE 1984 

Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, re· 
queremos que o tempo destinado aos oradores do Expe
diente da sessão de 20 do corrente mês seja dedicado a 
homenagear a memória do ex-Senador Kergínaldo Ca
valcanti. 

Sala das Sessõ_es, 12 de novembro de 1984.:-- Martins 
Filho- Gastão Miiller-José Uns-Jorge Kalume
Hélio Cueiros-- Luiz Cavalcante. 

9 ~R. PRFS!D_ENT~ _ _LMoacyr _palia)- O requerimen
to que acaba de ser lido será objeto de deliberação após a 
Ordem do Di<i. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo _Sr. 
!~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 286, DE 1984 

Sr. Presidente, 
RequeiT-0 nos terffio-s dos artigos 75, c C 76 do Regi 

menta Interno do Senado Federal, a criação de uma Co
missão Es-pecial Mista destinada a realizar estudos;- os 
mais amplos possíveis; acerca da fabricação, comerciali
zação e utilizaÇão- de agrotóxicos no País. 

Dita Comissão deverá ser integrada de onze (li) Se
n~c_Jres Sen~dores e (I ') on_ze Senhores De_putados, ten
d? o pr~z~ de du~_entos e dez (210) dias para a realização 
de seus trabalhos, que poderão culminar 90m a prepa
ração _ _de pro~osição legislativa, a ser subnletida ao Con_
gresso Nacional, devendo a Mesa, ainda, destinar·lhe re~, 
cursos sufiCientes para urria atuaÇãO que inclua viagens ~ 
indispensáveis, audiêilcias de autOridades vinculadas ao 
assUntO e seus estudiosos, análises químicas, e fabrican
tes, comerciantes, produtores rurais e sindicatos- dos em
pregados_na atividade rural. 

-- Justlflcaçio 

Apresentamos no dia lO de agosto do corrente ano, o 
Requerimento n" 160/84, que criava uma Comissão Mis
ta para examinar o problema dos agrotóxicos, constituf
da como esta de li_ senhores senadores e II senhores de
putados federais. Tendo em vista, no entanto, a remessa 
ao Congresso Nacional de Mensagem do Senhor Presi
dente da República. encaminhando projeto de lei sobre a 
matéria, e atendendo a ponderações do ilustre Líder Se
nador Aloysio Chaves, retirei aquela proposição. 

Diante, porém, da impossibilidade de o assunto ser 
apreciado nesta Sessão Legislativa, jâ que não foi até 
esta data sequer lida a referida ·Mensagem, renovamos o 
pedido, esperando _que sua aprovação se dê em regime de 
urgência, para que a partir dos primeiros dias da próxi
ma sessão legislativa se inicie o funcionamento destaCo
miSsãO Mista, e que os debates ali travados venham pos~ 
sibilitar ao Congresso Nacional legislar com firmeza e 
c_onl).ecimento de causa sobre tão impõrtante matéria. 
--Sa_la das Sessões, 12 de novembro de 1984.- Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O Requeri
mento que acaba de ser lido será remetido ao exame da 
Comissão--de Agricultura. 

Há oradores inscritos. 
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

6SR. JORGE KAÜJME-(PDS- ÃC. Pronuncia o 
seguinte discurso.):- Sr. Presidente, Srs. Senadores:-_ 

Estive em Argel, Capital da Argélia, como represen
tante parlamentar do Brasil, atendendo ao Decreto nl' 
20_6, de 23 de outubro de 1984, do Senhor Presidente da 
República, nas comemorações do Trigésimo Anivúsãrio 
da Re_VÕ!ução de_primeiro_ de Novembro, que liberiou o 
país do domínio francês. 
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Para a Delegação Brasileira, da qual fiz parte, SOb-.a 
presidência do Sr. General-~e-Brigada Rubem Carlos'· 
Ludwig, foram ainda designados: S. Ex• o Embaix-ador 
Raul Fernando Belfort Roxo Leite Ribeiro, Embaixador 
do Brasil_ em Argel; !;i_, Ex' o Sr. Embaixador Ronald 
Leslie MoraesSumall, Chefe do Departamento do Orien-
te Próximo do Ministério das Relações Exteriores e o SF. 
Oduvaldo Pereira Valadij,o_,_ Oficial de Gabinete do Mi
nistro de Estado, Chefe do Ga_bjne_te Militar da Presidên~ 
cia da _República. - -

A Argélia é um país em franco desenvolvimento, e 
com ele o BrasH mantém corietas ~ amenas relações in
ternacionais desde 28_ de novembro de 1962_, logo após a 
independência desse país árabe da continente africano. 

Não obstante a curta estada, pude aferir o apreço e a 
admiração que os argelinos nutrem pelo Brasil. Desejam 
estreitar os laços de amizade, somados a um vigoroso in
tercâmbio comercial. Logicamente, tudo isso é fruto da 
boa e acertada polítiCa internacional adotada pelo Bra
sil, tendo como ful~r_o q__nosso ltamaratí, hoje sob a 
orientação dedicada, segura e inteligente do- ilustre Di
plomata, o Chanceler Ramiro_ Saraiva Giie~ifõ:: _---: -

Na Argélia, é nosso Embaixador p Diplom;Ja Rauf 
Fernando Belfort Roxo l..dte Ribeiro, correspond~ndo 
aos anseioS da C3,sa de Rio .Branco,_aplicand_o e desen
volvendo a elogiável posição ideológica adotada peta-
nossa Chancelaria, onde o nosso representante tem sãbi
do cultivar a boa e s~:~,.udável co_nvivência. E 11ãa foi. dife-. 
rente o seu antecessor, o Embaixador Ronald I..eslie Si-
mali. Perman~eu no honroso posto cerca de cinco anos, 
soube fazer amigos e honrar a.s tradições da Diplomacia 
Brasileira. - - - · - · -

Apesar do objetivo da Delegação ter sido de partiCipar 
dos fest:fj"os do evento Cívico, desenvolveu-se bom traba
lho de entendimentos. vqltados aos interesses' dofdQíS 
países, tendo à frente o· sr. General Rubem I..udwi.ge a 
presença do próprio Embaixador leite Ribeiro. P~.la m.a-.. 
neira elegante como os assuntos foram colocados, por -
certo, advirão resultados promissores para as duas 
nações, consideran_do-se também, a visita ·do Presidente 
Figueiredo a Argel, em novembro de 1983. Ess~episódio 
contribuiu oara aoroximá-las, ainda mais. 

E para bem dimensionar aS ininhas. afirmativaS, vale 
registrar: de 1979 a junho de 1984, o Brasil exp.ortou 
para a Argélia US 839.500.000,"00 enquanto a nossa fffi
portação alcançou US 760.100.000,00, com superávit 
para a nossa balança -comercial de U$ 179.400.000,00, 
sem incluirmos os nossos inveStimentos Oâ Argélia, atra
vés de empresas como TRANSCRON S.A .. Admin"iS
tração e Participação, Constr.utora Mendes Júnior, "Ca: 
margo COrreia e a PETROBRÃS, na ãrea da p·ros
pecção. 

As relações de comércio entr!=. as duas nações tende a 
se avolumar, pela presteza e seriedade como ambas en_ca
ram essa salutar convivência. 

Como homen-agem de proft,mdo !espeito consigno Qüe 
o atu.al Presil;fente çl._a _Repúbli.ca Argelina -Denio-Crãtlca ~
Popular, Sua Excelência o Sentior ChadtfBenjedid_, él:lll! 
devotado a sua Pátria, condu~indo o seu país dentro cioS 
caminhos da prosperidade. 

Inegavelmente, tudo quanto assistimos, inclusive no 
campo cultural, deu~nos a convicção de que a Argêlia é 
uma nação em desenvolvimento, não obstante ter esta
do, por 150 anOs, sob domínio colonial. 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s. retornei contente _pelo 
que vi; pelo bom relacionamento existente eritre B~asii e 
Argélia e pela experiência por mim haurida. Agradeço 
ao Excelentíssimo Serihor Presidente da República João 
Figueiredo, pelo honroso. privilégio de me ha"Ver iffi:fuídO 
nessa MissãO Especial relativa às comemorações ~o 3Q<?·~ 
Aniversário da Revolução Argelina. 

Era o que eu- tinha a dizer, Sr. Pres_iqente .. (Mti"ito 
bem!) 

DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PllES.lDNETE (Moacyr Dali~) - Conc_edo a 
.... palavra ao nobre Senador Almir Pintõ, pOi' cesSão do 
--.ii.ôbr~enador Lourival B<iptisia. .. -

-~---- . -

O SR. AÚÚlfPINTOPRON(INCIA DISCVR
SO (!T.JE, ENTREGVE À- REVISÃO D(f ORA:·
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr .Dalla)- Conce_do a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, na qUalidade 
de Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ -

Inicialmente, devo agradecer à Liderança do PDT pot 
ter cedido o seu horário ao Senador Nelson Carneíro, 
porque vou __ contar aqui uma visita surpreendente, n~ta 
manhã. 

Há muito tempo não me aparecia o meu velho e queri
Qo amigo Ag;t.pito Qurão. Aparece_u-me IJqje de _repen_te, 
preocupado com três visitas: o que teria fei~o q S"r:_r,eo
nel Brizolana visita ao Presidente Figueired9? O qUe te
ria dito o J:tresidente _Figueiredo..,.ac:) ex-Pr~s~dente_ Jânio 
Quadros? E, afinal, o que mais o encabulava, o que maiS 
o preocupava, era o que teriam conversado o Dep1,1tado 
Paulo Maluf e o Vic~-Presidente Aur~liano ÇQ_a.,v_e~. S.ão 
três conversas que ainda não foram obje!tos de_ expli
cação nem de d_ebate. 

Há muitO"s anos- e-aqui .és1ãÓ algunS que pàrticipa- ~ 
ram dessa sessão- o Deputado Herbert l..evy reuniU em 
sua·easa, nu·m determinãdo jantar, vários. lídereS põlíti
co.s-"é·a· imprensa não conseguiu divulgar coisa.alguma." 
Mas,o meu querido e dileto amigo Agapito Dl.itâo ali 
apareceu éfo~ confundido com um garÇon e, por tefsido 
cOnfundido cOnl um gã.rçon, consegUiu entrar e·-aepors 
tr~r.a es~a Ca~a_alguns detalhes daquela importante 
reunião. 

lembro-me da reação do Senador Eurico Rezende, 
que liderava ·na éPOca a então poderosa bancada gover
namental, com as declarações, com as informações trazi- · 
das·-pelo meu diligente: e velho- corripanheirO de longos 
anos de atividade política. 

Mas, Si:. Presidente, a primeira pergunta que fiz a 
Agapito Durão, porque ele ainda não tinha se pronun
ciado por um ou por outro candidato, foi se ele também 
era um dos indecisos que figuram na lista dos jornais? 
Ele protesfou: indeciso, não. Eu nãO soU iinpã.ciélile:-E 
lembrou que a eleição é apenaS" a 15 de janeiro, que não 
há pressa nbrihuma.- Porque o voto dele influiria ainda 
que ele fosse Deputado ou Senador? Os dois já ganfia
ram ... Um, ganhou por cento e tantos votos; o .outro, por 
liO"venta e tantOs votos. O voto dele não influiria coisa al
guma. Portanto, o meu amigo Agapíto Durão estava 
Cpm. a consc~ência tranqUila e .acompanhava tr:anqíiila
mente, serenamente os aconteChnentos. 

Mas, vários jornais publicaram um·a· informação Sur
preendente: da conversa do P.resi<tente Figueiredo c~m o 
Governador Brizola surgiu ou resurgiu na palavra-" do 
Governador a idéia do ''mandato-t.ampão", .c~!sa,
façamos justiça, que o candidato Tancredo Neves aindà 
nãO- afastOu .. Dii sempre que a Constituirite é" que fixará 
o prazo do seu mandato. Mas, ao menos se soube iss(): 
que ·o resultado era a ressurreição do ... mandato
tampã~", ou seja, de u.m governo de transição por um ou 
dois anos. 

Mas, essa conversa entre-o Deputado Pãulo M3:tuf e o 
Vjce-Presidente Aureliano Chaves, os jornais noticiãrani 
nada, não resultou coisa alguma. Ora, dQi_s dias _depois 
nós vemos que resultou tudo. E o que foi tudo? Tudo foi 
o ã.diame.nto. do lanç~mento da Frente l..jberal. Jâ não 
vai ser partido constitllidci ·atê o dia IS de· novembro 
como se notiCiara, sOvai ser constituído depois do dia IS 
de janeiro. Mas, depois do dia 15 dejailelró,"riãÕ PreCisa 
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constitUir Outro Partido, todo o PDS estará ao lado do 
Sr. Tancr"edo Neves se S. Ex• ganhar a eleicão, não hã 
dúvida nenhuma. Para que constituir Partido depois ·do 
dia l 5· de janeiro, ·e por quê? Por uma h_@ilidade do 

_..f.DS. -_Nós costuma~os acreditar qUe._Só -~ós somos inte- _ 
ligentes~ Temos que confiar na inteligência dos outros.
Ora, depoiS do- dia.-15 de janeiro, eleíto o Sr. TanCredo 
Neves, pOr que o PDS.não vai se unir? Por que necessita 

- fazer um outro Partido. Se esse Partido, a Frente Libe
ral, ~ontento 80,60 ou 100 Deputados e Senadores, esses 
I 00 congressistas serão_ minoria dil!nte do poderoso 
PMDB. EntãO, quem va:i oficiár--no dia IS de março a 
festã ~da suceSsão? É p PMDB, o PDS será apenas o 
acólito, o sacristão. Mas se o PDS se unir no dia 16 de ja
neiro, então~ ele vai oficiar juntamente com o· PMDB, 
porque continuará sendo.a maioria do Congresso Nacio
nal através .de suas .Bancadas. De mo~o que _essa íofor
maçãQ d.e .que não resultou em nada, foi exatamente o 
que meu.amigo Agapito Durão veio trazer o seu protes
to. Resultou tudo. R~qltou que no dia 16 de janeiro, in
clusive porque o candidato Tancredo Neves anuncia que 
serãUii'r ttíndidato de coilciliação nacional, não poderá 
excluir ninguêm. Se todo o PD"s-·vier unído a apoiá·lo, 
·então;llão haverá raZão para que não se aceite essa cola
boração. 

~.o Sr. Almlr Pinto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SJ!..NEI.SONCARNEffiO- Pois não. 

o ~~-Á~~~~_:Pinio- Eu queria apenas indagar se esse 
amigO-~~ V. Ex•, não sei se seu contemporâneo, o Agapi
to __ D_urão, que se transformou, assiro .. num hpmem que 
serve café no Palácío~do Planalto, perguniariã a V. EX•. Se 
ele não conseguiu pescar alguma coisa da.._~onversa do. 
presidente_.c?m _O G~vernador Franco ~ontoro e outros 
goVerna~Ôres_do -PMDB, porque V. Ex• só fa1au no Bti-_ 
~ola... .. -. · 

'Q· SR. NELSON CÃRNEIRÕ ·- Po( enquarúo. 

-o;~~· Almlr _Pinto .....:. A h! ;or 'enquanto, 

O SR. NELSON CARNEIRO- O meu amigo Agapifo 
Durão não-chegou ao PalâciO do Planalto. Não cons~~ 
gue chig8.r-iâ. Apenas conseguiu, por enquanfci, chegar 
ao palácio Jaburu. Mas, um dia, se Deus o perrhitír;vai, 
também, servir café no Palácio do Planalto. Por enquan-
to, ele ainda nãÕ··-chegou à Presidência da· República. 
MaiS_u_ni. pasSo ·_e ele é capaz de descobrir o que ~C~-~fe
ceu. 

Mas, o qUe estou comentando é o que ele me disse das 
apreensões, das perplexidades e as respoStas:Eu querià 
apenas que o mundo político tomasse· nota desse fato: a. 
Frenle Liberal ia se constituir atê o dia 15 de l).ovembro, 
não vai mais. ü nosso eminente colega Jorge Bornhau
sen, pela televisão e nos jornais, declarou que isso acon· 
tecerf depois do. dia I 5 de janeiro. Mas depois de IS d~ 
janeiro, pára que _dividir _o Pt>S? Por que? Quem é qui::
vai _ficar no PDS derrotado, a nã-o ser dois oU três que 
queirãm carregar uma bandeira? Mas são poucos- uma 
bãndefra qüe não será vermelha para não assustar nin
g~rry-~..ierá jerd~ e !l~arelaL ~nclusive! P?rque não hâ in
compatibilidade pessoal com o Sr. Tancredo Neves. E 
dep_õis .t~dos- ~peraril ·que o Sr. TãtiCredo Neves {aça, 
como devef.á fàzer~~Um Goverrio ·de conciliação naciOnal 
a cada momento, repito. 

Acho que estamos necessitando de uma sessão espírita 
para que voltem a baixar s-obre os home.ns públicos do 
Brasil - essa foi a observação de Agapito Durão - os 
espíritos de Eurico Outra e Otávio Mangabeira. Esses 
homens que fizeram a conciliação, depois da eleição de 

· !945, pÕdeffi ·fazer outra vez a conciliação depois da 
eleição de IS de janeiro. É essa a sessão espírlta que está 
falt<indO.~aO BrasiL Portanto, o incu amigo Agapito oU.: 
rão tem fiiião, ele n"ão ·é ilj4eciso, só não é im-racienle. 
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O Sr. Fábio Lucena- Permite- V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO ~ Com rriuita-honi'a, 
concedo Q aparte ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio lAicena- NobreS_enador Nelson Camei
ro, Agapito Durão até agora está com facciosismo, só 
analisa a hipóteSe da vitória de Tancredo Neves. E quan
to à hipótese con1ráríã., o que -diz Agapito Durão? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Se V. Ex• admite a 
hipótese contrária, vou responder. 

O Sr. Fábio Lucena- Não, eu não admito, ~~tau afir
mando qual é a opinião de Agapito Durão sobre a hipó
tese contrária. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu não posso res
ponder aquilo que ele não me disse, mas imagino que se 
ele fosse consultado diria o seguinte: o PMDB, o velho 
MDB, daquelas lutas que agora completam 20-anos, do 
êxito de 1964, com a campanha do anticandidato, essa 
campanha que tem sido tão esquecida, que é, sem dúvi
da, uma das páginas mais bonitas da História política do 
Brasil, com a campanha do anticandidato, muito comba
tida por certos setores do MDB quando constituída, deu 
ao País uma mensagem nova. e possibilitou a vitória de 
1974. Eu possO depor. e aijã não é Agapito Durão quem 
depõe, sou eu, porque como Lfder do Senado acompa
nhei Ulysses Guimarães, Barbosa Lima Sobrinho e Aldo 
Fagundes, Uder da Câmara dos Deputados, por todo 
Território Nacional. Então abrimos horizontes neste 
País. O Brasil deve muito ao anticandidato. De modo 
que os homens que viveram a Oposição estão acostuma
dos a ser Oposição. Nesta hipótese que V. Ex• acredita 
possível, da eleição do Sr. Paulo Maluf, então o que re
sultaria? O PMDB ficaria-na su3 posição de Oposição, 
pois que está acostumado a ser Oposição: .. , 

O Sr. Fábio Lucena- Permite, nObre Senador? e: que 
Agapito Durão não havia analisado a hip6tese contrária. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Não, mas V. Ext su
gere agora, e eu estou dizendo o que ele pensaria. 

O Sr. Fa:ibfo Lucena - Indaguei de Agapito Durão e 
obtenho a resposta de Nelson Carneiro. 

O Sr. Joio Lo~- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRQ --Com muita honra. 

O Sr. Joio Lobo- Senador Nelspn Carneiro, estou 
acompanhando fascinado a lucidez do raciocínio de 
Agapito Durão. Então, segundo o nosso ilustre homem, 
que V. Ex• tem a intimidade, a Frente Liberal ê um blefe, 
não vai se for-malizar em Partido. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Não, ele não medis
se isso, é a conclusão de V. Ex• Acho que é apenas uma 
atitude inteligente, porque a Frente Liberal vai, no mês 
de novembro, assumir os encargos da criação de um Par
tido; ela acredita que no dia dezesseis de novembro pode 
voltar ao seio de Abraão do PDS e, em vez de ser o co
roinha da festa do dia 15 de março, será tambCm um dos 
oficiantes. Esse 6 o pensamento de Agapito Durão. Não 
é o que V. Ex• insinuou. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. 

O Sr. José,Fragelli- Nobre Senador, faria apenas 
uma lembrança. Aliâs, o fato já tem sido comentado na 
imprensa e nas reuniões politicas. A não constituição 
desse novo Partido até 15 de novembro bem pode ter 
sido e com, certeza, a meu ver, foi não resultado desse 
encontro do V ice-Presidente com o candidato Paulo Ma
Iur, mas da decisão do TSE sobre a questão da fidelidade 
partidária. Desapareceu o motivo maioi' da formação do 

···- .. 
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Partido, que era justamente impedir que fossem anula
dos os votos dados em IS de janeiro a Tancredo Neves 
pelos membros do PDS, que nele vão votar e impedir 

-também a cassação dos seus mandatos. Parece-me que o 
fato predominante é esse. Contrapondo-me um tanto ão 
meu ilustre colega, Jo_ão Lobo, do Piauí, eu diria, ao_con
trário, que eu_ácho que o Sr. Paulo Maluf, se foi fazer 
essa c)bserVãÇão do Sr. Vice-Presidente da Re:Pó.blica, jã 
está aderindo, por antecipação, ao PMDB, a Tancredo 
Neves. Com certeza, ele disse: para que se vai criar agora 
o Partido Liberal, se depois de 15 de janeiro eu levarei o 
PDS a se coriciliãr com o- Sr. Tancredo Neves? 

O SR. NELSON, CARNEIRO - Aí jã é \'. _Ex• que 
está interpretando, eu não poss_o in-tefpretar a resposta 
que Agapito Durão daria à interpretação de V. Ex• Diria 
apenas que a decisão -do Tribunal foi mais água que cor
reu no mesmo sentido, ajudou. 

Sr. Presidente. há vãrios meseS eu-T1Z ne.5fa trióuna 
uma antevisão do problema presidencial. Está nos 
Anais. Dizia o seguinte: não havendo fidelidade no Colé
gio Eleitoral, quem quer que votasse cont~a o candidato 
do seu Partido jamais seria cassado, porque ainda que o 
Partido tivesse o seu correligionário ·afastado, iniciado o 
processo, esse processo iniciaria no dia 16 de janeiro. De
pois, vem carnaval, lerias forenses, Tribunal Eleitoral fe
chado, Supremo Tribunal fechado, Congresso Nacional 
em recesso, pós-festa-: Quando se fosse discutir o assun
to, já seria no Governo do futuro Ptesidente, e_leito com 
esse voto infiel, e era muito difícil haver tantas cassações 
assim. Isso já--está nos Anais há mais de 6 meses. De 
modo que não preciso lembrar ao meu amigo A&apito 
DurãO pa-ra fixar esse ponto, que eu jâ havia observado 
nesta Casa. 

!J Si. Heiridlo Nunes- Peimite V. -Ex, um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 
-Esse pobre discurso ficaria incompleto se o velho e queri
do amigo de Agapito Durão não desse a sua partici-
pação. · 

O Sr. Helvfdio Nues- Muito obrigado. Na realida
de, eu acompanho há muitos anos os ensinamentos que, 
por _intermédio de V. Ex•, Agapito Durão sempre trans
mite a esia Casli e ao Pãrs. o-iD.eu aparte dehojC tem ape
nas o sentido de, mais uma vez, exaltar a figura de Aga
pito Durão e de rnosttar que ela é necessária à vida polí
tica do País. Em 1974, ao lado de V. Ex•, do Presidente 
do PMDB, do então Líder do MDB na outra Casa do 
Congresso Nacional, Agapito Durão percorreu o Pais. 
Se as instituições democráticas devem à vida de V. Ex•, 
vida de lutas e de vitórias pelo Pafs, se o Pais deve ao 
atual Presidente do PMDB e ao ex-Lfder do MDB na 
Câmara dos Deputados, este País deve também muito a 
Agapito Durão, que Agapito Durão sempre aqui venha 
por intennédio de V. ExB I trazer a sua palavra, a sua 
orientação, desenvolver o seu extraordinário raciocínio, 
para que todos nós possamos acompanhá-lo e, sobretu
do, aprender as suas lições. 

O SR. NELSON CARNEIRO - MUito obrigado a 
V. Ex• Transmitirer as suas referências elogiosas ao meu 
velho companheiro Agapito D1,1rão. 

-- -Sr. Prês-idinte; não querO transgredir o Reiimento,Já 
que falo aqui por concessão da Liderança do PDT. 

O Sr. Joio Lobo- V. Ex• nãovainosprivarda tercei
ra conclusão do que era a conversa do Presidente Figuei
redo com o ex-Presidente Jânio Quadros. 

O SR. NElSON CARNEIRO - Por curiosidade, foi 
só esta conversa que o Agapito Durão não conseguiu 
descobrir. 

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

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. 
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O _Sr. Jorge Kalume - Primeiro, quero louvar esta 
imaginação fértil do escritor, do romancista, e dizer que 
AgapitO Durão deve ter se louvado nas pirâmedes. "Se 
não me decifrares eu te devoro••. Apenas isto. 

O SR. NELSON CARNEiRO - Muito obrigado a V. 
Ex', ·e eu estou apenas recolhendo as contribuições para 
levar ao meu velho amigo. 

Sr. Presidente, concluo antes que V. Ex• me chame a 
atenção outra vez. Agapito Durão só tem uma mágoa, a 
mâgoa de que o incluem entre os indecisos, e quero repe
tir: Agapitõ Durão não ê indeciso, Agapito Durão não é 
impaciente, e cada dia acontece Um -fato novo a mostrar 
qUe-Lima vifUtde política é a paciência. 

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

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 

João Castelo --José Jarney- Alberto Silva-- Mar
co Maciel- Guilhenne Palmeira- José Ignácio Ferrei
ra - Amaral Peixoto - Mauro Borges - Gastão 
Müller - Affonso Camargo -Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia comunica ao Plenário que por indicação de Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República, os Srs. Senado
res Luiz Viana Filho, Nelson Carneiro e Milton Cabral, 
integrarão, na qua1idade de observadores parlamentares, 
a Delegação Brasileira ao décimo quarto período_ ordi
nário de sess_ões da Assembléia-Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), a realizar-se em 
Brasnia, no período de 12 a 17 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DP DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l39, DE 1984 
(Em reglme de urgência - art. 371, e, do Regi· 

menta Interno) 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n' 139, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n'l.541, 
de 14 de abril de I 977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Ple
nário, da Comissão 

- de Coastlbdçio e Justiça. 

Em votação o projeto em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pennane

cer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Hillo Guelros- Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Hêlio Gueiros. 

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

EStá suspensa ·a sessão. 

(Suspensa às 1 S horas e 48 minutos, a sessão é rea
berta às 15 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Eatá reaber
ta a sessão. Persistindo a falta de quorum a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação solicitada. 

O Projeto de Lei do Senado nt 139/84, em regime de 
urgência, fica com a sua votação adiada para a sessão or
dinária de amanhã. 

Em conseqUência, as demais matêrias da Ordem do 
Dia, todas em fase de votação, constituídas dos Projetas 
de Lei da Câmara n'SI0/81,44/81, 53/77, 6Sf79,14f81, 
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211/83 e 79/79; Projetas de Lei do Senado n9S 13/80 e 
41/82, ficaffi com a-Sua-Vofãção adiada para a próxima 
sessão ordinãria.-- --- -- --- --~- ---

Por igual motiVo deixa de ser apreciado, nesta oporlu~ 
nidade, o Requerimento nl' 285, de 1984, lido no Expe-
diente da presente sessão. --

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Volta-se à 
lista de oradores. 

Con-cedo a palavra ao nobre Senador Cíd SarilpaiO. 

OSR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DlSCVR
SO QVE, ENTREGVE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ PVBUCADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Hélio Gu_eiros- Peço a palavra como Líder, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra, como Líder, ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR, lÚ:LIO CUEIROS (PMDB - PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurSo. -Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Brasflia, e para não dizer o· Brasil, toffiõu conhedmeD.
to a partir desta madrugada, horrorizádo o· Brasil e hor
rorizada Brasília, do brutal, c-ovarde e traiçoeiro assassi~ 
nato de um jomalísta de imprensa de Brasflia. 

Pela descrição do iornal, hã--todos os-1-eqllisitOs de sel
vageria~ de Covardia, de bru-iãlidãiiC de eStuPidez. ~ -

Um jornalista que se destacava no exercício da profis
são, na defesa das reivindicações do -povo de Brasília Viu
se, ao sair do seu local de trabalho, alvejado primeiro 
com uma punhalada na nuca, pelas costas, e depois com 
mais três tiros. ~ -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece incrível um 
atentado dessa natureza em plena Capital da República 
Federativa do Brasil. 

Ouvia..-Se falar de coisas pàfecidas, mas não iguais, lã 
nos mais longínquos recônditos da NaçãO brasileira, nos 
tempos dos cangaços e dos cangaceiros; mas, aqui, na 
sede da República, na sede do Governo Federal, aconte
-cer um caso-dessa natureza, é realmente inacreditável. 

O pior, S-r: Presidente, Srs. Senadores, é que, pela des
crição do· terrível, verifica-se que a vítima já se sentia 
ameaçada há muito teinpó p-o"r forças oCultas, -poderosas, 
subversivas, corruptas, .gue atuam aqui, em Brasília. 

Dever-se-ia pensar qu~ a autoridade, neste caso, desse 
todas as garantias para a incolumidade, a integridade e a 
sobrevivência do repórter. Mas, pelos jOrnais, veiifíca-se 
que houve, exatamente, o contrário; armou-se uma ope
ração b~lica, pOlicial, contra um dos mais respeitáveis 
órgãos da impfenSa brasileira, para se tOmar, lâ dentro 
do Correio Braziliense, um revólver supostamente priva
tivo das_ Forças Armadas, que era portado pelo Jornalis
ta, exatamente porque se sentia ameaçado de vida. 
1 Sr. Presidente, venho de um Estado não muito desen
volvido, mas quero dizer que nunca na minha terra acon
teceu uma operação bélica semelhante, de total desres
peito a um órgão de publicidade; de informaçãQ e de di
vulgação éomo é o_ Correio Brazüiense. É um absurdo 
que, em plena Capital da República, um jornal como o 
Correio Braziliense seja alvo de uma provocaçã_o, de uma 
afronta acintosa como" foi" isso tudo, Pira tiii:tr uma arina 
supostamente privativa que estava em mãos do jornalis
ta, que dispunha de porte de arma. 

Quem tem razão, nesta: República, Sr. Presidente, é o 
ex-MiniStro Hélio Beltrão. Diz e sUStenta s-:- Ex• com ra
zão, que nO-Brásil só é incOmodado o cidadão honesto, o 
cidadão honrado;-que mesmo arma, não pode ter em- seu 
poder porque se faz uma op"er<i.çâO PolicíarparatOinà-lã. 
desse cidadão. EnqUanto iSsO, a ·marginalíôade, intell-a, 
no Brasil, tem arma privativa, particUlar,Tàáa-esPéCü:âe -
arma e nunca foi inCõmoda-da. E aqui, na Cãpital daRe
pública, um cidadão é incomodado, fica sem a sua ãrma 
porque se diz que-ela--é privãlíVã -das ForçaS ArmadaS. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. Hli:LIO CUEIROS - Concedo o aparte a V. 
Ex•, Senador Fábio Lucena. Tudo isso seria muito irâni
co; se não fosse trágico. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio Gueifos, 
esse fato dramático por excelência, já parece iljdicar al
guns caminhos que conduzam a sua elucidação. falo até 

_ por experiência própria, in<iTs por eXpáiênda própria, 
pOfque sabe V. Ex•, que é meu vizinho de fronteira, que 
no dia 15 de fevereiro de 197S, -fui tOcitiado na pofia do 
Jornal A Crftlca, em Manaus, e dois pistoleiros descarre
garam um revólver 38 duplo sobre mim, guardando eu 
duas marcas de bala no meu corpo. Esse fato, na época, 
repercutiu com grande intensidade, inclusive na impren
sa do Parâ. Decorridos nove anos, os pistoleirÕs conti
nuam- deSaparecidos. Parece-me que o respOnsável 
maior, aquele que tem que -ser chamado imediatamente, 
'ínciusive, Conl -o competente: afastamento das suas 
funÇOeS é o SeCTCtãflo de Sij;Uiança PtHiHca do- Distrito 
Federal, o Sr. Coronel Laura Rieth. Por quê? Porque foi 
ele quem, há cinco _meses, mandou apreender a arma de 

-.calibre 38, um revólver, em poder do JornaUsta Mário 
EugêniO, apesar do -porte de armas que lhe fora forneci-
do pela própria Políciã. FederaL E o SeCretário de Segu
rança, no ato- da apreensão do revólver alegou que arma 
de calibre 38 é privativa das Forças Armadas. Isso não é 

_-verdade, nobre Senador. Qualquer cidadão, desde que 
obtendo a competente licença policial, Pode itdquiiir um 
revólver calibre 38. Não pode adquirir é a esCopeta, jus~ 

~- ta.rilinte a arma que trucidou o 1 ornalista Mário E·ugê
- nió. Parece.:-me, nobre Senador Hélio Gueiros, que se o 

Governador do DistrítO -Federal, homem equilibrado, 
homem que atê hoje tem-se demonstrado sensível aos 
-problemas de Brasília, e nós, que somo_s de outros Esta
dos, podemos falar com tranqUilidade a respeito desse 
assunto, porque_ passamos a ter residência crqui, parece, 
.repito, que o Governador José Ornellas está no indecli
nável dever moral de afastar o Secretário de Segurança, a 
frm de que o inquêrito policial seja conduzido com a im
parcialidade e com a indispensável lisura, inclusive com 
a imedia-ta designação de um membro do Ministério 
Púb,lico, para acompanhar esse inquérito. É muito Ia
mentàvC:I que iSSo tenha acontecido mas não ê nOVidade, 
os Máriõs Eugênios, esses que têm a coragem -de acoi-dar 
a cidade, como c_oragem tinha esse extraordinário radia
lista, dizendo e- repetindo que ríão adiant~V~ ameaçar 
porque ele continuaria Coin a sua voz -peiOS--iiliCFofones 
da Rádio Planalto a alertar a cidade de Brasilia e o País 
inteirO; a: resp-eito da corrupção existente dentro da poli
cia do Distrito Federal, esses Mários Eugênios que exis
tem na imprensa do País inteiro, estão sob virtual 
arrieaçá do mesmo e trãgicÕ fim. Por isso que díz o Cor
reio Braziliense: "Ele morreu, mas nós não". Morreu, de 
fato,_ o Jornalista; a imPrensã não morre, POrque a im-

- prensa é eterna.. Mas tenho a convicção de que o Correio 
BrazUiense, nã·o apenas porque se tratava de uln repórter 
dos Seus quadros, mas porque se tratava de um profissio
nal da imprensa, haverá de comandar a campanha de es
clarecimento desse fato horripil<i~temente criniinoso, 
que _não _poderá fic;ar no esquecímeilto~ e: os SeUs- a~sãs_si
-nOs terão qUe merecCr~Oliiais ce_do, o mais breve possí-

- ve:l o látego, e o azofrague da lei e da justiÇa. Era o_ apar-
te 'l:ue quer~a dar a V. Ex!.. 

"-o SR. HÉLIO- CUEIROS ~ NobreSenadorFábio 
Lucena, V. Ex• sintetizou, admiravelmente, toda a indig
nação do poV-õ -brasiliense e; tambêüi, ã: eXpectativa do 
povo de Brasílía para que haja um esclarecimento e uma 
-punição para os c-ulpados~ E, V. Ex~. além da eXpliCação 
cie ()i-d"eln téCniCa; que nlos"ii-a que Úma arma cãlibre 38 
não é privativa das Forças Armadas, ainda mostra·o en
vai vimento ou a suspeição ·que existe Por parte de _órgãos 
policiais no problema. t isso o q~e é grave, e_ssa suspeita 
é muito Srave e -aconselha que se tonle a providêD.cfa que 
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V. Ex• prevê, para que se faça um inquérito com apre
sença de membros do Ministério Público e com o afasta
mento pr~ventivo de pessoas sobre as quais possa haver 
alguma suspeita de envolvimento no caso. 

O Sr. Passos Pôrto - V. Ex.• me permite, nobre Sena
dor? 

O SR. Hli:LIO GUEIROS- Quero dizer a V. Ex• que 
aCho que O Senado da República é o_ forO competente 
para registrar e manifestar a sua indigÓação pelo aconte
cin'ie"ntO, pol-que, iníCiizmente, Brasília não dispõe de re
presentação politica. E apen~s por um artifício constitu
cTona:f, ilós, aqtii nO Senado, fazemos as vézes dessa re· 
presentação política. 

Nessas condições, não há outro poder ao qual o povo 
çle Brasília possa recorrer, senão ao Senado da Repúbli
ca. _ _E é no exercício dessa missão constitucional que es
tou usando da palavra para, no final, ler uma nota do 
Sindicato do~ Jornalistas~ Mas, antes, quero dar o aparte 
aà eminente Sen3dor Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Hélio 
GrieirOs, V. Ex• fala, neste instante, creío eu, em nome de 
todos nós. A cidade, realmente, amanheceu traumatiza
da com a notícia do desaparecimento do combativo jor
nalista e radialiSta Mário Eugêriio. O fatO, re"almente, na 
sede do Governo, onde se pressupõe seja o lugar onde se 
asseguram as liberdades pública, a liberdade de crftica, 
ainda mais agrava o episódiO. Evidentemente há os pre
cedentes, como a tomada do revólver, há alguns dias, 
Pela própria polícia, e oÜtros fatos que cercaram essa 
personalidade discutível, até, porque era um homem que 
acusava a cada dia, e essas pessoas que viVem acusando a 
cada dia estão sujeitas a essas represãlias, sobretudo nes
se -submundo do crime e da corrupção. O Governador do 
Distrito Federal telegrafou solidarizando-se com o j~r
nal, com a rádio, com a sociedade e contra o episóaio, 
prometendo apurá-lo. O Secretário de Segurança Públi· 
ca convocou a imprensa, às 15 horas de hoje, para dizer 
as providências que jâ tomou para a averiguação do cri
me. Creio que toda a sociedade estâ em torno do Gover
nador para que se apure quais os autores de um crime 
dessa dimensão, que, sem dúvida alguma, desmerece os 
foros da capital da República. V. Ex' merece de todos 
nós a solidaried-ade, e todos nós estamos convencidos de 
que o Governo irá apurar e punir esses criminosos, por
que não é poSsível que na sede do GóvefnO, um rapaz 
·como Mário Eugênio, que dedicou quase 10 anos de sua 
carreira a esse jornalismo policial, seja vítima, na calada 
da noite, de pessoas que usaram armas privativas, por-, 
que, pela notícia que se tem, ele foi atingido por tiros-~e· 
escupeta, que é uma arma privativa das Forças Arma
das. De modo que V. Ex• tem a nossa solidariedade, por
que nós queremos a apuração desse crime bãrbaro. 

O SR. JltLIO GUEIROS- Muito grato pela valiosa 
e preciõsa solidariedade de V. Ex•, Senador Passos Pôr
to. mas, nessa oportunidade em que V. Ex•relembra, ou 
registra a solidariedade de outras autoridades, eu quero 

- releníbrar aqui uma opinião_; não sei se o Senador Maga-
lhães Barata alguma vez fOi seu colega, Irias ele dava 
muíto- pouco- apieço e valor a essas solidariedades de 
emoção, ou comoção do momento. Então, ele dizia que 
alguma autoridade já dispõe nos arquivos de um tipo de 
telegrama, Que cipenas muda o nome, o destinatário, 
mas. np fim, a solidariedade ~ a Promessa de providên
cias se resume àquela exposição do telegrama. Ele fazia 
até referência, inclusive, a um presidente daqueles tem
pos da dítadura da ABI, e que também tinha já um tele-

- gram? __ p_adrão para mandar pa_ra todos os jornais qrie 
eventu-almente fossem empastelados. De modo que, ante 
a_ experiência do passado, eu quero ma~ifestar a minha 
crença de que, desta vez, se faça realmente uma apuração 
rigorosa, verdadeira, e que haja punição Para os respon
sâve"is, sejii_~lo tipo de Crime; como V. Ex•, salientou, o 
Submuitdo d"o crime, corrupção- etc, jã éxistem alguns 
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suspeitos e deve~se esperar que a Poiícia, os órgãos coril~ 
petentes, chamem às falas esses provâveis suspeitos, para 
ver se nós conseguimos chegar ao assassino do jornalista 
Mário Eugênio. -

Sr. Presidente, ao terminar estas minhas palavras de 
indignação e de horror ante ao que aconteceu, nesta ma· 
drogada, na Capital da Rep6blica, quero ler a nota ofi
cial do Sindicato dos jornaiístas PiOfisSionãl"i cfo Distri
to Federal, para que fique registrada, riOs Anais desta 
Casa: -- -

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS 
DO DISTRITO FEDERAL 

Nota ODclal 

O assassinatO -dO jornalista e radi3Iista MáriO Eu
gênio- é um crime qUe a finge toda ã SOciedade. poiS 
fere de modo violento e irracional um dos direitos 
básicos do cidadão: o direito de ser informado. 
Mário Eugênio niorreu põfque Procuioli exercer 
plenamente sua atividade Profissional e seu dever de 
informar. - - -

Osjoinalistas e radialistas de -Brasflia e de todo o 
país, através de suas entidades, lamentam Profutida
mente a morte do companheiro e exigem das autori
dades do Governo do Distrito Federal e do Gover
no Federal a apuração do crime e punição dos cul
pados. Por várias vezes, Mário Eugênio denunciou 
que vinha recebendo ameaças à sua vida. Por duas 
vezes, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Distrito Federal pediU ao MiniStério dã JUstiça pro
vidências para garaD.tir ã vida do profissional. · 

Recentemente, Mário Eugêitio viu-se perseguido 
por autoridades policiais do DistritO Federal, que 
apreederam seu automóvel sob pretexto de irregula
ridades e, em meio a grande aparato, cercaram seu 
local de trabalho e prenderam a arma com que ele 
pensava se proteger dos que o ameaçavam. Nessa 
ocasião; aumentaram ·as ameaças ariônimas à vida 
de Mário Eugênio. 

Tendo em vista os fatos e incidentes que prCcede
ram o assassinato de Mário Eu8:ênio e a gravidade 
do ocorrido, as entidades que subscrevem esta nota 
e a Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão do 
DF, decidiram constituir Uma cOinisSãO ·especial 
para acompanhar todas as investigaçõeS-e-o inquéri
to referente à morte do companheiro. Pretendemos 
que essa comissão tenha inteiro acesso a iodas as in-
fó"rmações em todOS os molni:ilfos, paiticip8rido ati
vamente dos esforços que esperamos das Butõrida~ 
des para apurar o crime. 

A morte de Mãrio Eugênio não eriluta apenas 
seus familiares, amigos e companheiros. Não enluta 
apenas os jQrnalistas e radialistas que procuram 
exercer livremente !!- profissão e lutam pela Liderda· 
de de Imprensa. A morte de Mário Eugênio enluta 
toda a sociedade, que não aceita a violência, a inse
gurança e a violação de seus direitos. 

Brasília, 12 de novembro de 1984. -Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do DF - Sindicato dos 
Radialistas do Df-Federaçio Nacional dos JorDa
listas Profissionais- Federaçio Nacional dos Radia
listas - Associaçio Bruilelra de Impr .... ·DF (A
BI)- Confederação Nacional dos Tnbalbadores em 
Comunicações e Publicidade (CONTCOP). 

Sr. Presidente, a nota ~ serena, embora o crime ~a 
horripilante. t de esperar-se que as autoridades levem na 
devida conta esse horror e a indignação, não só dos pro
flSsionai_s da imprensa do Brasil mas também, especial
mente, dos jornalistas aqui de Brasília. 

O Sr._Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. lttLIO GUEIROS .:_Para concluir concedo o 
aparte' ao nobre Senador Fábio Lucena. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

--- O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio Gueiros, 
por meio do seu discurso eu quero me dirigir a V. Ex•, 
nobre Presidente, Senador lomantoJúnior, no sentido 
de que V. Ex• dl:Iigencie jUilto à douta, Com.issão do Dis::
trito Federal, a fim de que essa Comissão designe um Se
nador da República para, também, acompanhar o in
quérito que vai apurar seguramente o assassinato do jor~ 
nalista Mário Eugênio. Era o aparte que tinha que dar a 
V. Ex• 

Ó SR. HtLIO GUEIROS - Com o aparte do emi
nente Sen~dor Fábio Lucena, eu encerro aqui o meu pro
nunciamento, em nome da Liderança do PMDB, na ex
pectdtiva de que as autoridades de Brasília tomarão co
nhecimento, de um modo especial, desse caso e tomarão 
as -providênCias necessãriás para o elucidamento desse 
bárbaro e traiçoeiro assassinato. (Muito beml) 

O SR. PRESIDJ!:NTE_ (Lomanto Júnior) - Conc~do 
a palavra ao nobre Senador HelvfdiÕ Nunes. (Pausa.) 

S. Ex; está ausente. 
ConC.edo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em respeitável decisão, o· Supremo Tribunal Federal 
julgou procedente a Representação que lhe formulou o 
Sr. Procurador Geral da República, professor Inocêncio 
Mártires Coelho, e declarou insconsfitucion-iis o Ai't. 21' 
da Emenda Constitucional n' 12, de lO de dezembro de 
1981; o Decreto n' 6.158, de 25.02.82; e o Art. 11' da 
Emenda Constitucional n' 17, de 14 de dezembro de 
1983, todos do Estado do Amazonas. A decisão foi unâ~ 
nime e acolheu o fecundo voto do Relator, o milculto 
Ministro Oscar Corrêa. 

A Emenda n' 12/81 criou 27 MunicípiOS no Estado do 
Amazonas e elevou de 45 para 72 as unidades municipais 
daquele Estado, ao tempo governado pelo ex-Senador e 
Professor José Bernardino Lindoso. O decreto era mero 
ato regulamentador.__ _ _ _ 
-Aquela Emendei constituiU, seni dúvida alguma; inãd

m_isSível violação ao Artigo 14 da Constituição Federal, 
que preceitua: 

"Art. 14. Lei Complementar estabelecerá os 
requisitos mínimos de população e renda pública, 
bem como a forma de consulta prévia às popu
lações, para a criação de Municípios••. 

A Constituição não foi obedecida e desobedecida fOi a 
Lei Complementar n9 1, de 09.11.1967, que regula a 
cria_ç~o de Municípios. Inatacável, por conseguinte, o 
julgamento do egrégio Supremo Tribunal Federal. A 
malsinada Emenda mandava que 15 dos 27 novos Mu
nicípios fosSem instalados Com a eleição e posse dos pre-
feitos, "a realizar~se no dia 15 de novembro de 1982". 

O JUDICIÁRIO E O PROCURADOR 

Foi-nos fácil perceber que, por sob a melíflua justifica. 
tiva do Governador de então, sobre ser a criação dos 
MunicípioS ''imperiosa necessidade de reorganizar poli~ 
tica e admiilístr"ãtivamente_ o Estado", o que é verdade, 
pairava o objetivo eleitoriiro. Fraciônar o Estado, em 
ano ele-itoral, Visava claramente a tornar mais vantajosa, 
para o Governo, a competição pelo poder, de cujo escor
raçamento não tinha mais dúvida, como as eleições de 15 
de novembro se encarregaram de demonstrar. Em defesa 
da ConStituiÇão e da Lei, todavia, nossos advogados agi
ram erii dois sentidosdunto ao Tribunal Regional Eleito
ral, do Amazonas, e ao Sr. Procurador Geral da Re
pública. 

Em petição encaminhada ao Professor Inocêncio Már
tires Coelho, quatro cidadãos eleitores, devidamente 
qualificados, requereram de Sua Excelêncla que, nos ter
mos do Art. I 19, I, letra "1", da Constituição Federal, se 
dignasse de suscitar, perante o Supremo Tribunal Fede-
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ral, "a declaração de iilconstitucionalidade da Emenda 
n' 12 à Constituição do Estado do Amazonas", e ainda 
postularam "a concessão de medida liminar para que 
não s.e.. realizem eleições nos Municípios mencionados, 
por evidente ilegalidade". No ano seguinte, o Professor 
InocênciO profeiiu o seguinte despacho, conforme publi· 
cada do D~ário da Justiça, edição-de 8-3-83: 

"Nos autos do processo PGR n'152.535f82, inte-
ressados Márcia Itacolomi da CoSta e outros, no 
qual se Pede seja arguida a inconstitucionalidade do 
art. 21' da Emenda Constitucional n' 12, de 10-12-81, 
do Estado do Amazonas, proferi despacho em 3 de 
março de 1983, determinando o arquivamento, nos 
termos do parecer elaborado a respeito. 

Brasília, 4 de março de 1983. - ~ocêndo Márti
res CÕelho, Procurador Geral d3. República.'' 

Em M anau_s, no dia 16 de agosto de 1982, julgado o 
Processo nl' 52 - Classe VIII, o Tribunal Regional EleiR 
torai do_ Estado do Amazonas assim decidiu: 

"Acordam os membros que compõem o Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral, por ausência de maio
ria absoluta, conforme norma cogente do Art. 116 
da C.F. (caput), em negar a declaração de inconsti· 
tucioh.alidade suscitada em preliminar pelo Procu
rador Regional da República, da E.C. n9 12/81. 
Quãnto ao mérito, o Tribunal, também por maioria, 
determina a sustação das eleições marcadas para o 
pleito de 15 de novembro do Corrente ano, pordes· 
cumprimento das exigências contidas na Lei Com
plementar n'1 01, de 9-II-67." 

Dessa decisão; o Partido Democrático Social- PDS 
- ii:!terp&- Recurso Especial junto ao Egrégio Tribunal 
Superior-Eleitoral, que tomoU o número 5.253- Classe 
4•. O Colendo TSE, por maioria de votos, conheceu do 
recurso e deu-lhe provimento, com o que foi refonnada a 
anterior deliberação do Tribunal Eleitoral do Amazo
nã·s, venCido o vo"to~ do eminente Relator, MinÍstro Jo~ 
Guilherme Vilela. O Venerando Acórdão, que tem o nú· 
mero 6.950, de 6-10-82, está aSIIinado pelo Procunulor 
Geral da República, Professor Inocêncio Mártires Coe-
lho. 

INST"-LAM-SE OS i5 MUNICIPIOS 

Realizam~se as eleições de 15 de novembro de 1982 c 
os_ 15 Muriicípios são instalados com a eleição e posse 
dos prefeitos, 13 deles eleitos pelo PDS, vale salientar. 
No cumprimento estrito do seu dever, o GOvernadOr 
Gilberto Mestrinho cuida, então, da instalação dos 12 
outros Municípios criados pela Emenda n9 12/81, eis Que 
a arguição de inconstitucionalidade fora mudada anpú
var pelo Professor Inocêncio Mártires Coelho. Em men~ 
sagem à Assembléia Legislativa, o GoVernador obtém 
daquele Poder, por unanimidade, a Emenda n' 17, de 14-
12~83, à ConstitUição -do Amazonas, que tem a seguinte 
redação: 

'_'Qs MunÍcípÍoS .. não instalados no~ termos do 
p~rãgrafo anterior-adquirii'ão autonomia com a rea
lização de eleições para prefeito, vicC..prefeito e ve-
readores, na época e fonna determinadas pela Jus
tiça Eleitoral." 

Com a publicaçãá da Lei Federal nl' 7.206, de 5 de ju
lho de 1984, foi previstii-ã realização de eleições nos Mu
nicípios criados por lei estadual até 31 de dezembro de 
1984, tendo o Tribunal Superior Eleitoral fixado, por 
meio da Resolução n"' 11.930, a data de 16 de dezembro 
próximo vindouro para a realização das eleições, daf por 
quê foram adotadas todas as medidas legais para a ocor~ 
rência do pleito e conseqüente instalação dos 12 outros 
Municípios criados pela Emenda n' 12/81. 

' \ 



4164 Terça-feira 13 

O SÁTRAPA DA REPÚBLICA 

Aos 8 de agosto deste ano, o prefeito do Município de 
Itacoatiara, do qual fora desmembrado, pela Emenda n~' 
12/81, uma áicit em que se criou uin dos MunicípiOs nO 
qual haveria eleição no pr6Xinio 16 de dezembro? reque.
(eU ao Procurador Oer~l da. República que arguisse, me
diante Representação ao Supremo Tribunal Federal, a 
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n? 
12/81, do decreto_n9 6.158/82 e da Emenda Constitucio
nal n"' 17, de 14 de dezembro de 1982, tod_os do Estado 
do Amazonas,_ Ac.olhendo a petição, o Procurador Ino
cênciO Mártires Coelho formulou Representação ao Su
premo e esté fulminou, por inconstitucioitalidade, 27 
Municípios amazonenses, mais de 30 por cento da estru
tura municipal do Amazonas. 

Para beneficiar o PDS, em 1982, o Professor Inocêncio 
mandou arquivar um pedido de argUição de inconstitu
cionalidade que lhe foi encariiinhado por partes legíti

'mas. Desta vez, e por que o autor do requerimento ê um 
prefeito do PDS. o Professor Inocêncio formulou a Re
presentação. Ambas as petições são de teor similar e o 
que postularam, essencialmente, foi declaração de mani
feSta e_ griiãrite inCOnstitUC!Qnalidade do ato legislativo 
originário que resultou na criação dos 27 Municípios. 

Não há dúvida de que o ProfeSSor Inocêncio agiu em 
·facciosism-o iilcõriiP""ãtível com a relevância e o decOro do 
cargo que ocupa. Dern:iis, Come1eil a1ó erriulativo, pois 
usou do cargo para vingai-se de desafetos que tem no 
Amazonas, dentre os quais, cõm muita honra, estou in
cluído. 

No infcio de meu mandato, o- Professor_ Inocêncio in
,gressou com quatro denú_ncias _contra mim junto a:o Su
premo Tribunal Federal, com o que pretendia, não ape
nas embaraçar-me o exercício do mandato, mas cassá-lo 
com esperadas, por ele, condenações judiciais. 

0- Senado Federal, todavia, em momento próprio e 
percebendo a manobra do_ Procurador, por iniciativa' do 
saudoso Senador Nilo Coelho e_ consagrada pelo Presi
dente Moac;yr Dall_a, que hoje ê o inimigO público núme
ro um do Poder U:gislativo e da imprensa, mandou sus
tar, por maioria absoluta, todos os processos. com base 
no facultativo estabelecido no art. 32, § 3"' da Consti
tuição Federal. 

Ao longo da campaf!.ha eleitoral de 1982, o Professor 
Inocêncio, acompanhado do Almirante Gama e Silva, 
esteve em Manaus e exerceu pressão sobre o Procurador 
Regional da República no Amazonas, Dr. Osmar Pedro
sa, de quem tentou mudar a posição Cm relação ao cum;. 

. primento da Constituição e da Lei, pois promanara do 
eminente Dr. Pedrosa a primeira Provocação, dentro do 
Tribunal Regional Eleitoral, sobre a inconstitucionalida~ 
de da Errienda que agora o STF declara inconstitucional, 
por-o -ser, sem sombra de dúvida. Não teve êxito, é claro, 
pois no Ministério Público e no Judiciário hã promoto
res e juízes que não vergam sua consciência. O Almirante 
Gaina e Silva jâ foi mandato para casa, transferido -com
pulsoriamente para a reserva por 'decreto assinado, com 
base no item II do art. 96 do Estatuto dos Militares, pelo 
Sr. Presidente da República e pelo Sr. Ministro da Mari
nha, conforme Diário Ofl~lll da U ~ião; de 25~5-84. E Õ 
sâtrapa da República, o Pi'ofussOf IÕÕêêâcio Mártifeã
coelho, atê quando continuará furicionando como alter
ego da so-ciedade, eis que somente ele é quem det~m po
deres constitucionais de representar junto ao STF por in
Çonstitucicinalidade ou para interpretação de lei ou de 
ato normativo federal ou estadual? No mínimo, a sa_tra
pia do Professor Inocêncio durará até I 5 de março do 
próximo ano. - - -

DOS PREJU!ZOS PARA O AMAZONAS 

Os IS Municípios nos quais houve eleições, já devida
mente instalados, passaram a receber as respectivas quo
tas do FPM (f~d~ral) e d.9 ICM (estadual), e bem assim 

·verbas federais e estaduais decorrentes de c_onvênios. Es
ses Municípios paSsaram a exercitar sua autonomia, ins-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ~I) 

- tituindo suas administrações e organizandO seu funcio
nalismo, com total independência dos Municípios dos 
quais se originaram. Ao mesmo tempo, passaram a con
tar com efetivo apoio do Estado para a promoção do seu 
desenvolvimento, apoio materializado com a estrutu
ração dos órgãos estaduais, comO Delegacias de Polícia, 
Exatorias de Renda, estabelecimentos hospitalares e 
educacionais, promotores de Justiça e juízes -estaduais. 
Passaram ainda a, possuir ordenamento próprio, ilo que 
pertine ã seu -peculiar interesse. Com relação aos 12 ou
tros MunicípiOs- que seriam ins'tâladóS a· partir das 
eleições marcadas para 16 de dezembro próximo, e cjue 
não mais se instalarão, porque o STF também deferiu a 
limiriar- ·requerida pelO- Procurador, cancelando as 
eleições, os prejuízos também são consideráveis. pois 
tudo estava pronto para seu efetivo funcionariierito. 

Sr. Pfesfcfente--e Srs. senadores, estou falando de 30% 
da estrutura municiPal do Estado do Amazonas, que se 
encontram nesta dramática e deplorável situação. 

V ãie fal:'er vir que os- quatro· cidadãos eleitores ~que; em 
1982, peticionaram ao Professor Inocêncio, também lhe 
rogaram medida liminar "para que não se realizem as 
eleições Dos Municípios mencionados, por evidente ile
gal_idade". 

Estamos provide"nciando a interposição de Embargos 
de Declaração junto ao_STF, a fim 9e que sejam esclare
cidos problemas como os pertinentes à validade de atas 
municipais relativos à criação de cargos e nomeação de 
servidores, recebimento e aplicação de tributo~ e de ver
bas federais e estaduais; à situação das comarca,s instala
das e dos respectivos juízes e promotores, e ainda preten
deiil.os obter do Supremo Tribunal a suspensão tempo
rária da decisão por prazo detenninado, até que sejam 
cumpridas as exigências do art f4 da Constituição Fede
rale da Lei Complementar n'i' 1/67. Outras medidas es
tão sendo estudadas pelo advogado do Estado do Ama
zonas, Dr. Oldeney de Carvalho. 

Vale ainda salientar que, de acordo com o art. 42, inci
so VII da Constituição Federal, a decisão respeitável, 
inatacável do Supremo Tribunal Federal, só terâ eficá
cia, depois de ser encaminhada ao Senado Federal, a fim 
de que o Senado suspenda, nos termos da Constituição, 
os dip~omas legais declat:ados inconstitucionaiS pela su
pere-arte de Justiça do nosso País. 

VINDITA, CAOS E MANDIOCA~ 

O professor Inocêncio pretendeu, com seu ato emula
tivo, instaurar o ~os no Estado que represento no Sena
do~ Mas nãOVai conseguir, pois temos certeza absoluta 
de que o Supremo Tribunal Federal haverá de compati
bilizar sua inacatável decisão com o interesse público_ do 
Estado do Amazonas, principalmente o atinente ao lado 
social. Internamente, o Governador Gilberto Mestrinho 
já adotou tod-as as· ProvfderlciaS Para iriiõiiiiiiar o~ violen
to impacto que a vindita do Procurador provocou no 
Amazonas. 

Há miiito, to"davia, que o professor Inocêncio Má_rti
res Coelho se revelou destituído de íe perante a Lei e â 
§ociedad.e. ~o di~ 31_ ~e ago~to_ do a~~ ~ curso, P?r 
eXeinpiC;;o=niárlo Oficiai da UOião -públicOu o DeCreto
lei n9 2.159, deJodeagosto de 1984, que "transforin~em 
çarg9s fin~Ts- de-- c3rriira- Os atri_'!-iS caigOS _de 
Subprocuradõr-Ge-ral da RepUblica, -_SubP:rócuiãdor~ 
Geral M!litar e Subprocurador-Geral do Trabªlho, e dá 
out~s providências". Em seu art. 2~>, reza o D~~to-lei: 

"Art. 2~> As promoções para o cargo finãl de 
carreífã far-se-ão exclusivamente pelo critéiio de 
men:ctmento~- apuraao dentre a metade dos membros 
mais antigos da categoria anterior, em lista tríplice 
organizada pelos respectivos Conselhos Superio
res." 

O DJário Oficial de 3 de setembrode 1984 republica, 
.. pó r tér saldo com incorreções", o Decreto-lei de mesmo 
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llúmúo e data. Na republicaÇão, o aà. 29- recebeu a se
guinte redação: 

4'Art. 2~> As prOmoções para os cargos finais da 
carreira, far-se-ão .exclusivamente pelo critêrio de 
merecimento, apUrado dentre os membros da catego
ria anterior, em lista tríplice organizada pelos res
pectivÕS ConselhoS Superiores." -

Qbserve o Senad_o a alteração que foi feita na repUbli~ 
cação do Decreto: ao invê~ de "_apurado dentre a metade 
dos membros mais ari~~os da categoria anterior", como 
consta da primeira publicação, republicou-se o texto do 
art. 2~' com a supressão das expressões dentre a metade. 
Por que a alteração, aliâs a fraude? _Por uma razão muito 
simples: prevalecesse o texto original, o professor Ino
cêncio não teria sido promovido, pois, conforme o 
Diário Oficial de 27-3-84, seção II, em que se_ contém a 
li;_ta de antigUidade relativa acis ocupantes da Carreira 
de Procurador da República do Quadro Permanente do 
Ministério Público- Federal, num total de 140 nomes, o 
professor Inocêncio figura na 97• (nonagêsima sétima) 
colocação, não se enquadrando, conforme reza a primei~ 
ra publicação do decreto no D~ário Oficial, pois, dentre a 
metade dos membros mais antigos. Metade de 140 é 70, 
salv_o na aritmética de certos peralvilhos. Daí a fraude da 
republicação, que foi generosamente assinada pelo Se· 
nhor Presidente da República e pelo Sr. Ministro Abi
Ackel, da Justiça. E o que maiS estupefaz aos observado
res dessa nauseante_cadeia de ac_ontecimentos é a concre~ 
tização das promoções. Na reunião do CciriSelho Supe
rior_do Ministério Público Fe_d_eral, para esse fim realiza
da, organizaram-se listas triplices que foram encamínha
das ao Ministro da Justiça, capeadas pelo Oficio 
PGR/GAB/338, de Sfsetembro/84, subscrito pelo 
Pro_cl:l-rador-Geral da República, Inocêncio Mártires 
Ço~lho. O mais incrível, toda, via, é que o professor Ino
cêncio não se tenha afastado da Presidência do aludido 
Conselho, quando este votava seu nome para alçá-lo ao 
cargo final de carreira. Ao contrário, contribuiu com seu 
~ot~ para ~~a _Pf<?m0ção, ditoso árbitro de seu próprio 
mérito da autqpromoção com que se ungiu. 

Tão cedo chegou o Professor Inocêncio às cumeadas 
de sua carreira quão cedo dela foi arrebatado_o Promo
tor Pe,Çir_g}9rge de Melo, assassinado no Recife, imedia
tamente ap_ós seu afastamento determinado pelo atual 
Procurador-Geral da República, do processo em que bri
lhantemente atuava e que tinha por objeto apurar o fa-

- mos·o :CScândalo-d3- riiãDdioca ... 
Tal Decreto-lei, por ser sobretuçlo imo_ral, haverâ de 

merecer a resoluta rejeição do COngresso Nacional! 

FACCIOSISMO: OUTRA PROVA 

O pareCei' a que alude O Procurador, e que o conduziu 
a mandar arquivar o pedido de argifição de inconstitu
cionalidade, que lhe formularam os quatro cidadãos elei· 
tores, em 1982, antes das eleições de IS de novembro, foi 
preparado pelo Dt. João Paulo Alexandre de Barros, e 
tem a data de 25 defevereiroâe 1983, dois meses já de
pois de realizadas as eleições. 
. .depois de referir-se à petiçãO, diz o parecerista: 
-~·omitiram-se, porém, na comprovaçãõ de suas ale
gações podsso que ê ·conseqOéilcia lógica que~ se o-pro
cesso legislativo de criação de municfpios deve ser prece
dido de comprovação dos_requisitos estabelecidos na re
ferida Lei Complementar, quem alegar que tais requisi-
tos não foram observados, terá de comprovâ-lo, o que 
deve ser feito mediante certidões do IBGE, Tribunal 
EleitOral e Secretaria Estadual de Finançãs, consoante 
determina o§ 29 do art. 29 da Lei Complementarn~> 1/67. 

Face à inêpcia do pedido, o parecer ê pelo seu arquiva
mento." (Faço a seguinte observação: os· erros de portu
guês estão no original.) 

O interessante Sr:Presidente e Srs. Senadores, é que o 
requerimento acolhido pelo Procurador Geral da Re
pública, agora, no mês de setembro, e que o levou a for· 
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mular a Representação, ao Supremo Tribunal Feçferal Art. 29 As promoções parf!: os cargos finais da car-
também não se fez. acompanhar das_comprovações que re-irã·far-se-ào eXclusivamente pelo critério de mereci-
concluíram pela inépcia do petilório dos quatro cidadãos menta, apurado dentre a metade dos membros mais anti-
eleitores, resultando no seu arquivamento... ___ -~_gos da categoria anterior, em lista tríplice organizada pe-

Vê-se, pois, que o ProfesSor lncocêncio _Mártires_ Coe- los respectiv9~ Çonselhos Superiores. 
lho não representa, na Chefia do Minjstério Público Fe- Art. _J9- As despesas decorrentes da execução deste 
dera!, a Lei ou a Sociedade, mas os tempos que vivemos decreto-lei correrão, à_contll. __ das -dotações constantes do 
e os homens que nos governam. Cabe, Portarito, iCpeilr Orçamento da UÕ!ão. - -
o trecho final do prefácio de Fernando Nery ao livro Ar_t. 49 Este decre~o-lei entrará em '"'igor na dada de 
"Ruínas de um Governo", de Rui Barbosa: sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 30 de agosto de 1984; 163» da Independência 
"Que tempos r Que homens! Que governo!" - e 96» dli República. -JOÃO FIGUEIREDO - lbraim 

~ - ~ ---- Abi-Ackel 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) ' 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
FÃBIO LUCÉNA, EM SEU DISCURSO: -

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Decreto-lei n' 2.159, de 30 de agosto de 1984 

- (*) DECRETG-LEI' N• 2.159, DE 30 DE AGOSTO 
DE 1981 

Trâiisforma em cargos flnaJs de carreira os atuafs 
cargos em comissio de Subprorurador-GeraJ da Re
pública, Subprocurador-Geral Militar e 
Subprocurador-Geral do Trabalbo, e dá outras provi
dências. 
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Art. _ 29 _As promoções para os cargos finais de car
reira far-se-ào exclusivãmente pelo critério de nlereci
rilento, apurado dentre os membros da categoria ante
rior, em lista tríplice organizada pelos respectivos Conse

- Iho Superiores. 
Art. 31' As despesas decorrentes da execução deste 

Decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do 
Orçamento da União. · 

Art. 49 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de agosto de 1984; 163» da Independência, 
e 96• da República. -JOÃO FIGUEIREDO- lbrahlm 
Abi-Ackel. 

TERÇA-FEI_RA, 27 MAR 1984- DIÁRIO OFICIAL 
- SEÇÃO II 1949 

SECRE:T A RIAS DE ESTADO 

Ministério da Jusdça 

DEPARTAMENTO DO PESSOAL 

O Diretor-Geral do Departamento do Pessoal do Mi
nistério da Justiça, usando da competência que lhe foi 

Transforma em cargos finais de carreira os atuais 
cargos em comissão de Subprocurador-G-eral da 
República, Subprocuridor-Geral Militar e 
Su bprocurador-Geral do Trabalho, e 4â outras 
providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que subdelegada pelo artigo 111, item v, da Portaria Ministe-

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, III, da Const!tuiÇão Fede_ral, decre-
ta: 

Art. 1' São transformados em cargos de provimento 
efetivo, do final das respectivas carreiras. do Ministério 
Público Federal, Militar e do. Trabalho, com o aprovei
tamento de seus ocupantes, os atuais cargos em co.lnissão 
de Subprocurador-Geral da República, Subproc~rador
Geral Militar e Subprocurador-Geral do -Trabalho. 

§ 11' São criados seis cargos de Subprocurador
Geral d8 República, mediante a transfonnação de igual 
número de cargos de Procurador da República de pri
meira categoria. 

§ 29 São cTiados três cargos de Subprocurador-OeraJ 
Militar e três cargos de Subprocurador-Geral do Traba
lho. 

lhe confere o art. SS, item IJJ, da Constituição, decreta:_ ri<il_n'~ 246, de 2 de abril de 1981, e tendo em vista o dis-
Art, l~' São transformados em cargos de provimento posto no Decreto n9 85.631, de 7 de janeiro de 1981, re-

-- efetivo, do final das respectivas carreiras, do Ministêrío solve: 
Público Federal, Militar e do Trabalho, com o aprovei- Conceder apose:nt_adoria, de acordo com os artigos 

. tamento de seus ocupantes, os atuais cargos em comissão 101, item Ill, e 102, item I,letra4, da Constituição, com~ 
de Subprocurador~Geral da República, Subprocurador- binados com artigo 180, item II,§ 29, d3 Lei n9 1.71 1, de 
Geral Militar e Su6Procurador-Geral do Trabalho. 2_~ de_outubi:Q de 1952,_ com a_redação dada pela Lei n9 

§ }9 São criadõS-seis Cargos, de-provimento efetivo, 6:iJ2, d~ 4~ de -dezembrO de 1979, a Alberto Falcão Tei-
de Subprocurador~Geral da República., mediante a xeira, matrícula nl' 2.122.408, no cargo de Agente Admi-
transformação de igual número de cargos de Procurador nistrativo, classe C, código SA-801, referência NM-29, 
da República de primeira categoria. do Quadro Suplementar em Extinção da Empresa Brasi_-

§ 2~" São criados três cargos de Subprocurador~Geral feira de Notfcias- EBN, com as vantagens do cargo em· 
Militar e três cargos de Subprocurador-Geral do Trab'!_-:__ comissão de Direto_f da Divisão de Processamento de 
lho, todos _de provimento efetivo. - -nadOs da Secretaria de Documentação e Informática da 

(•) Republicado por ler saldo com incorreçõesno DláJ"foOIIclal de J !-8· 

MINJSTEIUO J'ÚBI,ICO FF.DEHAL 

Procur•dort. Cnal d• Reu(•J.Iic. 

seCretafli-Geral, observado o disposto no § 2' do artigo 
~--102 da Constit-uição (Processo n<? MJ-3 595/84).- Wal

ter Machado Oliveira. 

U•to.do"'tl"'la.-.:~r....-.t:ô:n.J2.1JJ, "uu .... -~en.•e:.m.•,.,. ... ~clo.~ 
~11c- do~ r-.incm~ 1t> 1Unbtér1~ I'Õbll.., re<W'!Ol, • CU!Cl,.,.,to ., ~oçw:>:1ta '""' -· 
IJ•, ,. ... ,.ld ntl,_,.J, e.a;,*~lrodtlt!il. 

~ ......... _ ..................... _ 

L.11J ~l!;{g:ltl.V.I :lr;qg.)...~ ~:1; - lOffl- I 

_.a..._~.!XI~___.!!L<P-.!!0~.,~~----~"~-+"-\n. _1!:..!.!:.6!....-~r--~ ~-~ _~a.er. 

~ -!::S~:~= : :::::: :;;:;-~ _; .... _;~I·_;__;=: 
-1!... ~~-IZ: t!!-!'!'E.l!!L---·- -~ -~~!!.. -~~- -~- _!-'.!! _ ___!,~- ·----~-
___J!_ 2-."fK!!.....!f_'!_:~ -~- --~~ -~~-· •• _.J_l..!!._.. --~~-~ ~-----~~ 
__p_ . ~w:o ~~ .!5 -~Lr::h!!.. _...,.!"•:<:1~- _,2!!_. __!!3!!.. _ __!?"'..;:!_ ------

-!!.. -~..M~~"!.~ ~"!... ~~..:.!!... _.:.':· ---~--~~ -~~:__. 

~-~~·~~~ .~~J~~~~~~~~~"-~~-~-L---~~ 
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E:rc:celentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, 

Ref.: PGR n• 52.635-82 
Márcia Itacolomi da Costa e outros, argllem a in

constitucionalidade do artigo 2"~" da Em~nda. Coristi
tucional n9 12, de 10-12-1_981, do Estado do Amazo
nas. 

Criação de municípios. Requisitos estabelecidos 
pela lei Complementar n"' 1, de 1967. Alegação
sem comprovação - até sua falta~ 

Parecer pelo arquivamento da súplica 
Márcia Itacolomi da Costa c outros cidadãos, ao que 

parece domiciliados em Manaus, Amazonas, requerende 
Vossa Excelência .. suscite perante o Egrégio -Supremo 
Tribunal Federal a inconstituciorialidade do artigo 29 da 
Errienda Constitucional n'l' 12, de HH2-1981, do Estado 
do Amazo_n_as .... _(que_) aumentou o número de munic_ípios 
do Estado do Amaz.onas__sern consulta plebiscitária ou 

verific<lçao dos requisitos exigidos pela Lel Complemen
tar n~ I, de 9-ll-67. 

Omítiram-se, po-rérri; ria -cOmprovação de suas ale
gações por isso que é conseqUência lógiCa que; se o pro
cesso legislatiVo de criação dos municípios deve ser pre
cedido decOm-prOVãÇão doS requisitos- estabelecidOS na 
referida Lei Complerrientar, quem alegar que tais requi
sitos não foram observados, terá de comprová-lo, o que
deve ser feito mediante certidões do JBGE, Tribunal Re
gional Eleitoral e Secretaria Estadual de Fíit-ã"riças con
soante determina o§ 2~ do art. 2~ da Lei Complementar 

"' I I 67 (pág. 6). 
Face à inépcia do pedido, o parecer é pelo seu arquiva

mento. 
Brasí1ia, 25 de fevereiro de 1983.- Joio Paulo Ale-

xandre de Barros. Procurador da República. 

O SR. P~ESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
_ a palavra ao nobre S_enador Gastão Miilter. 

J 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Peonun
cia o· seguinte diSC!Jr~o.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

O Estado de 8.-Paulo, um dos-maiS respeitados orgãos 
de imprensa brasileira, no dia 28 do corrente, na Coluna 
"Notas e informaçõ_es':, publicou um editorial intitulado 
"Vergonha" que é uma magistral acusação a precária si
tuaCKõ que-seVJveno -Brasil atual, diarite da falta áe pu· 
dor, com que os detentores do poder, faz 20 anos, aspi-
ram a mantê-lo indefinídamente. --

Faz o referido artigo, uma .denúncia, isto ê, a falta de 
vergonha que impera no Brasil. Faz um apelo aos diri
gentes atuais_ do Brasil que criem vergonha e diz por que 
de.<>sa necessidade de ter vergonha. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o documento, 
pois, os Anais deSta Casa merecem registrar o fãto, dian· 
te _dQ momento em que ViVemos.-

Eis__o que diz o Editorial intitulado "Vergonha": 
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Pro. curadoria Geral da República-. . -

Atas do Procurador-Geral 

Nos aut.os do UQcesso PGR nP 52~63S/62d 1nteress_!. 

dos J.~..ÁR~IA ITACOLOMI DJ... COSTA e outros .. no qual-se pede seja 

ar-gtl.Íde. a 1nconst:1 tucionali_-dade do ar-t .. 2' d& ::E._menêa Consti 't.ü

cional ns: 12~ de 10-12-81 ;--do Estado dó AmS.zona.s. prof'el--j desp_! 

cli~" em 3 de março de 1983. det-enn1.nar1do o :.;::g..ui.;;.amento. nos te.!:_ 

mos do parecer-elaborado & ~espe~to. 

Bra~il1a, 4 do março de 198~ 
INnçfNC!~~"PT!to~~ Çr(~J..tlQ.

P~OCUP.ADOR GERAL DA REPUBLICA - .. 

VERGONHA! 

VERGONHA! 
VERGONHA que recobre os brasileiros ainda 

t:rentes na existência de um pafs dist-into. daquelas 
republiquetas tão amargamente retratadas por Mi
guel Angel Astúrias em FJ Senõr Presidente; os bra
sileiros que acreditavam tivesse -sido superada-~ -
primeiro em 1945 e finalmenie em 1964 ~-a fas~-em 
que a vontade do sultão se impunha ao· sentimento 
da Nação. Sultão, porque a República que o últiino 
presidente do ciclo revolucionário, delegado das 
Forças Armadas, admíniStra ê um império orienta!, 
no qual os cidadãos se reduzem a objeto de sua vonR 
tade e o círculo íntimo do poder respira a atmosfera 
sinistra e decadente da corte czarista sob a influên-
cia de Rasputin. 

VERGONHA -porque Sãbem os poucos cidadãos 
que ainda têm senso crítico ·que o Brasil vi~e urli 
momento de ilusionismo, enquanto se debatem em 
deplorável miséria ta1vez nove décimos da_ popu
lação, encilhada por uma oligarquia que não quer 
afastar-se do poder. e essa oligarquia que destila a 
corrupção, veneno com que se dissOlvem os povos; 
com ele se ·deixaram embriagar os áulicos em todas 
as raSes de decadência; com ele se envenenaram os 
que esqueciam seus deveres no meio de festas, de es-
petâculos de gala de todo o gênero, embasbacados 
diante do poderio dirRse-ia inesgotâvel dos sultões. 
É a pi-apósito dessa- oligarquia, incapaz até de dar 
ao povo panem et circenses, que se pode repetir a 
observação de Sílvio Romero, amargurado com o 
ufanismo - vejam, com o ufanismo! ----:-~ os de onR 
tem .. ao menos davam, além da pagodeira, o pã,o ... 
os de ag·ora dão somente a avenida e os ... desfalR 
ques"! 

VERGONHA pÕrqUe não se vislumbra nos corR 
pos co'nstitufdos da Nação de onde pode partil- a 
reação contra aqueles que se utílizam do aparelho 
de Estado não apenas para enriquecer, nas ligações 
profundas e jamais reveladaS da oligarquia com __ a 
Coisa NOssa·~ mas para oprimif os adverSários pOfi~ 
ticos'e OS que penSalrt"de-iriodÔ diferente, além de 
Violentar a consciência morai da N-ãção a pretexto 
de defender a liberdade. 

VERGONHA porque não há um defensor da so
ciedade, um só, que se invista dos poderes que lhe 
confere a função de domlnus Utis para investigar, 

. contra tudo e to?os, as acusações que maculam a 

honorabilidade da classe política e mancham a hon
-ra de um candidato à Presidência da República. 

VERGONHA porque a Nação corre o risco de 
__ ~er gover11ada por _algl!:ém cuja hçmra dia a dia é 

posta em causal 
VERGONHA porqua a Nação trocou o preço 

da liberdade e da justiça pela aparência advinda da 
- se,&1lrança imposta e não ·consentida; porque admi

tiU,--prirrieiro com algum protesto, depois quase s_em 
nenhuin: que a Lei fosse des_virtuad3. e a Política fQSR 
se envenenada a tal ponto pela corrupção que o ho
inem do-povo, aquele que é o destinatário primeiro 
e último do-regiine da Lei e da democracia, passasse 
a descrer das instituições, da democracia, do ~oto e_ 
ã ver na ação _política tão-só a pres=ença dos siC-ários 
e dos córsários, no exa:to SCntido que_9_ corso teve 
quando era pr?~ica co~um dos sob~ran.os, 

- VFRGQNHÃ porqu~ os _órgãos dO-Çsil!dQ fo
ram ColÕCados a serViço do sultio _para esmagar as 
liberdades inerentes ao exercício ·aa ·repreSentação 
pOpul.ã:r ;·-para-SUfoCar aS diveCgêTtci8s ·existentes na 
Federação, para escarnecer do Legislativo. 

VERGONHA porque não há, em parte alguma, 
voz com poderes suficientes que se erga, para dizer 
aoS- olig:ircas- que pl-etendem assegurar sUa impuR 
nidade Pelos crimes comuns que cometeram -que 
a Nação não pode suportar os que nem sequer sa
bem repetir as eleições da República Velha, porque 
não têm o pudor que os fa1sficadores de atas faziam 
questão de ostentar. -

VERGONHA porque,_ apoiados na força da 
polícia, os oligarcaS pretendem fazer das Forças ArR 
madas âs defensoras de um statu quo imoral, decaR 
dente e pecaminoso; as garantes de uma politica aliR 
mentária, em que se dividem os gozos e as propinas 
do poder com um grupo de adventícios, política essa 
que se pretende c-ontinuar dividindo, apesar da 
.. crueldade dos fatos económicos que se não deixam 
reger por música!... venceramRse os prazos, os juros 
e as amortizações abriram as goelas, os credQ.:r:es esR 
trangeiros, em grita, quiseram ter notícias de seu 
ricOàinheiro". -

VERGONHA porque ê para defender essa poliR 
- tica alimentária da oligarquia e os caminhos escusos 
-que conduzem ao butim em que se transformou o 

Estado brasileiro que se armam as saJvaçiies como a 
do Maranhão, e se montarão quantos planos Cohen 
forem necessários para impedir a democracia de se 
afin~ar e os culpados de crimes comuns de ser jui~aR 
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dos à luz do Código Penal. r;: para manter tal siR 
tuação que nos faz sentir pior que os habitantes das 
republiquetas- que a oligarquia prepara o espírito 
das Forças Armadas, esperando ampararRse mais 
uma vez na granOeZa e na servidão militares para es-
magar os ans~ios de liberdade do povo, sobretudo 
seu grito por moralidade e honra! 

VERGONHA porque se perdeu a vergonha. 
Porque a Lei se interpreta a fim de servir aos pode
ros-os e não ao Direito; porque a amizade serve não 
para fortalecer cada qual no amor aos princípios 
morais, mas para traficar influências, gozar vanta
gens e forçar os costumes. 

VERGONHA porque nãô hã novo Rui que te
nha coragem de outra vez traduzir Farínaccius e giiR 
tar pelo Brasil a sábia lição, a (mica que assiste um 
povo ferido em sua honra e em seu orgulho quando 
o sultílo rompe o-pacto: "se o magistrado, faltando à 
jUstiça, já nâO 5-e ieputa magistrado, e passa a não 
ser mais que um sujeito particular, do mesmo modo 
_como nos é dado resistir à violência que qualquer 
particular nos faz, lícito senlelhantemente nos será 
tambénl resistir à injustiça do magistrado e seus ofiR 
ciais, pOís', obrando injustamente, não têm, repito, 
mais autoridade que se meros particulares fossem". 

VERGONHA porque se repetiu no Maranhão e 
se repete em todas as partes do Brasil o espetâculo 
d-o RiO- de Janeiro que Rui retratava: •• ... o ano pasR 
sado, o comandante da Brigada Policial no Rio de 
Janeiro baixava as mais severas instruções, impon· 
~ dt? aos seus guardas obediência absoluta às ordens 

recebidas, fosse qual fosse a natureza de que viessem 
a ser. Numa capital onde cada agente de polfcia traz 
na-algibeira, com seu revólver, o direito de resolver 
à ba,la o menor conflito, bem se vê o que quer dizer a 
autoridade armada, quando concita seus comanda
aos, sob a comiflação de sérias penalidades, a execuR 
tare-m· cegamente os mandados superiores. O coR 
mandante da Brigada revogava, com esse ato, o CóR 
d_igo Penal e _a Constituição. Mas que não poderá, 

~-hoje, no Brasil, o comandante de uma brigada?" 
- VERGONHA por tudo isso. Vergonha maior, 

- porérTI, dev~riam sentir os que permitiram que uma 
Nação _c_omo· o' Brasil chegasse a envergonhar seus 
filh.os.QUE AVERGONHA RECAIA, ENTÃO, 
SOBRE A OLIGARQUIA E SEUS SEQUAZES!"' 

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

O SR. PRESIDENTE (L0manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson "Carneiro. 

O SR. NElSON CARNEIRO ( PTB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cresce a onda de assaltos em Brasília, a cidade pagan
do o ónus do seu próprio crescimento, quando os apare
lhos de segurança _; a polícia militar e civil e órgãos au
xil_iares - materialmente desajudados e lutando com a 
insuficiêncía de pessoal, demonstram, claramétlte, que 
não têm condições satisfatórias para garantir a Vida e a 
propriedade dos br~silienses. 

Vejamos uma sucessão de manchetes, este mês, do 
-Correio Brazilfense e da Última Hora: no dia 1~>., "MascaR 

rados levam terror e pânico ao Plano Piloto"; no dia 2, 
"Mascarados dão __ baile na lei"; no dia S • .. Posto assaltaR 
do à luz_do dia na sul"; no dia 8,-"Garig Mascarada volta 
a assustar no Plano Piloto"; "Carro Roubado roda uma 
semana"; "Assaltantes agem armados no Plano Piloto"; 
no dia 22 ... Mistério no rastro dos encapuzados- polí
cia sem saída para série de assaltos"; "Padaria é assaltaR 
da"; no dia 23, "Trio mascarado fá é temido no Plano" e 
..Mascarados fazem cinco assaltos em meia hora". 

A simples citação dessas manchetes, com os antetítuR 
los .. Bandidos seqUestram e assaltam" e .. Violência bate 
recorde", resume um ·quadro de insegurança realmente 
espantoso, que se agrava -dia a dia porque, enquanto os 
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efetivos policiais são os mesmos hã dez anos e pouco au
mentou, nesse período, o número de delegacias, a popu
lação de Brasília quase duplicou neste decênio. 

Temós, Também, urri problema social a agravar a ques
tão: de um lado, a população rica das penínsulas e das 
mansões; no meio, -a Classe· Inédia do plano piloto, com 
funcionários, prOfissionais liberais e pequenos rendeiros; 
finalmente, a população paupêrrima das cidades satéli
tes, subalimentada e faminta, subempregada e desempre
gada, ocorrendo muitas vezes, o Chamado "furto faméli
co", a infância e aJuventüde marginalizada multiplican
do os pivetes e trombadinhas. 

Te-m havido casos em que um caminhão entra numa 
mansão do lago e leva tudo do seu interior, süiive e im
punemente. Como· o roubo de carros se multiplica até 
nas garagens dos blocos com vigilantes, o que dâ a enten
der o conluio d_os ladrões com __ ~es vigias, erri'ialguns ca-
SOS. 

A Secretaria- de SegUrança- não pode ignorar esses 
problemas. e preciso vir a público, para explicá-los e de
clarar, corajosamente, se hã deficiência d_e meios- ma
teriais e_ de pessoal -para o cumprimento da sua mis
são, quando Brasília se apresenta, hoje, como uma das 
cidades mais ihseguras do País. 

Era o _que tínhamos a dizer, Sr. Presidente~ (Muito 
bem!) 

DOCUMENTOS ;LQUE SE REFEJ!E O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

"Bandidos seqUestram e assaltam 

MASCARADOS LEVAM TERROR E PÂNICO AO 
PLANO PILOTO 

Um trio de_ hom~ns mascarados e armados_com 
revólveres- de grosso calibre espalhou pânic_o e teri'ór 
aos moradores da Asa Norte e da Asa Sul, na noite 
de sábado, após seqUestrar um rapaz na SQS 107, 
levã-lo para a Avenida W-3 Sul, onde roubou o Dei 
Rey do pai da vitima e, com o carro, os três ruma
ram para a SQN 309, onde assaltaram um posto de 
gasolirü1 e levaram Cr$ 3 milhões. 

A polícia foi ãcioi1ãâa lõgo -áP6s as operações ___ _ 
dos bandidos, mas até o momento não encontrou 
nenhuma pista dos marginais Item. locãHZóti"O Dei 
Rey, de propriedade de FranCiscO Santana Macha-
do. Residente no blocQ F, da SQS 107, FranciSco re
solveu procurar seu carro por conta própriã., percor
rendo cerca de 150 qúilômetros por locais suspeitos 
de Brasília, mas tambêm não conseguiu recuperar o 
automóvel. 
Seqüestro 

O filho de Francisco Machado, Jefferson Pedro
sa Machado, de 19 anos, saíu de casa às 19 horas no 
Dei Rey, placa BB-9741-DF, ano 82, e se dirigiu 
para o _bloco K, da SQS_ 107, onde apanharia um 
amigo. Ao des.cer do carro e trªncar a porta, porém, 
fái rendido_ pelos mascarados, que já se encontra
vam no estacionamento a espera de alguma vítima. 

Obrigado, sob ameaça de morte, a passar para o 
banco traseiro e ficar de cabeça baix.a, Jefferson foi 
seqUestrado e levado para a Avenida W-3.Sul, onde, 
na altura da quadra 5Q4, os marginais lhe tornaram 
documentos pessoais, talões de cheques e um· blu
são. Fazendo questão~de aterrorizar o rap-az, o trio 
perguntou_ se ele tinha arma e quem era seu pai. 

Após responder todas as indagações dos masca
rados, Jefferson teve uma supresa: o líder do trio pa
rou o Dei Rey, ordenou que seus- comparsas lhe de
volvessem todos os documentos, talões de cheques e 
o casaco. Depois, mandaram Jefferson sair do veí
culo e fugiram em alta velocidade. 

Atordoado e sem saber onde se encontrava, Jef
ferson telefonou de um orelhão para o seu pai, que 

tomou providências no sentido de apanhar o filho e 
procurar o Posto Policial n9 4, no inicio da Asa Sul, -
onde denuncfou a ação dos assaltantes. 
Violência no posto 

No Dei Rey tomado de ass_!llto, os_ mascarados s_e 
dirigiram para o posto de gasolina da 309 Norte. No 
estabelecimento se encontravam cinco bombeiros, o 
Vigia Regiilaldo Ferr~ira Dahora e o caixa-José 
Henrique Lopes Soares. O expedient~ já haVia en
cerrado. José ~enrique Soares fazia o balanço da 
teria do dia. 

Numa operação ráPida~ do"iS -dõs- bi:indidOS di:sce
ram do Dei_ Rey que havia sido estacionado em fren
te ao-posto: .Enquanto um mascarado permanecia 
ao volante do carro - cQin _o v_eículo ligado -
pronto para qualquer emerg_ência, os outros _entra
rarri no Posto de armas em punho e renderam todo 

_mundo. -
O vigia Reginaldo,_ armado, com uma faca, ten

tou reagir e quase foi espancado. Os bandidos os 
empurraram com violência contra uma porta e 
colocaram-no, juntamente com os outros funcio
nários, dentro do banhelro. De um dos funcioflârios 
foi tomado um relógio. O caixa José Henrique per
deu, ~létn d~'um _relt?gio, do~imentos pessoais, um 
bip e um blusão. 

Na gaveta do caixa se encontravam Cr$ 3 mi-
" ~ lhõe_s em dinheiro e seis talões de cheques, que tam

bém foram roubados. Após a fuga dos assaltantes, 
José Henrique telefonou para o dono do posto, Wil
frido Augusto Marques, residente no Lago- Sul, que 
seguiu às pressas para o estabelecimento e de lá ru

-mou para a 2' Qelegacia, onde pediu providências. 
O dOno do Dei Rey, Francisco Santana Macha

do, pede a quem souber do paradeiro do automóvel, 
telefonar para 243-2251." 

''MASCARADOS DÃO. 
BAILE NA LEI 

O líder do trio mascarados que, na noitC de sába~ 
do espalhou pâniCo e terror aos moridores da Asa 
SUl e da Asa NOrte, ·após seqUestrar -um rapaz e as;, 
saltar um posto de gasolina levando Cr$ 3 milhões, 
chama-se Hermes da Silva Coleto, o Fittipaldi. 
Margiilal considerado perigosfSSüno e condenado a 

-ffiais de_ lO anos _ _de prisão na Bahia, Fittipaldi foi re
conhecido pelos lábios salientes, através de fotogra~ 
fiã,· por Jefferson Pedrosa Machado, de 19 anos, se
qíiestrado no estacionamento do bloc_o K, da SQS 

~ fP?:, pelos mas_carados e levadQ para a 504 sul, onde 
foi abandonado~ Com o Dei Rey do pai do rapaz, o 
triq~assaltou o posto de gasolina da 309 Norte, após 
render sete funcionários e roubar Cr$ 3 milhões. 
Ontem à tarde, o Dei Rey placa BB-9741-DF, foi 
visto trafegando na Ceilândia Norte com os três 
bandidos em seu interior. A polícia, contUdo, está 
apática. Informações sobre o Dei Rey podem ser 
dadas aíravês do fone: 243-2251." _ 

"POSTO ASSALTADO Â 
LUZ DO DIA NA SUL 

O posto de gasolina da 113 Sul foi_assaltado on
tem à tarde, pela segunda vez, por dois homens ar
mados com revólveres calibre 38, após renderem 
dois frentistas e o" gerente, levando cerca de Cr$ 1,5 

- milhão, que estavam num cofre forte. No primeiro 
assalto, ocorrido na noite de 6 de setembro último, 
outroS dois bandidos roi..tb3.ram maís de Cr$ 3 mi
l~ões. Nenhum dos assaltos até o momento foi solu
cionado pela polícia. 

Não havia mOvimento no Posto, ontem às IS ho
ras, quando dois assaltantes surgiram de surpresa. 
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O frentista Mário Lúcio acabara de entrar na sala 
principal do estabelecimento, ondeja se encontrava 
o. gerente Evani\do Nunes Souza, de 29 anos. O ou
tro frentis-ta, Luiz Gcinzaga da Silva, estava do lado 
de fora. Um dQs bandidos, usando chapéu preto, de 
aba estreita e caída, rendeu Luiz Gonzaga. O oUtro, 
entfou na sala e encostou o revólver no ouvido di
reito do gerente, enquanto ameaçava matã-lo junta
mente- com Mário Lúcio, caso reagisse. 

Terror 
Neste momento, chegou o assaltante de chapéu, em~ 

pUrrando Mário LúCio com o cano do "38". O __ outro as
saltante, dizendo aos gritOs "râpido", .. rápido", obrigou 
o g~ente Ev.ilnildo Nunes a abrir o cofre, que estava 
numa pequena sala ão lado da principal. ""Fiquei tão 
nervo~o que demorei a abrir o cofre, mas acabei conse
guindo", diria mais tarde Evanildo, acrescentando que 
.. nunca tive lanto medo de morrerem toda a minha vida 
como no momento em que sentia a frieza do cano do re
vólver no ouvido". 

Com a· mesma tranqílilidade que chegaram no 
posto, ~após rec:olhererri o dinheiro no cofre e toma-

-rein o felógio de Pulso do -frentiSta Mãrio Lúcio, os 
bandidos caminharam em direção à quadra residen
cial e despareceram por entre os blocos-&em_deixar 
pista para a polícia. 

Uma g~arnição da Polfcia Militar, acionada ra
pidamenie pelo gerente, chegou ao posto e levou 
Ev_anildo para a i' DP. A Delegada plantonista Dé
bora Menezes_ fez questão de comparecer ao local 
do assalto, mas jâ era tarde." 

''VIolência bate recorde 
GANG MASCARADA VOLTA A 

. ASSU~STARPLANO PILOTO 

- QU8:frci- bandidos mascarados, todos armados 
com revólveres de grosso calibre e facas- três dos 

_ -quais são ·as· ffiesri:tos qUe no fim de semana anterior 
seqUestraram um rapaz na Asa Sul e com o Dei Rey 
do pai da vítima assaltaram um posto de gasolina na 
309 _Norte, levando Cr$ 3 milhões voltaram a espa
lhar pâniCO e tef-iOr no Plano Piloto, no 6ltimo fim 

_ de semana. A qUadiilha, até agoia não identificada 
pela políciã; após assaltar o baiano Arnaldo Barbo
sa Brandão, no estaciOnamento do bloco H, da SQS 
204, perto do Posto POlicial n9 4, por volta das 20 

- horas _de sá~ado, tomou seu Passat ano 80, placa 
AT-9238-DF, e se-dirigiu para a Asa Norte. Lâ, os 
marginais assaftaram, em menos de meii hora, o 
poSto de S:asolin~ da red~ Cãscão, situado na SQN 
409, levando cerca de Cii 2 milhões em dinheiro e 
CheQues, e a DiStribuidora de Produtos Alimentí
cios, na Avenida- da W-3 Norte, qüadra 704, rou
bando C!-$ 90"0 mil. 

O baiano Arnaldo Barbosa Brandão demorou 
três minu_tos pàfa caminhar do 'bloco H, onde mora, 
até o Posto Policial n9 4. Ele chegou à dependência 
policial arfando e, para surpresa dos estupefados 
policiais, contou que ao descer do seu apartamento 
e se prePar-aVa para entrar no Pãssat, foi rendido pe
los bandidos. O líder da gang, um homem preto, 
empunhando um "38", empurrou Arnaldo para que 
-ere ~paSsasse para o banco traseiro do veículo. Em
bora ~rrl d6Svantagerii, -o baiano lutoU Coln o assal
tante, cuja arma caiti- ao chão. Em seguida:, os ou
tros membros da quadrilha interferiram, mas Arnal
do ~nSeg"U1U se çl.esYencilhar e fugir correndo na di
reção do Post.Q _Policial. 

Dentro do Passat, segundo informou Arnaldo, 
estavam seus documentos, um pheque de Cr$ 103 
mil e Cr$ 30 mil em dinheiro. 

Baile na Polida 
Enquanto os agentes dO Posto Policial davam o 

alarme pelo rádio os bandidos trafegavam em alta 
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velocidade para a Asa Norte. No Posto Cascão, da 
409, o movimento acabava de encerrar. No estabele
cimento se encontravam o gerente Osfran Melo 
Vasconcelos e os frentistas José Ribamar Lima de 
Almeida, Francisco Edmo Rodrigues da Rocha e 
José Donizete. No melhor estilo dd filmes policiais, 
os mascarados chegaram ao posto dando um 
cavalo-de-pau no Passat. A seguir, desceram de ar
mas em punho, renderam os quatro funcionát:Jos e 
obrigaram o gerente Osfran a abrir o cofre, de Qnde 
roubaram Cri 2 milhões. Não satisfeitos, os assal
tantes tomaram CrS 25 mil do frentista José Riba
mar. 

A mesma cena de violência se repetiria em segui
da na 704 Norte, onde os mascarados invadiram a 
DiStribuidora: de Produtos Alimentícios e renderam 
e saquearam cinco funcionários. O encarregado da 
firma, Aluisio Rodrigues Gaivão, foi obrigado a en
tregar os CrS 900 mil que estavam no caixa. 

O empregado Petronilio Correia da Silva foi 1-ou
b~cio em Cr$ 70 mil; Narciso Telles Fernandes ficou 
sem Cr$ 35 mil; Antônio Gonçalves de S_ouza per
deu um relógio de pulso e José Costa Línla foi rou
bado em Cr$ 25 miL" 

"CARRO ROUBADO RODA UMA SEMANA 

O Dei Rey, placa BB-9741-DF, roubado no sába
do retrasado por três homens mascarados, em fre:nte 
ao bloco K, da SQS 107, e cjueem seguida foi usado 
num assalto a um posto de gasol~na ~a 309l'!oqrt_e! 
foi desovado no infcio -óa iloíte de sábado último em 
frente ao Edifício Ave Branca, na CSB 3, em Tagua
tinga. O Dei Rey foi abandonado por dois homens, 
um branco aparentando 45 anos, _e outro _negro c-om 
aproximadarriente -25 anos. Os assaltantes foram 
vistos pelos menores V.M.X., de 11 anos e W.D.S., 
de 16 anos, que brincavam no local. Segundo os me
nores, os marginais chegaram em dois carros, um no 
Dei Rey c; outro num Passat branco. -o homem mais 
velho desceu do Dei Rey com uma pasta marrom e 
saiu correndo para o outro veículo, que deixou o lo
cal em alta velocidade. SegUndo o proprietário do 
Dei Rey, Francisco_S,antana Machado, estava fal
tando em seu car~o- apenas um toca-fitas. 

O Passat ê o mesmo que foi roubado na 204 Sul, 
no fim de semana e posteriormente utilizado em 
dois assaltos na Asa Norte. Os autores dos roubos 
são integrantes da gug mascarada. A quadrilha 
manteve o Dei Rey num esconderijo na O~ilândia 
durante uma semana. Se os mascarados adotarem o 
mesrho mêtodo-,-o Passat só sÚâ deSovadO nq P~6xi
mo fim de semana, quando seria trocado por um 
outro veículo tambêm roubado." 

"ASSALTANTES ARMADOS 
AGEM NO PLANO PILOTO 

Rouban~m Passat, assaltaram dJstrfbufdores 
e posto numa s6 nolte 

Quatro homens armados com-revÓlveres e fazen
do uso de um Passat de cor branca cag_saratn verda
deiro pânico na Asa Norte. Eles atacaram primeiro 
uma distribuidora de alimentos na CLN 704 onde 
renderam quatro funcionários, levando mais de CrS 
I milhão em dinheiro. Depois passaram no Posto 
Cascão, da SQN 409, onde, numa nova investida, 
conseguiram mais de Cr$ 2 milhões em cheques e di
nheiro. Coincidentemente na Asa Sul, instantes an
tes um Passat de cor branca foi tomado de assalto 
por três homens armados, que atacaram n~- SQS 
204. 

Durante toda a madrugada de ontem a polícia do 
Plano Piloto foi mobilizada no sentido de deter os 
condutor.es do Passat branco que poderia ser o de 
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placa AT-9238-DF, de propriedade de Arnaldo Bar
bosa Brandão residente no Bloco H da SQS 204. Se
gundo os funcionários da Itaipu e do Posto Cascão, 
um do~ assaltantes era de aproximadamente 40 anos 
de idade, grisalho, e dois estavam usando meias de 
nylon para escoder os rostos. Apesar dos esforços, 
eles não foram encontrados. 

Na Itaípu Distribuidora de Produtos Alimen_ti~ 
cios estavam os funcionáriOs Petronílio COrreia da 
Silva, Na-rciso Teles Fern_andes, Antôni Gonçalves 
de Souza e José Co$ta_ Lima, quando_ três homemns 
desceram de um Passat branco, estacionado nas 
imeâiações. Um deles era clarO, aparenta uns 40 
anos de idade, de bigode, -barba raspada, e usava 
uma camisa de gola _rolê sob uma camisa social. Os 
dOis outros usavam-meias marrons e tinham de20 a 
25 anos de: idade. 

--os quatrO foraOti-CndidOs e ii-lãlttidos sob a mira 
de dois revólveres enquanto um terceiro apanhava 

- -os CrS 900 mil que estav~ no caixa da firma. Em 
seguida eles tomaram CrS 70 mil de Petronflio, Cr$ 
35 mil de Narciso, Cr$ 25 míl_deJoséCostaeum re
lógio Oriente de Antônio GOnçalves. Segundo as vi
timas- que os viram entrar no Passat e_ fugir para lo
cal ignorado o mais velho dos assàltantes estava 

~o usanão um revólver,. aparentemente calibre 32, en
quanto o~ outros dois utilizavam revólveres calibre 
38. 

Foi o encarregado da Itaipu, situada na loja 51 
do Bloco A da CLN 704, Aluisio Rodrigues Gaivão, 
que comunicou o fato à polícia, acompanhado das 

-quatro vítimas. Os funcionários alegaram _que não 
tiveram teriiPo para anotar as letras e número_s da 

- placa ao veículo que foi estacionada próximo aque~ 
la quadra comercial. 

Outro Assalto 
Cerca de uma hora depois os quatro homens vol

taram a atacar, desta vez no Posto Cascão da SQN 
409 onde renderam três frentistas que nada pude~ 
ram fazer para evitar Que todo o dinheiro do cofre 
fosse levado. Nesse posto o assalto foi praticado por 
quatro elementos, três dos quais com as mesmas ca
racterísticas âpontadas pelos funcionários da ltaipu, 
acompanhados de outro encapuzado. 

Os frentiStas Josê Ribamar Lima de Almeida, 
EfanciS_co Edmo Rodrigues da Rocha c Djalma Do
nizete foram supreendidos pelo quarteto que os 
imobilizou junto a uma parede e os ameaçou de 
morte caso tentassem uma re~ação. Todos os che-
ques e o dinheiro, somando mais de Cr$ 2 milhões, e 
que estavam no cofre. foram levados pelos assaltan
tes que tomaram ainda de José Ribimar Cr$ 25 miL 

Em seguida os quatro conhecidos fugiram no 
Passat da cor branca é não foram localizados pelos 
policiais do Plano Piloto._Antes desses dois assaltos 
o baiano Arnaldo Barbosa Brandão havia sido ata
cado por três homens __ armados com faca e revólver 
quãndo descia para apanh<~.r o seu Passat no estacio· 
namento d'o Bloco H da SQS 204. Elejá_havia aber
to o veículo de placa AT-9283 (DF) ano 80, quando 
os três o renderam, tentando colocá-lo dentro do 
veículo. 

Temendo ver sua situação mais agravada Arnal
do não obdeceu ao trio, que passou-ãespartcá-lo na 
tentativa de colocá-lo à força dentro çJo seu carro. O 
Baiano reagiu, se atracando com o homem que esta
va ã.rmado com o revólver e nesse momento a arma 
caiu ao solo e Armando aproveitou para correr_. 

Os desconhecidos entraram em seu veículo e fugi
ram levando sua pasta com dinheiro, cheques, car
tões de crédito, cheque do Imposto c_le Renda, docu
mentos pessoais e; do veículo. Ele afirmou aos poli· 

·-ciais do Posto Policial n9 4 que dois assaltantes eram 
morenos e usavam armas. O terceiro maiS-Claro, ca
belos lisos e curtos e de est<~.tura baixa não apresen
tavam nenhuma .. arma. 
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Até o final da tarde de ontem o Passat ue Arnal
do Barbasa não .ha~ti'~ 'sido localizado. Os assaltan
tes que Júcraram muitos milhões numa só noite não 
foram encontrados pela po!fcia." 

MISTÉRIO NO RASTRO 
DOS ENCAPUZADOS 

Polícia sem safda para série de assaltos 

A políCia de Brasília, viu-se diante de uma série 
de_ ações de homens ençapuzados que, na noite de 
sábado, fizeram site assaltos no Plano Piloto. Rou
baram primeii-o um Passat marrom metálico, na 
Asa Sul, e com esse veículo .. visitaram" vários co
mércios em pontos diversos da cidade, deixando às 
tetas as equipes policiais destacadas para a perse
guiçãO aos marginais. Apesar dos esforços, os enca· 
puzados conseguiram safar-se(. 

A primeira vítima dos en'capuzados, armados, 
com revólveres, foi o -comerciante Rodrigo Flâvio 
Samoriz, que trabalha no Ediffcio Anhangíiera, no 
Setror Comerciai Sul. Ele saia em seu Passat de pJa .. 
ca BC 7198 DF da SQS 307 quando foi atacádo pc
los três homens que usavam capuz deixando apenas 
os olhos à mostra. Mediante as ameaças de morte, o 
comerciante teve que entregar aos assaltantes o seu 
Veícülo. -

Perce:bendo a direção tomada pelos desconheci
dos, Rodrigo Flávio; que~ solteiro e tem 18 imos de 

___ idade apanhou uma Brasília de um amigo e saiu em 
perseguição. 

Os encapuzados encostaram o Passat BC 7198 
DF nas proximidades do Posto Cascão da SQS 406 
e quando um deles apontava o revó1ver para um dos 
frentistas, o comerciante deu um alarme gritando 
para que tomassem cuidado, pois se tratava de um 
assalto. 

Enquanto um dos funcionários do Posto recebia 
ordens para reunir os colegas e entrar no escritório, 
onde abriria o cofre um dos assaltantes alertou o 
homem que o ameaçava de que .. havia sujado". 
Imediatamente, os assaltantes que estavam fora do 
veiculo se juntaram ao terceiro que permanecia no 
carro e fugiram. O gerente do posto, Vilmar Vieira 
da Conceição Coritou à policia que o bombeiro- José 
Simão percebeu que a placa do veículo no qua'I os 
assaltantes fugiram era BC 7198 e a cor martom me
tálico. 

Depois desse roubo, os três encapuzados segui: 
ram para a Vila Planalto, onde atacaram primeirO o 
Posto de Gasolina Palace. Josê Emanuel ,de Jesus 
Barroso Pereira estava fechando o caixa qUando os 
três apareceram no Passat marrom metálico. Dois 
deles de arma em punho entraram no eScritório e 
renderam José Emanuel que diante das artnas não 
teve como reagir. Os encapuzados levaram CrS 280 
mil em espécie e em seguida visitaram um bar nas 
imediações levando pequena quantidade em din~· 
ro. . . 

Segundo José Emanuel que mora na Quadra 18 
n-o VaiParaizo I, em Goiâs, -os Homens fugiram no 
Passat cuja placa ele não pode anotar. Imediata-. 
mente ele comunicou o fato à polícia que se juntoU 
ao efetivo da Asa Sul todos na captura aos encapu· 
zados. 

Dez minutos depois os três atacaram a Panifica
dora Doçura, situada no Bloco B da CLN 209. A 
proprietária Sultana Larrat Salgueiro servia um frC:.: 
guês quando foi surpreendida pelos três homens de 
armas em punho. Imobilizada, ela não pode evitar 
que: os estranhos levassem CrS 300. mil em espécie o' 
ai_nda vários pacotes _de cigarros. Sultana, que é ca· 
sada, tem 50 anos e mora na HIGS 715, não obser· 
vou o veículo em que os três assaltantes1 fugiram,. 
mas um freguês sim. E coincidentemente eram os 
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mesmos que haviam atacado na Vila Planalto no 
Passat BC 7198_ OF. 

Diante dessa quarta comunicação de assalto, a 
polícia civil já pedia reforços de equipes do Grupa
mento de Operações Especiais --GOE e juntos pas
saram a fazer cercos e a tentar, de todas as manei~ 
ras, a· captura dos três homens. 

Poucos minutos depois outro corriérdo na Asa 
Norte é atacado pelos encapuzado s. Foi a vez do 
Kanecão situado na SCRN 704/705. O proprietário 
Nelson Francisco Locatelli foi rendido bem como 
um freguês e tiveram que suportai pã.Ssivos a ação 
dos encapuzados. Conservando sempre suas armas 
·em direção às vitimas. os assaltantes recOlhera, da 
casa CrS 30 mil em espêcie e do freguês de Locatelli 
um relógio Oriente e CrS 40 mil em espécie. Em se
guida, de acordo com_as inform.a.Ç(jes das vítimas, oS 
três entraram no Passat de cor marrom metâlico e 
fugiram. 

Nelson Francisco, reSidente no Bloco D- da 
SCRN 104f5, informou que o assalto foi muito rá
pido e por isso foi dific:il memorizar as cara_cterísti
cas do três homens, armados. Esse foi o quinto co
municado feito à polícia, que até a manhã de ontem 
empreendia buscas no sentido de localizar o veículo 
roubado e os cncapuzados. 

Somente uma hora depois do assalto ao Kanecão 
foi que o _bando voltou a atacar e desta vez com 
mais reforço. Outro homem encapuzado se somou 
ao grupo e por volta das 22 horas, entraram na Pa
nificadora e Confeitaria Castelo,- situada nas lojas 
13 a 17 do Bloco B da CLN 409. O proprietário do 
estabelecimento, Horácio Francisco Rollo, estava 
com mais três funcionários, quando tr_ês homens 
avaçaram em sua direção. O qUarto asSaltante per
maneceu no veículo, enquanto os três espalharam o 
pânico dentro do comércio. Ameaçando a todos de 
morte, os três homens com caPuzes levaram Cr$ 150 
mil, fugindo em seguida no Passat BC 7198 DF. 

Características 
Segundo todas as vítimas dos encapuzados, um 

deles era de estatura média, moreno._ aparentava ter 
de 20 a 25 anos e usava jaqueta preta. O segundo era 
moreno, de 20 a 24 anos e usava calça e camisa escu
ras. o terceiro era claro, baixo, aparentava ter de 40 
a 45 anos de idade e usava um casaco bege. Esses 
três foram descritos pelas primeiras vítimas e quem 
informou sobre o quarto assaltante foi o proprie
tário da panificadora Castelo. Segundo ele, tinha 
cabelos grisalhos, também aparentava cerca de 40 
anos e usava boné. 

Apesar de a polícia já ter nomes de alguns suspei
tos, prefere manter" em sigilo para a complemen
tação das investigações. Comentaram duas das víti
mas que é bem provável que eles tenham deixado 
Brasflia na noite de sábado, pois o tanque do Pas
sat, segundo o proprietário estava cheio, mas devem 
voltar, pois são daqui, jâ que demonstraram conhe
cer muito bem a cidade, não se deixando apanhar 
pela polícia. 

"'PAPARIA!'; ASSALTADA 

Na madrugada de ontem, três homens armados 
com revólveres renderam o vigia da PanifiCadora 
Delicia, sitUada na CLS 20b;eroubaram dinheiro e 
cigarros. O Vigia Hélio Reginaldo Pinto foi amarra
do com cordas de nylon e só conseguiu se safar ao 
amanhecer do dia, quando procurou a polícia para 
registrar o assalto. 

Por volta das 3:30_horas, Hélio Reginaldo circu
lava pelas imediações da panificadora quando foi 
surpreendido pelos três desconhecidos que, arma
dos com revólveres, o imobilizaram. Como não c-on--
seguiram as chaves do estabelecimento, os assaltan
tes quebraram um dos vidros da Panificadora e en-
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traram, amarrando o vigia, que foi deixado em um 
canto da loja. Sem na_d_a poder_ fazer, H~l!o Reginal
do presenciou os três apanharem do caixa Cr$ 200 
mil e ainda, cerca de Cr$ 120 mil em cigarros diver
sos. 

Em seguida os três homens fugiram, deixando o 
vigia" amarrado. Só_ na manhã de ontem Hélio _Regi
tia ido Pinto comunicou o fato ao gerente da panifi
cadora, Reginaldo de Souza, qUe acionou a "políCia. 
Apesar dos esforços, o trio não foi localizado. O_vi
gia Hélio desc_art_ou a possibilidade de os assaltantes 
estarem utilizandO qualquer veículo e assegurou que 
eles também não estavam com máscaras." 

"'TRIO MASCARADO JÁ É TEMIPO NO PLANO 

Os Com_efclãtifes da Asa Su_! ~da Asa N(lrteestão 
vivendo momentos de pânico e terror só de pensar 

- -- "r'ta posSibilidade de ter seus estabelecimentos assai-
- tados. a quaiCi-uef momento; -Pelo trio maSCarado. 

Hã quase Um mês aSíndo no Plano Piloto, os masca
rados são um negro aparentando 27 anos, um more
no Com cerca de 25 e um senhOr de cabelos griSa
lhos, com mais ou menos 45 anos. A maneira de agir 
dos mascaradosjã é conhecida: sempre nas noites de 
sábado, eles surgem de surpresa em alguma quadra 
da Asa Sul, tomam -um carro de assalto, seqUestram 
o motorista e, após dispensá-lo em algum lugar no 
centro da cidade, se dirigem para a Asa Norte. Lâ, 
invadem e assaltam postos de gasolina. panificado
ras, churrascarias e estabelecimentos comerciais de 
g~ande movimento. 

_Conforme observava ontem o delegado-chefe da 
2• DP~ da Asa Norte, Evaldo Carneiro, "'esse trio já 
está me debtando encucado"._Após perguntar a seus 
poticiilis sobre quem podederia ser .. esse velho de 
cabelos grisalhos", o delegado Evaldo Carneiro dis
se que seu sonho é .. botar as mãos nesses mascara
dos", O titular da 2•_ Delegacia já realizou com seus 
homens inúmeras diligências visando à identificação 
dos assaltantes. Mas as_ investigações sempre esbar~ 
ram num mistério: onde localizar o trio e _c.omo 
identificá-lo, se cada um deles só atua com máscaras 
ou capuzes? 

Os mascarados já fizeram pelo menos 15 assaltos, 
um dos quais contra as Casas Pernambucanas, na 
avenida W-3 Sul. No último fim de semana pratica
ram cinco assaltos em meia hora. Nenhum dos rou
bos foi solucionado pela polícia, cujas autoridades 
- ao que parece- estão insensíveis diante da gra
vidade da situação. O fato é que, embora o Correio 
Braziltense tenha alertado, no fim de semana retra
sado, sobre a possibilidade de os marginais volta
rem a atacar, a Secretaria de Segurnaça Pública não 
montou nehhum esquema especial para pegar o trio 
em flagrante. . 
~-Por isso, -os- corrierC:iantes devem ficar atentos e 

tomar as seguintes precauções: mailter guardas de 
segUrança em seus estabelecimentos, caso-não quei
ram fechar suas casas antes das 20 horas e ao escure
cer retirar todo o dinheiro existente em caixa e 
transportá-lo para local seguro. Caso- um estabeleci
mento seja invadido, n.inguêiri deve reagir. Do con
trário pode haver morte. Os fregueses também não 
devem reagii e, se possível andar somente com ta
lões de cheques. Devem evit<i.r Usar jóias e relógios 
de valor. Um par de brincos e um simples cordão de 
ouro sempre atraem um assaltante." 

MASCARADOS FAZEM CINCO 
ASSALTOS EM MEIA HORA 

O frió masCarado-- chefiado por um homem 
aparentando 45 anos de idade -, que há quase um 
mês vem assaltando estabelecimentos com~rciais I! 
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postos de gasolina na Asa Norte, após tomar veicu
los de a_ssalto na Asa Sul, depois de uma semana d~ 

- trégua; -volto_u á ãtaCar na noite dC -sábadO último. 
Desta vez, porém, os bandidos- cuja identidade é 
considerada um mistério para a polícia - resolve
ram desafiar abertamente as autoridades da Secreta~ 
ria de Segurança Pública: em meia hora, fizeram 
-cinco assaltos, dois na Asa Sul e três na Asa Norte, 
Nesse período, nenhuma viatura policial se encon
trava na área de atuação dos assaltantes, que conse
gl}iram escapar na maior tranqUilidade, num Passat 
ro-ubado. Onteni., nas dependências policiais do Pla
no Piloto, agentes e delegados comentavam a audá

Cia-dos mascarados, o alarmante índice de criminali
dade no Distrito Federal e a crise que, desde o início 
deste afio-, sê verifica na Polícia Civil. 

N_Q_ mdhor estilo de filmes policiais (só qUe, neste 
""'filme", a políciã não aparece), os três assaltantes 
começaram a espalhar pânico e terror no interior da 

"Quadra 307 Sul, Onde interceptaram o Passat mar
rom metálico; placa BC-7198-DF, dirigido por Ro
drigo Fiá vi o Roriz, de 18 anos. Eram exatamentc 
20h20rriin. Tom Váiías ·armas apontadas para sua 
cab~a, o rapaz abandonou o veículo no qual o trio 
fugiu em alta velocidade. 

Posto de GasoUua 

.Às 20b30min, os mascarados chegaram ao- Posto 
Palace, na Vila Planalto. Estacionaram o Passat em 
frente às bombas de gasolina e desceram de revólve
res em punho. Várias pessoas que estavam nwn bar 
nas proximidades fugiram aterrorizadas. O gerente 
do posto, José Emanuel de Jesus Barroso Pereira, 

__ r~idente em Va!Paraíso, e que fechava o movimen
to do dia, fOi ameaçado de morte. O chefe do tri_Q 
colocou o cano de um revólver de tamanho exagera
do na boca do gerente: "E, se bancar o engraçadi· 
nho, estouro sua cabeça; não estamos aqui para 
brincãr de assaltantes", ameaçou o líder dos masca
rados. 

Suando e tremendo dos pés a cabeça, José Ema
nuel entregou Cr$ 280 mil em dinheiro aoS bandi
dos, que deixaram o local tão rápido como chega
ram. Apesar de tudo, José Emanuel "deu graças a 
Deus" por ter saído com vida ... Dinheiro não vale 
nada, mas a vida d"ã gCnte é diferente", diria ele, 
após a fuga do trio, aos populares que se acercaram 
do posto querendo saber detalhes do assalto. 

PaniOcadora 

Da Vila Planalto, os marginais se dirigiram para 
a 209 N arte, em cuja quadra comercial, no conjunto 
B, loja 19, invadiram a Panificadora Doçura. Eram 
20h40min. A comerciante Sultana Larrat Salgueiro 
Bano, de 52 anos, quase sofreu um enfarte ao notar 
três homens mascarados apontando revólveres de 
grosso calibre para ela e para os fregueses. "Não es
tamos brincando_ de cinema, isso é um assalto, que 
ninguém se mova", gritaram os bandidos. , 

Todo o dinheiro arrecadado naquele dia, cerca 
de Cr$ 300 mil que estavam no caixa, foi arrebatado 
por um dos marginais. Os fregueses foram saquea· 
dos. Nenhuma das vítimas pronunciou qualquer pa· 
lavra. Estavam lívidas. Silêncio total. A fuga tam
bém foi fápida, Depois, o alarme. Masjã era tarde. 

Chlll'rascaria 

Cinco minutos-depois, o trio estacionou o Passat 
nos fundos da Churrascaria Kanekão, na 704/705 

-. Norte. Naquele momento, se encontravam dentro 
do estabelecimento um casal- que jantava tranqUi· 
lamente-, cinco garçons e o gerente Nelson Froin'
cisco LocateiJi. Um dos assaltantes ficou na porta 
dos fundos. O outro na porta da frente. E o terceiro 
se aproximou do caixa. Apontou o revólver para a 
testa do gaúcho Nelson Locatelli e exigiu dinheiro. 
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Apesar do sufoco, o gerente empurrou para um 
canto, embaixo do balcão, uma pasta contendo CrS 
1 milhão e 200ffiil. O mascarado não percebeu o 
movimento. Dell.üó- do caixa; havia CrS 30 mil, que 
forarit entregUes ái:> asSaltante. Depôis, o baildido se 
aproximou do casal, a esta altura engasgado, e lhe 
tomoU CtS 40 mil e um relógio-de pulso. A esposa 
do freguês quase perdeu os sentidos. Ato continuo, 
a dupla deixou a churrascaria sem- importunar os 
garçons. 

Outro posto de gasolina 

No posto de gasolina da rede Cascão, na 406 Sul, 
o gerente Vilmar Vieira da Co_nceição fechava o cai~ 
xa, quando, de repente, teve sua atenção despertada 
para um Passat marrom metálícQ _que parava no lo
cal cantando pneus. Os assaltantes jã desceram do 
carro empunhando revólveres, se aproximaram do 
frentista José Simeão, mas, nesse momento, surgi
ram alguns populares nas proximidades e, por esse 
motivo, o trio desistiu do assalto. O_ gerente infor
mou à Polícia que os marginais chegaram ao posto 
as 20h50min. 

Depois dessa operação, o trio sumiu. O_Passat_, 
não foi recuperado. Como jâ é rQtina, os mascara
dos devem voltar a atacar no próximo run de sema
na. Já sabendo da maneira de atuar dos assaltantes, 
muitos comerciantes da Asa Sul e da Asa NOrte iii~ 
formaram que, no próximo sábado, irão feChar seus 

, estabelecimentos logo ao escurecer. 

O SR. PRESID_~E (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao n__obre Senador Lo1,1rival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS.,- SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

No último -dia 9 de novembro, transcorreu o primeiro 
aniversârio do falecimento do saUdoso Senador Nilo 
Coelho. DeiXOu ele o Congresso Nacional profundamen
te consternado, ao mesmo tempo em que toda a Nação 
Brasileira tambêm chorava a irreparável perda de um 
dos seus mais eminentes e dignos filhos. 

Tendo conhe_cido o s~u,J.ciQ_s..Q e igsigne eX:-Pre~idente 
do· Senado Federal hâ 44 anos,- desde quando seu cole
ga na tradicional Faculd.ad_~ de Me4icina da Bah_!a, - à 
medida ç:m que os anos foràm se escoando, as reiaÇq_~'s dC 
amizade que nos aproximavam se fortaleceram e consoli
daram defiriitiVamerite; em.-- VirtUde das afinidades de 
ideais e de profissão: --integrãdos ambos na medicina e 
na política. __ 

Além disso, quis o destino que trilhãssemos rOteiros 
paralelos na vida pública;. Secretário de &tado, Deputa
do Estadual, Deputado Federal, Governador e Senador 
da República para mencionar, apenas-, alguns aspectos 
de uma- trajetória precondicionada pelas exigências das 
realidades nordestinas e da mesma incoercível vocação 
político-administrativa. 

Vidas partílelas, poder-se-ia afirmar, como aconteceu 
com vâriQS dos colegas e amigos que, tendo tlllla for
mação aca"dêmicá semelhante, Se encontraram, poste
riormente, na Câmara dos OCputados, no Senado Fede
ral, ou nos governos dos respectivos Estados. 

As recordações e as velhas amizades, tanto quanto as 
v.icissitlldes da e:x:istência, nas horas luminosas dos êxitos 
obtidos, como nos momentos de tristeza geradas por -al
guns inevitáveis reveses, são circiínstãrieias e acoriteci
mentos que exercem uma influênciã decisiva na vida dos 
homens públicos. 

Não poderia, portanto, deixar de extemar, neste ins
tante, ao evocar a inolvidável personalidade de Nilo 
Coelho, os meus sentimentos-deamizade, profunda ad
miração e respeito, que são também compartilhados por 
todos quantos tiveram o privilégio de conhecer de perto 
o insigne-e biavo ·serianejõ pernambucano, que-se proje
.tou na históría -peta seu excepcional desempenho como 
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um Presidente do Congresso Nacional que soube honrar, 
com ine~cedívei coragem e dignidade, o Senado da Re-
pUblica, o Nordeste e o Brasil. ~ --

Eram esta-s as concisas reflexões que desejava fazer, ao 
relembrar, comÕvido,. a invulgar personalidade de um 
homem de bem, cuja vida ffiodelar e lumitl.osa, ê ·motivo -
de orgulho para a classe política e para a Nação Brasilei
ra. 

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

- O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jú_nior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HitLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte dis_curso.) -Sr. P~identet Srs. Senadores, a 
discriminação de renda, em nosso Pafs, nãÕ atiilge, em 
toda a sua crueldade, apenas as pessoas fisicas, divididas 
entre aquelas que têm o poder de repassai- a carga fiscal e 
a grande maioriã que paga integralmente os impostos de
vidos. 

O aparelho fiscal nacional tem sido mais profunda
mente perverso quando atua nas esferas municipah es
tadual, _sugando ~ecursos de regiões carentes, sem que 
haja sequer o retorn_o dentro_da racionC!-lidade desejada. 

Um casojlustrativo dessa desequilibrada partilha dos 
tributos requerido está_ no documento enviado ao Senhor 
Presidente,_da República pelo Prefeito do Município pa
r~e_nse_ de Redenção. 

_Situad_o nUma_ das_ regiões ffiais rica~ cfo :PafS ~o,auri
fero ~ui-do ~ará --e aPesar do seu g~ande deSeDvolvi
mento, Redenção não s6 não tem da Fazenda Nacio-nal a 
resposta à sua contribuição ao fisco, como - por iticrf
vil qui pareÇa - teve reduzida sua quota no Ftindo de 
ParticipaÇãO dos MunicípiOs. 

Na exposição que enviou ao PreSidente Figueiredo, o 
Prefeito AfCelide Veron_ese i[lformou a viol~nta r~t;fução 
~a- guota _rec~?Ida e~ outubro último em relação _ao mês 
anter1or.-uu seja: -- -- -~ 

Setembroj84 ....•••.•.• _ ....... CrS 49.072.019 mil 
Outubroj84 .................... Cr$ 27.845.874 mil 

Ora; Sr. Presidente, um município-que apteserita um 
dos mais altos surtos de desenvolvimento é porque pro
d!JZ sobre _a Nação; em contrapartida, tem também 
riiaiores rCsponSabilid.ades-sociais:-Pols êjUstiimêiif~ esse 
Município- que tem reduzida sua fatia no bolo de uma 
das suas fontes q-ue servem de sustentação ao-seu erârio 
,;_ a outra é o ICM. 

Neste momento, reforço- o apelo feito pelo Prefeito 
MuniciPal de Redenção ao Senhor Presidente da Re
piJblica. E espero mest.no que o chefe do Governo enCon
tre al_guma flexibilidade no aparelho fazendãrio para 
corrigir essa distorção gravíssima. 

Para um País que pratica urna das mais vesgas justiças 
fiscais do mundo, só mesmo a compreensão e o_ realismo 
dos_ governantes podem corrigir distorções como a apon
tada pelo dirigente municipal de Redenção. 

Todos nós,sabe~os q!l~ o ren1êdiç definitivo para essa 
problemática ê a refOrma tributária. Mas, enquanto essa 
reforma não Sai ·da gaveta, espera-se que pelo menos ca
sos-como o de Red~nção que __ devem estar acontecendo 
com_centenas ou_ milhares de outrils unidades municipais 
tenham os seus parcos recu!sos atuais pelo menos preser
vados. O_o coptrâ.rio nos e.nc::.ontraJ'CilJOS num faís em 

"que a burocracia em vez de distribuir a justiça fiscal ad
ministrará o re_verso, - a injustiça fiscal. 

Aguardo boas notícias para Redenção. Que, rlo fundo, 
sejam boas notícias para niilhares de MunicípioS fnjus
tiçados pela Fazenda Nacional, em sua tumultuária re
distdbuição ~dos tributos arrecadadOs. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. :{~1u-ito- bem_!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobr~ Senador Jorge Bornhausen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PDS - SC. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores,r· 

Novembro de !984 

Foi na de_fesa dos interesses dos catarinenses e para 
deixar expresso o sentimento de noSsa gente, que o Go
Vern-aãor Espeiidião Afuin dirigiu ao EXcelentfssimo Se~ 
nhor Presidente da República o st:guinte tC:lex: 

.. Saflta Ó!.tãilt:ul"roi, comO Vossa Excelência estã in~ 
fãffuà-do;-víthlià"-de riova:s inundaÇões no ffiês de agosto 
próximO Pássado: 82 municípios forain declarados em 
estado de calamidade pública. Os prejuíZos levantados 
atingiram o montante de 421 bilhões· de cruzeiros; sendo: 

99 bilhões em obras públicas 
so-bilhões em. -ãgríCUltura 
4t lillhões ·rio -c·oinêfcio 
225_ bilhões na indústria 
Esclareço que os prejuízos da indústria e do comêrcio 

foram apurados por técnicos do Sistema FinanceirQ Es~ 
ta dual que levantaram os números cas_o a casO, os- quais~ 
por solicitação Jrifnha, foram homologados pela agência 
local do Banc_o do BrasiL Antes mesmo de concluídos os 
levantamentos de prejuízos, VoSsa Excelência aprovou 
liberação de recursos nos seguintes montantes: 

A- 12,4 bilhões para despesas de atendimento aos 
flagelados, especialmente as relativas a comida, roupa, 
combustível, etc.; 

B --2-5 bilhões paa prosseguimento das obras do 
DNOS; 

C -10.0 bilhões_ para obras de emergência; 
o-:_ 15,2 bilhões-para aquisiÇão de eqUipamentos de 

defesa civil e·vçltados à segurança de pessoas e empresas. 
As- importâncias especificadas nos itens C e D foram re
duzidas a 24,5 bilhões de cruzeiros,-·cooforme EM n"' 
711/84,-da SEPLAN, aprovada por Vossa Excelência 
dia 8 de outubro-de 1984. 
- A importâncía prevista no item A foi reduzida a ll,S 
bilhõeS, dos quaisjã-_forain liberados 6,1 bifhões; Â ex
ceção deste~ recursos nada foi liberado atê esta data._ 

As pessoas físicas seria-m atendidas através de créditos 
pessoais_. d~fitlándo-se 10 bilhões para atender as 
faniilias da área urbana atravês da CEF e Iú bilhões para 
as famílias da área rural, atendidas através do Banco do 
Brasil. 

Referidos créditos estariam limitados à impOrtância 
de 800 ri1i1 cru_zeiros por dependentes até o valor mãximci 
de l milhão de cruzeiros por famflia. 

A indústria e"'o ColhérCfo, qti.é.seriam atendidos pela 
reativação das linhas de créditos --AFERSUL operada 
pelo Banco do Brasil e PROESC operado pelo BNDES 

_as quais se destinaram em princípio --120 bilhões de 
cruzeiros, não tiveram··até o mome;óto, qualquer perspec
tiva de crêdito. As linhas de crédito a que me refiro fo
ram asSegurãdas por decisão do Sr. Ministro da SE
PL_AN, designado p_~_r Vossa Excelência para coordenar 
as pfovidênciaS-conéetnefltêS à a~sisté_ncia a Santa Cata
rina. 

Agora, porém, sou informado pelo Sr. Ministro ·da 
Fazenda que ê impossível sequer revigorar tais linhas de 
créditos. 

Não -·passo, Senhor Presidente, assumir esta in!or
mcr~ão como desJU.;ntido à autorização do Sr. Ministro 
da SEPLAN, datada de 14-09 próximO passado ·e não 
Concretizada até hoje. Permito~me lembrar a Vossa Ex
celência que nosso Estado, caracterizado pela predomi
nância de capital genuinamente nacional, corre sêrio ris
co de ver este patrimônio comprometido, dado o desâni
mo e o desinteresse que toma conta do nosso empresário. 
A perplexidade é geral e a desesperança inibe as iniciati
vas. Malgrado toda esta s~t-~ação, numa ati_tude antes de 
mais nada patriótiCa, decidiram os empresáTios catari
nenses não- disPensar ·qualquer empregado _em função 
dos prejuízos verifiC'ado"S pelas cheias, vendavais e outras 
intempéfieS. Da minha parte, Senhor Presidente, tenho 
feitO o- que é possível a um Governador fazer. Cantatas 
na Csfera oficial s_ãõ inantidos com freqüéncia, sem entre
tariü) obter-se qualquer resultado práticO. 

Ê por isso que em nome da economia catarinense e em 
defesa das mais legítimas aspirações da gente catarinen

- se, apelo a VosSa Excelência para que deterinine a ime-
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dUlta operacionalização das linhas de crédito, capazes de 
soerguer nossa economia e manter em índices razoáveis 
os níveis de emprego. Atenciosamente - Esperidião 
Amin, Governador do Estado". 

Pela importância do gesto, julgo imprescindível tornar 
público, da Tribuna desta Casa~ minha irrestrita solida
riedade à firme determinação do Governador do meu 
Estado em cobrar das áreas administrativas-do GovernO 
Federal os a uxnios e ações prometidas e, por justiça, lhe 
são devidas. 

Quando das calamidades de 1983, que traumatizaram 
toda a Nação, fái àiril ínúmeras-dificuldadês que Santa 
Catarina viu atendidas apenas parte de suas justas postu
laç_ões. Aqui devo, por dever de justiça, ressaltar que, em 
grande parte, os atendimentos, à época, se deveram à 
enérgíca determinação do então Presidente, em exercí
cio, Dr. Aureliano Chaves de Mendonça. Eu mesmo fui_ 
testemunha de suas decisões, direta e pessoalmente co
municadas_ ~aos Presidentes do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e Banco Nacional de ·Desenvolvi
mento Ec.onómico _e-Social e que possibilitaram vencer a 
intransigência e ã: insensibilidade dos Ministros da área. 
econômica no q~e concerne -ao subsidiamento de parce
las da correção monetária aos emprêstimos que viessem 
a ser feitos por aQuelas entidades de crédito às empresas 
catarinenses atingidas_ pela catástrofe. 

Em 1984, repete-se a tragédia. Aos prejuíZos que dura
mente voltaram a fustigar à gente de minha terra - com 
que tristeza constato --renovam-se as incompreensões, 
as mesmas dificuldades e. a. permanente e danosa discri
minação por parte das áreas decisórias do Governo Fe
deral aos pleitos de Santa Catarina. 

Custa-no_s aci."~ditar, mas a palavra do Governador de 
meu Estado, expressa em seu telex,_ denuncia uriii curiõ-=.- -
sa situação, incOncebível num pais ainda que mediana
mente organizado em termos administrativOS, não há 
qualquer tipo de disciplina ou coerência mi_s a:ções de go
verno, com um Ministro se sobrepondo ao outro, negan
do, inclusive, créditos já -deferidos pelo Chefe da- SE
PLAN, que, por sua vez, havia sido credenciadQ_ pelo 
Presidente_ da República para co_ordenar o atendimento_ 
das necessidades de Santa Catarina. 

O que resta claro é a inexistência de governo, exaurido 
por seus permanentes desacertos. Para que o Govc::rno 
volte a existir, necessáriO--será que o Presidente da Re
pública retóme o uso de suas atribuições e impeça a ób· 
via discriminação em cuiSo contra Santa Catarina, aju
dando sua reconstrução. 

Ainda hã tempo; a derr9ta politica na futura eleição 
presidencial já é--fato cons.umado e será fruto da.inêrcia_ 
politica do dirigente maior-da Nação, que permitiu que 
sua sucessão corresse à ma troca, mas ela não justifica o 
abandono das ações administrativas que têm que ser 
exercidas em toda sua plenitude, até o dia.l4 de março de 
1985. 

É, portanto, em nome da sofrid8. gente catarinense que 
dirijo este apelo ao Excelentlssimo Senhor Presiden_te j;(_a_, 

República para que atenda as solicitações do Govern-o 
do Estado e me congratulo com a enérgica exigência do 
Governador Esperidião Amin consubstanciado nos ter
mos de seu citado telex. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Moacy-r D:J.lla. 

O SI{. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um ano nos separa do fatídico aCOntecimento que en
lutou este Parlamento e significou uma das mais irrepa
ráveis perdas para a história contemporânea da naciona
lidade. 

Com o_mais_ profundo s-ehtimento de saudade, que a 
todos emociona e consterna, o Senado Federal consagra, 
hoje, à honorável memória de seu ex-Presidente Senador 
Nilo Coelho as sentidas homenagens àquele que encar· 

nou, nesta Casa e em toda sua vida pública, o exemplo 
da liberdade de pensamento, da dignidade da atuação 
política e da firmeza do propósito democrático_. 
~Afirmaçlo por muitos, mas conscientizados por pou

cos, "'os desígnios do Criador, por mais inaceitãveís e _do
lorosos que: se nos afiguram, exigem de cada um de nós, 
pobres mortais, freqüentes retQJlladas de especial postu
(;:t., onde as convic_ções ,íntimas, ditadas pelo exercfcio 
pleno da razão e pelos verdadeiros esteíos da te, revelam
.se"as~Ílllicos valores capazes de sustentar e de manter, 
aCim,a das n;:t.turais fraquezas, a esperança -de Uma nOva 
vida nos insondâveis territórios da eternidade". 

Nilo Coelho continua cada ve~ m~is vivo entre nós, 
através. da I em brança ecoante de sua personalidade dinâ
mica e inconfundível, da palavra prudente, firme e sono
ia, da robusta competição moral com que sabia impor e 
prevalecer sua presença. 

Nilo Coelho_houve por bem fazer História. Sobrepon
do, de forma in~ependente e corajosa, o critério .. de jus
tiça que a sã cons_ciêncici lhe ditara, empunhou o m~ais 

-- a;lto _que: pôde a bandeira da autenticidade do compro
misso da representação politica e da rigorosa lealdade 
aos piincípios que animam a chama ardente do verdadei
ro ciVismo. 

Tão exélhplar- convicção patriótica e inVulgar postura 
moral, houve por inscrever, em memorável página lavra
da nos Anai~ deste Parlamento, o episódio que protago
nJzoJJ a vitória do bem c_omum, acima dos interesses par
ticulares. 

Assegura-nos a verdade pública que "não tardarão a 
-germinar os frutos da_ semente que lançaste ao longo da 
tua trilha". 

O foder Legislativo e a Nação brasileira colhem hoje 
·os vigorosos_frutos da_ prOfícua semeadura que dignifi
coU a vida públiCa e a obra política de Nilo Coelho. 

Em meio ao_ agitado c_enário_ naciOnal que precede a 
reali.Zação-âas eleições para a Presidência da República, 
vive este_ Parlamento momentos intensamente vibrantes 
que retratam o autofortalecimento deste Pod_er e a obsti
nação e vontade de luta para consumação do ideal de
mpcrático de Nilo Coelho. Vivenciamos, para as ge
rações futuras, a bístórica transição por que temos, segu
ramente, considerável parcela de dever e responsabilida
-de. -

Não faltaremos. à. convocação de nossas consciências, 
assim como_ Nilo _Coelho, com altivez_e nobreza, não he
SitoU ahte a _decisão que lhe era reclamada._ 

Saberemos_ser. antes de tuQQ._çomo Nilo Coelho o foi, 
instrti.men_tó vivo da fé inquebrantável e çios .valores_ in
tra~sigentes por uma sociedade liyre e_ progressista. 

-Sfs. Senadores; -
AJ~tilirl?de da vida, consoante Montaigne, não está no 

seu pr.lzo, -mas,-no' seÚ Uso. "Seja quando for que a Vida 
se_aca_be, aí ela ficará inteira". 

Esta_ a impressão jusla d8. existência admirável do 
mafnânimo homem público, estimado, aplaudido e ad
m'ifado_. até mesmO por seus adversários. 

A voz de Nilo Coelho se calou para sempre. Entretan
to, permanecerá v-igoroso e altissonante o eco da sen~ 
tença que o ínscreveu gloriosamente nos Anais da his
tó.(ia conteinporânea e que fez engrandecer, ainda mais, 
o papel do Poder Legislativo na preservação e garantia 
dos autênticos valores democráticos. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem r) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nObre SeitadÕr -HelvídiO NUnes. -

O SILHELVlDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o . 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último pronUnciamento que fiz n·este plenário, em 
_fins de setembro próximo findo, sobre as mensagens de 
n"'s 136 e 137, de 1984, que cuidam deestabelecerum cor
po de normas para a proteção da microempresa, após 

_breve síntese sobre a_parte substancial do discurso ante
rior, dei à Casá noticia circunstanciada do Seminário 
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Nacional Sobre o Estatuto da Microempresa realizado 
recentemente _na capital de Minas Gerais. 

Destaco ainda, por oportuno, que anunciei as- pririci
paiS- sugestõeS apresentadas com vistas ao aperfeiçoa

-mento, por via legislativa, das proporções governamen
tais, relaciOnei' o--que de mais-iritj.)oitante foi oferecido 
quanto à isenção de tributos, crédito e financiamento e 
reproduzi -as conclusões gerais adotadas pelo conclave 
mineiro. - -

Por último, expressei os temores e resistênciaS de al
guns Estados no adotar as iniciativas do Executivo Fede~ 
ral, pelo receio de sofrerem acentuada queda' na arreca
dação de tributos, em conseqUência das isenções -com 
que as mensagens procuram pfoteger e fortalecer as rni
croempresas, esquecidos porém, no seu imediatismo, de 
que as normas Que se procura introduzir na legislação 
somente produzirão- plenos resultados a médio e longo 
prazos. 

Isto_ não significa dizer que inexistirão benefícios a 
curto prazo;-Absolutamente. Bastá lembrar que a mi
croempresa multiplicará oportunidades de emprego, ele
vará a oferta de trabalho, pois que, convém repetir; não 
há como aProveitar os cjue são muitos nas erripreSas qué 
são poucas. Impõe-se, portanto, aumentar~lhes o núme
ro de indiscutível relevo, a ser desempenhado pela mi· 
croempresa~ 

Para concluir a parte introdutória, lembro que encer
rei o último pronunciamento do final de setembro mos
trando __ que: 

a) as medidas propostas pelo Poder Executivo defla
grarão resultados surpreendentes, que se avolumarão na 
medida em que se consolidarem as microempresas; 

b) importa aprová-las, em face da especial situação 
por que paSsa a economia~ sem--receios,-par"a póSterToT 
aperfeiçoamento, para as correções recomendáveis~ tão 
urgentemente o País reclama uma legislação própria de 
amparo, -de assistência e _de incentivo às microempresas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores .. .Todos sabem que o 
Projeto de Lei Complemeri.tar n'i' 154 e o Projeto de _Lei 
n'i' .3.473, de 1984, oriundos do Poder Executivo, atraVês 
das Mensagens n'i's 137 e 136, respectivamente, não são
perfeitos. Mas ninguém nega o fato de terem sido prece 
didos de. longos e sérios estudos, de terem encontrado 
grandes resi_~tênciils na ârea governamental, principal
mente o mérito do rompimento de estruturas ãrcaicas e 
de estensão da abertura democrática ao campo econôtrii~ 
co. 

Apontam-se-lhes vários erros, várias imperfeições, al
gu-ns- 'dos_ QUais já lelnbrados -ou discutidos nos pronun
ciamentos anteriores. 

Hoje, retomãndo i ap-reciação- das falhas que -se lhes 
atribuem, começo por referir a que entende que o Proje
to de Lei Complementar deveria ter tratado, únicamente, 
da autorização pata qUe os Governos estaduais e munici
pais promcivess-em as modificações legislativas a serem 
definidas em lei federal. 

Np PL Complementar, porém, foram inseridas nor
mas de conceituação tfa pequena unidade produtora, o 
que importa na existêllcia de ..... duas normas, com disM 
positivos repetitivos, O que não deve, ou conflitantes, o 
que não pode" (Diário do Comércio, pâg. II, 17-07-84). 

Em verdade, o art. J'i' de um projeto e idêntico ao ou
tro lado, salvo a omissão do inciso VI no Projeto de Lei 
Coinplementar. A repetição, entretanto, parece-me pro-

- cedente, justificável. t que a lei complementar é de cate
goria superior à lei ordinária, num ordenamento jurídico 
-em qi:.te se fespeita-o Princípio de hierarquia das leis. Ao 
depois, pela importância da matêria, alguns objetivos 
que- a repetiÇ[o visa~ alcançar reclamam dúplice e hierar
quizado tra!aniento para a produção plena e duvidosa de: 
efeitos. 

No mãx.im.o, enxergo redundância na reprodução qua
se integral, em textos _diferentes, mas que se completam, 
das normas enunciadas, mas não vejo conflito no ítem 
VI, art. 3'i', do prÕjeio de ld ordinária, que admite a· mi
croerripte-sã-de ·prestação de serviço nos âmbitos- estadual. 
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e municipal, com os dispositivos do Projeto de Lei Com
plementar. 

Inexistem óbices de natureza substancial, sustento, na 
legislação em exame no Congresso Nacional que desa
consellie a sua imediata aprovação. Os defeitos, menores 
ou maiores, que existem deverão ser corrigidos, agora ou 
em oportunidade próxima, mas sem que se deixe de 
aprovar as Mensagens na sua essencialidade, Mensagens 
de inovação e até mesmo de indisfarçável conte6do rcvo
lucionârio. 

Outro.ponto digno de menção é que se relaciona com 
a fixação da receita bruta anuàl, no máximo, de 10.000 
(dez mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTN para o enquadramento como empresa de re
duzido porte econômico. 

Alguns entendem elevado o parâmetro fixado, uma 
vez que o previsto inicialmente chegava a casa de 4.000 
ORTN. Temem ôutros que a pequena e média empresa 
desapareçam, açambarcadas pelo alto teta, enquanto 
terceiros sustentam qu,e o futuro Estatuto só deverá aco
lher a empresa pequenina, até como modo de estimular a 
criatividade e despertar dons de invenção, e as indústrias 
de fundo de quintal. 

O prof. João Geraldo Piquet Carneiro, Coordenador e 
Secretário Executivo do Programa de Desburocrati
zação, em palestra proferida na Comissão de Finanças 
da Câmara dos Deputados em 13 de junho do corrente 
ano, comentou o assunto: 

.. Afirmam alguns poucos, à mingua de razões mais 
sólidas, que as medidas propostas induzirão as microem
presas a permanecerem pequenas, exclusivamente para 
usufruírem dos beneficias do Estatuto. O argumento 
funda-se na falsa premissa de que todas as empresas de
vem obrigatoriamente crescer e, de outra parte, de que 
aquelas ·que podem Crescer ficarão eternamente impedi
das de fazê-lo. Ocorre, como todos sabem, que o univer
so das miÚoempresas é composto de empresas_ vocaclo
nalmente pequenas, s~a em função _do tipo de produto e 
serviço, seja em razão do m-odo _de produção ou comer
cialização, seja ainda por injunção do próprio- merCado, 
e de empresas transitoriamente pequenas, porque acaba
ram de se constituir e começar a produzir. Nada mais na
tural e razoável que aquelas permaneçam pequenas e es-
tas recebam estimulo para crescerem o mais rapidamente 
possível. É efetivamente o que Se _busca com o Estatuto". -

Outro aspecto relevante a ser considerado, no ensejo, é 
o que diz respeito à·· abrangência das proposições, vez 
que muitos nelas identificam o propóSito de fazer corte.:
zia com o chapéu alheio ou em outras palavras; que só se 
protegerão c inCentivarão as micfOenipresas a Piftir de
uma reforma tributária Cm profundidade:, para reforçar 
o poder arrecadador dos Estados e Municípios. 

Há mais dC uma década sustento, nesta Casa e em ou
tros plenários, a imjirescíndibilidade de uma ampla re-
forma tributária-nacional, de que o inlposio sobre Circu
lação de Mercadorias-ICM é um dos aspectos funda-· 
mentais, para dotar os Estados e Municípios do mínimo 
indispensável à realização de suas necessidades mais ur
gentes, sem c_ontar que uma justa distribuição de rendas 
é indispensável ao fortalecimento do princípio federati-
vo. - -

Aliás, essa reforma, Prometida a partir do Governe 
Costa e Silva, e para o estudo e formulação da qual já st 
nomearam dezenas de comissões e de grupos de traba· 
lhos, mais cedo ou mais tarde, tenho absoluta convicção, 
sairá, não através de medidas paliativas, como as até 
aqui adotadas, mas já agora no bojo de amplã. reforrlla 
constitucional, que ditará os rumos, determinará os pa
râmetros, montará o arcabouço da reforma tributária, 
que a legislação _ordinária completará. 

A reforma tributária nacional virá até mesmo como 
imperativo da consciência nacional. A demora na sua 
adoção, entretanto, não pode e não deve prejudicar o 

· emergencial, no caso, o Estatuto da microempresa, -··que 
é uma resposta imediata aos efeitos da mais grave crise 
eco_nômica e social que o Brasil enfrentou ao longo de 

toda a sua história" (J. G. Piquet Carneiro,IÕc. cit, o"p. 
cit.). 

Sr. Presidente e Srs. SeDadores. Ninguém nega a im
portância das pequenas unidades produtivas. Antepõem
se algumas vezes, todavia, obstáculos à concessão dos in
centivos de que precisam para o pleno desenvolvimento. 

Um dos mais prejudiciais, dentre todos, é o temor de 
que as isenções de ICM e ISS provoquem conseqüências 
insuportáveis nas ímanças dos EStados e MunicípiOs. 

Não se pode esquecer, porém, que nos termos do Pro· 
jefo de Lei Complementar os ..... Estados e os Municípios 
definirão as inicroempresas em função de sua receita 
bruta anual .. (art. 2'1), e que a isenção não acarretará" ... 
perda de receita superior a 5% (cinco por cen"to)-do rnon· 
tante estimado para a arrecadação do impoSto iseríto.:.•'. 

Assim é que, antecipando·se à própria_lei, municípios 
começam a adotar providências com vistas ao fortaleci· 
menta da microernpresa. A Prefeitura de S. Paulo, se-
guildo informação publicada no Jornal do Brasil, edição 
de II de outubro findo, enviou à Càinãril Municipal prO
jeto de lei iseõtando do pagamento do Imposto Sobre 
Serviços - ISS "setenta e cinco mil das cento e vinte e 
cinco mil microempresas do municíPio, com fitturarilen· 
to de_S m_il ORTN (valor de janeiro de 1984), equivalente 
a Cr$ 37 milhões 729 riliL.". 

Saliento, por dever à verdade, que o município de S. 
Paulo não foi o primeiro no amparo às empresas de re-
duz-ido porte económico; a primazia, no particular. cabe 
à Prefeitura de Curitiba, que desde a metade do fluente 
ano começou a incentivar a lniciõeiilpresa. 

O Jornal do BrasU, no Informe Econômico, aiDCia aS· 
segura que: 

"O Estatuto- da Microempresa é considerado, de 
modo geral, como fundamental para dar impulso à eco· 
nomia. Parte do princípio de que a atividade de pequeno 
empresário se vê dificultada pela carga tributária e pela 
burocracia oficial. E estabelece, de acordo com o projeto 
que deve ser votado ainda este ano, uma série de facilida· 
des, para que estas empresas, que têm participação pe
quena nas receitas estaduais e municipais, .ma:s são das -
que mais contribuem em termos de oferta de emprego, 
possam manter (pois muitas estão ameaçadas), e mesmo 
ampliar sua função ... 

Sr. Presidente e Srs. Senadores; a microempresa, pela 
importância que tem para o desnvolvimento econômico 
e social do País, a cada dia quebra resistência e vence ro
tinas encrustradas na administraÇão pública. 

Na última quinta-feira, o Congresso Naéional apro
vou o Projeto de Lei que .. estabelece normas integrantes 
do Estatuto d1;1 Microempresa, relativas ao tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado à miCrõemprCsa 
no campo ·administr<itivo. tributáiio'~ trabalhiSta, PreVi
denciário e Creditíc10. · -

F._$sta ;to Legislativo, agora, aprovar o Projeto de Lei 
CorilJ)Iementar, sem o qual aquela não prosperará. 

Brevemente retornarei ao assumto, não para enceiTar 
a série de pronunciamentos, mas para continuar o exame 
de aspectos fundamentais da legislação que o Governo 
federal, em hora de feliz inspiração, enviou ao Congresso 
com o objetivo de incentivar e proteger as milhares de 
empresas, -de reduzido porte económico, espafhãdas por 
todo o território nacional. · -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Coitcedo 

a palavra ao nObre Senador Passos Pôrto: 

O SR. PASSOSI'ÓRTO (PDS .,-SE. ho~~n-cia o se
gUinte discurso_.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Brasília, dia 9 receberá na entrada de sua cidade, onde 
foi águidõ em 1956 o Cafetiií1lo;C:om autoridades, m_ú_si-_ 
ca, eXposições históricas e lançamento de livros, a e:sposa 
do Presidente Juscelino Kubitschek, dona Sarah e os 
pioneiros, para_ prestarem a mais s_egnificativa homena
gem a J .K., o _herói da maior epopéia nacional_. 

O Presidente _que nos seus cinco anos de Governo, rea
lizou como se fora 50 anos de administração, cõm deter-
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minação de- gênio, em pleno cerrado, construiu, em dez 
dias, o Palácio de Despacho e a residência presidencial, o 
Catetinho. 

Ninguém melhor poderia ter sido escolhido, do que o 
médico e candango, Dr. Ernesto Silva, ex·diretor da No
vacap, para na qualidade de orador oficial, representar 
os que aceitaram, como escravos de um ideal, a missão 
da construção de Brasília. 

Lcio, Sr. Presidente, para que conste nos Anais desta 
Casa, o discurso pronunciado pelo Dr. Ernesto Silva: 

.. A Mística do Qltetinho -O Catetinho é o símbolo de Brasília. Ele representa o 
idealismo, a fé, a esperança, o amor ao trabalho, a bra· 
vura,_ o· __ desprendirriento, o patriotismo de milhares de 
brasileiros que, sob o comando seguro do Presidente Jus
celino Kubitschek, acorreram ao Planalto Central para 
edificarem esta cidade, a mais bela capital do mundo. 

Só nãõ afirínamos que o Catetinho tivesse sido a única 
luz a brilhar àquela época, no ermo destas paragens, por
que uma outra chama, viva e imorredoura, ardia no pei
to de cada um de nós, batalhadores da primeira hora, e 
nos impelia à faina constante e ininterrupta. 

Daqui, deste modesto e monumental palácio de ta
buas, forjafam.:se os j)Iailos revolucionários e partiram 
as ordens decisivas. Juscelino à frente, com seu espírito 
pioneiro e irriaginaç.ão criadora, humanitário e bom, nos 
reunia, ouVia a fados nós e traçava os rumos a seguir. 

Assim, tornou-se imperativo que cada sol~ado dessa 
primeíra linha âe batalf!a se armasse de brã.vura absolu· 
ta, se revestisse de desambição e se empolgasse no reno-
vado espíriio de pioneirismo. Qualidades positivas de 
oPerosidade e de renóncia, capacidade realizadora, ânsia 
de progresso. fé nos destinos do Brasil, se apresentariam 
libertaS das antigas restrições, em toda a sua plenitude, 
na arrancada inicial. Era, sobretudo, necessârio destruir, 
pelo exemplo e pela realização, o confonnismo q1,1e aco
modava a consciência nacional em morna sonolência:. 
Poi isso, ao lidador da primeira hora de Brasflia, não fo
iam permitidos o ócio, a pausa, a vacilação. Daí a dure
za das bbrigações quase desumanas, que todos sentiram 
noS regimes de serviço e na exigência da rapidez e da per-
feição aa- Obra.-- - -

Durante mais de três anos, a preocupação dominante 
de todos, sem exceção, consistiu em dedicar um esforço -
sem limite para entregar a cidade em condições de ser 
inaugurada a 21 de abril de 1960. Para atingir esse objeti
vo era imprescindível que trabalhássemos como se cada 
hora fosse a última hora concedida e a madrugada viesse 
iluminar o dia festivo da inauguração. Era necessáriO 
que abandonássemos os estilos normais de trab~l6o, 
para que as vigílias e aS prorrOgações de horários se tor
nassem O'trivial do serViço. Era necessârio qúe não fos
sem tomados em cOnsideração o pó, a lama, o frio, a soa
lheira, as intempéries, a fadiga e o desconforto. Não bas
tava que Cada um desempenhasse bem os sCus encargos 
regulamentares. Era condição de vitória que todos multi· 
plicassem o esforço, para saldar, no vencimento, o com· 
pt-Omisso assumido com a Nação, levando, se preciso,
seu entusiasmo pelo trabalho e- sua identificação- com a 
obra até o limite crucial do próptio sacrificio. l::ramos 
verdadeiros escravos,- mas esCravos de um ideal. 

Recordemos, genuflexos, neste momento, a excelsa.Ji
gura do Presidente Kubitschek, nosso çomandante su
premo e lfdimo herói da grande batalha vitoriosa; o pre
sidente da Novacap, Israel Pinheiro, bravo, lutador, pro~ 
bo e fiel; o incansável e batalhador Bernardo Sayão; o 
competente e entuSiasta I ris Meinberg. Relembremos os 
dedicados co_mpanheiros que nos deixaram e estão pre
sentes eternamente em noss.os pensamentos; louvemos os 
que ainda permanecem e vivem nesta cidade e a defen~ 
dem entusiasticamente; homenageCJ!lOS os amigos de 
Juscelino ·que fizeram construir este monumento. 

Hoje, a luta ainda não terminou. 
Brasília precisa do nosso esforço, do nosso trabalho 

continuo, da nossa dedicação, da ~ossa permanente vigi-
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Jância. Brasília não deve e não pode ser d.. i.! .ta da. 
Os valentes construtores da cidade precisam ser devi~ 

damente lembrados. 
A história de Brasiiia precisa ser contada. 
A memória de Btasflia preciSa ser preservada. 
Que a união de todos nós, pioneiros, de todos os habi

tantes desta laboriosa cidade, ontem, hoje e amanhã, 
continue indestrutível. 

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

O-SR. PRESIDENTE (Lomanto-Júnior)- Na pre
sente sessão terminou o prazo para a apresentação dC 
emendas ao_ Projeto de Decreto Legislativo- n9 20, de 
1984, que aprova as contas do Presidente da RepúbliCa, 
relativas ao exercício fmanceiro de 1982. 

Ao projeto não foram Oferecidas emendas. 
A matéria serâ despachada à Comissão de Finanças 

que, nos termos regimentais, terã o prazo de 30 _dias, 
prorrogáveis por mais trinta, pafa sobre ela s_e maDifes
tar. Esgotados estes prazos, o projeto será Ü!clu[do em 
Ordem do Dia, com ou sem parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tr~tar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária cie amanhã a seguin
te. 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n~' 139, de 1984 
(Ehl regime"de urgência- ã"if. 3_71, c, do Regimento 

Interno) 
Votação, em primeiro tUrno, do projeto de Lei dO se~ 

nado n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que revoga o Decreto-lej n~'l.54l, de 14 de abril dC: 
1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER O,RAL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão-- -

- de Constituição e Justiça. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 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 nos354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
-de Finanças. 

3 

Votação, em turno J.lnico, do Projeto de lei da Câmara 
n9 44, de 1981 (n~' 587j79, na Casa de origem), que veda 
aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, 
cínema, jornais, reviStas, cartaZes, anuários ou qualqu~r 
outro tipo de publicação) aceitar a autorização ou a vei
culação de anúncios e de comerciais que não sejam nego
ciados, produzidos, criados, filmados, gravados, copia
dos - imagem e som - por profissionais e empresas 
brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 19~3, das Comis
sões: 

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

-de Fmanças, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 53, de 1977 (n9 227 f75, na Casa âe Orlgem);-Que diS
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, Ctaá Outras providências, ten-
do 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Educação e Culturll. 

5 

_ Vqtação, em turno único, do Projeto de Lei.da Câma
ra n~ 65, de 1979 (n9 4.25.7j77, na Casa de ori8;em), que 
autorizã a alienação de imóveis residenciais dã: Rede Fer
rQviâria Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n' 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 19.8 l, das Comissões: 

- de Transportes, Comunicação e Obras Ptíbllca, 111 
pronunciamento: ~_ontrâ~io; 211 proDuncillUlent~: favorãvel 
ao.Projeto. e -à Emenda de Plenârio; 

-de Finanças,_!~' pronunciamento; favorável; 29 pro-
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
j~ridicídade dÕ PrOjeto e da. Emendei. de Plenário. 

6 

Vot~ção! em tUfno ú!).-ico~ do Projeto de lei da Câmara 
n~' 14, d~ 1984 (rt~' 2.867 /76; na Casa de origem), que in
troduz modificaç_ões ria CO_nsolidação das Leis do: Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória à 
mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob nos 299 e 300; de'l984, das Comis
sões: 

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

-de Legislação Social, contrário. 

7 

Votação, em_ turno úriico, -do Projeto de Lei da Câma
ra n9 211, dei 198:3 (n9 4.112/80, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Lei n~' 1.060, de 
5 de fevereirO de ]950, que trata da assitênciajudíciária 
aos necessitados, tendO 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 465, de 1984, da 
ComiSSão -· - -

-de Constituição e JustJça.. 

--~atação, em turno único (apreciação preliminardaju~ 
ridicidade nos termos do art. 296 do Reg_imento Inter
no), do Projeto de Lei da Câma!a n9 79,-de 1979, (n9 
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, tendp 

PARECERES, sob n11s 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 Proje
to e do Sul:lstitutivo da Comissão de Legislação Social, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

9 

Votaçã-o, em segunaõ turno, do Projeto de lei do Sena4 

do n9 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que estabelece abatimento nos preços de derivados do 
petróleo··e do_âlcool, quando destinados ao consumo 
próprio de motoriStas- profissionais autônomos, tendo 

PARECER, sob n11 533, de 1984, da Comissão 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo da votação do Requerimento. n9 240/84, 

do Senador Virgílio Távora, solicitando sej~ o projeto 
submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno.) 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado _n9 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântra, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, de 
27 de maio de t969, que intitui a Loteria Esportiva Fede
ral, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões·: 

-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: con
trári.O; 21> p~on~riclagtento: pela conStitucionalidade e ju
ridicidade_ do SubstitUtivo da Comissão de Finanças;·e 

--de FinaOÇaS, favoráVel, nos termos de substitutivo 
que oferece. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estâ en
cerrada a sessão._ · 

(Levanta-se a sessao às 17 horas e 20 minutos.) 

DISéURSO PRONÚNCIÀDO PELO SR. CID 
SAMPAIO NA SESSÃO DE 8-11-84 E QUE. EN
TREGUE À REVisÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB "'-- PE. Pronuncia o 
seguirite discurso.}_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, fi. 
lhos e descendentes de Leandro Maciel. 

Exístein persOnalidades tão fortes que inarcam a sua 
vida e a sua época com os seus próprios caracteres; oS 
homens que as encarnam, em suas trajetórias, tiarismi~ 
tem ao meio que os cerca os conceitos que estruturam o 
seu -próJ:J:rio ser~ o· sentido de vida que suas aspirações 
cõhfiguram. 

i.Candro ·Mayiia~d ·~acie! é um exemplo disto. :Eie 
descendia de polítícOs do Império. Ele viveu e exerceu a 
ativídade política numa époCa em que O Caciquismo; ori~ 
ginário-·ão regime semífciudãl"rliralista, exacerbado por 
oito anos de ditadura do Estado novista, manipulava, ao 
seu talante, _o poder político e o poder social. Usava-se, 
entãO, o poder pelo proveito, pelo usufruto dos privilé
giOs e·õ abusO -da fÓrça. 

Leandro Maciel, engeflheiro, diplomado pela Escola 
Politécnica da Bahia, filho de proprietário de terra na 
zona canavieiia· dC Sefg-ipe e indústria}, não se manteve 
integrado no clã ruralista, ele migra para a urbe. Recém
formado, não volta para a terra para plantar cana, vai 
para a Par'aíba. Trabalha no Departamento de Portos, 
Rios e Caríais. Superpõe a sua condição técnica de enge
nh~iro à vocaçi!Q_?távica de agricultor. Ainda na con
dição de-técnico, em 1928, retorna a Sergipe, para servir 
Como Secrétário de Obras Públicas no Governo Manoel 
Dantas. Faz-se amigo dO Governador. 

Leandro, como traço preponderante do seu caráter, 
cultuava a lealdade e a amizade. O mito do amigo mar
cou toda a sua vida. Como amigo de Manoel Dantas 
consolidou a sua posiçãO política em Sergipe. Em 1929 
elegeu-se Deputado Federal. Como político, em Sergipe, 
passou a Simbolizar a nova política urbana, 
contrapondo-se à aristocracia rural representada pelos 
Leité e pelos Rolemberg. Ele fazia nascer em Sergipe Um 
segmento político moderno, empenhado no crescimento 
urbano e ao lado de Orlando Dan tas, de quem se tornara 
fraternal amigo. 

l.eandro empolgou Sergipe e, voltado para a vida 
- . pública, propôs-se a pôr termo à política como instru

mento do mando das classes dominantes preponderant~
mente rurais. Elegeu-se constituinte em 1934, e após a 
Revolução de 1930, em 1935, foi eleito Senador pela As
sembléia Consffti.tinte. 

Veio o perfodo da ditadura. Em 1937, ele volta para 
Sergipe. Como todo o Brasil, passa a enfrentar as dificul
dades criadas por um governo que se implantara à foiça 
no País. 

Mas os. males não duram sempre. A ditadura foi per
dendo a sua força e _o seu brilho, e em 1945 chegava ao 
seu fim. Leandro, em Sergipe, funda a União Democrâti 
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ca Nacional, incoi'põra.:se à luta pela democraCia, simbo~ 
lizada naquele movimento. Leandro foi o éxpoeiite da
quelas lutas. Seu companheiro na União DémoCrâtica 
Nacional, senti a tempera, o poder de decisão, a altivez 
daquele nordestino que disputa vã os cargos públicos iião 
pensando em benesses ou vantagens, mas aquele, nordes
tino que via na vida pública a realização de objetlvO 
maior do grande séntido de servir. 

Eleito Deputado à Assemblêia Constituinte em 1946, 
ajuda a criar a n_ova Constítuição democrática dO Pais, 
dá a sua lucidez e seu espírito- dem0Crático,1ínp'rinliiid0 
àquela carta CaraCteres a ele peculiares e ao Partido ao 
qual estava integrado. 

Em 1950 candidata-se ao governo de Sergipe e à depu
tação. Perde o governo e elege-se deputado. O movimen
to renovador simbolizado por Leandro Maciel em Sergi
pe não pôde vencer a estrutura político-policial que en· 
tão prevalecia em todo o Nordeste como resíduo do Es· 
tado Noyo. Como nordestino e como pernambucano, 
conhecia as dificuldades que enfrentava o político que ti.: 
nha. que se defrontar com a máquina político-policial 
que fora reforçada no- Estado Novo. 

Foi essa máquina, a violência, o uso do poder que der
rolara Leandro na sua primeira Candidatura. Ele elegera
se, no entanto, deputado. Só em 1954 elegeu-se Governa· 
dor do seu Estado. Leandro chegava ao ápice da sua car
reira política. O testemunho da sua obra, O que rCaiizOu 
naquele Estado, a mudança principalmente espiritual, os 
novos conceitos que criava e as obras que realizou já 
analisadas_por seus companheiros de luta, de partido na
quela época em Sergipe, que tão bem as definiram. 

Realizou o seu mandato e nele remanesceu até o fim. 
Não disputõii-3..senat6ria, ámiO "era liâl:iito aos governa
dores de Estado. Elegeu para seu sucessor um amigo de
dicado, Luís Garcia, e com_ ele colaborou. Fui Contem
porâneo, governando Pernambuco, ao governo de J_.ufs 
Garcia em Se-rgípe. Sabiá, conhécla e-sentia a iflfluêilcia 
de Leandro Maciel no exercício do governo sergipano e, 
principalmente, nas lutas então travadas para a redenção 
do ~ardeste. Criara-Se,: cOm o movimento que se liiTciara 
com a vitória de Leandro em Sergipe, um movimento de 
reconstrução do Nordeste. Despertava, em todos aqueles 
Estados _dominados antes por oligarquias políticas semi
feudais e ruraiS; uni-espírito.- noVo desenvolvido oU-Oe8-

perta do por Leandro em Sergipe e seguido pelo seu su
cessor, Luís Garcia, naS lutas em que eittão- nos empe~ 
nhamos. 

Na união que se processo_u dos governadores do Nor~ 
deste, casualmente quase todos eleitos pela UDN, Lean
dro Maciel estava sempre presente e foi um dos fatores 
do êxito daquelas lutas, da mudança do sistem~ de distri~ 
buição-de verbas para o Nordeste, da criação da SUDE~ 
NE e, finalmente, daquele movimento que imposto ao 
País pelo espfrito dos políticas ·nordestinos, trouxe paTa 
o Nordeste uma esperança-de reconstrução e de cresci~ 
mento. 

TermJriava o Governo JusCelino Kubitschek. Despon~ 
tava no Brasíl a candidatura de Jânio Quadros. A sua 
trajetória política surpreendia a todo o País. Vereador, 
Prefeito, Governador do -Estado de São Paulo, 
candidatava-se à Presidência da Rept1blica, trazendo 
atrâs de si um lastro de apoio popular e de tendência 
para a vitória. Nós do Nordeste, então governadores em
penhados na luta pela reconstrução da_ Região, reunimo
nos para exigir condições, para ditar normas que pudes-

- sem assegurar à Região cõndições de desenvolvimento, 
condições de vencer as desigualdades que separavam es
sas-duas ãreas do Brasil. Desses entendimentos, inclusive 
na eXigência -õe- uma caifã que foi assinada pelo então 
candidato a Presidência, Jânio Quadros, assegurando ao 
Nordeste coridições no -seu governo, at, desses entendi
mentos nasceu a: indicação da candidatura de Leandro 
Maciel, lembrada por Passos Pôrto através da imprensa 
do Riã de Janeiro. Ele recebeu o apoio integral do Nor
deste, iniciou a campanha, fui seu companheiro eni al
guns dos comícios. 

Todavia, as crises que caracterizaram a campanha de 
Jânio Quadros, os diferentes núcleos políticos, muitaS 
Vezes- opoStas mas-ligados ao candidato, as ameaças de 
renúncia que há nas condiçÕes -da continuação da candi
datura de Leandio Maciel, a UDN reunida haveria de 
optar pf:lq seu_ candidato à Presidência ou pelo seu candi
_Qato à ViCe..Presidência. Todo o Brasil sabia que o candi
CiatO â Presidência era-O vitoriOso, O Partido OPtóu Pela 
reforinulação, e o fez diante da grandeza de espírito, 
diante do espírito de renúncia;' diante das qu3lidades mo
·ra:is -de L,eandro Macia!. Nós do Nordeste asseguramos 
que estaríamos com ele até à última hora e qUe dai-íamos 
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todo o _apoio à sua permanência como candidato à Vice
Pre5fdente di República. Mas, Leandro Macia-I; como os 
demais membros do partido, sentia que a crise exigia a 
sua renúncia para que o partido salvasse a sua candida
tura ou a candidatura do seu Presidente naquela hora jã 
indagado por muitos da UDN, se realmente representa
va a candidatura do partido ou uma candidatura autô
noma. 

Leandro, com espírito público, e desprendimento que 
marcaram seu comportamento politico, com a maioral
tiVez abriu mão da sua candidatura para Milton Cam
pOS: -E--Confii1UOU nii.'luta, aJudou a apaziguãr a UDN-, 
ajudou a !encer óbices que surgiram na própria crise que 
havia gerado a sua renúncia. Poucos políticos fariam o 
que fez Leandro Maciel. No governo Jânio Quadros, ele 
é nomeado presidente do Instituto do Açúcar e do Ál
cool, onde faz- uma adminisfi-àção justa e construtíva, 
realizando um grande trabalho para a recuperação eco
nômiCa da atividade açucareira, principalmente no Nor
deste do Brasil. 

Veio à--Revolução. Em 66, Leandro foi candidato ao 
Senãdo pela ARENA. Elegeu-se Senador e, como Sena
dor, mesmo dentro do regime de força que então preva· 
lecia no Brasil, foi altivo, não se curvou, manteve a ·sua 
personalidade. 

A vida de LeandrO fOi exemplo Cie esPírito público, dC 
dedicação a função que exercia e de dedicação a seus 
amigos. Em 14 de julho de 198_4, em Aracaju, morre o 
homem público, o homem sério, o homem leal, o homem 
altivo, o homem humilde, que foi Leandro Maciel. 

A sua vida foi um exemplo, hoje raro, de respeito e 
zelo pela coisa pública, de lealdade aos princípios, e de 
lealdade aos amigos. Tive a honra de ser um deles. 

Hoje; ao revenciar-lhe a memória péço a seus filhos e 
seus familiãies aqui presentes que recebam do nleU parti~
do, do PMDB, da sua bancada no Senado e de inim mes
mo, a homenagem que, por dever de justiça, esta Casa, 
os Senadores, os pOlíticos e os brasileiros, devem a esle 
homem que no exercício da vida pública, que -no exercí
cio do Governo, que no exercício da senatória, di8riifi
C01,1 e honrou a condição de político e a condição de ho
mem público-.· - - -
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SENADO FEDERAL 

I-ATA DA 197• SESSA.O, EM 13 DE NO
VEMBRO DE 1984 

1.1 -ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nomes indicados-para-CargO-CUjO provimeiüo depende 
de sua prévia aquiescência: 

- N~' 204/84 (nl' 415/84, na origem), referente à 
escolha do Sr. Octávio Luiz Irerenguer Cesar, Embai
xador do Brasil junto à· República de Trinidad-e
Tõbago, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil em Santa LúCiã.- - - -

-N<:> 205/84 (n~'4r6j'84, na orig"em), referente-à 
escolha do Sr. Shgío Fernando Guarischi Bath, Em
baixador do Brasil junto à Federação da MalâSiâ, paw 
ra, cumulativamente, exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto ao GOveritõ~ de Brunei. -· · -

- N9 206/84 (n"' 417/84, na ·origem), referente à 
escolha do Sr. Hélcio Tavares Pires, Embaixador do 
Brasil junto aos Emírados Ãi-abes UnidOs, para, cu-::. 
mulativamente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Estado do Catar. 

- N"' 207/84 (n"' 418/84, na origem), referente à 
escolha do Si. Raymundo Nonnato Loyola de Ças
tro, Embaixador do ·Brasil junto ao Estado do Coveiw 
te, para, cumulativamente, exercer a função de Em
baixado-r do Brasil junto à República DemoCrátiêã 
Popular do Iêmen. 

- N9 208/84 (n9 419/84, na origem), referente à 
escolha do Sr. Ernesto Alberto Feri-eira'::de CafValhõ~ 
Embaixador do Brasil junto à RepUblica da Costa do 
Marfim, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador d_a Brasil junto à República da Libéria. 

- N"' 209/84 (n9 420/84, na origem), refeferite à 
escolha do Sr. Celso Diniz, Embaixador do Brasil 
junto ao Reino da Arábia Saudita, para,-cumulativa-
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mente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junlo à República Árabe do lêmem. 

1.2.2 -Oficio do Sr. J<?--Secretárlo da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à re~·isão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: · 

- Projeto de Lei da Câmara n<? 207/84 (n9 
3.208/84, na Cas_a de origem), que autoriza a partici
pação, em Co_missão de lnquéritoJ d~_servidor ocu
pante de-emPrego permanente, regido pela Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de !9 de maio de 1943. 

-Projeto de Lei da Câmara n<? 208/84 (n"' 
1.678/79, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da-·cons_olidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de !9 de mai_Qde 1943. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 209/84 (n9 525/79, 
na Casa de origem), que altera dispositivos da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

-Decreto-lei n"' 5.452, de 1"' de maio de 1943, na parte 
relativa ao adiciOn-al de periculosidade, e determina 
outras providências. 

-Projeto de Lei da.._ Câmara n9 210/84 (09-522779, 
ria Casã de origem); qUe acrescenta parágrafo ao art 
489 da Cárisolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de 1943, para 
permitir a rescisão do contrato de trabalho, sem ônus 
para o empregado, durante o período de aviso prê
vio. 

1.2.3- Pareceres encaminhados a. Mesa 

1.2.4 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Sen~do _r~tJ2~/84, de ~utoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que autoriza deduzir 
da renda bruta das pessoas físicas, sujeitas à tribu
tação do íffiposto de renda, as d_espesas co_m aqui
sição de aparelho para correção de surdez, na forma 
que especifica. 

1.2.5 - Comunicações da Presidência 

- Recebimento das Mensagens n9S 21 O e 211/84 
(n9s 421 e 422/84, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República, solicita, autorização do Se
nado para que os Governos dos Estados do Espírito 
Santo e da Paraíba possam -elevar o montante de suas 
dlvidas _consolidadas. 
- -Recebimento dã Mensagem n"' 212/84 (ii"' 

423/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República, solicít3 autorização para que a Prefeitura 
Mu.n_icipal de Vitória - ES, possa contratar ope
ração de crédito no valor_ de CrS 13.254.670.000, para 
os fins que especifiCá. · 

-Recebimento do Ofício nt> S/25/84, do Sr. Go
vernador do Estado do Esptrito Santo, solicitando, 
autorizaçãO do Senado Federal a fim de que aquele 
Estado possa realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 10,000,000.00, para os fins que 
especifica. 

1.2.6- Apreciação de matéria 

Requerimento n9 285/84~ lido em sessão anterior. 
Aprovado. 

1.2. 7- DiscursoS do Expediente 

SENADOR AMARAL PEIXOTO- Falecimento 
de D. Antônio- de Almeída Júnior, antigo Arcebispo 
de Niterói. 

SENADOR MAURO BORGES -Observações 
colhidas por S. Ex' em recente viSita, de carâter ofi
cial, à Romênia. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Proposta 
apresentada pelo Secretário de Estado noite
americano, George-Sht.iltz, concernente ao pagamen
to das dívidas externas. 

SENADOR JORGE KALUME- Visita de S~Ex' 
à fábrica Fiat de Automóveis, em Betim-MG, e ao 
XIII Salão de Automóveis, em São Paulo. 
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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 

1.2.8 - Comu_ni~çi~ da Presidência 

ConvOCãção de sessão ~xtraordinâria a realizar~se 
hoje, às 18 horas e trinta minut<?s, com Ordem do 
Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n"' 139/84, d!! autoria 
do Senador Nelson Carneirõ, que revoga o· f?ecretci"
lei n~' 1.541, de 14 de abril de 1977. (Lei das Sublegen:-_ 
das.) (Em regime de urgência.) Voiação adia~ por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 10/81, _(n? 
1.529/79, na Casa de çrigem), que dispõe sobre apo
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência_ Social. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n9 587/72, 
na Casa de origem), que veda aos veículos d!:- cOmU
nicação de massa (rãdio. televisão, cinem~, revistas, 
jornais, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autOri:1;ação ou a- veiCulação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empreSas brasi
leiras. Votação_adiada por falta de quoruin. 

-Projeto de Lei da Câmara n'1 53/77 (n"' 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"' 65/79 (n"' 
4.257 j77, na Casa de origem), que autoriza a alie
nação de imóyeis residenciais da Rede Ferroviária: 
Federal a seus ocupantes. Votado adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' tY84 (n9 

2.867 j76, na Cása de origem), que introduz modifi: 
cações na Consolid_ação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei nO? 5.452, de {9 de maio-de 1943, 
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Çâmara n"' 211/83 (n_9 
4.112/80, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo único ao-ãrt.-39 da Lei n9_l.060, de 5_ de feverei
ro de 1950, que trata da assistência jUdiciária aos-ne: 
cessitados. Votação adiada por falta de quoruru. 

·EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfícil&t 

Semestre .... ·-· •....•...... _ ....... - .... _ .. . Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano ..•....•••.••• ~ •...•.•.••••.•••...• 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem• 2.200 exemplares 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 7'9179 (n"' 
I .511/75, na Casa de origem), qUe acrescerita pará
grafo ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de _ 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lef n~ i890, de g-ae ]llõh0-dC 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
taçã.o adiada por falta de quorum. 

-:- Projeto de Lei do Senado n" 13 /8~, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece ab.ltimen
to nos preçOs de deriv-adOs do petróleo e ciõ_âlcool, 
quando destinados ao consumo próprio de motOris
tas profissionais autônomos. Votaçiio adiada por fal
ta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 41 /82; d~ autori; 
da Senadora Lélia de Alcântara, que acrescenta arti

- go_ ao De_cretº-lei n" 594, de 27 de _maio de 1969, que 
institui a Loteria Esportiva Federal, e dã-outraS Pro
vidências. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FÁBIO LUCENA- Necessidade de 
apuraçãq rigorosa e isenta do a-ssassinato dei jorrialis
ta Mârio Eugênio. 

SENADOR JOÃO CALMON -Sepultamento do 
jqrnalista Mário Eugênio. Editorial do jOrnal Correio 
Braziliense de hoje, intitulado _"Justiçal .. , alusivo ao 
assassinato daquele jornalista. 

SENADOR NELSON CARNEIRO
Lança111:ento do livro .. Mem-orial de Pernambuco" 

do escritor José Wamberto, versandO sobre política, 
revolução e jornalismo. 

SENADOR MOACYR DALLA -959_.aniversãriÓ 
da Proclamação da República. 

~SENADOR GASTÃO MULLER 
Pronunciamento do candidato Tancredo Neves fei-

-tó rio último dia ·s, no Rio de Janeiro. ' 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -80o arii
versãrio do Professor José Silveira. 

i.s- DEsiGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

- 2-ATA DA 198• SESSÃO, EM ÜDE NO
VEMBRO DE 1984 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

-Nos 219 e 228/84 (nos 43[ e 432/84, na origem), 
de agradecimento -de comunicação. 

2.2.2 - Comunicação da Presid~ncla 

-Recebimento das_ Mensagens n"'s 213 a 218 e 4-20 _ 
a 227/84 (nos 424 a 429/84 e 435, 437,439, 433,434, 
436, -,;ng e440j84, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República solicita autorização do Se
nado_Federal para que os Governos Estaduais e as 
Prefeituras~ Municipais que menciona, possam con
tratar operações de crédito nos valores que mencio
nam para os fins que especifiCam. 

2.2.3 - ~equerfmentos 

-_N9 287/84, de urgência, para a Mensagem Pre· 
sidencial n9 210/84, que solicita autorização do Sena
do para que o Governo do Estado do EspíritO- Santo 
possa realizar operação de crêdito no valor de Cr$ 
67.729.172.133,. 

- N9 288/84, de urgência, para o Projeto de Lei 
da· Câmara n"' 205/84, que altera as contribuições dos 
segurados obrigatórios do Instituto de Previdência 
dos Congressistas -:- IPC, o valor das pensões e dá 
-OUtras providências. -

2.2.4 - Comunicação 

_ -:-:-Qo Sr. -ROberto Satur_nino_que-se ausentará do 
Pais. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Redação Final da Emenda do Senado ao Proje
to dei..ei da Câniara- n9 94/84 (n" f.718/8~ na Casa 
.ae õrlgeinhde iniciativa do Senqor Presidente daRe
pública, que dispõe sobre ingresso no Corpo de En
genheiros e Técnicos Navais- CETN. Aprovada. À 
Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 260/83 (n"' 659/83,
·na Casa de origem), que considera Patrimônio His· 
tóri_co NaCional a CLdade de Cametâ, no Estado do 
Pará. Apl-ovado. Â sanção. 
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--Projeto de Lei do Senado n{; 153/84-DF, que es- -
tima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal 
para o Exercício F'manceirõ de 1985, nas seguirites 
partes: 

-Gabinete do Governador e à Proc;v.radoria Ge:.. 
ral. Aprovado. À Comissãb do Disttíto Federal para 
a redação final. 

-Secretarias do G_o-v"efno e de AdmirÍistração. 
Aprovado. À CoínisSãõ do- Distrito Federal para are
dação final. 

- Secretaria de FinailÇas e- à -Reserva-de Contin
gência. Aprovado. À Comissão do Distrito Federal 
para a redação final. 

- Secretaria de Educação e CultUra. AproVadO nos 
term05 do parecer. Ã Comissão do Distrità Federal 
para a redação finaL 

_2.4:~ MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Mensagem n\'1 210/_84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 287/84, -lid-o O() Ex~ 
pediente. Aprovada, nos terinos do Projeto de Reso~ 
luçào n{> 73/84, após pareceres das comissões compe
,teo_tes,_tendo usado da palavra na sua discussão o Sr. 
Nelson Carneiro. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto_ de Resolução_ n9 
7.3/84, em-regime de~urgência. Aprovada. Â promul
~ção. 
·,., .. - Projeto de Lei da Câmara n9 205/84, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n{> 288/84, 
lido no Expeqiente_, Aprovado, após pareceres das co
misSões competentes, tendo usado da palavra na sua 
discussão o Sr. Ndson Carneiro. À sanção. 
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2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA' 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRO~UNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na Ses
são de 12-11-84. 

4- MESA DIRETORA 

5-LlDERES E VICE-VDERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 197,_. Sessão, em 13 de novembro de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Martins Filho. 

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

Jorge Kalume --Altevir Leal- Fábio Lucena
Raimundo Parente- Claudíonor Roriz- Odacii:-S""oii
res- Aloysío Chaves:- Gabriel Hermes- Hélio Guei
ros- Alexandre_Costa -Alberto Silva- Helvídio Nu
nes- João Lobo- Almir Pinto- José Uns- Virgílio 
Távora- Moacyr Duarte-- Martins Filho- Humber
to Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral
Aderbal Jurema -Cid Sampaio--Guilherme Palindii 
- Carfos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista 
- Passos Pórto - Lomanto Júnior- Luiz Viana- Jo-
sé Ignácio Ferreira- l\1oacyr Dalla- Amaral Peixoto 
- Nelson CarneirO - Morvan Acayaba -::--Fernando 
Henrique Cardoso - Henrique Santillo - Mauro Bor
ges -Gastão Mü!!er- José Fragelli - Affonso Ca
margo- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Octá-
vio Cardoso. -

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

Sob a proteção de Deus_ iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário pi-acederá à Je1tura do Expediente_, 

É lido o seguinte 

EXPE_Q~~TE 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República submetendo ao Se
nadO a escolha de nomes indicados para cargos cujo provi~ 
mento depende de sua prévia aquiescência 

MENSAGEM N• 204, DE 1984 
(n~' 415/84, na origem) 

ExcelentíssimoS Si!nhores Membros do Senado Fede~ 
. ra!; 

De conformidade com o artigo 42, ítelidll~ da CõiiSii
tuiçào, tefuJo a honra de submeter à aprovação de V. 
Ex~s a escclh;;, que desejo fazer, do Senhor Octávio Luiz 
de Berenguer Cesar, Embaixador do Brasil junto à Re
pública de Trmidad-e-Tobago, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador dO Br!iSil em Santa Lú-

cia, nóS termos do Decreto Lei n9 56.908, de 29 de se~_ 
fembro de 1965. · · 

Os méritos do -Embaixador Octávio Luiz de Berenguer 
Cesár, que me induzir-am a escolhê--lo para o desempe
nho dessa elevada fuilçilo, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Eútúiores. --

Brasília, 12 de novembro de 1984.- João Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
·Octávio Luiz de Berenguer Cesar 
México/México (brasileiro, de acordo com o artigo 69, 
inCis-o III da Constituição de 1891), 15 dejulhod~ 1925. 
Filho de Jacome Baggi de Berenguer Cesar e 
Beatriz .PacheCO de Berenguer Cesar. 
Bacharel em Direito, PUC/RJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Direito DiPlomático e Consular, InStituto de 
Direito 
Comparado, PUC/RJ. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Curso "Rui Barbosa"; Instituto Histórico e-Geográfico 
Brssileiro. 
·curso Superior de Guerra, ESG. 
Cônsul de Terceira Classe, 9 de janeiro de 1948. 
Cônsul de Segunda Classe, antigüidade, 14 de dezembro_ 
de 1953. 
Primeiro Secretário, merecimento, 24 de outubro de 
1961. 
Conselheiro, título, 21 de julho de 1966. 
Ministro de Segunda .Classe, merecimento, 31 de de
zembro de 1966. 
Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações, 
1948/49. 
Assístente do Chefe do Departamento Econômico e 
Consular, 1949. 
Assistente do Chefe do Departamento Político _e Cultu
ml. 1949/50. 
Assistente do· Cher e· dÓ Departamento Econdmico, 
195'7/59.- - - --
Chefe da DiVisão--de Propaganda e Expansão Comercial, 
!965/68. 
Agregado, (982. 
Na SERE, !983. 

Washington, Terceiro _ _Secretãrio, 1950/53. 
Munique, Vice-Cônsul, 1953, 
Munique, CônSul-Adjunto, 1953/54. 
Munique, Encarregado, 1954, 
São Francisco, Cônsul-Adjunto, 1954/5.6. 
México, Segundo--Secretário, 1959/61. 
México, Primeiro Secretário, 1961/65. 
México, Encarregado de Negócios, 1959, 1960, 1962, 
1963 e 1964. 
Tegucígalpa, Encarregado de Negócios, 1960. 
São Domingos, Encarregado de Negócios, 1965, 
Lisboa, Cônsul-Geral, 1968/69. 
Moscou,-·Mffiistro:conselheiro, 1969 e 1970. 
Moscou, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970.
Lourenço Marques, Cônsul-Geral, 1971/75. 
Milão, Cônsul-Geral, 1975(77. 
Tegucigalpa, Embaixador, 1977(82.
Port-of-Spain, Embaixador, 1984. 
Colnitê do Tungstênto e molibdénio, Washington, 1951 
(representante). 
Comitê do Papel, Washington, 1951 (delegado
suplente). 
Sessão Comemorativa do X Aniversário da ONU, Nova 
Yorque, !955 (membro). 
X Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Yorque, 
1955 (membro). 
IV Reunião sobre o Acordo Aéreo Brasil-EUA, 
Washington.__l957 (memb:r_o). 
Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea In
ternacional, 1957 e 1958 (representante do MRE). 
I Reunião de Consulta sobre o Acordo Aéreo Brasil
Itália, Roma, 1958 (membro). 
Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea In-
ternacional, 1958 e 1959 (membro). -
Seçàa __ Brasileira da Comissão Especial Brasileiro
Argentina e Transportes Marítimos, 1958 (membro). 
I Reunião de Consulta sobre o Acordo Brasil
República Federal da Alemanha, Rio de Janeiro, 1959 
(membro) . 
J SeSsão da Assembléia Geral da IMCO, Londres, 1959 

- (observador). 
lU e IV Reuniões do Comitê Diretor da FI DA, México, 
1959 e 1960-(o-bserVadéir). 
I Reunião de Técnicos da Rede Interamericana de Tele

c -comunicações,-México, 1960 (representante). 
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IX e X Sessões do Subcomitê COrisultivo sobre Fibras 
Duras, FAO, Roma, 1971 (chefe). 
I Sessãp do Grupo de Estudos sobre Caine, F AO, Ro-
ma, 1971 (chefe). ~ 

XXIX Sessão do Comitê de Estatíst1ca do Grupo--de Es
tudos so_bre XVI Sessão da Conferência da FAO, Ro-ina, 
1971 (delegado-adjunto). 
III SesSão do Subconiitê de EstatisticãS de Óleos Vege
tais e VI Sessão dO Grupo dC -EStUdOS-sobre Sementes 
Oleaginosas, Óleos de Gorduras, FAO, Roma, 1971 
(chefe). 
VII Sessão do Subgrupo sobre Padronização e Classifi
cação do Arroz do Grupo Intergovernamental sobre Ar
roz do Comitê de Produtos de Base da FAO e XVI Ses
são do Grupo govánamefliã.I de Arroz, Roma, 1972 
(chefe). 
Reunião do- GfLipo "ad hoc" de Produtores Latino~ __ 
Americanos de Banana e V Sessão do Subgrupo de Es
tatística do Grupo Intergovernatri.ental da B(_mana; 
FAO~ Roma, 1972 (chefe) 
IV Sessão do Grupo Intergovernamenfal sobre Fibras 
Duras, FAO, Roma, 1972 (chefe) 
II SessãO do Giupo Intergovúiiãmental sObre Carne, 
FAO, Roma, 1972 (chefe). 

V Sessão do GrupO Intergovernamental sobre Fibras 
Duras, F, Roma, Merida, 1973 (chefe)_. 
IV Sessão do Su_bcomitê de Estatísticas de Ôleos Vege
tais e VII Sessão_ do GruPo lnletgovernamental de Se
mentes Oleaginosas, Óleos e Gorduras, FAO, Roma, 
1973 (chefe). 
III Sessão do Subcomitê-de Educação e Treinam~nto ~a 
Pesca e VIII Sessão do Coniítê de Pesca, FAO, Roma, 
1973 (chefe). 
Reunião de Consulta de Produtos de Sisai e Henequém, 
FAO, Roma, 1973 (chefe). 
III Sessão do Grupo Intergovernamental sobre Carne, 
FAO, 1973 (Chefe). 

XIX Sessãó do Comitê ExeCutiVo áa Co-missão "Codex
Alimentarius", Genebra, 1973 (delegado). 
XVI Sessão do Subgrupo de Estatística do Grupo ln ter
governamental da Banana, FAO, Bremen, 1973 (delega
do). 
Grupo "ad hoc" de Países Latino-Americano Produto
res de Banana, FAO, Bremen, 1973 (representante). 
I Sessão dó Subgrupo de Exportadores do Grupo Inter
nacional da Banana, FAO, Bremen, 1973 (chefe). 
V Sessão do Grupo Intergovernamental da Bãnan8., Bre
men, 1973 (chefe). 
XV I Sessão do Comitê do Leite -e LaticTnios do -.. Codex 
Alimentarius", Roma, 197"3 (chefe). 
VI Sessão do GrUpo Intergovernamental de Fibras Du~ 
ras, FAO, Roma, 1973 (chefe). 

XVI Sessão do Grupo Intergovernamental de Cereais, 
FAO, Roma, 1973 (chefe). 
XXIV Sessão do Comitê Intergovernamental do Progra
ma Mundial de Alimentos, Roma, 1973 (obs_ervador). 

XLVIII Sessão do Coniitê ae· Produtos de Base, Ro
ma, 1973 (chefe). 
XXXIV Sessão do Subgrupo de Estatísticas do Grupo 
Intergovemamental do Cacau, FAO, Roma, 1973 (che
fe). 
LXI Sessão do Conselho da FAO. Roma, 1973 (delega
do). 
XVII Sessão_ da Conferência da FAO, Roma, 1973 (sub-_ 
chefe). 
LXII Sessão do Conselho da FAO, ROma, 1973 (delega
do). 
Consulta Intergover'namenta"l Intensiva- sobre Arroz., 
FAO, Roma, 1974 (chefe). 
Consulta Intergovernamental sobre Frutas Cítricas, 
FAO, Roma, 1974 (chefe). 
VII Sessão do Comítê Técnico- Consultivo do Grupo 
Consultivo de Pesquisa Agrfcola Internacional, Roma, 
1974 (observador). 

VIII Sessão do Grupo fntergovernamental sobre Juta, 
Ken-af e Fibras--Si'milares, FAO, Roma, 1974 (oósefva
dor). 
V _Sessão do Subgrupo de Estatisticas do Grupo Intergo
veinamental de Sementes Oleaginosas, Óleos e Gordu
ras, FAO;-Roma, 1974 (delegado). 

. XIII Sessão do Giupo Intergovernamental de Sementes 
Oleagínosas, Óleos e Gorduras, FAO, Roma, 1974 (dele-
gado); ~ ~ 

Consulta Intergovernamental Intensiva s-obre Sementes 
Oleaginosas, Óleos e Gorduras, FAO, Roma, 1974 (dele
gado). 
XVII Sessão- do 'GruPo lntergovernamental de CeieaiS, 
FAO, Roma, 1974 (chefe). 
Reuniões do Grupo-Tnfcitn'lal doS"Pirses- ExpoftadoieS 

_de Minérfo de-Ferro, Genebra, 1974 (delegado). 
XVII Sessão do Grupo Intergovernãmentaf sobre Ce
reais, Comitê·de Problemas de Produtos de Base, FAO, 
Roma, 1974 (delegado). 
III Sessão do Coinitê Preparatório da Conferência Mun
dial de Alimentos, Roma, 1974 (chefe). 
Negociação dos Acordos de PesCa do Camarão com Bar
bados, Trinidad-Tobago~ EUA e Países Baixos, Brasília, 
1975 (chefe). 
XXV Assembléia Geral da Aliança dos Produtores de 

- CaCau, Acra, 1975 (chefe). 
-Sessão do Grupo de Países Latino-Americanos e do Ca-
ribe, exportadores de Açúcar, Lima, 1975 (chefe). 
Conselho da Organização Internacional da Borracha 
Natural, 1981 e 1983 (representante). 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito.Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Medalha Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Muller, Brasil. Ordem do Mérito, Co
mendador, Itália. 

--Ordem das Palmas Acadêmicas, Comendador, França. 
--o-rdem do Tesouro Sagrado, Cav-aleiro, Japão. 

O Embaixador Sérgio f:ernando Guarischi Bath se en
contra nesta data ~o exercício de suas funções de Embai
xador do Brasil junto à Federação da Malásia. 

Secretaria- de Estado das Relições Exteriores, 27 de se., 
tembro de 1984.- Lúcio _Pires de Amorim, Chefe da Di
visão do PeSsoal. 

{À ComiSsão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM' N• 206, DE 1984 

(n9 417/84, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De ct;~nform[dade com o artigo 42, item III, da Consti_
tuiÇão, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejõ fiiZ"er, do Senhor 
Héldo Tavares Pires, Embaixador do Brasil junto aos 
Emirados Ár:abes Unidos, para, cumulativamente, exà~ 
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado 
do Catar, nõs termoS do Decreto nº 56.90"8,-áe 29 de se
tembro de_ 1965. 

Os-mérífos do Embaixador Hélcio Tavares Pires, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, ccmstam da anexa informação do Minis-
téiiá das Relações ExterioreS.- - -

Brasnia, 12 de novembro de 1984.- João F'~gueiredo. 

INFORMAÇÃO 

- CDrrlCiilum Vitae 
Rêlcio TaVares Pires 
Recife/PE, 18 de outubro de 1928. 
Filho de Gastão do Rego Pires e 
Tereza Tavares Pires. 
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Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de 
Recife. 
Cursos de extensão universitária: ·~Princípios de Econo
mia" e 
"Análise Económica", Universidade de Chicago. 
Curso de Economia I, Universidade de Camberra. 
Curso de COnferências sobre a China, Universidade de_ 
Camberra. · · 
À disposição ~o MIC, 1965/66. 
Cônsul de TerCeira Classe, conc_urso, 27 de junho de 
1955~ 

Segundo Secretário, antigUidade, 17 de julho de 1961. 
Primeiro-SeCretâflo, merecírilento, 30 de junho de 1967. 

- Conselheiro, merecimento, I de janeiro de 1973. 
Ministro de S_egunda Classe, 21 de junho de 1979. 

Assistente do Chefe da Divisão de PolítiCo( CQmercial, 
1964. 
Assistente do Chefe da Divisão de Propaganda e Expan-
são Comerciã:l, 1965. -
Chefe da Divisão de Transportes e Cóinunicaoções, 
1974/79. 
Cairo, Terceiro S6áetârio, 1958j6L 
Cairo, Encarregado de Negócios, 1960. 
Chicago, Cônsul-Adjuilto; 1961/62. 
Washington, OEA, Segllndo Secretário, 1962/64. 
Londres, Segundo Secretário, 1966/67. 
Londres, Primeiro Secretário, 1967/70. 
Lagos, Encarregado de Negócios, 1968 e 1969. -
México, PrimeirO Seciefário, 1971'5/71. 
Camberra, Primeiro Secretário, 1971(73. 
Camberra, Encarregado de Negócios, 1972 e 1973. 
Camberra, ConselheirO, 1973. 
Pequím, Ministro-Conselheiro, 1919/82. 
Pequim, Encarregado de Negócios, 1980 e 198J. 
Abu-Dhabi, Emba!Xãdor, 1983/84. 
Reunião do Grupo de Estudos do Comêrcio da Banana, 
O~~· Washi~gton, 1963 (representante). 

Reunião sobre Produtos de Base, OEA, Washington, 
1963 (representante). 
III Reunião Anual do CIES, Lima, 1964 (membro). 
I Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento da 
Conferência das_ Nações Unidas sobre Comércio e De
senvolvimento, UNCTAD, Nova Yorque, 1965 (delega-
do). -

IV Reunião do CfES, Buenos Aires, 1966 (membro). 
III Sessão Extraordinária da IMCO, Londres, 1966 
{membro}. 
II Sessão do Comitê de Produtos de Base, UNCTAD, 

- Genebra, f967 (membro). 
Conferência: Negociadora do Acordo Internadonal do 
Trigo, Roma, 1967 (membro). 
Reunião dos Países Produtores de Borracha Natural, 
Londres, 1968 (representante). 
LXXXIII Reunião do Grup-o lntei-nacional de Estudos
sobre a Borracha, Paris, 1968 (membro). 
III Sessão do Comitê de Transporte Marítimo, UNC 
TAD, Genebra, 1969 (membro). 
V Sessão Extraordinária do Conselho da IMCO, LOn~ 
dres, 1969 (delegado). 
Conferência LeSai Internacional sobre Danos pela Po
luição do Mar, Bruxelas, 1969 (delegado)_. 

Reunião entre a Missão do Comitê Mundial de Pro
moção do Café e o Comitê Espanhol, Madrid, 1969 (re
presentante). 
V Reunião do Grupo de Trabalho .sobre o Café, "Intá
nacional Standard Organi~ation", 1970 (representante). 
Negociações do Acordo s __ obre Transportes Marítimos 
Brasil-República Democrática Alemã, Berlim, 1973 
(chefe). 
H Sessão da Conferênciã'PfenipOtenciária para examinar 
um Projeto de Código de Condutas Para as Conferências 
~~Fretes, Ge_l!_e~a. 1974 (delegado). 
Reunião Preparatória Latino-Anlericana sobre Trans
porte Intermodal, Mar dei Plata, 1974 (chefe). 
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II Sessão do Grupo Preparatório lotei-governamental-_ 
sobre Transporte Intermodal, UNCTAD, Genebra, 
1974 (chefe). 
II Reunião da SubcomissãO de Transportes da CEBAC, 
Buenos Aires, 1975 (chefe). 
Negociações do Acordo sobre Transportes Marítimos 
Brasil-Uruguai, Montevidéu, 1975 (chefe). 
Negociações do Acordo sobre Transportes FluviãíS -
Brasil-Uruguai, Montevidéu, 1975 (chefe). 
III Consultas AeronãUticãS--Brã.Sii-Países Escandinã.vos, 
Estocolmo, 1975 (delegado). 
Entendimentos Informais Brasii-Reiito Unido sobre Re
lações Aeronáuticas, Londres, 1975 (delegado). 
Negociações Brasil-Argélia sobre urn Acordo sobre 
Transportes Marítimos, Argel, 1975 (chefe). -
Negociações Brasil-França sobre um Acordo Marítimo, 
Paris,-f975- -{cfiCfe). - -
Reunião da Subcomissão Especial Brasileiro-Argentina 
de CooTdenaçãO; Buenos Aires, 1975 (chefe). 
III Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil-Países ES
candinavos, Estocolmo, 1975 e nos entendimentos infor
mais sobre Relações _de Aeronáutica CiVil Brasil-Reino 
Unido, Londres, 1975 (delegado). 
III Sessão do Grupo Preparatório lntergovernamental 
sobre Transporte InteiilaCiorial, UNCTAD, úenebia, 
1976 (chefe). 
VII Reunião da Subcomissão de Transportes da CE
BAC, BUenos Aires, 1976 (chefe), 
VII Reunião de Consulta Aeronáutica co"m a Espanha, 
Madrid, 1976 (delegado), 

Negociações Aeronáuticas Informais Brasil-Portugal, 
Lisboa, 1976 (delegada). 
Reunião de Peritos Latino-Americanos sobre Transpor
te Internacional MultimQdã.l, Buenos Aires, 1976 (chefe). 
Reunião EXtraordinária -da Sübcoffiissào de Transporte 
da CEBAC, Buenos Âires; 1977 (chefe). 
Reunião de Técnicos, prepàtãtória paia a· Reuilião de 
Ministros de Obras Públicas e de Transportes dos Países 
do Cone Sul, Mar dei Plata, 1977 (chefe). 
Negociação do Convêriío-dt:-lr3.n-Sp0rtC:s Marítinlo com 
Portugal, Lisboa, 1978 (chefe). -
Negociação do Acordo sobre Transporte Marítimo 
Brasil-Re-pública Popular da China, Pequim, I 979' (i.:h~- _
fe). 
X Reunião da Subcomissão de -Transpàrte da CO.inlSsão 
Especial Brasil-Argentina de Coordenação (CEBAC), 
Buenos Aires, 1979 (chefe). 
IX Reunião deMiriistros de Obras Públicas e Transpo-r
tes dos Países do Cone Sul, Cochabarnba., Bolívia, 1979 
(delegado). · 
Comissão Nacional Pai-a a Aplicação do Tratado de 
Amizade e Consulta entre-o Brasil e Portugal, 1957 (as
sessor). 
II Reunião do CIES, São Paulo, 1963 (inembro). 
Comissão de Coméicio &.tefíor, -1965 (assessor). 
Comissão Internacional criada pela Portari3.-n9' 1/SG, de 
24-12-73 sobre fornecinli:nto de combustivel a naviOs riã
cionais_ e estrarigeiros (representante do MRE). 
I Consulta Aeronáutica Brasil-Japão, Rio de Janeiro, 
1974 (delegado). 
I Consulta Aeronáutica Brasil-Países Escandinavos, Rio 
de Janeiro, 1974 (delegado). 
Conselho Nacional de Trânsito, 197-4179 ·(representarlte 
do MRE). GruPo lnterminlsttúial criado pela Portaria J9 
de 30-8-74, para elaborar a legislação brasileira sob~e 
"containers" e seu uso, Brasília (representante dO 
MRE). 
Comissão e Estudos Relativos à Navegação Aéreã. Inter
nacional, 1974/79 (representante titUlar do MRE). 
Negociações sobre um -Acordo Transportes MarftiillOs 
Brasil-MéxiCO, Brasília, 1974 (ddegado). 
Negociações de um Acordo sobre Transportes Maríti
mos Brasit-Romênia, Bi'asílía, 1975 (chefe), 
VI Consultas Aeronáuticas Brasil-Reino Unido, Rio de 
Janeiro, 1?75 (de.legado). 

Reunião da SubcomiSsão de Transportes- da CEBAC, 
Rio de Janeiro, 1975 (chefe). 
Conselho Nacioilal de Comunicações, 1"975 (repr~~il-
tanti do MRE). - -
Negociações--do Acordo_ sobre Transportes Aéreo Bril.sii
Países Baixos, Rio de Janeiro, 1976 (delegado). 
Negociações do AcordO sobre Transportes Marítimos 
BraSil-Polônia, Brasília, 1976 (de-legado), 
NegociaçõeS- sobre_ TransporteS ·Marítimos Brasi1-
Rei)úbilca Démocrãtica: Alemã, Brasilia, 1976 (delega
do). 
Reunião Multilateral sobre Transportes Terrestres em 
Trânsito por-Terceiros Países, Brasilia, 1977 (chefe). 
VIII ReuniB.O da Subcomissão de Transportes da CE
BAC, BrasHia, 1977 (chefe). ~~ ~ ~ ~ 
III ReuniãO da Comissão Técnica- I - Planejamento 
Viârió; do COinitê Executivo Permanente dos Congres
sos Pai13.rilericano~_ di:: RodovíaS- (COPACA), da OEA, 
Brasília, 1978 (delegado). 
III Reunião da A-sSembléia das Partes da Organização 
Internacioii-ãl de-_ CõmunícaÇões p"ói Saiélíte
INTELSAT, Rio de Janeiro, 1978 (representante), 
XVHI Congresso da União Postal Universal, Rio de Ja
neiro, 1979 (delegado). 
VI ReuníãO:de Consulta entre Autoridades Aúoriáuticas 
do Bra-Sil e do Peru, -Rio de Janeiio, 1979 (delegado). 
X Reuníão de Consulta entre Autoridades Aeronáuticas 
do Brasil e da Arg.éntina, Rio _de Janeiro, 1979 (delega
do). 
Ordem do Mérito Naval, Medalha de Grão-Mestre, Bra-
sil. -
Ordem do Mérito Aerorlâutico, Medalha deOftcial, Bra
sil. 
Medalha Laura MüUer, Brasil. 
Medalha do Mérito do Recife, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha do Mérito Mauá, Ministério dos Transportes, _ 
Brasil. 

O Embaixador Hélcio Tavares Pires se encontr? nesta 
data no exercício de suas funções de Embaixador doBra-
sil junto aos Emi~~dos Árabes Unidos. - _ _· . 

Secretaria de Esfado das Relações Ext~r~ores1 5 de n9_.:_ 
vem-bro de 1984. --Lúcio Pires de Amorim, Chefe~"!- Di-
visão_do PessoaL ___ _ 

f À Comissão de Relações Exterfóres.) 

MENSAGEM N• 207, DE 1984 
(n~_418f84, na-Origem). 

Excelentíssimos Senhores. Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo n'i' 42, ítem III, da 
__ Constituição Federãl, tenho a honra de submeter à apro

vação de Vossas_ Excelências a escolha, que desejo fazei', 
do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Castro, Em
baixador do Brasil junto ao Estado do Coveite, para, cu-_ 
mulativamente, exercer a fUnçãO de Embaixador do Bra
sil junto à Repúblíca Democrática Popular do Iêmen, 
nos termos do Decreto n9' 56.908, de 29 de setembro de 
1965. 

Os méritos do Embaixador Raymundo Nonnato 
Loyola de Castro, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da anexa in
formação- do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília. 12 de novembro de 19R4. -João Figueiredo. 

l!'IFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Raymtmdo Nonnato Loyola de Castro 
Belém/PA, 25 de fevereiro de 1926. 

Filho de Carlos Pinto de Castro ~ 
Oder Loyola d~ Castro:., 
BaCharel em Direito, PUCjRJ. 

Novembro~de !984 

Curs_o de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Curso de Informações, ESG. _ 

Curso. Superior de Guerra, ESG. 
II Curso Superior do Mar. 
Diplomado pela Fundação dos Estudos do Mar. 
Presidente da Associação dos Diplomados do Instituto 
Superior do Mar, 1969. 
Professor de Prática Diplomática e Consular, IRBr, 
1970(73. 

Cônsul de Terceira Classe, conclftso, 09 de janeiro de 
1948. 
Cônsul de Segunda Classe, AntigUidade, 14 de dezembro 
<le 1953. 
Primeiro Secretário, merecimento, 24 de outubro de 
~1961. 

Conselheiro, tífulo, 09 de agosto de 1967. 
Conselheiro, merecimento, Ol de janeiro ·de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 04 de janeiro 
de 1973. 
MinistrO de Prímeii-â-C!aSse, mereciméitt'O, 16 de junho 
de 1982-
Assistente do Chefe da Divisão Econômica, 1948/49. 
Assistente d.Q_Chefe da Divisão de Passa-portes, 19491_50 
Assistente do-Chefe da Divisão Política, 1957/59.- --
Chef_e da Divisão de Passaportes, 1967/73. --
Nova Yorque, Cônsul - Adjunto, 1953/54. 
Quito, Segundo Secri:tário, 1954/57. 
Quito, Enc.irregado de NegócioS, 1956. 
Buenos Aires, Segundo SeCretário, 1960/61. 
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1061/63. 
Estocolmo, Primeiro Secretário, 1963/66. 
Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1966, 
Georgetown, Encarregado de Negócios. 1968. __ 
México, Minislr.ó- Conselheiro, 1974/75. 
México, Encarregdo ~e Negócios, 1975. 
Montevidéu, Cônsul - Geral, 1975/77, 
SeuJ, Embaixador, 1977 {78, 
Bissau, Embaixador, 1978/83. 
República do Cabo Verde, Embaixador cumulativamen
te, 1978/83. 
Coveite, Embaixador, 1983/84. 
Missão Especial às solenidades de posse do Presiâente 
do Equador, 1956 (membro). 
Comitiva do MinStro de Estado em visita ao Peru e ao 
Equador, 1957 e 1958 (membro). 
Corpo Permanente da Escola Superior de_ Guerra, 
1958/59 (Secrctãrio,e membro). 
Comissão Mista Brasil- Argentina, 1961 (membro). 
Comissão de Salto Grande, Buenos Aires, 1962/63 (re
presentante). 
Missão Esp~B.f às solenidades de Posse do Presidente 
dã Argentina, 1963 (rilembro). 
Feira de Gotemburgo, 1965 (representante). 
XXVI Congresso Mundial de Navegação, Estocolmo, 
1966 (membro). 
GnípÕ de: Tr"ãóalhó- de Exame do Anteprojeto de Lei 
sobre o Estatuto de Estrangeiro, 1967 (membro). 
Congr-essO Interó-~ional de Direitos do Mar, Porto Ale
gre~- T972 (repreSentante do MRE). 
I Conferência dos Chan_çeleres dos Países do Caribe 
sobre o Direito- do Mar, Sâ()I)offilrlgos, 1972 (obserVa
dor). 
Missãó- ESpecial às solenidades de posse do Presidente 
Ernesto Geisel, 1974 (membro). 
IV Pehô'"do daS Sei>sões do ÓPANAL, México~ 1975 (ob
servador). 
1 Reuhião da Coinis"Sao Mista Brasil - M:êxico;-1975 
(membro). 
Ordem do Mérito- Naval, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito AeronâutiCo; Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grã - Cruz, Brasll, 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
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Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 

O Embaixador Raymundo Nonnato Loyola de Castro 
se encontra nesta data em exercício de suas funções de 
Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite, 

Secretaria de Estado das Relações Ext~iores,_S de no~ 
vembro de_l984 ~Li)cio l»ires de Amorim, Çhefe ela Di
visão -de Pessoal. 

(À Comissao de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM No 208, DE 1984 
(n' 419/84, na origem) 

Excelentíssimõs Senhores Membros do Senad_o Fede
ral: 

De confó.I'inidade com o at:tigo 42, item III, da CoriSti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escOlha, que desejo fazer, do Senhor 
Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho, Embaixador do 
Brasil junto à República da Costa do Marfim, para, cu~ 
mulativamente, exercer a função de Embaixador do Bra~ 
siljunto à República da Libêria, nos termos do Decreto 
n'i' 56.908, de 29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Ernesto Alberto Ferreira 
de Carvalho, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da aneXa infor~ 
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 12 de novembro de 1984.- Joio Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

CurricuJum vitae 
Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho. 
Rio de JaneirojRJ, 24 de agosto de 1929. 
Filho de Augusto Ferreira de Carvalho e Maria Luísa 
Ferreira de Carvalho. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Bacharel em Direito, UB. 
Curso de AperfeiÇoamento de DiplOmatas, IRBr. 
Cônsul de Terceira Classe, concurso, }'i' de março. de 
1953. 
Segundo-Secretário, antigUidade, 15 de abril de 1961. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 5 de maio de 1972. 
Conselheiro, merecimento, }'i' de janeiro de 1973. 
Miriistro de Seg_unda Classe, merecimento, 29 de de
zembro de 1977. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 16 de junho 
de 1982. 
Auxiliar do Secretário-Gerai-Adjunto para Assuntos da 
Europa e África, 1962. -
Auxiliar do Chefe_do Departamento Geral de Adminis
tração, 1962. 
Escritório Regional do Rio_ de Janeiro, 1970/72. 
Chefe da DiVisão de Produtos de Base, 1972/73. 
Chefe da Divisão d_e Organismos. In.ternacionais Especia-
lizados, 1977-. - -
Secretário de Assuntos Legislativos do Gabinete do Mí
nistro de Estado, 1977/79. 
Coordenador de Assuntos Diplomátícõs e Chefe de Ga~ 
binete da Secretaria~Geral, 1979/82. 
Liverpool, Vice-Cônsul, 1955/56. 
Liverpool, Encarregado, 1956. 
Lisboa, Vice-Cônsul, 1956(59. 
Lisboa, Encarregado, 1956,--1957 e 1958. 
Montevidéu, Vice-Cónsul, 1959/61. 
Montevidéu, Encarregado, 1959 e 1960. 
Madrid, Segundo Se.cretário,-1963/65. 
Madrid, Chefe do SEPRO, 1963/65. 
Genebra, Delegação Permanente, ConSelheiro, 1974/77. 
Pequim, Encarregado de Neg6ci0S, 1979. 
Abidjan, Embaixador, 1982/83. 
Freetown, Embaixador, cumulativamente, 1982/83. 
ComisSão_ de COilcorrênciaS; 1953/54 (membro). 
Missão da _Comissão ConsUltiva do Trigo. Canadá,-
1954. 
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Sessão Brasileira da Comissão Mista Brasil-Uruguai, 
1959 (membro)" 
C_orilJ§sãt) ~e Elaboração do Anteprojeto- do ___ Regimento 
Interno da SERE, 1961 (membro). 

-._GrupO de Trabalho de Estudo das Relações_ O Brasil com 
-a.s C.omu.pi_dades Europêias, 1962 (nlembro). -
Missão à Cuba_ para apuração das Ocorrências na Em
baixada, Havana,1963 (membro). 
Ã disposição dO InstitUto Brasileiro do Café,- 1970. 
Reunião_ de Fundo de Diversificação da O I C, Londres, 
1970 (membro)" 
Reunião do Grupo de Trabalho_ Interministerial para 
RenegociaçãO do ConvêniO- Internacional do Café, 
Brasília. 1971 (participante). 
XIX Sessão Extraordinária do Conselho da OIC, Lon
dres, 1972 (delegado). 
XX Sessão do Conselho da OIC, e Reunião Preparatória 
da Junta Executiva da OIC. Londres, 1972 (delegado). 
Sessão Extraordinária do Co_nselho da OI_C e Reunião 
Preparatória da Junta Executiva da OIC, Lond_res, 1972 
(delegado). 
XIX Assemblêia Geral da Aliança dos Produtos de Ca
cau, Acr~, 1972 (chefe). 
XX Assembléia dos Produtores de Cacau, Salvador, 
1973 (delegado). 
Negociações de Acordo de Pesca, 1973 (chefe). 
Concorrência Múndial d6 Alimentação da ONU. Roma, 
1974 (delegado). 
VI Sessão do Comitê de Manufaturas da UNCTAD, Ge
nebra, 1974 (chefe). 
VI Sessão da Comissão de Transportes Marítimos da 
UNCTAD, Genebra, 1974 (chefe). 
XIV Sessão d_a Junta de Comércio e Desenvolvimento da 
UNCTAD,(ienebra, 1974 (delegado). 
VIIISessão do Comitê de Tungstênio, UNCTAD, !974-
(chefe)" 
Conferênci_a ~«;tos Países Não-Alinhados sobre Matêrias-

-prrmas, Dakar, 1975 (delegado). -
YIII Sessão, 1', 2' e 3!_partes da Comissão de Produtos 
de Base, da UNCTAD, Genebra, 1975 (chefe). 
I Assembléia da Organização Mundial de Turismo, Ma
drid, 1975 (chefe)" 
XX Sessão" Especial do Conselho de Administração do 
PNUD, Genebra, 1975 (delegado). 
XV Sessão da_Junta de Comêrcio e Desenvolvimento da 
UNCTAD, Genebra, 1975 (delegado). 
Úrgão de Vigilância de Têxteip do Comitê de Têxteis do 
GATT, 1975 (membro)" 
XX Confei"ência da Agência Internacional de Energia 
Atômica, Riõ de Janeiro, 1976- (chefe)~ -

_ V ReuniãO Eiti"3.árdinária da Assembléia-das Partes da 
OrganizaçãO Internacional de Telecomunicações por Sa
télite (INTELSA T), Oflando, Flórida, Estados Unidos 
da América, 1980 (delegado). 

O Embaixador Ernesto Alberto Ferreira de CarValho 
se en_êontra nesta data no exercício de suas funções de 
Emb3.íx-ador do Brasil junto à Repúblicã da Costa do 
Marfim. 

::___ SCcreiafia de Estado das Reiações--Exieriores, 5 de no= 
vembro de 1984.- Lúcio Pires de- Amorim, Chefe áaDi-

- visão do Pessoal. 

(À ComlúãO de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 209, fiE 1984 
(o'i' 420/84.- na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

be conformidade com o artigo 42, item UI, da Consti
tl}ição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Võssas Excelências a escolha, que desej_o fazer,_do Se
nhor Celso Diniz, Embaixador do Brasil junto- aO ReinÕ
da Arábia Saudita, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à RepúbiicaÁra-
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be do Iêmen; nos termos do.D_ecreto n' 56.908, de 29 de 
setembro de 1965. 

Os méritos do Embaix8dor Celso Diniz, que me indu
ziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. -

Brasília, em 12 de novembro de 1984.- João Figuei
redo. 

Curriculum Vitae_ 
Celso Diniz 

IN_FORMAÇÃO 

VitóriafES, 2 de novembro de 1925. 
Filho de Honorito Diniz e Maria Dfá.s Diniz. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Estágio na ONU e na OEA. 
Cônsul de Terce_ira Clãsse, 3 de outubro de 1951. 
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 21 de fevereiro 
de 1957" 
Primeiro-Secretário; merecimento, 24 de outubro de 
1961. 
Conselheiro, títUlo, 23 de novembro de 1966. 
Ministro de Segunda Classe-, mei-ecimento, li' de janeiro 
de 1973.-
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1' de janeiro 
de 1977" 
Chefe, substituto da Divisão Econômica da América, 
1961. 
Secretário da Seção de Segurança Nacional, 1962. 
A$S:Ístc:nte dQ_Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1962. 
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1962. 
Auxiliar dO Secretã:i-iÕ--Geral-Adjunto para Assuntos da 
EUrOPa Oiiental e Ásia·, · t 962. 
Chefe-da DIVISão ~a Europa Oriental, 1963/67. 
Chefe, iflterino, do Gabinete do Ministro de Estado, 
1967" " 
Chefe, do Gabinete do Ministro de Estad_o, 1967/69. 
Nova Yorq~e. Assistente de Pesquisa da Divisão_de 
Transportes e Comunicações do Departamento de As
suntos Económicos da ONU, 1952. 
Baltimore, Vice-Cô.nsul, 1954/57. 
Baltimore, Encarregado do Consulado, 1954/55. 
Baltimore, Cônsul-Adjunto, 1957. 
Ass~nção, Segundo~Secfetádo, 1957/58. 
Assunção, Encarregado de Negócios, 1958. __ 
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1958/61. 
TCgUcigalpa, EriCafregado de Neg.ócios, 1966. 
W<~:shington, Ministro-Conselheiro, 1969/77. 
Washington, Encarregado de_ Negócios, 1969 e 1975. 
São Domingos, Embaixador, 1978/79. 
Jeddah, Embaixador, 1980/U 
Governo do S:llltanalo de Oman, Embaixador, cumulãti-
vamente, 1981/83. -
EStados -de .Bahdin e Catar, Embaixador, cumultativa
mente, 1981/83. 
SeCretaria âa- CIC, i953 (chefe). 
Solenidades de posse do Presidente do Paraguai, 1958 
(membro). 
SeÇão Brasileirã da Corilissão Místa Brasil-Argentina, 
1959 (membro)" " 
Congresso d_e Faculdade de Ciências Económicas, Ro
sário~ f960 (observador). 
Grupo da COLESTE, 1963/67 (secretário-executivo). 
ACorrlo -Coinercial entre o Brasil e a URSS, Moscou, 
1963 (membro).Reunião da Comissão Mista Brasil
Tchecoslováquia, Praga, 1964 (membro). 
Reunião d~_Ç.h!!fes da Missão do L~te Europeu, Vienna, -
1965 (partfclparite). · · · - · 

Comitiva do Ministro de Estado do Planejamento Ec:o
nômico à URSS, Moscou, 1965 (membro). 
Reunião dos Chefes -de Estados Americanos, Punta dei 
Este, 1967 (membro). 
XXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Yor
q-ue, 1967 (membro). 
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Comissão deTrãrisferência-00 MRE-Para' Br.ásíÜa, 196-8 
(membro). _ 
Reunião- do Subcomitê do Comitê Interamericano da 
Aliança para o Processo, Washington, 1970 (membro). 
Reuniões de Consulta de Acordo de Têxteis de Algodão 
Brasii-EUA, Washington, 1972 (chefe). _ 
Conferência Pleii:ipotenciária para a Adoção de uma 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Animais 
Selvagens e Plantas, Was~ingion,_ 1973 (chefe). 
Missão Especial para repreientar o Governo brasileiro 
nas cerimônias de pOsse âo Presidente da República ~o
minicana, São Domirigos, f978 (membro). 
Otdem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata, IRBr. 

O Embaixador Celso Diniz Se Encontra nesta data fio
exercício de suas funções cte EmbaiXador do Brasil junto 
ao Reino -da Arábia Saudita. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 5 de-no~ 
vembro de 1984.- Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Di~ 
visão d_~ Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.l 

O FI CIOS 

Do Sr. ]'l-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 207, DE 1984 
(nl' 3.708/84, na Casa de Origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a participação, em Comissio de Inquéri
to, de servidor ocupante de emprego_permanente, re-
gido pela ConsolldaçiÕ das Leis do Trabalho, aprova
da pelo D~creto-lei nl' 5AS2, de 11' de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' Poderá integrar Comissão de Inquéi{to; 

constituída para apurar irregularidades no serviço públi
co federal, como membro ou secretário, o servidor ocu
pante de emprego permanente, regido pela ConsolidaçãO 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n" 
5.452, de 1~> de maio de 194"3. 

Art. 2~> _ A autorização de que trata o artigo anterior 
também se estende à designãção para atuar como defen
sor ex--officio. 

Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 41' Revogam~se aS disposições em contrâriO. 

MENSAGEM N• 163, DE !984 

Excelentíssimos SenhoreS Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do S_e
nhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do 
Serviço Público, o anexo projeto de lei que "autoriza a 
participação de servidor regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, ocupante de emprego permanente, em 
Comissão de InquéritO''. -

Brasília, 31 de maio de 1984. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 77, DE ~~6~DE MAIO 
DE 1984, DO DEPARTAMENTO ADMINlS· 
TRA TIVO DO SER:VIÇO PUBLICO-:_ DASP. 

Excelentíssimo Senhor Presidente dã República: 
De acordo com o art. 219 e§2'1da Lei n'11.7ll, de28 

de outubro de 1952, Cj:ue diSp.õe -sobre o EstãtUtO doS 
Funclonáríos P"ôbiicOs_Civis da União, s6Podem pÚtici
par, como membro ou secretário, de ComisSão de Ip
quérito constituída para apurar irregularidades no ser
viço público federal, os funcionários ou extr~nUme
rários. Da mesma forma, pelo art. 223 do referido Esta-
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tuto, a designação de defensor ex officlo ê privativa das 
mencionadas categorias de servidores. 

2. Ocorre, entretanto, que, no momento atual, não 
mais existe a figura do extranumerário, e õ contTngentC 
de funcionários tem se reduzido rapidamente, depois que 
a Lei nl' 6.185, de 11 de dez~bro de 197~, erigiu, c~mo 
regime jurídico básic-o do pesSoal do serviço público fe
deral, o da Consolidação das Leis do Trabalho. 
3~ .. 0 fato apontado no item anterior vem criando di

ficuldades, às vezes quase que iflsuperáveis, para a cons~ 
tituição e funcionamento de Comissão de Inquérito. 

4- Nestas condições, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa Excelência, acompanha
do de Mensagem a ser encaminhada ao Congresso Na~ 
ci:onal, o anexo projeto de lei que, permitind-o a partici
pação ampla de servidor regido pela CLT, ocupante de 

_emprego permanente, em Comissão de_fnciuér1tõ,--el1In1~ 
nará de yez o problema. 

AproveitO a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de alta estima e consideração. -
José Carlos Soare$ Freire, Diretor-Gerã.CaO -nASP. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, de I• DE MAIO DE 19~3 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

(À Comissão de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 208, DE 1984 
(N• 1678/79, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de {'i' 
de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta 

Art. [I' A Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de l'i' de maio de 
1943, passa a vigorar com as segu_intes ~Iterações: 

I - fica acrescentado ao art. 449 o seguinte § 39: 

"ArL 449. 
. . -·'.' ............ -... -~-~~-:.-.::.;:.~ ...... ,;..._,. 

~ 3~> __ A requerimento do reclamante, o juiz 
poderá. determinar .o arresto de bens do reclamado, 
caso seja evidente a sua Situaç-ão de inSol;ência." 

II- O art. 841 fica acrescic:[o do~ seguintes§§ 31' e49: 

"Art. 481. 

§ 31' Versando a reclamação sobre alteração 
unilateral das ~_ondições do contrato, de _trabalho,_ o 
jUiz pOderá de.éreiar, liminarmente, a nulidade do 
ato e a cessação de alteração infringente do_disposto 
no Capítulo fi do Título IV da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CL T. 

§ 41' Se a prova trazida na inicial prevista no 
parágrafo anterior não for suficiente, o Juiz 
determinará a_ diligência, após ouvida a outra 
parte." 

III~ O art. 897 fica acrescJdO do seguinte § 4~>: 

"Art. 897. 

§ 4" Na hípótese constante da alínea a deste 
artigo, o ag-raYailit!-ficarã 'obrigado a deposit-ar em 
espécie aiffipartânCia da condenação_ até 5 _(_cillco) 
_diãs aPQS -a- "lrifir-posfÇão_ d_o recurso, se o apelo for 
patronal." 
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IV- O art. 899 passa a vigorar com a seguinte 
- redação: 

"Art. 899. Os recUrsos serão interpostos J}Or 
simples petição e terão efeito meramente 
devolutivo,- salvo as exceções previstas neste Título, 
petmitida a execução provisória até a penhora. 

§ J'i' Nos dissfdios individuais, só serâ admitido 
o recurso, inclusive o extraordinário, mediante 
prévio depósito da respectiva importância, 
calculada sobre o valor da condenação. 

§ 2'1 Tratando~se de condenação de valor 
indeterminado, o depósito corresponderá a.o que for 
arbitrado, para efeito custas, pela Junta ou Juízo de 
DireitO. 

_§ 3~> Na hipótese de se discutir, no recurso, 
matéria já decidida através de prejulgado do 
Tribunal Superior do Trabalho, o depósito p~derá: 
levantar~se, de imediato, pelo veoc_c:dw,_ 

§ 41' O depósito de que trata o§ J9 deste artigo 
far-se-á na conta vinculada do empregado a que se 
refere o art. 21' da Lei n'i' 5.107, de 13 d_t: setembro de 
1966, devendo 3_: empresa proceder à respectiva 
abertura, para o efeito -do disposto no§ 2~>." 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
_Art. Jl' Revogam-se as'disposições em contrário. 

_LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto--lei n>? 5A52, de 1' de maio 
de !943. 

TITULO I 
Introduçio 

Art. 11. Não havendo disposição especial em 
contrário-nesta Consolidação, prescreve em dois anos o 
direito de pleitear a reparação de qualquer ato infrigCnte 
de dispositivo nela contido. 

TITULO IV 
_Do Contrato Individual do Trabalho 

.. CAPITULO I 

DisPosiÇties Gelais 

..•... -..... ~ -;-.. - .. -.-.-..... ; ..................... ~. 
Art. 449. Os direitos. oriundos da existência do 

contrato de trabalho substituirão em caso de falência, 
conCOrdata oll dissolução da empresa. 

§ I 'i' Na falência, constituirão créditos privilegiadc,s 
a tõtaiià3.de- dos salários devidos ã.o empregado e a 
to_taUdade das indenizações a que tiver direito. 

§ 21' Havendo concordata na falência, será facultado-
aos contrãtantes toi-nar sem efeito a rescisão do contrato 
de trabalho e conseqüente indenização, deSde que o 
empregador pague, no mínimo, a metade dos salários 

_que seriani devidos a-o- einpregadO durante o interregno: 
.. ~ ...... -'~· .......... :;-, ............. ...----. ;.,..,.,."' 

TITULO X 
Do Processo Judiciário do Trabalho 

CAPITULO III 
_ Dos Dlssfdios Individuais 

Art. 841. Recebida e protocolada _a reclamação, o 
escrivão '?ll _secretário, dentro de 48 horas, remeterá a 
segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, 
notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à 
audiência de julgamento, que será a primeira 
desimpedida, depois de cinco dias. 
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§ · 1" A notificação serã feità em -registro Postal com 
franquia. Se o recla_mªdo criar embaraços ao seu 
recebimento, ou não fôr encontrado, far~se-á a 
notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que 
publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na 
sede da Junta ou Juízo. 

§ 21' O reclamante será {lotificado _ no_ ato d~ 
apresentação da reclamação ou na forma do. parãgrafo 
anterior. 

CAPITULO VI 
Dos Recursos 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 209, DE 1984 
(o"' 525/79, na Casa de o~lgem) 

Altera dispositivos da Consolidado d~ Leis do 
TrabalhoJ aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de l'il 
de maio de 1943, Da palie relativa ao' adicional de 
petitulosida.de, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, _19 A _Consolidação_ das Leis do Traba,Jho, 

aprovada pel~ Ó~reto-Iei n'i' 5.452,-de 19 de maio de 
1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

•• ro_~ ••••••••• .., •••••• ._ ••••• _,..,..,_...~-~···-"'·"-~-l'-_~-· ........... ., -----=-:r -O:caput e o§ }'i' do art. 193 passam a viger com a 
Art. 897. Cabe agra~o: . . . - ~ -seguinte redação: -
a) de peüção, das dec1sões do JUlz-ou pres1dente, na~ 

execuções; 
b) de instrumento, dos despachos que denegarem a 

interposiçãO de recursos. 
§ J'i' O agravo será interposto" n·o prãzã de oito dias e 

não terá efeito suspensivo, sendo facultado, porém, ao 
juiz, ou presidente, sobrestar, quando julgar 
conveniente, o andamento do feito, até julgamento do 
recurso. 

§ 29 Na hipótese da alíneã "a" o agravo serãjulgado 
pelo próprio Tribunal presidido pela autoridade 
recorrida, salvo em se tratando de decisão do presiden_te 
da Junta ou do Juiz de_J)ireito, quando o· julgamento 
competirá aO presidente- do Tribunal R~ipnal a que 

~-~t_iver subordi~a~o. o prolator da __ ~e~isã9 a~~ava9a, _a 
·.,quem este' infor"àãrâ minuciosani.ên(e-jjobre_ã matéfii~ 
. ~~cQntfovertida; ou Temeterá os aut_os, se ti'{er Sob_r~tado 

O ~ridamento do feito. -
§ 39 Na. hipótese da alínea "b", o agravo serã 

julgado pelo Tribunal que seria competente para 
conhecer do recurso cuja -iriterpo_sição foi denegada. 

Art. 899. Os recursos _serão interpostos por simples 
petição e terão efeito me.rame_nte devolutivo, salvo_ as 
exceções previstas neste lítulo; permitida a execução 
provisória até a penhora. 

§ [9 Sendo a condenação de valor atê 10 (dez) vezes 
o salário mínimo regional, nos dissídiÕs indivi9,uais, só 
serã admitido' o ~urso, inclusive o extraordinário, 
mediante ,prévio _depósito da respectiva ímportância. 
Transitada em julgado a decisão r~orrida ordenar-se·á 
o levantamento imediato- da impOfiância de depósito, em 
favor da parte vencedora, por simples despacho do jUiz. 

§ 29 Tratando-se d!!: condenação de valor 
indeterminado, o depósito corresponderá ao que for 
arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Jufzo de 
Direito, até o limite de lO (dez) vezes o __ salário_ míni_m_o 
da região. 

§ 3~ Na hipótese de se diSCutir, no recurso, matéria 
já decidida através de prejulgado do Tribunal Superior 
do Trabalho, o depósito poderá levantar-se, de imediato, 
pelo vencedor. 

§ 49 O depósito de que trata o § 19 far-se-ã na conl'a 
vinculada do empregado a que se refere o art, 29 da Lei 
n'i' 5.107, de 13 de setembro de 1966, aplicando~se-lhe os 
preceitos dessa Lei, observado, .quanto ao respectivo 
levantamento, o dispoto no 19 

§ 59 Se o empregado_ ai_rida não _ _tiver conta vinculada 
aberta em seu mome, n9s termos do art. 29 da Lei n9 _ 
5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa procederá a 
respectiva abertura, para o efeito do disposto no_§ 29 

§ 69 Quando o valor da condenação, ou o arbitrado 
para fins de custas, ~xceder_Q limite de 10 (dez) vez~ o 
salário míriim_cf dã região, o depósito para fins de 
recursos será limitaOo a_ este valor. 

-"Art. _193~ São c~~siderad_as atividad·e_.s_~Qu 
operações perigosas aquelas que, por sua natureza 
ou método de trabalho, expõem os trabalfladores a 

-riscos no transporte, na carga e descarga de 
in"flamáveiS e explosivos, no reabastecimento de 
aviões e de caminhões~tanque, em postos de 
serviço§, no enchimento de latas e tambores, _em 
serviços de manutenção e operação em que haja 
contato com inflamáveis _ ou explosivos- ou em 
qualquer atividade o-nde o trabalho tenha 
característica -de risco de vida. 

§ J9 O trabalho em condições de pl-eiculosidade
assegura ao ·empregado um adicionã.l de 40% (qua
renta_ p_o~·cent~ sobre s~a femune~ação . 

II- O art. _195 passa a vigorar cOm a seguiil_t~ 
redação: 

"Art. 195. A caracterização e a classificação da 
insalubridade e da periculosidade serão feitas por 
uma comissão que funcionará j-tintQ à Secretaria de 
Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do 

----- Ministério do Trabalho e será composta de um 
representante do Governo, um dos empregadores e 
_um dos empregados. -

§ {9 os· membros c!assíStas da -coinissão 
prevista neste artigo serão_ esc-olhidos pelas 
enfidãdes Si.ndlCais das réspectivãs categorias, terão 
mandato de 3 (três) anos e gozarão -das 
prerrogativas do 3rt. 54J desta COnsolidaÇãO-:-

§ 29 O laudo pericial da comissão será 
documento hábil para comprovação administrativa 
e jUdicial. - - -

§ 39 Ffca facultado às empresas e aos Sindíêatos 
das catergorias profíssionais interessádas 
requererem aO Ministério do Trabalho a realização 
de perícia ein estabelecimento ou setor deste, com o 
objetivo de caracterizar e classificar ou de Úmít<i.r ·as 
~ãtividaâes inSalubres ou perigosas. 

§ 49 Arqüida em juízo insalubridade ou 
periculosidade, seja por empregado, sejã por 
sindicato em favor de grupo de associados, o Juiz 
requis~tará perícia ao Ministério do Trabalho. 

§ 59 -O disposto nos parágrafos anterior·es não 
prejUdica a: ação fiscalizadora __ do __ Ministério do 
Trabalho;- nem-a- realização ex offlcio da perícia." 

Ã-ft. i~~:dPOder EXe(;utivo reguhiinenta'râ o disposto 
nesta l~i no pr'a~o- de 6ó (sessenta) dias, contados de sua. 
rtJFHcação·. 

.... -r-.·~-=--·-·--..~---~~---· • · · ._..~ · · ~ .... _.._~ --- Art. 39 Esta lei entra em vigor na data da sua 

(Às Comissões de Conitlluição- e Justiça e de publicação. 
Legislação Social.) Art. 49 Revogam·se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.542, DE I DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolldaçio du leis do Trabalho 

TITULO V 
Da Organização Sindical 

CAPITULO I 
Sa InstituitJjo Sindical 

SEÇÀO V! 
Dos Direitos dos Exercentes de Atividades 

ou Profissiies e dos Sindicalizados 

A..Jt. 543. d empregado eleito· para _cargo de 
administração sindical ou rePresent.ação profissiOflal, 
irJclu_sive junto_ a órgão de deli~eração colet~va, não 
poderá -~er impediso do exercício de suas-funçõ.eS, nem 
transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou 
torne impossível o desempenho das suas atribuições 
sindicais. 

§ ['i' O- ~mpregado perderá o mandato se a 
tranSferência fõr por eJe- solicitada ou voluntariamente 
ªçeit_a. 

§ 29 Considera-se de licença não remunerada, salvo 
assentimeoio_ da empresa ou cláusula contratual, o 
tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no 
desempenho das funções a _que se refere este artigo. 

§ 39_ Ê vedada a dispensa do e_mpregado
sirld!calizado, a partir do momento do registro da sua 
candi~atura ~- ~argo de -_ direç_ão ou representação 
s1'11ilicàl, atê. 1 _(um) ano aPóS o final do seu mandato,' 
caso seja eleito inclusive como suple .. nte, salvo se cofneter 
falta grave ~devidamente apurada nos termos desta 
COnsolidação: (N-ota: RCdação dad-a pela Lei 5.911, de 
27-8-73). 

§ 4it~_ Considera~se_cargo de direção ou representação 
sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de 
eleição prevista em lei, equiparando-se-lhe o decorrente 
da designação pelo Ministério do Trabalho, no caso do§ 
59 do 3rt. 524 e no a~:t. _528 desta Consolidação: -

§ 5' Para os fins-- deste artigo, á entidade sindical 
comunicará por escrito à em presá, dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas, o dia e a hora do registro da_candidatura 
do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, 
fo.rnec_endo, outrossim, a este, comprovante no mesmo 
sentido. O Minfs_tério do Trab.alho fará no mesmo prazo 
a comunicaçãQ oo caso da designação referida no final 
do§ 49 

§ 69 A empresa que, por qualquer modo, procurar 
imp_!!dir que o empregado se associe a sindica~o. organize 
associação profissional ou sindical ou exerça os direitOs 
inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à 
penalidade prevista na letra a do art. 553, sem prejtifzo 
da reparaçã-o a que tiver direito o empregado. 

: .- .......... ~-·.' ' ..... .:. ~-..... ;; ........ -

Art. 193. São consideradas atividades ou operações 
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem o cantata 
permanente com inflamáveis ou explosivos em conâições 
de risco ace·n-tuado. 

§ \9 o- trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por 
cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da 
empresa. 

§ 29 O empregado poderá optar pelo adicional de 
insalubridade que porventura lhe seja devido. 

Art. 194. O direito -do empregado ao adicional de 
rnsalubridade ou de periculosidade cessará. com a 
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eliminação do risco à sua sa(i.de ou integridade física, nos 
termos desta Seção e das normas expedidas pelo 
MinistériO do Trabalho. 

Art. \95. A caracterização_~ a classificação da 
insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do 
Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a 
cargo de Médica do Trabalho ou Engenheiro do_ 
Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. 

§ l~' 1:. facultado às empresas e aos sindicatos das 
categorias profissionãi"s íntere&sadas requerem ao 
Ministério do Trabalho a realização de perícia em 
estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de 
caracterizar e -classificar ou -delimitar as ativida.Qes 
insalubres ou perigosas. 

§ 29 Argú'ida em juizo "insalubridade ou 
periCulosidade, seja por empregado, seja por Sindicato 
em favor de grupo de associados, o juiz designará perito 
habilitado na forma deste artigo~ e, onde não houver, 
requisitarã períCia ao órgão" competente do Ministêrio 
do Trabalho. 

§ 3'>' O _disposto nOs parágrafos anterioreS nãó 
prejudica a ação fiSCalizadora do MiníStério do 
Trabalho, nem a realização ex officlo da perfcia. 

Art. 196. Os efeitOs- pecu-riiários decorrentes do 
trabalho em condições_ de insalubddade ou 
periculosidade serão devidos a contar da data da 
inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados 
pelo MiniStério do Trabalho, respeitadas as normas do 
artigo II. 

Art. 197. Os materiaiS e substãiidas e empregados, 
manipuladps ou transportados nos locais de trabal!10, 
quando pcligosos ou nocivos à saúde, devem conler, no 
rótulo, s~a composíção, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo correspoõdente, segundo 
a padronização internacional. 

Parágrafo -único~ Os estabelecímentos que 
mantenham as ativídades previstas neste artigo alí.iarão~ 
nos setores de trabalho atingidos, avisos ou cartazes, 
com advertênCía quanto -àos materiaiS e sUbstâncias 
perigosos ou nocivos à saúde. 

( Ãs C omissõ~S ae Legisltição Social, de Saúde e de 
FinançaS.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 210, DE 1984 

(nt 522/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo 1t0 art. 489 da Consolidaçio 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'~ 
5.452, de 1'>' de maio de 1943, para permitir a resc:lsio 
do contrato de trabalho, sem ônus para o empregado, 
durante o período do aviso prévio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O arL-489 da _Conslidação das Leis._do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto.lei n<~ 5.452, de-I'>' de 
maio de 1943, fica acresc:idQ d_o s_eg_l!inte § 2'>', passando o _ 
atual parágrafo úniCo a cOnStitUi'i'-o §-19: 

"ArL 489. 

§ 2'>' Ao empregado notificado nos termos dO 
caput deste artigO; :fica assegurado o direito de 
rescindir o contratO de trabalhQ durante o período 
de aviso prévio, sem assim lhe convier." 

Art. 2'>' Esta lei entra -em vigor na data de suã __ _ 
publicação. 

Art. 3'>' Revogam-se as disposições em contrário.---

LEGISLAÇ.40 CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRAB,j._LJIO 

(Aprovada pelo Decreto·lei n'>' 5.452, 
de I'>' de maio de 1943) _ 

TITULO IV 

Do- Contrato Individual do Trabalho 

-·CAPITULO VI 

Do aviso prévio 

o o o o,-,,--, o,-, o\õo ,--=;--.-~~-o o;--;-,-;-. •; • • • • .-,o o o,--.,- i • • • o o o o 

ArL 489. Dado o aviso prévio, a rescisão tOrn-a·se 
efetiva depois de expirado 9 respectivo pia:ió, mas, se à 
parte notificam~_recorisiderar o ato, anú~s de seu ter-mo, 
à outra parte é facultado aceitar ou não a 
reconsideração. 

Parlígrri:fO i'm1co. CàSo seja- aceita a reCOtislderação 
ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, 
o contrato continuará a vigorar, como se a-aviso--prévio 
·não tivesse sido dado, 

-- (À Comissão de Legislação Social.) 

PARECERES 

PARECERES N's 728 E 729, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Cãmara, nV165, de 1984 
(n<~ 3.472-B, na origem), que 110xa os valores de 
retribuição do Grupo-Atlvldades de Fiscalização de 

- Combustíveis, do Serviço Civil do Poder Executll'o, e 
dá outras providências". 

PARECER N• 728, DE 1984 
Da C~mlssão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador João Lobo 
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos 

termos do art. 57 da Constituição Federal, vem a exame 
desta Comissão-, projeto fixando os valores de 
refr-ihuiÇão- do Grupo-Atividades de Fiscalização de 
Combustíveis, do Serviço Civil do Poder Executivo, e. 
dando_ outras providêncías. 

Quãn-dõ-âo seu e_nvio à Cãt'nara -dos Depútados; para 
ínfcio de tramitação, a propositura se fez acompanhar de 
Exposição de Motivos do Senhof- Diretor-Geral do 
DAS I~\ esclarecendo que em conformidade com o artigo 
4'>' da Lei n"' 5.645, de_ lO de dezembro de 1970, e tendo 
em vista os estudos levados a efeito pelos órgãos técnicos 
deste Departamento, torna-se necessária a edição de 
iristrumento _legal para adequar a medida proposta à 
escala salarial que estabelecerá, os valores Qe_r_etribuição 
das referências dos cargos ou empregos que irão integrar 
o Grupo-Atividadc de Fiscalização de Combustíveis. 

Dessa forma, a retribuição proposta objetívólúnanter 
similitude com as já fixadas para outras caíegorias 
funcionais de igual nível de complexidade e dificuldade. 

O projeto, vazado em 13 (treze) artigos, estabelece que 
os níveis de classificaçãO- de empregos integrantes do 
Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis, 
criado com fUndamento ilo art. 4?, da Lei n'>'_S.645, de 
19}0, correspondem as referências de salário 

- estabelecidas no seu anexo, e que a primeira composição 
das CategoriaS Funcionais do Grupo será feita com o 
aproveitamento dos atuais Agentes de Fiscalização de 
Combustíveis da Tabela Especial Temporária do 
Conselho Nacional do_ Petróleo, do Ministério das 
Minas e En_ergia, indépendentemente do níveJ de 
escolaridade, desde que estejam lotado e em exercício 
desde 7 de maio de 1984 e permaneçam nesta sítuação 
ãté a data da publicação -do alo de criaçâo .do_Grupo. 
· Ã matéria foram· apreseiúadas emendas nas 
Co-inissõeide Constituição e Justiça e de Serviço PUblico 
Civil da Câmara dos Deputados,_objetivandç. restringir o 
aproveitamento, na composição da Categoria 
Funcional, daqueles que, "de fato", exercem a atividade 
de Agentes de Fiscalízação de Combustíveis, sem 
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ex1gencia de escolaridade e incluindo aqueles que 
estejam em_- ex.etcicio regUlar quando de publicação da 
lei. Em decorrência dessa emenda, necessârio foi criar a 
figura da se:iili1da composição, ausente dã forma 
anterior, para restabelecer o espírito da proposição no 
que tange. ao acesso dos demais comporientes da Tabela 
Especial temporária: 

Ainda, emeridã. da CCJ estende o beneficio r,Ja 
Gratificação de Risco- de Manuseio de lnfli:tmáveis à 
Categoria de Fiscal, já que o projeto contemplava 
apenas os TécniCos. 

Na Comissão do Serviço Público Civil daquela Casa 
do Congrisso recebeu emenda, igualmente aprovada, 
acrescentando ao rol das profissões habilitadas para o 
concurso de que trata o art. (}<,> do projeto a de 
Engenheiro·Químíco e de Químico, profissões de 
fundamental importância para o desempenho das 
atívidades afinS do Conselho Natiíónal de Petróleo,_ 
tendo em-Vista a política nacional do álcool a cargo do 
Conselho. 

Dest"aquC:.se mais que as disposições da iniCiativa não 
darão direito à percepção de atrasados ou à indenização 
de qualquer espécie. 

Considerando que as despesas decorrentes da sua 
aplicação correi'ão à conta dos recursos orçamentários 
próprios do Ministério das Minas e Energia, e que as 
emendas apresentadas na Câmara dos Deputados 
ajustaram o projeto às situações existentes; somos, rio 
âmbito desta Comissão, pela aprovação da propositura. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 1984,- Fábio 
Lucena, Presidente - João Lobo, Relator - Moacyr 
DUarte·- Enéas Faria. 

PARECER N' 729, DE 1984 
Dã. Comissão de Finanças 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Na forma regimental vem a exame da Comissão de 

Finanças, Projeto- de Lei de iniciativã --dO Poder 
Executivo que fixa os valores de retribuição do Grupo· 
Outras_ Ativi.dades de Fiscalização de Combustíveis, do 
Serviço Civil do- Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Ã ExPosiçã~ d~ Motiyos que ~campanha a Mensagem 
Presidencíal sali~nta os estudos realizados pelos órgãos 
técn"ícos do D,i\_SP e da SEPLAN, destacando que a 
r~ribuiçã~? proposta manteve similitude_ com as jâ" 
fiXadas rara outras categorias funcionais de igual nível. 

Na C~~~ra dos Deputados a pr~posição colheu 
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Público e de- Finanças, sendo 
aprovado em Plenãrio na Sessão de 2 de outubro de 
1984. 

O p-rojeto define os critérios para a composição das 
Categórias Funcionais, o aproveitamen_to de servidores, 
a Gratificação de PrOdutividade e os limites para sua 
fixação: 

Prevê o artigo tO c!.o projeto que não haverâ direito à 
percepção de atrasados ou a indenização de qualquer 
espécie. diante da nova disciplina legal. 

No que se refere ao aspecto financeiro, estabelece o 
artigo 1 t da proposição que as despesas decorrentes da 

-Lei serão _atendi.das à conta d_os recursos orçamentários 
do MinTSfériO das Minas e Energia. 

Ante fis r-ãZ:.õe~s apresentãdas, opinamos pelá 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1984. - Josi 
LIÕS, Presiden_~C? em exercício - Passos Pôrto, Relator 
- Carlos, Lyra - Amaral Peixoto - Roberto Campos~ 
Octávio Cardoso ~Jorge Kalume- Gullbe:rme Palmeira 
- -A.lmir Pinto. 
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PARECER N• 730, DE 1984 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
da Çâmara nl' 171, de 1984 (n' 3.989-B/84, na 
origem), que "t:oncede pensão especial a Dom 
Antônio de Almeida Moraes Júnior, ex-Arcepisbo de 
Niterói- RJ". 

RelatOr: Senador Amaral Peixoto 
A Proposição em examê, de iniciativa do Poder 

Executivo e que foi S.p-rovada na Câmara dos 
Deputados, após as manifestações favOi-áveis ao SeU
acolhimento pelas Comissões de Cõilstiluição e Justiça e 
de Finailças, tem por objetívo ·a- COnce-SSão de pensão 
especial ao ex.-Arcepisbo de Niterói, no Estado _do Rio 
de Janeiro, Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior. 

Encaminhada a matéria a esta- Casa revisora, noS 
termos do artigo 58 da ConstitUiçãO Federal, coube-nos 
a aprecia-ção da matéria sob o enfoque jurfdico~ 

financeiro, nos termos Das atribuições -conferidas à 
Comissão de Finanças. 

A pensão proposta equivale ao valor de dois salários 
mínimos, Sendo a mesma intransferível e inacumulável 
com quaisquer outros redimentos percebidos dos cofres 
públicos, ressalvado o direito de opção do beneficiário. 

Justifica~se a medida em razão da precária situaçãO 
financeira do religioso, que reside com duas irmãs idosas 
e se acha gravemente enfenriO. 

A solicitação do beneficio originou~se de expediente 
encaminhado ao Senhor Ministro _da Fazenda pelo 
Instituto Hahnemanniano do Brasil, entidade 
benemérita que merece o respeito de toda a so_ciedade 
brasileira. 

Trata~se, pois,· de ação de natureza iminentemente 
social ou mesmo humanitária, visando diminuir o 
sofrimento do idoso sacerdote que dedicou grande parte 
de sua_ vida à causa religiosa e aSsistenCiaL 

No que concerne ao aspecto financeiro, cumpre 
registrar que nenhum obstáculo pode ser oposto ao 
projeto, em face da expressa referência contida no seu 
art. )9, o qual prevê a origem dos recursos necessário à 
sua aplicação uma vez transformado em lei. 

Pelas razões expostas, opinãmos pela aprovação da 
proposição em tela. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1984.- José 
Lins, Presidente, em exercício_ - -Amarai Peixoto, 
Relator --Carlos Lyra -Roberto Campos - Passos 
Pôrto- Octávio Cardoso- Jorge Kalume- Guilherme 
Palmeira - Almir Pinto. 

PARECERES N•s 731 e 732, DE 1984 

Sobre o Projeto de Resolução n"' 59, de 1984, que 
"altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e dá'outras providências". 

PARECER N• 731, DE 1984 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O projeto sob exame, de autoria da _Comissão 

Diretora, altera a redação do art. 133, e acrescenta uma 
Seção ao Capítulo I, Título III, Livro I, ambos do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n~> 58, de 1972.-

A matéria, segundo sua juStifiCativa, tem por escopo 
''criar estrutura inteiramente nova e: fUnciorial para a 
Subsecretaria de Biblioteca", adequando·a ao 
crescimento de seus encargos e a ·modernização _dos 
meios postos à sua disposiçãõ. 

No mérito, é de destacar~se que a Subsecretaria· de 
Biblioteca v:em desempenhando tarefas da mais alta 
relevãncia nas ãreas da documentação, bibliografia e 
pesquisa, muito superiores àquele tradicionãl encargo de 
aquisição de livros e periódicos, e da sua colocação ao 
dispoi- de eventuais leitoresA De fato, a Biblioteca do 
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Senado Federal, pelo crescimento de seu acervo, 
automação do processamento técnico, e da instalação de 
terminais de computador em diversos órgãos públicos, 
além de atender as necessidades _específicas relacionadas 
com livros, é hoje um amplo e eficiente centro de 
informações, cuja utilidade e eficiência é por todos 
reconhecida. 

Diante do exposto e inexistindo óbices quanto ao 
aspecto jurídico~constitucional, nosso parecer é pela sua 
aprovação. 

Sàla das -ColniS.S6es, 17 de outubro de 1984. -
Helvídio Nunes, Presidente - Passos Pôrto, Relator -
G-iiílhernie F_g1ineira - Felnando -Henrique Cafd~ ...:.. 
Moacyr Duarte- Hélio Gueiros- Morvan Acayaba-
José Fragelli. 

PARECER N• 732, DE 1984 

Da Comissão de Finanças 

Relator:- SenB:Jor Passos Pôrto 

De autoria çia -COmissão Qiretora, o presente projeto 
modifica a redação do art. 133 e acrescenta Seção ao 
Capitulo I Título III, Livro I, do Regulamento 
Adn:üni&tra_tivQ __ ó.o Seo_a_çio f_ederal, aprovado pela 
Resolução n9 58, de 1972. 

Novamente designados para relatar a matéria, agora 
nesta Comissão de Finanças, cabe reiterar a que os 

_ ~Úmos _errl que fundamentamos nosso parecer, na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

A proposição tem por objetivo, segundo a Justificação 
que a acom-p-anha, "criar estrutura friteTi'iliiiente iiova e 
funcional para a Subsecretaria de Biblioteca", 
comp~_tibilizãndo~a, desse modo, as exigê'rlcias qUe ·a 

- -ampliUÇiló-de sua tarefas e a modernização técnica de seu 
trabalho impõem. 

Quanto ao mérito, já apreciado pela Comissão de 
Comdituição -e Justiça, '"é de destacar~se que a 
Subsecretaria de Biblioteca vem desempenhando tarefas 
da mais alta relevância nas_ áreas _da documentação, 
bibliografia e pesquisa, muito superiores àquele 
radiciunal encargo dÇ: aquisição de livros e periódic9s, e 

da sua colocação ao dispor de eventuais leitores. De fato, 
- a· Biblioteca do Senado Federal, pelo cresç:imento de seu 

acervo, automação do processamento têcnic_o, e da 
inslação de terminais de computadore em diversos 
órgãos públicos, além de 1 atender as necessidades 
específicas relacionadas com livros, é hoje um amplo e 
eficiente_ centro _de informações, c_uja utilidade e 

- eficiénó:a- é ·p"o"r todos reconhecida". 
Do ponto de vista financeii'o, nãO- há o que objetar, 

razão pela qual somos pela aprovação do presente 
Projeto de Resolução. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1984.- José 
Lins, Presidente, Eventual - Passos Pôrto, Relator -
Carlos Lyra - Amarai Peixoto - Roberto Campos -
Octávio Cardoso- Jorge Kalume- Guilherme Palmeira 
- Almir Pinto. 

PARECERES N•s 73~, 734 e 735, DE 1984 

PARECER N• 733, DJi: 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 11'1 
- - 186,_ de 1983_ -(Q<i 360/83, ~a origem), do Senhor 

Presidente da República, submetendo à apronção do 
Stnado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Alfenas (MG) a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 1.120.001.420,69 
(um bilhão, duzentos e vinte milhões e um mil e 
quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e nove 
centavos). 

~elator: -Se~!or-José ~ragelli 

Com a Mensagem n9 186/360, o Senhor Presidente da 
Repúblic~ submete à deliberação do Senado Federal 
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pleito da Prefeitura Municipal de Alfenas (MO) que 
objetíva contratar, junto à Caixa Económica do Estado 
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação,--a seguinte operação 
de crédito: 

características da operaçio: 

A- Valor: Cr$ I .220.001.420,69 
(correspondente a 339.963 UPC de Cr$ 3.588,63 em 
abril/83);~ 

B-Prazos: 
I --de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

---C- Encargos: 
I -juros: 7,5% a.a.; 
2- cõ'i'reção monetária: trimestral, conforme 

variação da U PC; 
3 -taxa de administrtação: 2% sobre cada 

liberação; 
D- Garantia: vinculação de quotas do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (I CM); 
E- Destinação dos recursos: Implantação do 

projeto CURA, no Município. 

O Conselho Nacional pronunciou~se favoravelmente 
ao -pedido, por julgá-h) iêcnica e financeiramente viávet, 
ntio devendo os s_eu_s __ encargos gerar maiores pressões na 
execução orçamentária dos próximos exercícios. 

De outra parte, o empreendimento a ser financiado 
pela opereção de crédito objeto da autorização se 
enquadra na!\ diretrizes e normas da legislação que 
dis_ciplina a matéria e tem grande alcance sócio~ 

cconômico para a área- oenetlciada pelo p-rOjeto. 
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem 

nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇ.i\0 N• 70, DE 1984 
. . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alfenas (MGi 
a elevar em CrS 1.220.001.420,69 (um bUhão, duzen~ · 
tos e vinte milhões e um mil e quatrocentos e vinte cru
zeiros e sesseta e ilove centavos) o montante de sua 

_ divida consolidada Interna. 

O Senaóo Federal resolve: 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do arL 29 da Resolução n9 
93, de li de Outubro de 1970, do Seriado Federal, autori_~ 
zada _a elevar o montante-de su_a dtvida consolidada in~ 
terna em Cr$ 1.220.001.420,69 (um bilhão, duz_entos e 
vinte milhões e um mil e_quatrocentos e vinte cruzeiros e 
sessenta e nove centavos), correspondente a 339.263 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS 
3.588,63 (três inil, quinh~ntos e oitenta e oito cruzeiros e 
Sessenta e três centavos), vigente em abril de 1983, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, 
jUntoâ Caixa· Econômlcã dO EStado _de Minas Gerais, ' 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal-da Habitação- BNH, destinado à implantação do 
Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as con~ 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res~ 
pectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de i983. - Ro-
b~to- Campos, Presidente - José Fragelli, Relator -
José Lins- João Castelo- Gabriel Hermes- Affooso 
Camargo. 
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PARECERES N<>s 734 E 735, DE 1984 

Sobre o Projeto de Resolução 09 70, de 1984, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Alfenas (M G), a elevar em Cr$ 
1.220.001.420,69 (um bilhio, duzentos e vinte mi
lhões, um mU, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessen
ta e nove centavos) o montante de sua dívida consoli
dada interna". 

PARECER N• 734, DE 1984 
Da Comissão de Constltulçlo e Justiça 

Relator: Senador Morvan Acayaba 

O presente PrOjetO de Resolução, da Comi:is_ã_<L_de 
Economia do Senado federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 186/83; do Senhor Presi~ 
dente da República, autoriza a Prefeiit!ra Municipal de 
Alfenas (MG), a co-ntratar empréstirií.O-n:o-·valor de Cr$ 
I.220,001.420,69-(um bilhão, duzentos e vinte milhões, 
um mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e nove 
centavos), destinado a financiar a implantação do proje
to CURA, naquele Município. 

O pedido foi formiilãdo-QoSlerrilos do preceituado no 
artigo 2"' da Resolução-n9 93, de 1976, do Senado Fede
ral, contornada, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados no artigo 2"' da Resolução n9 62, de 1975, 
também do Senado F~;de.r_al, uma vez que se faz acompa
nhar de todos os documentos exigidos. pela legislação. 

Alfenas é um dos mais importantes municípios doEs
tado de Minas Gerais e as suas lideranças têm todas as 
condições para aplicar o emprêstimo -pleiteadO em be
nefício da coletividade. 

Verifica-se que a proposição foi elaborada consoanJe 
as prescrições _legais e regimentais aplicãveis à esp-éCif:, 
merecendo, por isso, o nosso encaminhamento faVOrãVCr 
no que tange aos aspectos de constitucionalidade.,juridi
cidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 17 de aoutubro de 1984. ~_He_lví
dio Nunes, Presidente - Morvan Acayaba, Relator_
Hélio Gueiros - Fernando Henrique Cardoso - Guilher
me Palmeira- Moacyr Duarte- José Fragelll - Pas-
sos Pôrto. 

PARECER N• 735, DE 1984. 
Da Comissio de Mun.icípios 

Relator: Senador Almir Pinto 

A matéria SOb a nossa apreciação objetiva autor_izar ·a 
Prefeitura MuniCip-ãl de Alfenas nos termos do que esta
belece o art. 2"' da Resolução ni' 39, de 1976, do Senado 
Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.220.001.420,69--(uiri- bilhão, duzentos e vinte milhões e 
um mil e quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e nove 
centavos) destinada a financíar a· implantação do Projeto 
Cura, naquele Municípío. -

A proposição mereceu a acolhida da~ ComiiiSjo de_ 
Constituição e Justiça, que a entendeu Conforme os câ
nones legais, pertinentes ao ·assunto. 

De outra parte, não poderíamos deixar de assinalar 
que as dificuldades .finan~iras dos_ Municípios, __ que, 
cada vez mais submetem ao endividafl\ento estão próxi
mos do ponto_ de ruptura, pois tal procesSo, onera e des
capitaliza ainda mais as_Prefeituras em face dos altos-en
cargos financeiros que- proporciona. 

Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico exa-__ 
minar, entendemos ·que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa, vis. to que a operação de crêdito a ser autorizada virá 
atender a uma demanda de obras e Serviços Públicos 
inadiàveis que, sem reCUrsO ao endividamento, não po
deriam ser executados. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator-José Lins ---
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Benetido Ferreira- Jorge Kalume- Nelson Carneiro
Lourival Baptista - Mauro Borges - Gastão Müller. 

PARECERES N•s 736, 737 e 738, DE 1984. 
PARECER N' 736, DE 1984. 

D~ Comissil.o de Economia, sobre a Mensagem n9 
138, de 1984 (n"' 290/84 - na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do 
Sendo Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal do Senhor do Bonfim (BA) e 
elevar em CrS 2.234.998.540,00 (doi bUhões, duzen· 
tos ~ trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e 
oito mil e quinhentos e quarenta cruzeiros) o montan-
te dt sua dívida consolidada interna. - -

Relator: Senador Albano Franco 

Na forma do artigo 42, item VI, da Constituição; o Se
nhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal a Exposição de Motivos n9 096, de 1984, 
do S_enhor Mi~istro de Estado da Fazenda, relacionada 
com o pleito da Prefeitura Municipal de Senhor do Bon
fim, Estudo da Bahía, no sentido de obter a necessãria 
autorização para elevar- em CrS 2.234.998.540,00 (dois
bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, novecen"tos- e 
noventa e oito _mil e quinhentos e quarenta cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, valor correSpondente a 296.184 UPC, considerado 
o valor da UPC deCrS 7.545,9"8, em janeiro de 1984, des
tinãaa-àlmplantação do Programa CURA-Comunidade 
Urbana para Recuperação ACeieradã, naquele Municí
pio. 

2. As condições bãsicas da operação são as seguintes: 

"A- Valor: CrS 2.234.998.540,00 (correspon-
dente a 296.184 UPC de Cr$ 7.545, emjaneiro/84); 

B- Prazos: 
I - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 
I -Juros de 6,5% <i.a.; 
2 - correção monetária: índice-de variação das 

UPC; 
D ...... Garantia: Vinculação das quotas do Impos~ 

to sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
_ E- D~stinação dos recursos: Implantação do 

Programa CURÃ. - Comunidade Urbana para a 
Recuperação Acelerada, no Distríto Sede do Mu
nicíPio do Senhor do Bonfim (BA). 

3. No processo encontram-se os seguintes docUmen
tos _e_ referênci~s priilcipais: 

a) Lei Municipal n"' 494, de 6 de_setembro de_l983, au
torizadora da aplicação; 

b) Exposição de Motivos (EM n9 096/84) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm'i' S"=.nhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netári_Q _Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
fªvorav~lrnente ao pleito formulado conforme o art. 29 
da Res. n993, de 1976, do Senado Federal; 

c) Parecer _do Banco Central do Brasil -:- Departa
mento de Operações com TítUlos e _valores Mo~iliãrios 
pelo deferínlentÕ do pedido; e 

d) Parecer d_o Órgão financiador, favoráveL 

4. [)e acordo com os registras do Departamento de 
Opera_ções cOm Títulos e Valores Mobiliários, a interes-
.sada não possl!i dívida consolidada interna. ~ 

S. Com base no art. 29 da Res. n9 _62, de 1975, com as 
alterações introdu_zidas pela Res. n~ 93, de 1976 e tendo 
em vista determinação desta co_missão para verificação 
da capacidade de pagamento da entidade. foi adiciona-
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do, à dívida intralimite, a parcela da díyida extralimite. 
Assim, temOs: 

Cr$ milhões 

Operação Limites do 
sob ExameArt. 29 da 

Res. 62/75 

Montante global2.235,0 485,1 
II-Crescimento real anuall.ll7,5 138,6 
UI- Dispêndio anual máxim855,4 104,0 

6. Verifica-Se, assim, que, com a realização do em
préstimo, o endividamenteo_da pleiteante seria extrapO
lado nos limiteS fixados pelos itens J, II e III do art. 2"' da 
Res... n' 62, de 1975. 

7. De outra parte, observa-se que o orçamento da in__
teressada para o ano em curso prevê a realização da re
ceita de Cr$ 1.300.000,00 (deduzidas as operações de crê
dito) e sua margem de poupança real (Cr$ 373,9. milhões), 
mostra-se bastante superior ao maior dispêndio que toda 
a dívida consolidada apresentará- {inclusive adiciona-

- da __ a opt?_ração sob exame) - em 1987. no montante de 
Cr$ 255,4 milhões. 

8. Atendidas ãs-exigêncías constantes no R.e_gimento 
Interno e_ na legislação específica, opinamos pelo acolhi
mento da presente mensagem, na forma do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, de 1984. 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Senhor do 
Bonfim (BA) a elevQ.r em Cr$ 2.234.998.540,00 (dois 
bilhÕes; du.Uõtos e trinta e qua"tro milhões, novecen
tos e noventa e oito mil e quinhentos e quarenta cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolv~ 
ArL }'i' Ê a Prefeitura Municipal do Senhor do Bon

fim, Estado da Bahia, nos termos do art. 2"' da R._es_oluçào 
n9 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal auto- , 
rizada- i erevar em- Cr$ 2.234.998.540,00-"{doiS bilhões, 
duzentos e trinta e quatro milhões, novecentos e noventa 
e oito mil e quinhentos e quarenta cruzeiros), corréspon
dent"e a 296:184 UPC de Cr$-7.545,98, enl janeiro de 
1984, o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim o de que possa contratar uma operação- de crédito de _ 
igual valor junto aO Bancõ de Desenvolvimento -do Esta
do--da Bahia S".A:, este na qualidade de agente finan"ceifo· -
do Banco Nacional da Habitação, destinada à implari
tação do Programa CURA - Comunidade Urbana para 
Recuperação Acelefada, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivç. processo. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das ComiSsões; 12 de setembrO-de 1984.- Rober~ 
to Campos, Presidente- Albano Franco, Relator- Luiz 
Cayalcante ~-José Fragelli - José Lins - Marcondes 
Gadelha - Fábio Lucena - Severo Gomes. 

PARECERES N•· 737 É 738, DE 1984 

Sobre o Projeto de Resolução n9 71, de 1984, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal do Senhor do Bonfim (DA) a elevar em 
CrS 2.234.998.540,00 {dois bilhões, duzentos e trinta 
e-quatro milhõeS, novecentos e noventa e- Oito mU, 
quinhentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna". 

PARECER N• 737. DE 1984 
Da Comissão de Consdtuitio e Justiça 

Relator: Senador Jutaby Magalhães 
A Comissão de Economia apresenta projeto de 

resolução pelo qual fica a Prefeitura Municipal do 
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Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, nos termos do art. 
2"' da Resolução n~' 93, de li de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
2.234.998.540,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro 
milhões, novecentos -e noventa e oito mil quinhentos e 
quarenta cruzeiros), correspoifdente a 296.184 UPC de 
Cr$ 7.545,98, eni janeiro de 1984, o montante de sua 
dívida consolidada interna; a fim de que possa contratar 
uma operação de crédito de igual valor junto aO Banco 
de Desenvolvimento_ do_ Estado_da S'abia S.A., este na 
qualidade de agente finaitceir.o_ do Banco Nacional da 
Habitação, destinada à implantação do Programa 
CURA - Comunidade--_Urbana para Recuperação 
Acelerada, naquele Mun"icíPío, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2~> da 
Resolução nl' 93~ de 1976 (alterou a Resolução n~' 62, de 
I 975), pois os recursos SCi"ão provenientes do Banco 
Nacional da Habitação--....,. BNH, e, dessa forma, 
consíderada extralimlte. 

3. No processo encontra-se os seguintes -documentos 
e referênciaos principais: 

a) Lei Municipal n<? 494, de 6 de setembro de 1984, 
autorizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n'i> 096/84) do Senhor 
Ministro de Estado _da Fazenda ao Exmo, Senhor 
Presidente da República, comunicando que o Conselho 
MonetáriO Nacional, ao apreciar a proposta, 
manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado, 
conforme o art. 2<? da Res. nl' 93, de 1976, do Senado 
Federal; 

c) parecer do Banco Central do Brasil -
Departamento de Operações co~ Título e Valores 
Mobiliários- que concluiu pelo deferimento do pedido; 

d) parecer do órgão financiador, favorável. 
4, Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto 

no arL42, item VI, da Coristituição; atendeu às normas 
legais (Resoluções n~'s 62, de 1975 e 93, de 197_6, e, aínda,. 
o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitação do projeto, uma vez que --constituCion-al e 
jurídico. 

Sala das Comiss_ões, 24 de outubro_ de 1984. -
Helvídio Nunes, Presidente - Jutahy Magalhães, 
Relator- Octávio Cardoso- Hélio Guelros- Morvan 
Acayaba -José Fragelll- Passos Pôrtd - Almlr Pinto. 

PARECER N• 738, DE 1984. 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Almir Pinto 

A COmissão de Economia, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem nq 138, de 1984, do Senhor 
Presidente da República, apresentou projeto de 
resolução pelo qual fica "a Prefeitura MuniciPal do 
Senhor do Bonfim~ Estado da Bahia, n-os term'os do art. .. 
2Q da Resolução n~' 93, de 1 t de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 
2.234.998.540,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro 
milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e 
quarenta cruzeiros), correspondentes a 296.184 UPC de 
Cr$ 7.545,98, em janeiro de 1984, o mantante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
uma operação de crédito de igual valor junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado_ da Bahiil S:A., este na 
qualidade de agente financeirO do Banco Nacional da 
Habitação, destinada à implantação do Programa 
CURA - Comünidade Urbana para Recuperação 
Acelerada, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo". 

2. Enquadra--se a operação ao disposto no art. 2~> da 
Resolução nl' 93, de 1976 (alterou a Resolução n~> 62, de 
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I 975), pois os recursos serão provenientes do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, e, dessa forma, 
considerada extralimite. 

3. No processo encontram-se os seguintes 
documentos e referências principais: 

a) "lei MuniciPal nq 494, de -6--de seteffibfo !fe-t%4; 
autorizadora da operação: · 

b). Exposição de Motivos (EM n9 096/84) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor 
Presidente da República, comunicando que o Conselho 
Monetárío Nacional, ao apreciar a prÕposta, 
manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado 
conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do Senado 
Federal; -

c) parecer do Banco Central do Brasil -
Depártamento de Operações com Títulos e Valores 
Monetários- que coricluiu pelo deferimento do pedido; 

d) Parecer dO órgão financiador, favorável. -

4. Com a realização do empréstimo, o 
endevidamento da pleiteante seria extrapolado nos 
limites fixã."dos pelos itens I, II e III do art. 2<? daRes. o<? 
62, do i 975, modificada pardaiffiente PelaRes. nY -93, de 
1976, ambas do _S_en3:do Federal. 

5: Informa o Departamento de Operações com 
TítUlos e Valores Mobiliárfos que a:_ asstinção dos 
corhpromissos_decorrentes da operação sob exame, não 
deverá acarretar à Prefeitura, maiores pressões, pois o 
orçamento da interessada para o ano em curso prevê a 
realização da receüa de Cr$ 1.300.000,00 {deduzidas as 
operações de crédito) e sua margem de poupança real 
(CrS 373,9 milhões), mostra-se bastante superior -ao 
rilat()r- díspêndio que toda a dívida ConsOlidada interna 
apresentará - inclusive adicionada à operação sob 
exame- em _1987, no montante de Cr$ 255,4 milhões. 

6. A proposição mereceu na Comissão de 
ConstituiçãO e Justiça o encaminhamento fovorável no 
que diz respeito aos aspectos constitucional e jurídico. 

7. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do 
projeto de resolução de autoria da Comissão de 
Economia, ora- sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 7 de novembro, de 1984. 
Passos Pôrto; Presidente- Almir Pinto, Relator- José 
Lins - Benedito Ferreira - Jorge Kalume - Nelso~ 
Carneiro - Lourlval Baptista - Mauro Borges -
Gastio Müller. 

PARECERES N's 739, 740 E 741, DE 1984 

PARECER N• 739, DE 1984-

Da COnliSSiio do Distrito- Federai, sobre o -OfíciO 
HS" Jl~ 26, df? 1983 (nt GP/689, de 20-9-83; -na 
origem), do Senhor Presidente do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, encaminhando ao Senado 

Federai, o Relatório sobfe as contas do Governo do 
Distrito -Fedirii.f, relativas i.o eXercício de 1982, e O 
respectivo projeto de Parecer Prévio. 

Relator: Senador Alexandre Costa 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sessão 
realizada no dia 14 _de setembro último, aprovou o 
segui_n"te p-arecer prévio: 

"O lribunal de~ Contas do ~Distrito __ I:ederal, 
tendo apre_ciado as Contas do Governo do Disll:ito 
Fede;ral, referentes ao exercício_ de 1982, de acordo 
com o dispo-sto nos arts. 42, inciso V, da 
Constituição Federal, e 28 da Lei n9 5.538, de 22 de 

--novembro de 1968, sendo Governadores os 
Excelentíssimos Senhores Aimé Alcibíades Silveira 
l,.amaison e José Qrnellas de Souza Filho, nos 

Quarta-feira 14 4189 

períodos de ['i> aO! a (90782e2-12-82a3t-12-82, 
respectivamente, verificou que as mesmas: 

a) obedeceram, quanto à composição, as 
normas geraiS de Direito" Financeiro, instituídas 
pela Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964, e demais 
-disposições pertinentes; 

b) estão cOrretas-; 
c) evidenciam procedimentos orçamentários, 

financeiros e administrativos em gerill revestidos de 
correçâ-o; aa mesma forma quantO às operações 
extra-orçamentárias; -

d) refletem, com relação à execu-ção-da d_espesa, 
obediênciã -aos limites estabelecidos na Lei 
01-ç"ri.iTu::"nfáría~ 'e·· autodzaÇôes legislativas 
posteriores, o mesmo ocOrrendo quanto à abertura 
de créditos adiciOnais, - -

___ k ~preciação das Contas- ein apreço não envolve 
e-xame da responsabilidade pessoal "de cada um dos 
administradores do Complexo Administrativo do 
Distrito Federal, cujaS contas são objeto _de 
julgamento individual e exclusivo desta Corte,_ na 
forma da lei e_de acordo CQm as n01:mas pertinentes, 

Diante do exposto, este Tribunal é de parecer que 
sejam aprovadas as Contas do Governo do Distrito 
Federal, correspondentes ao exercício financeiro -de 
1982." 

O Relatório apresentado pelo Conselheiro Geraldo de 
Oliveira Ferraz, sobre as contas em exame, constou do 
seguinte: 

I Parte: Súmula da JurisPrudência dos Tribunais de 
Contas. 

II Parte: Análise das Contas de 1982 como exigência 
constitucional. 

Ill Parte: AnáliSe retroSpectiva, do período de 1974 a 
-1982, da Adminstração Direta, AdministraÇão lndiretae 
Fundações. -

IV Parte: Considerações Finais e projeto de parecer 
prévio. 

PelO art. 27, da Lei t\'i> 5~538, de 22 de novembro de 
1968, -qUe disPõe so-b;e a_ organização do Tribunal de 
COntaS do DistritO Federal e dá outras providências a 
referida Corte _ê competente para apreciar as contas do 
Governo do Distrito Federal. 

O Ato Regimental n~' 09, de 5 de novembro de 1980; 
consolida e estabelece normas de controle externo. da 
adminisfraçãO- do DF e, no art. 39, estabelece que o 
TCDF fará relatório analítico e emitirá parecer ptévio 
sobre tais contas. 

Na fornia do art. 4~>, do aludito Ato Regimental, as 
contas do GDF serão apresentadas ao Tribunal até 30 de 
abril do ano seguinte àquele a que se referirem, e 
conterão, basicamente,. os seguintes elementos: 

I -Balanços e demonstrações referentes ao exercíclo 
financeiro, segundo o disposto na Lei o9 4.320, de 17 de 
março de 1964, no Decreto-lei nt 836, de 08_de setembro 
de 1969, e em outras normas legais aplicáveis. 

11 - Balanço consolidado dos resultados _da 
Administração Direta, Indireta e Fundações, com base 
nas providências _estabelecidas no Decreto n9 782, de 21 
de agosto de 1968. 

III - Demonstração da execução do Orçamento
Progmma, conforme a _classificação constante na Lei 

-Orçamentária, 
IV - Demonstração da execução financeira dos 

progra~as de trabalhO, e~ nível de projeto, com a 
indicação dos recursos aplicados, aM a ano, em cada 
item, e do estágio de implementação de cada um. 

Y-- Relatório sobre as atividades governamentais no 
exercício, ·acompanhado de elementos contãbeis e 
estatístic.os que- Pefniitem a análise dos resJiltados dos 
programas de trabalho." 



4190 Quarta-feira 14 

Do estudo analítico proci!:dido, chegouMse à conctusão 
de que os principais resultados da Administração 
Orçamentária, FinanCeira- e -Patrimo~lial. _do Distrito 
Federal, face à grandeza dos númer~s çon~tant~ -dos_ 
Balanços e demonstrativos, são _expostos e apreciados 
em bilhões e milhões de crugeii'Qs, m_edian_t~ !I.LS:eg_uintes 
indicações: 

I - a arrecadação da _receita orçamentária da 
Adminstração Direta fOi de \08 bilhões e 816 milhões de 
cruzeiros, superarido a previsão irtlcial, que foi de 60 
bilhões e 269 milhi)f;s de cru_z_eiros, em apro-ximadamente 
80,55%. As _ReceitaS Correntes contríbuífãm com 103 
bilhões e 401 milhõj!:s de cruzeiros e as d~ Capital com 5 
bilhões e 415 milhões de cr.J]zeiros, Í'epr~entando, 

respectivamente, 95,03% e 4;97% daquele montanÍe; 

2 ~a Receita Própría Efeiiita atingiu a-Cfliantia de 30 
bilhões e _53 milhões de cru_zeiro:s:, que_representam 
27,62% do total a!'recadado; co_rresponde~?:do os 72,38% 
restantes a Transferências da União (56,16%), ICM 
sobre Trigo Importado (10,58%), PartíCípãções em 
Tributos Federais (3,25%), Operações de Crédito (2,15%) 
e outras Receitas de Capital (0,24%); 

3 .....,..._ em 1982, foram abertos 309 -créditos 
suplementares, que importaram em _55 bilbões e 221 
milhões de cruzeiros, dos quais, 49 bilhões e 256 milhões 
de cruzeiros redundaram em acréscimo da despesa 
inicialmente_ fixada e_ os restantes 5 bilhões e 965 m_ilhões 
de cruzeiros, provieram de anulaç-ões de dotaçÕe!i 
orçamentárias; 
4- a despesa orçamentária atingiu a marca. de 107 

bilhões e 578 milhões de cruzeiros, sendo 1,78% inferior 
ao total autorizado, que era de 109 bilhões e 524 milhões 
de cruzeiros. As Despesas Correntes somaram 83 bilhõ~ 
e 347 mílhões de .cruzeiros e as de Capital 24 bilhões e 
231 mílhões_de cruzeiros, ou seja, significar-arii:77,48% e 
22,52%, respectivamente, do total da despesa; 

5- do montante da despesa empenhada, a 
AdministraÇão Dircta empregou 34 bilhões e 959_ 
milhões de cruzeiros em suas próprias afívidades e 
transferiu 72 bilhões e 619 -milhões de cruzeiros para 
entidades da Administraçãõ lndireta, Fundações e 
Instituições privadas de caráter social, iguais, portanto, a 
12,50-% e 67,50% da totalidad~ despendida, 
respectivamente; · 
6- o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal 

- FUNDEFE abs_orveu_ 9 bilhÕC$ e 55 milhões de 
cruzeiros e o Fund~..-d~ Firlanc:i3._m~nto para Água e 
Esgotos do Distrito Federal- _FA&DF ficou com 400 
milhões de cr_uzeiros, que equivalem a 8,42%--C 0,37%, 
respectivamente, do total dos recursos gastos pela 
Administração Díreta; 

7 - a ex_ecução orçamentária da AdmiriistraÇão 
Direta acuSou ufn Superã:vit de I bilhão e 237 milhões de 
cruzeiros, ou sej3-, as receitas orçamentárias suPeraram 
as despesas orçamentárias em 1,~ 1,4%; 
8- a despesa orçamentária paga atigiu o Valor de 92 

bilhões e 512 milhões de cruzel~os, representando 86,00% 
do montante da despesa empenhada; 

9-os restos a pagar importaram em 15 bilhões e 66 
milhões de cruzeiros; isto é, equivalente a 14,00% do 
total da despesa empenhada; 

10- a receita extra-orçamentária, excluídos os restos 
a pagar de 1982, somou 13 bilhões e 594 milhões -de 
cruzeiros, que é igual a t 1,11% do montante efetivo de 
recebimento; 

I l -a despesa extra-orçamentária atingiu o importe 
de 19 bilhões e 239 milhões de cruzeiros, significando 
17,28% do montante efe_tivo de pagamentos; 

12- a movimentação financeira do exercício-resultou 
num saldo positivo di: 10 bilhões e 569 milhões Qe 
cruzeiros que, adicionado ao procedente do _exercício 
anterior - 8 bilhõeS- e 4&8 milhões de cruzeiros -, 
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totalizou a cifra de 19 bilhões e 57 milhões de_cruzeíros, 
constituindo, es_te, dispc:mibilidade para 1983; 

13- as variações patrimoniais ativas chagaram a 138 
-bilhões e 661 milhões de cruzeiros e as passivas a 122 

bilhões e 919 milhões de cruzeiros. Em _conseqüê":Cia, o 
resultado _ p_atrimonial ~o exercício foi positivÕ,· no 
importe de IS bilhões e 742 milhões_-ae crl,lzeiros; 

14- o Fundo de Desencotvime~nto. do _Distrito 
Federal - FUNDEFE e o F-undo_ de Fíninciamento · 
parã -AgUa e E-sgotos dõ-O"ístritõ Federai ..:.._ FAE/DF- -
contribuíram, respectivamente, com as quantias de 

0

6 -
bilhões e- 523 milhõeS de cruzeiros ç 2 bilhõe~i e 938 
milhões de cr'uzeiros para o aumento do patrimônio da
Administração Direta, representando, os dois juntos, a 
cifrã cie 60, !Oo/d do suPerávit patrimOnial de 1982; 

15- os valores patrimoniais positiVoS ãCUmulados ou 
Ativo Real da Administração Direta ati~g~~-~~ 60 
bilhões e !58 milhões de cruzeiros, sendo 34,87% de 
Ativ?: Financeiro e 65,13% de ;"-tivo Permanente; 

16- a Dívida Flutuante e a Dívida Fundada Int;rna, 
integrantes do Passivo Patrimonial ou Passivo Real, 
somaram 28 _bilhões e 202 milhões de c;ruzeiros e são 
equivalef!te a 46,88% do Ativo Real (25,28% e_ 21,60%, 
respectivamente); 

_ 17- o Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido ou 
Ativo Real Líquido) da Administração Direta, no final 
do exercício de 1982, foi de 31 bilhões-e 956 milhões de 
_cruzeiros; 

18- o superávit finãncelfo, verifiCado atravês_ do 
Balanço Patrimonial, consistiU em 5 bilhões e 770 
milhões de cruzeiros; 

19- a receita total das_entidades da Administração 
Indireta e Fundações chegou à casa de 158 bilhões e 725 
mil~-õ~ âe cruzeiros, excidendo à da Administraç_ào 
Direta em 45,93%. Desse total, 38,17% -Proviéfam da 
Administração Direta, ou seja, 60 bilhões e_ 61_6 milhões 
de cruzeiros, e os restantes- 61,83%- correponderam 
à r_eceita própria; 

20- a despesa total da Administração Indireta e das 
Fundaç_ôes alcançou a quantia de 140 bilhões e 789 
milhões de cruzeiros, sendo 30,87% superior à da 
Administração Direta; 

21 -o montante geral da receita do Complexo 
Administrativo do Disttilo Federal atingiU o valor de 
206- bilhões e 994 milhões de cruteiros, com- os
percentuais de 23,29% para o Órgão Central e'76,71% 
parã as entidades da AdministraçãO-~ Indireta_ e 
Fundações; . 

-- 22....,....:: a despesa geral totalizou a- quantia d~ 187 
bilhões e 750 milhões de cwzeiros, tendo o Órgão 
Central empregado o equivalente a 25,01% e a 
Administração Indire_ta e Fundações gasto o 
correpondente a 74,99%; 
-~~~- !1-a e~ecuçã_o or-çamentária consolidada dos 

órgãos e entidades que c_ompõem o Complexo 
Administrativo do _ Qistrito Federal, apurou-se um 

_superávit de 19 bilhões e_ 244 milhões de_ cruzeiros 
resultantes da diferença entre os superávits e os déficit~ 
por eles apresentados: 

24- o resultado patrimonial consolidado do 
exercício foi positivo e importou em -69 bilhões e 908 
milhões de cruzeiros; 

25- o Balanço Patrimonial Consolidado apresentou 
o Patrimônio Líquido, no final de 1982, rio valor de 116 
bilhões e 96 milhões de cruzeiros, dos quais a 
Administração-Direta detêm 27,53% (3j"bilhões e_ 956 
milhões de cruzeiros) e Administração Jndiret~ e 
Fundações ficam com Os 72,47_% restantes (84 bilhões e 
140 milhões de cruzeirOs). -

Ante o exposto, opinamos pela aprovação das contas 
do Governo do Distrito Federal, relati-vas ao exercício 
financeiro de 1982, na forma do seguinte 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 72, DE 1984. 

Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, 
relativas ao exercício financeiro de 1982. 

O .Sen2:~o Federal resolve~-
Artigo único. SãO ã.Provâ.da as contas do Governo 

do Distrito I:ederal, relativ~s ao exercício financeiro de 
1982, e de acordo com o Pai~cer Prévio do Tribunal de 
cOnt"ãs do _l;iis·i~ito fedefai, ãpfovado na seSsãO- éspecfal 

-reanzada; 14 c;le ietembro cte.1983. , 
Satada ComiSsão, 30 de novembro de 1983. -

Presidente em exerdcio -Alex.ndre Costa, Relator
- Mercelo Miranda - Benedito Ferreira - Gullberme 

Palmeira - Passos Pôrto - Loorlval Baptista. 

-PARECERES Nos 740 E 741, DE 1984 

Sobre o Projeto de Resoluçio n' 72, de 1984, "que 
aprova as contas do Governo do Distrito Federal, 
relativas ao exercício financeiro de 1982". 

PARECER N• 740, DE 1984 
Da Comissão de Constltuiçio " Justlç" 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O Projeto de resolução em exame é _o r~_ul_tªdp __ de. 
. formulação da_C.o_mis.sã<J do Distrito_ FederaL 

Aprova as contas do Governo do Distrito Federal,
relativas ão exercício financeiro de 1982, de 

_ conformidade com o Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do DiStrito Federal, prolatado em sessão especiã.l 
realizada- a 14 de Setembro de 1983. Nesse Parecer 
Prévio, á-TCDF reconheceu que as contas do Governo 
do Distrito Fedúal, no exercíc1o aludido, 

_ a) obedeceram_, quanto. à composição, às norma; 
gerais de Direito Financeiro, i'nstitufdas- pela Lel n~" 
4.320, de 17 de março de 1964, e demais disposições 
pertinentes; 

b) estão corretas; 
c) evidenciam procedimentos orçamentá_rios, 

financeiros e ·a-dministrativos ·em geral revestidos de 
correção, da mesma forma quantO às operações extra~ 
orçamentárias; 

-d) refletem, caril relação à execução da despesa, 
obediência aos limites estabelecidos na Lei OrçãmeiitárTa
e autorizações legislativas posteriores, o mesm<i 
ocorrendo quanto à abertura de créditos adicionais. 

A Comissão do Distrito Federal fez minucioso estudO 
do parecer e dos anexos encaminhados pelo Tribunal de 
Contas, Opinando, finalmente, pela aprovação das 
contas em_ apreciação. 

D_p ponto de vi;ta deste Colegiada, a matéria obedece 
aos arts. 42, lilcíso v. da Constituição Fedt::ral, e 28 da 
Lei n~" 5.538, de 22 de novembro de 19Ó8. 

As ~ont_as em exame foram realizad~;:-pelos' 
Governadores Ainlé Alcibíades Silveira Lamaison e José 
Oi'nellas de Souza Filho, nos períodos de t~> de janeiro a 
\<:> de julho de 1982 e 02 de julho a 31 de dezembro de 
1~82, resp~ctivamente. . 

·o art. 42, V, estabelece a competência privativa dÕ 
Senado Federal para legislar para o Distrito Federal, e 
nele exercer a fiscalização financeíra e orçamentária: 
c?m o a.uxrlio do respectivo Tribunal de Contas. 

Assim: O parecer é pe!ã aprovação d~ presente Projeto. 
de resolução, por cons.titucional e jurídicg. 

Sala- das Comissões, 16 de maio de 1984. - -MUrllo 
Badaró, Presidente - Hehidlo Nunes, Relator - Hélio 
Gueiros -José lgnáclo Ferreira- Aderbal Jurema
Almir Pinto- José Fragelli-=.... Martins Filho. 
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PARECER N' 741, DE 1984 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Formulado pela douta COmissão do Dís_Ü'ito FOOeraf,

vem ao exame deste Órgão Técnico, já deliberado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que o considerou 
constitucional e jurídico, Projeto _de Resolução que 
"aprova as contas do Governo do Distrito Federal, 
relativas ao exercício finãnceiro de 1982". 

PROGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 

Nos precisos termos do artigo 8", inciso II, da Lei n"' 
6.963, de 7 de dezembro de 1981, que aprovou o 
Orçamento do Distrito Federal, atribuindo ao 
Governador competência Para proVidenciar o ajuSte dos 
dispêndios ao efciivo comportamento da receita e, por 
outro lado, na conformidade do disposto no artigo 47 da 
Lei nv 4:320, de 1964, o Chefe do Poder Executivo do 
Distrito Federal promulgou o Decreto n"' 6.533, de 29 de 
dezembro de 1981, estabelecendo a Programação 
Financeira de Desembolso para o exercício de 1982, com 
a finalidade de manter o equilíbrio financeiro durante o 
exercício e garantir os recurs-OS necesSáiiOs à efetivação 
dos programas de tra_balho das Unidades 
Orçamentárias. 

Desse modo e com fundamento na estimativa da 
arrecadação da receita, através do Decreto nv 6.546, de 
30 de dezembro de 1981, fixaram-se cohis trínl.esrrals-de 
despesa para cada Unidade Orçamentãria e que em 
valores globais assim se distribuíram: 

l' Trimestre ........ : •.. . ü$ 13.730.~5!.000 
2"' Trimestre .. , .... _. ~·. ·-~CCS-17.27"8.792Jf00.-
3~' Trimestre . , .... , ...... Cri 18.105.630.000 
4~' Trimestre ........... -~Ctiii.153.425.000 

Cumpre, entretanto; assinalar-que os recursos a serem 
tranferidos para os entes da aaln.Iriistração indket<i e 
fundações, num total de CRS 6.429.022.000 não consta
ram da mencionada progranlação, por isSO que estã, 
consoante a legislação vigente, cabe ser por tais órgãos 
fixadas. --

Houve, todavta, necessidade de alterações da Progra
mação Financeiii de Desembolso, ocorridas em conse
qÜência de flutuações da receita, impondo-se que asco
tas trimestrais de despesa fossem reVistas. 

BALANÇO FINANCEIRO 

Dep. p/ Recursos ........... ,_ ... ·~ ... 7.126.178,76 
Cauções e Garantias ......... -... -•. -~.-. 8.329.517.10 
Remanesc. de Leilões ................... 844.148,00 
Ouros Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6.694.757,40 
Pensão Alimerlticia ,_ ............ ~ ..... 97.416.298,10 
outraS -consignaÇões ............ ~~-. 895.8!n:s5S,I5 
Venc. a Pagar ·~· ........ ·- ........ 8.453.5~2.745,69 
Venc. Sai. n/ Reclam ........... , . . . 20.967.154,97 
Credores Diversos ......... ~ ... ~-.. 140.640.258,41 
Devedores Diversos ....... -.. _ ........ 81.874.892,19-
Subtotal: ....•..................• 28.660.426.963,0! 

Saldo do Ex. Anterior 
CrS 

Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.733.831,85 
Bancos .......................... 7.047.589.999,68 

Vinculado 
CrS 

Cx. Dif. Valores . . . 3.669.097,25 
Bancos ................. ~. . . . . . . . . . . 1.391.952.340 
SUBTOTAL: ................. ~- .• 8.487.945.26g,40 
T_OTAL DAS RECEITAS CO.RREN· 
TES: .......................... 103.40!.29!.091,06~ 
TOTAL DA RECEITA DE CAPI-
TAL: ...... ~- ............... , .... 5.414.770.244,41 
TOTAL EXTRA-ORÇAMEN-
TÁRIA: .................... , . ·~' ~.28.660.4.26.96l,Ol 
TOTAL DISPONIVEC E VINCULA
DO:---~··- ..•.................•••. 8.487.945.269,40 
TOTAL-GERAL DAS RECEITAS I45.964.433.5Ci7,88 

D~pesa 
-_ Orçamementlirla 

CrS 
Legislativa .................... ~·.. 794.7n7l8,70 
Judiciária Adm. e Planejamento ... -18.222.276.40_9,09 

-=o~ Agricultura , ..... _ .. _· .-..... ~.- ... , :. 2.116.849_.021106-
Def. Nac. ~ Seg. l>.ifbl. ... : . : . . . . . Il.27L466.299,l1 
Educ. e Cultura -................ ~ 29.922.-899.894,32 
Hab. e Urbanismo ........ _.~---~-·--· 6.764.746.147,66 
lnd. Com. e Serviços .. , . . . . . . . . . . . . 270.031.403,45 
Trabalho ....... ·~·· .........•..••• ~ 32l.l85.099,7ó 
Saúde e Saneamento ............. 23.337.150.878,75 
ASsit. e Previdência -: . . . . . . . . . . . . . . 6.591 .634.023~0 
Transporte ........... ~ .....•.•... 7.965336.623,94 
SUB-TOTAL: ..... ~, ;__ ... ·~· ...•. 107.578.355.519,74 

Extra.Orçamentária 
Cr$ 

R~tos a Pagar ._ .... -.•..•...••.•. 5.775.886.646,50 
Dep. Div. Origens .... -....••..••. 3.838.366.405,33 
Dep. p/ Recursos . . . . . . . . • • . . . . • . . •• 5.66I..S46,3I 
Cã.uÇõc!s e Garantias- ._ •........•.••. _ -3.189.445,50 

Indicou o Balanço Finaceiro, respectivamente, ãs- SC:.- - -- Remanesc. de Leilões · · · · · ... -•. -. ·-· ·~ . .-- 465.496,44 
guintes Receitas e Despesas: ~-Outros DCpO~itos:- --_ .•. _ .... ·.· .... ·-~ ._ ..• 6.724.130;28 

Re<elta 
Orçamentária 

Receitas Correntes 
Cr$ 

Rec. Tributária ..... ~· .. , .. --~ ... ~-=37.78-8.338.808;3.5 
Rec. Patrimonial ........ -•...•..•. --..- 1.705.349.643,73 
Rec. Industrial .............• .,. •.• --·--·- 84.982.110,21 
Transf. COrrentes .........• :. ~"• -..-- 61.880.925.723,20 
Rec. Diversas ....•. ~-~ ............. ___ 1.94-1.694.805,57 
Subtotai: .......•.... ········~~-103.401.29!.091,06 

Receita de Capital 
Cr$ 

Oper. de Crédito .... -....• ~·-· .. -.--. .. 2.336.386.784,59 
Alien. de Bens ............. ~ .......... 44.300.880,10 
Transf. de Capital ...... , ...... ~. :. 2.776.808.546,46 
Out. Rec. de Capital .............•. ~ 257.274.033,26 
SUB-TOTAL: ........ , .....•.•.•. 5.414.770.144,4! 

Extra-orçamentária 
CrS 

Restos a PagarjSL-....... .-:~ ... _--J!f.065.609.96lJ,OO 
Dep. Di v. Origens .......... -...•• ,_ l--:-&81..463.434,04 

Pensão Alimentícia .......•. ,_, •+·--· 97.175.721,85 
Outras Consignações . . . . . . • . . • . . . • 910.419.972,20 
Venc. a Pagar .. ,_, ......• ··-····~ 8.444.607.175,28 
Venc. Sal. n/ Reclamados . . . . . . • . . . 19.761.932,05 
Credores Diversos . , ..........•••• .140.770.713,82 
Devedores Diversos ............... ·=- 85.U6.570,06 
Submul. de CrUzeiros ........ -•... ~...... . i02,52 
SUBTOTAL .............• ·~- •... 19.328.755.858,14 
Saldo p/ Prox. Exercfclo 
Disponlvel 

Cr$ 
Caixa ..•.•.......•.....•..•. ; ..•. ~ 213.517.31.5,00 
Bancos •.... ._. ___ _. .... ·- •..• !6.214.367.5!3,00 
SUBTOTAL: . , .. ·~· ...• ~ ..••.•... 16.427.884.828,00 
Vinculado 
Cx. Dif. Valores ~- .... -... -~--- .. ~-··-- 4.785..298,00 
Bancos •..........••.•.•...•• - • .2.624.652.064,00 
SUBTOTAL: :: ... : ...........••.• ~2.629.437.362,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: ... 107.578.355.519,74 
TOTAL EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA: ............ 19.328.755.858,14 
TOTAL DISPONIVEL: ......... 16.427.884.828,00 
TOTAL VINCULADO: ....•..... 2.629.437.362.00 
TOTAL GERAL DA DESPESA: !45.964.433.567,88 
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Atingiu a CrS 13.594.8l7.0_Q3 a receita extra
orçamentária que adiCíonãda aOs Restos a Pagar do 
exercido correspondeu 11 Cr$ 28.660.426.963. Processou
se o registro como receita ~tra-orçamentária do Resto a 
Pagar no montante de Cr$ 15.065.609.960, 
ConiPensãlldO-se, desse modo, a parte da despesa orça
mentária empenhada e não paga. 

Alcançou a despesa orçamentária a quantia total de 
Cr$ 107.578.355.519, resultado da soma de CrS 
92.512.745.559 à contrapartida de Restos a Pagarde CrS 
!5.U65.609.960. 

Chegou-se ao final do exercício conl a disponibilidade 
de CrJ. 19.057.322.190, resUltante do saldo entre as recei~ 
tas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias no 

· valor de CrS 10.569.376.921, acrescida da disponibilida
de procedente do exercício anterior, no total de Cr$ 
8.487.945.269. ·~~ 

O Egrégio Tribun~l de Contas sobre o Balanço Fiilan
ceiro em seu d_outo Parecer assinalou: 

.. C?s valores que aparecem __ nas entradas e saídas 
estâõ SUbdivididos em Disponível e Vinculado. AS 
importâncias oriundas do exercício anterior confe
rem com as que fOram consignadas no Balanço Fi
nanceiro de 1981 (liªldo para 1982) e as transferidas 
para 1983 guardam perfeita identidade com as de
monstrações das respectivas contas, fls. 1, 21/27, 
68/69_e 78/79 do segundo volume. 
- Como saldo da OOitta Caixa é indicada a quantia 
de CrS 213.517315~ 9 qtial não se refere propria
mente a dinheiro em caixa. mas sim a saldo de re
cursos repassados a diversas Unidades Orçamen
tárias,. em forma de suprimentos". 

No que .diz respeito aos saldos em bancos, tanto 
do disponível quanto do Vinculado, estão 
comprovados mediante memorandos bancários, 
que fntegi'ã.m o J9 Volume - ns. 1/98 -- e 
acompanhados de conciliação para as contas em 
Que is.s-o se fez neCessário, fls. 28/67 e 71/77 do 2' 
Volume. 

As importâncias que inteiram o Caixa de 
Diferentes Valores foram devidamente confirmadas 
pelos Auditores- _da Secretaria de Finanças, 
conforme descrição constante do .. Termo de 
Conferência de Caíxa' .. fls. 9/IO do 2~' Volume. 

No 2"' Volume, fls. 11 a 20, encontram-se, ainda, 
os .. Termos de Conferência de Caixa", lavrados 
pelo Departamento de Auditoria da SEF, 
concernentes aos valores mantidos sob a guarda dos 
órgãos de relativa autonomia." 

MUTAÇOES PATRIMONIAIS 
Demonstração das Mutações Patrimoniais . 

A Derrionstracão -d~s---Variações Patrimoniais, foí 
prepãrada na copformidade da Lei n' 4.320, de 1964, que 
estatui normas gerais de Direito- Financeiro para 

- elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
FedCfal, e que em seu artigo l04 prescreve: 

"Art. 104. A Demonstração das Variações 
Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas 
no- paÚimônio, resultantes ou independentes da 
execUÇão orçamentária, e indicarã o resultado 

- patrimonial do exercfcio." 

Alcançaram as variações ativas, ocasionadas-pefa 
execução orçaffiei"'tária, o valor de Crll23.576.977.443 
que __ equivale a soma de Crll08.816:061.335 oriuridos da 
receita Orçamentária e ··o rCSultantib- de mutações 
patrimoniais no -v_al_or de CrS 14.760.916.108. 

Atíngiu a Cri 15.084.951.260 o total das varíaçôes 
ativas independentes da execução orçamentária. 

Já as variações passivas, igualmente independentes da 
execução_orçamentária somaram Cr$ 10.556.686.03_8, _ 
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Afinal, o resultado patrimonial do exercício apontou o 
saldo positivo de Cr$ 15.742.411.963, consoante o 
quadro seguinte: 

Variações Atlvas Cr$ 

Resultados da 
execução 
orlamentãri"ii ... -123.57().977.443" 
Independentes da 
Execução 
orçamentária . . . . . . 15.084.951.260 138.661.928.703 
Variações Passivas 
Resultantes da 
execução 
orçamentária . ~. t 12.362~830. 702 
Independentes da 
execução 
orçamentária ..... . 10.556.686.038 122.91!J.5f6.740 
Superavit 
VERIFICADO ..... ··~ ....•..••• 15.742.411.963 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Sua análise deve_ser efe~iva através dos _c_o.,.oo.ponentes 
patrimoniais grupados- nas-- seguintes contas: Ativo 
Financeíro,----Ativo -Permanente, Passho:o Fin_anceiro, 
Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as ContaS de 
Compensação (Ativas e Passivas). 

Atlvo Financeiro 

Abrangendo numerârio, crêditos e v~tores realizáveis, 
o Ativo Finilnceiio ãtingiu a CrS 20.978.133.451, assim 
dividido: 

Disponível 

Caixa 
Bancos 

VInculado 

Caixa de Diferen
tes Valores 
Bancos 

Realizável 

Devedores Diver
sos 
Almox.arifado 
Dívida Ativa 
Total 

Cr$ 

213.517.315 
16.214.367.513 ~ 16.427.~84.~28 

4.785.298 
2.624.652.064 ;1.629.437.362 

7.088.510 
535.15[.412~ 

1.378.571.339 1.920.81 L26L 
20.978.133.4!;1 

Revelaram-se escorreitas na anâlise do _Bala._nço 
Financeiro as quantias equivalentes às contas integrantes 

·dos subgrupos Disponível e Vinculado. 
A conta Realizável registro~- expressivo crescimento 

de 102,70% da Dívida Ativa .-do_ Distrito Federal em 
relação ao ano anterior, atingindo a_ CrS 1.378.571.339. 

, Jã a conta Devedores Dive~s aprçSentou saldo que . 
pode ser considerado razoável, eis qUe seu aumento efn 
relação ao exercício anterior manteve-se em 84,75%. 

Procedeu~se à verificação da conta Almoxarifado, 
conforme consta do 21' Volume do Parecer, fls. 81/83_. 

Ativo Permanente 

O Ativo Permanente compreendendo, nos termos do 
parágrafo 29 do artigo 105 da Lei n~' 4.320, de 17 de 

, marçq de 1964, .. os b_ens, créditos_ e valores, cuja 

mObilização ou alienação d~penda de autorização 
legislativa" apresentou o seguinte quadro: 

Ativo Permanente 

Bens Móveis . . . . . . . . . . . . . . . 1.551.918.989 
Bens Móveis 1.237.645.830 
Participações financeiras .. _, ~·- _35.853.527.351 
Crédito para aumento de capital . . . . . 537.332.514 

111111111111 
Total: ....... " ............ 39.180.424.6S4 

Atlvo Compensado 

_ As contas do Ativo Compensado, cuja contabiliZação 
se pro-cessou apenas para efeito di cCultTOle, 
corresponderam ao total de Cr$ 32.761~883.866. 

Passivo Financeiro 

Foi i seguinte a ~compOsição do Passivo Finaiicei!o: 

PASSIVO FINANCEIRO 

Restos a Pagar de 1982 .. .. .. .. .. .. 15<065.609.960 
Depôsitos -

· Dep. diversas origens .... _ ... _ .. 82.382:556 
8.122.519 
9.6?3.768 
1.788.920 
2.201.395 

Dep. p( Recursos .... _, ...... . 
Cauções e Gã.rantias 

. ReinaneSc. de Leilões ... , .............. . 
Outros DepósitoS 
Pensão Alimentícia .........•.... -· ..... 801.278 
Outras C6nSignações ~5.661.779 

Vencimentos a Pagar ................. . 19.162.704 
.. . . . .. . . . . • . . 5.668.481 V:enc. N/ Reclamados 

erectores Diversos _6.~93.771 142.4Õ7. (71 

!5-:408.017.1)1 

_ConstatoU ó _Egrégio Tribunal de_ Contas que, ~·o_ 
processo da inscrição de despesas em Restos a Pagar foi 

- feito em_ obe5ijência aoS PreCeitos do DeCritO nii _63"45;Cfe 
3Q de d~mbro de 1981, que dispõe sobre Normas--de
Execução_Orçamentária e Financeira do Distrito Federal 
para o Exercício de 1982", 

· -- - -- Passivo Permanente 

Constituído o Passivo Permanentç __ pela Dívida 
Fundada Interna resultante de financiamentos obtidos, 
Sofreu esta, no exercício de 1982, em relação ao ano 
anterior, .crescimento de 128,80%, sendo a seguinte a sua 
composição. 

B.N.H. 
CE.F. 

B.N.H. 
C.E.F. 

B.N.H. 
C.E.F 

Saldo de 1981: 

5.144.11 1.63~ ~ 
335387.631 5.679A29.267 

Financiamentos r~ebldÕs: 

1.762.088.784 
574.298.000 Z-3;16.386.784 

Correçio Monet,rla: 

5.313.027.963 
228.925.013 

Soma: ··-·········· 

5.541.952.976 
13.557.839.027 
563.437.943 
12.994.401.084 

Amortlzaçio ....•.....• -.-
Saldo para 1983: ..•. ~· •.• ~ ...... . 

Novembro de 1984 

Saldo Patrimonial 

Resultante 0-- sã idO Patl-imonial da soma do Ativo 
Real Líquido do exercício anterior com o do exercício 
em exãnle, chegou a Cr$ 31.956.139.919, representativo 
da diferença entre o Ativo Real e o Passivo Real, _e 
saber: 

AtlvoReal 
!J.tiyg financeirO 
A tive Permanente 

Passivo Real 

Passivo Financeiro 

Passivo Permanente 

Ativo Real Líquido 

Cr$ Cr$ 
. 20.978.133.451 

39.i 80.424.684 60.I5iss8: ú5 

15.208.017.132 

• • • • • •c' • <>12.994.40!.084 

28.202.41~.216 

31.956.139.919 

A posição das contas do Balanço Patrimonial 
-evidenciam Disponibilidades equivalentes a Cr$ 
19.057.322.190 contra Obrigações a Curto __ Prazo 
correspondentes a Cr$ 15.208.017.131, de que resulta o 
quociente de 1,25, ou seja, no fiõal de 1982, o Governo 
do Distrito Federal demonstrava estado de plena 
solvabilidade, eis que para cada Cr$ 1,00 de obrigações 
a curto prazo possuía Cr$ 1,25 em disponibilidade. 

Passivo_ CompenSado _ 

Sobre- a maféZ.ia- destaca o Parecer do _Egrégio 
Tribunal de Contas: "O agrupamento de contas do 
Passivo COmpi:risado, no -valor total de CrS 
32.763.883".866, faz ~_on_trapartida com o grupo de 
éo.n_tas do_ Ativo Compei1sado, cujas importâtldas são 
iguais, em virtUde da natureza especial das mesmas, que 
são debitadas e creditadas, concomitantemente, pelos 
mesmos quantitatiVos. 

-"Por último, como peça complementar do Balanço 
Patrimonial, tem-se o_ 5"' Volume, que cuida do 
Inventário_ Patrimonial do Ativo Permanente da 
Administraçã-o Direta do Distrito Federal, cujos 
montantes das respectivas contas nele consignadas se 
apresentam aritmeticamente corretos". 

FUNDOS ESPECIAIS 

Constituem Fundos Especiais (assim definidos pelO 
artigo 71 da Lei n~' 4.320, de 1964) do Governo do 
Distrito Federal, os seguintes: 

I) Fundo de Desenvo!Viffiento do Distfito Federar 
(FUNDEFE); 

2) Fundo de Financiamento para Àgua e Esgotos do 
pistiito_Federal_(FAE-DF); 
- 3)_Fundo de Habitação Popular do Distrito Federal 
(FÜN~DHAP); e 

4) Fundo de Oes_envol~imento de Recursos Humanos 
do Distiito Federal (FUNDO-IDR). 

. Tã.rs- fundos, pela sua natureza, dispõem de 
individuª-tização_contábil, controle, prestação e -tomada 
de contas e ~erão, a seguir analisados. 

Fundo de Desenvolvimento do DF - FUNDEFE 

Administrado pela Secretaria de Finanças, tendo 
CO!'fl.O. ~g_ente fin_~nceiro o Banco Regional de Brasília, o 
FUNDEFE, instituído pelo Decreto-Lei n<:> 82, de 26 de 

_dezembr-o de f966 e régulamentado pelo Decreto n<:> 
4906,-de 16 de noveffibro de 1979, tem como finalidade a 
execuçã_:õ de programas desenvolvimentistas -da região_ 
geoeconômica do Distrito Federal. 
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Têm a seguinte procedência os recursOs finanCeirOs do 
FUNDEFE: vinte por cei1.to da receita tributâria; divi
dendos produzidos pelas empresas que contem com a 
participaçãO do GDF; juto:n:reditados pelo Banco Re
gional de Brasília em razão da movimenlação de valores 
e receitas proporcionadas pelas aplicações financeiras do 
próprio FUNDEFE. 

Foram as seguintes, em 1982, as receitas do FUNDE
FE: 

Saldo provenientes do exercício 
anterior ...... -.. -. oco'-"-",...,, •••• -. r o •• 

20% da Receita Tributária arrecaOa .. 
Dividendos recebidos ........•. ~· .. 
Juros pagos pelo BRB ...... -....... -. 
Juros e correção monetária pagos pela 
Ciã. de Eletl-icidade de Bfasí1ia .. "~---.
Cancelamento de Restos a_ Pagar de 
1981 ....... ><•. •> ••••••••••••••.•••• 

Alienação de bens móveis .... : ..... -.-

Total: .- .. ~-..... ~--~····-····~······· 

CrS 

405.991í.m·-
7.ss7.667.76I 
1.284.680.63! 

282.555,757 

196.310: !52 

66.329.782 
1.292.000 

.9.724.838.615 

A seu turno, as despesas pagas pelo FUNDEFE, n( 
exercício, foram as seguintes· classificadas: 

Obras e Instalações ....... ~-. ~- .. -~-· 
Particípação-Fín"anCeira .... ,_, ... ,_, . 
Equipamentos e mate-riais ......... . 
Constituição ou aumenlõ de capital de 
empresas do Distrito Federal ...... . 
Auxílios para despesas de ca pita I ... ,_, 
Total: ........... ~ .. ., .,.~ ....•.. _ 

CrS 
3.467.470.971 

960.000.000 . 
71.944.932 

1.459.926.848 
2.018.\49.782 
7.977.492.533 

Houve, entretanto, acrêscimo eifetivo ao patrimôní'o 
do FUNDEFE de Cr$ 6.523.859.900, em face da ocor
rência de algumas despesas com obras públicas não ín~ 
corporáveiS ao seu patrimônio, consoante a seguinte de~ 
monstração: 

Repasses efetuaàos pelo BRB: 

Em 1981 .......... 1..581.463.172 
Em 1982 ..•... _ ..... 2.548.157.929 
Diferença ........ . 966.694.756 

Adiantamento p/ futuro aumento de capital: 
Em 1981 ...... n>. -41.079.366 
Em.l982 .......... .!;44.347.000 
Diferença .. ~~-· . ~· . 

Dividendos parcelados: CEB: 
Em 1981 . . . . . . . . . . 13.705.884 
Em 1982 ........ ·- 7.011.127 
Diferença ........ . 

Equipamentos e materiaiS: 
Em 1981 .......... _ 168.353.825 
Em 1982 . . . . . . . . . . ·245.113.365 
DiferenÇa--........ . 

SUBTOTAL: ...... . 

Bens imóveis: 
Eml981 ......... . 
Em 1982 ... . 
Diferença ......•.. 

730.523.911 
740.262.209 

513.267.633 

(: 6.694.757) 

76.759.539 

1.5.5.0.027.173 

9.738.297 

Instalações e Equipamentos para obras: 
Em 1981 . . . 805.120 
Em 1982 . . . . . . . . .. 805.120 
Diferença . . . . . . . . . 000.000 

Obras em andanientO: 
Em-]981 . -......... _ 241.335.361 _ 
Em 1982 . . . . . . 1.175.617.176 
Diferença .... ·-~·::_· 934281.814 

Participações financeiras: 
Em 1981 . . . . . . . . •. 2.602293.123 

- lõm 1982 . . .. . . - 6,632.105.740 
Diferença ... -..... . 4.029.812.616 

TOTAL GERAL: .. 6.523.85!).900-

Fundo de Financiamento-para· Água e Esgotos 
_ do Distrito Federal - FAE- DF. 

Instituído em 1975 (lei n~> 6.254, de22 outubro_daque~ 
le ano) destina~se a prover recursos à CAESB (compa~ 
nhia de Águas e Esgotos de Brasília) para promover a 
iinplantação, ampliação e melhoramento d_os sistemas de 

_ esgotamento sanitário e abastecimento de água no Dis~ 
·- trito Federal, contou com recuisos orçarnentário"s de Cr$ 

400.000.000 e renda própria de Cr$ 2.537.750.483 qtie 
acrescidos do saldo._ do exercício anterior de Cr$ 
2A52.438.727 prod_uziu o tÕ~~ de Cr$ 5.390._189.210. 

Fundo de Habitação Popular do _Distrito Federal 
FUNDHAP -

InStituído em função da autorização contida na Lei n~> 
6.008, de 26 de deze~bro de 1973, .. que dispôs sobre a 
participação dó Distrito Federal no Plano Nacional de 
Habitação Popular (PLANHAP) "o FUNDHAP seria 

" )!!_teg_!:?-iizad_o pel? _D_istr(to Feder_al_ jUptamente com _o 
Ban9o Nacional de_Ha]?~~açãoTBNHj. - -

A participação do BNH. seria efetivada com o diferen~ 
cial de juros de 1% ao_ ano calculado sohre os valores 
reais dos financiaméi:ttos por ele conCedidos e o Distrito 

-Federal mediante destinação de dotações -orçamentárias, 
doações de crêditos de forma a compatibilizar as necessi~ 
dades financeiras do FUNDHAP com suas disponibili~ 
dades. 

Coritudo, ·aíilda que c_onstâ".sse da Lei de Meios a irriw 
-- portáricia de 50 milhõeS de- cruzeiros destimlOOS ao 

f:_UNQ__HAP, este não recebeU recUrsos Orçamerltãiios:· 
no exercício, apresentando, finalmente, saldo de Cr$ 
76.913.696 (quantia integrante das ParticipaÇõe-s Finan~ 
ceiras do Ativo Permanente do Distrito Federal integral~ 
ó:léilte aplicado na Sociedade de Habitações de Interesse 
Social Ltda. - SH!S. 

Fundo -de DesenvolVimentO de 
Recursos Humanos 

do Distrlt<p Federal - FUNDO-IDR 

O FUNDO~IDR somente uma vez foi contemplado, 
em 1980, com recurSos orçamentários sendo provido ine
diante transferências de entidadeS da adiministraÇão iri- · 
díreta, receitaS de contratos, acordos e convênioS, ·coDifi
buições de_organismos internacionais e de pessoas fisicâs 
ou jurídicas, recursos recolhidos ao Banco Regional de 
Brasília e mantidos em conta especial. 

-- - Instituído pela Lei n" 6.611, de 7 de dezembro de 1978, 
o FUNDO-IDR destina-se a financiar as -atividades es
pecificadas de desenvolvimento de recursos humanos 
teii.do suas atiYídades sido regulamentadas pelo Decreto 
n"' 6863, de 25 de junho de 1982. 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
I! FUNDAÇOES 

Elaborou o Egrégio Tri!Junal de C~ntas levantamento 
económico. financeiro e patrimonial das AutaJ:quias, 
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Fundações e Soci~dades de Economia Mis~a do Distrito 
Fede"ral, em seu parecer, chegando, em 1982, aos segufn
tes resultados: 

Departamento de Estradas de Rodagem 
Do Distrito Federal (DER-DF) 

Receitas: Cr$ Cr$ 
, ~eccursos_próprios , 133.169.229 
·rransf. do GDF ... -1.216.652.752 1.349.821.981 
Aplicações: 
D~pesas Correntes 

. De~pc:sa~ de, Capital . 
722.705.607 
580.380.702 1.30J.086.309 

Resultado do exerci~o de acordo com a Demonstraçã<;~ 
das variações patrimoniais: deficit de Cr$ 24.556.926:

Patrimônio Líquido: Valor reg_istrado em Balanço: Cr$ 
- 220.741.681. 

Situaçio Financeira: Quociente de Liquidez Geral: 
1,24 

Sociedade de Abastecimento de Bruma S/ A SAB 

Receitas: 
Recursos próprío"s . 11.778.374,060 
Transferência do GDF . 11.77S.374.060 
Aplicações: 
Despesas Correntes 11.940.674.634 
Imobilizações Liquidas . 28.991.502 11.969.666.136 

Resultado do Exercício de acordo com a Demons~ 
tração das Variações Patrimoniais: deficit de CrS 
162.300:574. 

Património Líquido: Valor registrado em Balanço: Cd 
909.185.798. 

Situação Financeira: Quociente de Liquidez Geral: 
0,85. 

Departamento de Trânsito do Distrito Federal 
DETRAN-DF 

Receitas: 
Recursos próprios 519.570.914 
TransferênCia do GDF .456.220.000 
Aplicações: 
DespesasCorrentes 781.553.882 
Despesas de Capital 186.979.901 

975.790.914 

968533.783 

Resultado do Exercício de acordo ctom a Demons~ 
tração das VariaçÕes Patrimoniais: superavit de Cr$ 
79.745.099. 

Patrimônio Líquido: Valor registrado em Balanço: CrS 
217.803.004. 

Situação Financeira - Quociente de Liquidez Geral: 
2,20. 

Fundaçio Cultural do Dlstrlt<p Federal - FCDF 

Receitas: 

Recursos próprios 
Transferência do 
GDF ............ . 
AplicaçO<s: 
Despesas Correntes . 
Despesas de capital . 

146.119.237 

--719.948.720 

748.701.326 
106.714:744 

866.067.957 

855.416.070 

Resultado do exercício de acordo com a Demonstração 
das vari_~ções patrimoniais: superavit de Cr$ 
171.944.683c 

Patrimônío Líquido: Valor registrado em Balanço: Cri 
266.124.184. 

Situação Financeira ~Quociente de Liquidez Geral: 
1,94. 
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Fundaçio Educacional do Distritq Federal- FE:PF 

Receitas: 
Recursos próprios 502.018.459 
Transferência do 
GDF . . . . . . . . . . . . . 27.978.024.832 28.480.043.291 
Aplicações: 
Despesas Correntes. ~ 26.197.602.864 
Despesas de Capital 2.272.917.904 28.470.520.768~ 

Resultado do Exercício de acordo com a Demons~ 
tração das Variações patrimoniais: -superavit de Cr$ 
2.465.383.953. 

Patrimônio Lfqufdo: Valor registrado em Balanço: Cr$ 
3.557.365.529. 

Situaçiq Financeira - quociente de Liquidez Geral: 
1,30 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITQ 

FEDERAL- FHJlF 

Receitas: 
Recursos próprios .. 
Transferência do 

4.477.085.380 

GDF ........•.•.. 23.165.326.828 ~7.642.4[2.108 
Aplicações: 

22.604.725.349 Despesas Correntes • 
O~ pesas -de Capital 3.183.270.774 25.787.996.123 

ResUltado do Exercício de acordo com· a Demons
tração das V ariaçõCs patrimoniais: superãvit de Cr$ 
6.075.203.085. 

Patrimônfo Uquldo: Valor registrado em Balanço: Cr$ 
8.5%.466.858. - ~ 

Situação: Financefla: Quociente de Liquidez Geral: 
2,32. -

Fundação do Serviço Social do Distrito Federal 
FSSDF 

Receitas: 

Recursos próprios 73.224.985 
Transferência do GDF . 2.675.023.045 2.748248.030 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Resultado do Exerdclo de acordo com a Demons
tração das_ Variações patrimoniais: déficit de Cr$ 
369.003.219. 

Patromônio Liquido: Valor registrado __ em Balanço: 
CrS 17.504.829.693. 

Situação Financeira - Quociente de Liquidez Geral: 
1),08 

c_ómpanhla de Desenvolvimento do 

Planalto - CODEPLAN 

Receitas: 
Recursos próprio.. 645.9"39.614 

-Transferênciá - do 

GDF .... ·- .• . • .. . 628.093.166 1.274.032.780 
Aplicações: 
Despesas Correntes . 
Imobilizações 

1.214.472.612 

Líquidas . . . . . . . . . . 18.647.902 1.233.120.514 
Resoltado do Exerclclo de acordo com a Demons

tração -_das Variações patririloni!iis: superavit de Cr$ 
59.560.168. 

Patrlmônlo Líquido: Valor registrado em- Billã.nÇo-: 
CrS 199.290.789. . ~ ~ 

Situação Financeira: Quociente de Liqllídez Ge
rai:1,77 

Receitas: 

Compailllia lmoblliá.ria de Brasília 
TERRA CAP 

Recursos próprios . . 3.936.65[.255 _3.939.651.255 
Apllcações:ll 
D~spesas Correntes. 4.622.192.037 
Imobilizações 
Líquidas ..... "'... 86.476.308 4.708.668.345_ 

Resultado do Exercfcio de acordo com a Demons
tração das Variações patriinoriiais: -deficit -de -CrS 
685.540.782:-

-Património --LfqUtdO: Valor regiStrado -em BalanCõ: 
Cr$ 11.627.579.413. · - ~ ApUcaçiles: 

Despesas Correntes 
Despesas de Capital 

2.353.221.271 
316.960.965 

Sltuaçio Flnam::elra - Quociente de Liquidez Geral: 
2.670.182.236 - ~ 129,32 ~ -

Resultado do Exercício de acordo c_om a Demons
tração das Variações patrimõniais:· io'upe-fativ de Cr$ 
357.203.255. 

Patrimônio Líquido: Valor registrado em Balanço: Cr$ 
542.735.859. 

Situações Financeiras- Quociente de Liquidez Geral: 
1,31 

Fundaçio Zoobotânlca do D.lstrlto Federal -~ FZDF 

Receitas: 
Recursos próprios . 1.164.572.803 
TransferênciadoGDF. 2.267.299.244 3.431.872.047 
Aplicações: 
Despesas Correntes 1.717.133.691 
Despesas deCapitai .J,5;i;l.l28.090 3270.216.781 

............. 
Resultado do Exercício de acordo com a Demons

tração das Variações Patrimoniais: superâvit de Cr$ 
873.500.128. 

Patrimônio Liquido: Valor registrado em Balanço: Cr$ 
1.427.740.826. - - ~-- -

Situaçio Financeira - Quociente de Liquidez Geral: 
1,87 

Companhia de Águia. e Esgoto de Brasília - CAESB 

Recursos própríos . 10.5 f3.294.129- 10.5 I 3.294,129 
ApUc:ações: 
Despesas Correntes 10.882.297.348 
Imobilizações Líquidas .12.346.855.332 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasll
NOVACAP 

Receitas: 
Rçcursos próprio... 2.819.492.273 
Transferêncía do 
GDF... .. . ... . . . . 1.788.703.999 4.608.196.272 
Aplicações: 
Despesas Correntes . 3.569.065.870 · 
I mobilizações 
Líquidas . . . . . . . . . . 193.747.910 ~762.813.780 

Resultados _((o Exercfclo de acordo com a Demons
tração das Variações patrimoniais: superavit de CrS 

__ LJ4L617.289. 
PatrlmôDio Uquldo: Valor registrado em Balanço~ 

CrS 1.568.226.4~94 -
Sltuaçio Financeira: Quociente de Liquidez Geral: 

1,55 

-Empresa de Assistência Técnica e Extensio Rural 

~do_ Distrito Federal - EMA TER/DF 

Receitas: 
Recursos próprios . . 25.592.990 
TransferênCias d,o 
GDF ..... '". ""''~-'-~~g~.U2,137 
Aplicações: 
Despesas Correntes . 
I mobilizações 
Líquidas ......... . 

362.415.615 

33.247.734 

)1;5.725.127 

395.663.734 

Novembro de 1984 

Resqltados do Exercício de acordo com a Demons
tração das Variações patrimoniais: deficit de CrS 
11.867.482. 

Patrimônfo Líquido: Valor registrado em Balanço: CrS 
105.937.508. 

Situação Financeira: Quociente de Liquidez Geral: 
11,47 

Sociedade de Habitações de Interesse Social L IDA- SHIS 

Receitas: 
Recursos própríOs.. 1.621.965.283_ 1.621.965.283 
ApUcaçiles: 
Despesas Correntes . 1.536.444.157 
Imobílizações 
Líquidas ......... , 5.566.976 1.542.011.133 

Resõitado do Exerdclo de acordo com a Demons
tração das Variações Patrimoniais: superavit de Cr$ 
693.891.962 

Património Uqoido: Valor registrado em Balanço: CrS 
5.47ll.040.535 

Situação Financeira: Quociente de Liquidez Geral: 
1.19 ~ 

Sociedade de TraDl!lportes Coletivos de BrasRla LTDA 
TCB 

Receitas: 
Recursos próprios . . 3.490.793.091 3.490.793.091 
Aplicações: 
Des-peSãs COrrentes. - 3.343.361.190 
Imobilizações 
Liquidas . . . . . . . . . . 37.557.930 3.380.919.120 

Resultado do Exercido de aqordo com a Demons
tração das Variações Patrimoriiais: deficit de Cr$ 
64226.475 

Património Lfquido: Valor registrado em Balanço: CrS 
1.347.868.473 

Situação Financeira: Quociente de Liquidez Geral: 
0,42 

Banco Regional de BrasOia S/ A - BRB 

Receitas: 
Recursos próprios . __ 40.887.619.000 40.887.619.000 
Aplicações: 
Despesas Correntes. 36.107.624.000 
Imobilizações 
Líquidas . . . . . . . . . . 679.239.16) 36.786.8,63.16.3 

Resultado do Exercido de acordo com a Qçmons
tração das Variações patrimoniais: superavit de Cr$ 
4.779.995.000 ~ 

Patrlmônfo Liquido: Valor registrad_o em Balanço: Cr$ 
13.384.997.000 

" SituaçiQ Fioancein : Quociente de Liquidez G~ral: 
1,08 

Ceniliol de Abastecimento do Distrito Federal S/ A 

CEASA 

Receitas: 
Recursos próprios . . 515.584.000 515~~84.000 
Aplicações: 
Despesas Correntes. 643.618.000 
Imobilizações 
Líquidas .• . . . .. . . . 749.423 644.367.423 

Resultado do Exercício de acordo com a Demons
tração das Variações patrimoniais: déficit de Cr$ 
128.034.000 
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Patrimônlo Líquido: Valor registrado em Balanço: Cr$ 
709.342.000 . - . 

Situação_ Financeira: Quociente de Liquidez Gera 
0,11 

Companhia de Eletrlcidade de BrasQia - CEB 

Receitas: 
Recursos próprios . . 21.327.549.000 21..327.549.000 
Aplicações: 
Despesas Correntes. 19.185.598.000 
Imobilizações 
Líquidas .. . . . . . . . . 1.580.061.006 20.765.659,006 

Resultado do Exercício de acordo com a Demons
tração das Variações patrimoniais: superavit -de CrS 
2.141.951.000 

Patrimônio Líquido: Valor registrado em Balanço: Cr$ 
24.315.027.000 -

Situação, Financeira: Quocie"nte de Liquidez Geral: 
0,35 

PRÇJFLORA S/ A 1 'Fiorestamento e Reflorestamento 

Receitas: 

Recursos próprios . . 71.112.227 71.112.227 
Aplicações: 
Despesas Correntes . 96.280.381 
Imobilizações 
Líquidas .. .. .. .. .. 2.975.597 99.255.978 

Resultado do Exercício de acordo com a Demons
tração das _ Variações pati'irilOniais~ déficit de CrS 
25.168.153 

Patrimônio Líquido: Valor registrado em Balanço: _Cr$ 
419:062.226 

Situaçio Financeira: Quociente de Liquidez Geral: 
10,37 ' 

Assim, de acordo com a legislação disciplirÍadora da 
matéria, as contas em exame apres(miaram basicamente 
os seguintes lementos: 

I - Balanços e demonstrativos referentes ao exercido 
financeiro, na forrria da Lei n~ 4.320/64;-ao DecretO-lei 
n9 836/69 e ae outras normas legais pertinentes; 

II- Balanço consolidado dos resultados da Adminis-
tração Direta, Indireta e Fu-ndações, com base nas provi
dências estabelecidas no Decreto n9 782, de 21 de agosto 
de 1968; 

III -l.Jemonstraçã-o da execução do Orçamento
Programa, conforme classificação constante da Lei 
Orçamentária; 

IV - Demonstração da execução financeira dos pro
gramas de trabalho, em nível de projeto, com a indicaçãv__ 
dos recursos apHcados, ano a ano, em cada item, e do es
tâgio de implementação de cada um; 

V- Relatório sobre as atividades governamentais no 
exercício, acompanhado-ai eaemerrtOScontábeis i es
tatísticos que permitem a anâlise dos resultados dos- pro
gramas de trabalho. 

As contas do Governo do Distrito Federal relativas ao 
exercício de 1982 foram elaboradas, como assinalou o 
Egrégio Tribunal de Contas, consoante as normas esta
belecidas pela Lei n9 4.320, de 17 -de março de 1964, 
apresentando-se escorreitas, evidenciando adequados 
procedimentos orçamentários, financeiros e administra
tivos, indusíve no que respeita a operações Cxtra
orçamentârias e -demonstrando, com relação à execução 
da despesa, estrita observância aos quantitavos previstos 
na Lei de Meios e autorizações legislatiVas posteriores. 

No exercíciO de 1982, a preocupação foi, principal
mente, com os aspectos sociaís da comunidade. A distri
buição- dos dispêndios se deu, em maior escala, no setor 
de Saúde e_ Saneamento. Veio, a seguir, o DesenvolVi.:. 
mento Regional e, deoois, Educação e Cultura. 

Merece relevo o esforço da administração do Distrito 
Fedei-iii~ n_o- sentido de promover o bem-estar social na 
Capital da Repúblíca. Todos os setores de atividade esti
veram aquírihoados com a s_eriedade do trabalho de 
equfpe desenvolido. Dai o resultado auspicioso da exe~ 
cução orçamentária_ 

Opinamos, pois, pela aprovação do projeto de reso
lução ora em apreciação. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1984.- José 
Lins, Presidente- Passos Pôrto, R;altor- Carlos Lyra 

- ;___ Amarai.Peixoto- Roberto Campos- Octávio CarM 
doso- Jorge Kalume -Guilherme Palmeira- Almir 
Pinto. 

RECEITA ESTIMADA 
2.077.600.000.000 

Receitas do Tesouro 
Receitas Correntes 

PARECER N9 742, DE 1984 

Da Comissio d' Finanças, sobre o Projeto de De
creto Legislativo n' 33, de 1983 (n' 25, de 1983, na 

- Casa_d(o_r{gerii),-_que uaprova as- contas do Senhor 
PreSidente-- da RePública, relativas ao exercido de 
1981". . . 

Relator: Senador Roberto Campos 
Aprovado pela Lei nY 6.867, de 3 de dezembro de 1980, 

o Orçamento Geral da União para o exercício de 1981 
estimoU a- Receita e fixou a Despesa em CrS 
2.077.600.000.000,09 -(dois trilhõeS; setenta e sete bilhões-

___ e_s~iscentos milhões de cruzeiro~), como se vê: __ " 

Cr$ 

1.888.500.000.000 
1.850.500.000.000 

Receita Tributária ... _ ... -· .... _ .... _ .. . 
Receita Patrlmonial ................... . 
Receita Industrial , ........ , . , .. . 
TranSferên.c_ias Coirentti:s- ... , ..... , . 
Receitas_ Diversas _, .............. . 

i.468.54S.400.000 
23.854.050.000 

245.000.000 
128.357.150.000 
229.498.40"0:000 

Receitas de Capital 
Dperaçõês de crédito ........ ,_ •.. _, ......... . 
Alienação de Bens Móveis e Imóveis ........ . 
Amortização de Em préstimos Concedidos . , ... . 
Receitas de Ou~ Fontes 
(Eiitidades da Administração Indireta e 
Fundações instituídas pelo Poder Público exclusi
ve Transferências do TesOuro)~ 
Receitas Correntes: 
Receita Patrimonial ...... .' ......... . 
Receita Industrial _ ............. -... , .. 
Transferências correntes_, . , ... ·~· .... , 
Receitas Diversas ........... ~ ........... -~ 
Receitas de Capital 
Operações de Crêdito . , ..............• -..... _ 
Alienação de Bens Móveis e Imóveis ...... : .. . 
AmortizaÇão de Empréstimos Concedidos ..... . 
Transferências de Capital . . . .......... . 
Outras Receitãs dé CaPit-al ...... , .•........ 

37.236.851.000 
690.959.000 

72.190.000 

5.151.534.000 
3.288.484.000 
5.207.917.000 

89.855.077.000 

- 70.028.122.000 
1.077.507.000 

b7.969:!58.000-
414.001.000 

6.1 10.200.000 

38:000.000.000 

_]89.100.000.000 
I 03.501.012.000 

85".598.988.000 

- ~~~~~;~~~-de ReCursos do TeSõuro CrS 
2

•
077

•
600

·0®·
000 

1.888.500.000.000 
Despesas Correntes ..... -..... ,. •• -~ •.. ~- ........••.. __ ... ._. - ·- -900364.782..00.0.. 
Despesas de Capital ... ~--, .. -.. ,-, ......•. -... : ... ~ ••.. -...... ~'"-="~~ 69LL72.233.000 
Reserv2: d~_Co_ntingência1 .......................... ~.~ .-~"' .. -------.296.962.985.000 
Programação à Conta de Recursos de Outras Fontes . . . . . . • • . . 189.100.000.000 
J?espesas Co~t:e~tes .......... _ •...•.... -.. " . A ................. , .,-~ ~8.784.361.000 
Despesas deCapitai ... -.............. ,-....• , •.. -.- .. ~- .. .,.._ ---··-~--9.0.315.639~000 ---· ·-- . 

A despesª fixada à conta de Recursos do Tesouro apres_enta os 11eguintes ~alares, por fonte de r~cursos: 
. _ . - . . Cr$ I 00 

-Recursos Or4inários ...............•.... ~~ .. A •• ~ •• _ ••• ,...._~,.-·--=· ............................ 1.040.119.149.ÓOO 
-Recursos Vinculados ...................... , ••....•...•..•. '"' .......... -•. ,._,, .•.. 848.380.851.000 

APf:sãr ue estlmad~- em CrS 1.888~5oo~o00.0oo,oo, a 
Receita Orçamentária do Tesouro Nacional teve reali
zãÇãO em 24,54% a maiS, atingindo_ Q total de Cr$ 
2.35L966.128.641,43. O excesso da arrecadação portan
to, chegou a Cr$ 463.466.128.641,43. 

Em relação a 1980, o crescimento nominal da arreca
dação em referência correspondeu a 91,21%, sigriTfican
do, em termos esCriturais, 'Cr$ l.l2l.948.126.659,52. 

Em termos reaiS, ·en-rretanto, houve decréscimo de ar
recadação (CrS 2-5.117.321.325,44)- 2,04%, pois o índi
ce geral de preços se elevou de 95,20% no exercício de 
1981. 

Todavia, atendo-se à faixa escritura!, o analista verifi~ 
ca terem as Receitas Correntes superado a estimativa em 
26,14%, enquanto as Receitas deCapitai realizaram ape
nas 46,"87% do valor estimado. 

Estas observaç-ões preliminares são feitas quando en
tra em exame o presente projeto de decreto legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. Foi apresentado 

1.888.500.000.000 

pela Comissão_ de Fisca1íz3.Ção Financeira e- Tomada de 
Contas daquela Casa, e aprova (art. 1 "')as contas_do Pre

. sidente da República, .celativas ao exercício de 1981. 
No art. 29, a ~!_~_oposição sujeita às penalidades previs

tas no Decreto-lei n9 199, de 25 de fevereiro de 1967, e em 
~eso_luçõ~s_ do Tribunal de Contas da União, ·os respori
sâvei_S_ p~l~7 ~~ini~traçã<?_ Pública Federal, que dejxa-
ram áe apreseiltai=os balanços anuais de 1981. -

(f art. 39 Confefe ao TeU--poderes para aplicar Sanções 
cabíveis aos administradores faltosos. 

A proposição teve formalização após- amplo exame 
dos Balanç-os Gerais da União encatriinhados pelo Poder 
Executivo ao órgão incumbido da tomada e prestação de 
Cõnta~"d~~ ~~~i~i~tração Federal. 

Convém sâlíéntãr que tanto o Legislativo como o Exe~ 
cutivo se empenham no sentido de tornar mais e mais efi
ciente o controle orçamentário-financeiro. Se, de um la
do, o Governo Federal estabelece normas para implan
tar estrutura firme de controle interno e de acompanha-
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mento físico-financeiro de projetas e atiVidades, do ou
tro, o Tribunal de Co-ntas da União implanta sistema de 
inspeções simultâneas l_ey_adª$ -ª cfCito na Sede e nos ór
gãos regionais que possui. Com isso, ê possível uma vi
são ampla da evolução orçamentária e financeira da área 
inspecionada, em todo_ o territóriO nacional.. 

Busca a AdmiriistraÇão firmar o--princípio da unidade 
e da integração dos Orçamentos Monetário, da União e 
das Empresas EstataiS; a fim de que se possa ter abran
gência dos dispêndios do Tesouro. 

O exercfCiO-_de 1981 se encaiXa" no contexto dQ III Pia~ 
no Nacional de Desenvolvi~e~to, cujo desdobramento 
se farâ em 1980(85. 

Sobre as contas do Presidente da República agora pos
tas a exame, manifestoti:...se o TCU, na Sessão de 18 de 
maio de 1982, no parecer Que segue:-

.. Tribunal de Contas da Uriião, tendo em vista o 
disposto no art. 70, § 211 da Constituição, ·e 

·Considerando que a execução orçamentária- ao 
exercfcio processOu-se com regUlaridade; conside
rando que os Balanços Gerais da União e a análise 
das respectivas contas espelham as operações orça
mentárias, fiilan·ceiras-eparnm.Oriíais realizadas no 
exercício de 198 I; considerando que o desempenho 
econômico-financeir-o do Governo, apesar das difi
culdades decorrentes da conjuntura adversa, foi sa
tisfatório; 

Considerando que ocorreu superávit de caixa da 
ordem de CrS 3.040 milhõeS, alcançado sem prejuí
zo da execução do Planejamento Governamental; 

h de parecer que sejam aprovadas as contas rela
tivas ao exercÍj;;ÍO de 1981, aprCseritadas ao COngres
so Nacional pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, General-de-Exército João Baptista de 
Oliveira Figueiredo." 

A execução orçamentária de 1981 foi definida pelo 
Decreto n-1 85.585, de 29 de dezembro de 1980. Esse ato 
do Poder Executivo estabeleceu que a despesa orçamen
târia, à conta do Tesouro Nacional, se limitãri3 a CrS 
1.888.500.000.000,00. E a programação de desembolso 
das despesas foi atribuida à Comis_são _de Programação 
Financeira:~ rio que--perliRe à conta de recursos prove
nientes das fontes 00 _- Recursos Ordinários e 29 -
Fundo Nacional de Dc;senvolvimento. 

Classificadas em .. Despesas com Pessoal e Encargos 
Sociais" e "Outras Despesas· Correntes C: de ·capital'' 
(tendo este grupo sido desdobrado em .. Despesa Progra
mada" e .. Despesa a Programar"). as disponibilidades 
orçamentárias forãm aCrescidas de créditos suplementa· 
res e créditos especiais. -----

Os créditos suplementares atingiram o montante dC 
Ç~$ 992.002.523.750,85, como se vê: 

a) pordecreto: 
-com recursos decorrentes 
de anulação parcial de 

Cr$ 1,00 

dotações orçamentárias . . . • . . . • . 548.321.586.000 
-com recursos oriundos do · 
excesso de arrecadação de 
receitas do Tesouro Nacio-
nal .........•.. ~· ....... ., . . . . 352.474.264.000 
SOMA ..•.....•. ., ........... •CO 900.795$50.000 
b) sem decreto: 
-a favor de transferências 
a Estados, Distrito Fede
ral e MunicíPios, com- re
cursos originários de ex-
cesso de arrecadação ..... ;_ ... ~·-· --91.206.673.751 
TOTAL •.......• _ •...•.•.•.•• ·-. 992.002.523.751 
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SuCede que a legislação autorizara o Poder Executivo 
a abrir créditos suplementares ( .. por decreto") com re
cursos originários de anulação parcial de dotações con
signadas no Orçamento Geral da União a diversas uni
dades, no total de apenas Cr$ 425.742.572.000,00. E o 
montante verificado chegou a CrS -~48.321..585.000,00. 

Ocorreu, pOrtanto, diferença a maior -de Cr$ 
122.579.014.000,00 entre o valor aberto e o autorizado. 

Na eXecução orçamentária de 1980, divergência sem.e
- lhailte ocorreu, tendo merecido, naquela oportunidade, 

explicação do órgão próprio do Poder Executivo. 
Quã.nto aos créditOs especiais abertos e reabertos no 

exercício, Podem ser assim demonstrados: 

DISrOS1Tl\"OS U:t:..\15 ctu:nnos t:s!•r.ct.\IS 

.AUTORIZo\Ç~O 

At\U,lUR.\ 

ou 
'lEAtU:.lt.TUA.\ 

IU!NI!f[Cto\DO 

1eL n• 6~171. de 03.1:!:.1!10, De-c:. IS.!Zl,· rresltl.encl:r. .Ia R! 
I'rt. ll de 17 .ol.aJ..- pública 

t.cl n• 6,176. de O\J,tz.ao Dec. 1:16.003, Uinistérlg du R! 
··--.-= d~ t4,0S.:S1 laçõcs J:xtcr'iorcs 

.Lei n• 6.91S,.det 1•.06.11, Dec:. tlt>.U.t • .Justiç~ do Tratl_! 
·~;,, Zl' - de 16.07.1} lho 

.t.cb n.U 6.927e 6.923:~ de Dce. S6.2SS, Justiça do Trab_; 

.ii7.07.Sl, .o.r1:. 2Z de lO.OS..J!.l lho 

Lei. u• .6.9-tO.c!e 09.0!).31. Dcc. 86.lS7, )!ih.htêrio o.l:a Ed~ 

o\5l!RTO 

so.oqo.ooo 

100.000.0.[10 

incha lU dou.:.. 1• ele 17.o!J.Sl c'.:u;ã_;;. e ':u1tur.1 t.zu.uo.ooo 

td n.10 6.9-ll,de u.og.u, Dec:. Sti-.413 • .Justiça Fed.eial 
.• i-:. 1•·" de :z,,O\J.at de b. Instinch 

bb n.U 6.915,d:cl•.oct.a1. Dcc. 16.55-~. Hinhtê;.io dJ- .1Uf. 

nt. Z_l: 6.927 e t>.92.S. de 09.ll.Sl tlça 

C:c 07.07 .Sl. art. l:Z 

;:.Lei n' ... 95S.da ZJ.ll.!l. Dce:·. ;56.656 • .Ju:otf.Ç:t. da Tr~b_: 
.ãn--=----z• -- ------ ---- de lO.ll.Sl, lho 

Lei R10 6.9SI,de Z~.ll,St. Occ. 86.656. ~ltn.i;u:i;l'lo clõlS R,! 

to.soo.ooo 

:s.ooo.ooo 

so.ooo.ooo 

IIICI.so Ut .:o an.: 1• ele 30.11.11 laçócs Ex1:crioru ZlZ.lll.OOO 

hi n• 6.trSS..dc U.lt.lt, llcc:. 16.656, !-llnlsci:rlo~S3útlc l.OSO,OOO.OOO 

,incho lU elo art. .. 1• de lO.lt.Sl 

... ,;1 "' 6.16·6. el-e óSJ.lZ.:U Dcc, 16.7lS. ~Unhc~rlo d::t. Ed~ 
:-·à. 1' ele lS.tz.n c;::~ç.ão r: cu.ltui::a :oo.ooa.ooo 

D~crcto•tef. a• l.S'.)O, de Occ:. 16,7!:. Fu.n.lo Sac:lo~l de 

lS.~:!:.S~. inciso U do .Je Z3.U.S1 ,\rooio ao Ocscn.vo! 
art. 1• viacnto Urbõlno no:1oo.ooo 

66 •• 000.000 

Crf.~ 

DOS 

RCClfRSOS: 

Anulaç;io ca 
:)SOO 

Excesso dCl 

Arrccadat:io 

Anulaçio c:a 

l9ÕO 

Anuhçio <::l 

osoo 

Exc:c~oto olo 
Arr(:(;::lldaçio 

Excen.;' 4et 
A.nec:ad::r.çiio 

Ar.atlaçi.:. c:• 
3100 

Foau~ P~,htl'O$ da .\:ucssod_::ll d.c: rlllnc:jõlRcnto, Coordcnaç.io c: Controla tlo Trtbund ..Ie ConUS .Ia. 
Unl.io. 

A Rocoita camportou•am. am 1981. con~or~• OB quadroa 

.perQ1to~ e verificação, 
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RECEITA oar.AJ-iENTÃRIA ARRECADADA 

CATEGORIA. ECONO~I!CA 

EVOLUÇÃO - 1977/1981 

RECEITAS-CORRENTES 
i 

RECEITAS DE CAPITAL lh'DICE (!I 
A PREÇOS CORRENTES A PREÇOS DE l9i7 A PREÇOS DE 1977 

Ro.LrEP~ 
A PREÇOS CORRENTES 

ÇOS · (DIS 
DEFI.AToR EXERCI C! VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇÃO VAAIAÇÃO 

PERCEh"'U PERCEN1U PERCD."'U PERCEl\Tú PONIBILl. 

VALOR AI. EU !lli" VALOR AI. EM·Rll" VALOR ,\L Di Rll" VALOR AI. E~l RE' DADE IN !.AÇÃO JJ5 LA.çAO AÕ !.AÇAOJiJJ !.AÇli.O AÕ 
EXERCI CIO EXERCI CIO I:XERClCIO EXERCI CIO TERNA) Al\IERIOR AN"úiRIOR ANTERIOR ANTERIOR 

1 9 7 7 252.406.473.426 • - 252.406.473.426 - 198.974.440 - 198,974.440 - - 100,00 

1 9 7 8 353.694.560.538 . 40,13 251.203,523.109 (-) 0,48 4.010.219.605 1.915,44 2 ,848.167 .333 1.331,42 40,80 140 ,so 

1 9 7 '9 544 .• 19:·.512;513 53,86 218.112,830,667 (-) 13,17 52.177.494 (-) 98,70 20.912.823 .C-l 99,27 77,20 249,50 

1 9 8 o 1.220.084.548,855 124.20 232.640.775.833 6,66 9 .. 933.453,127 18.937,81 1.894.070.574 8.956,98 no,2o .524,45 

1 9 8 1 2.334,155.881.796 91,31 228.005,028.845 (-) 1,99 17.810.246.845 . 79,30 1.739 .• 740.639 (-) 8,15 95,20 1.023,73 

Fonte: ll~lanços Gcrais.:da União 1977/1981 e Boletim do Banco Central do Brasil - Vol. 18, n• 01 - janeiro de, 

1982, piig._ 210, -~ .? ""' 

PRESIDÉNCIA DÁ .REPúBLICA 

Secretaria da Planejamet:~to 

Secretaria-Central de Controle Interno 

RECEITAS CORRENTES- EvoiL~ão no Período i977/1981 - . , ..... 
em Cr$ bilhOes , 

2500 
~· . ·. ' · .. ' 

.. _ ... 
2000 

·-: . 
. ,•,. 

1500 

1000 ' ' 

500 

o 
1, ... 
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tmCP.í1"A:.-:01i.i;:i\~irki·Ffl\!t!Ã 

EXERC!CIO.- 1J)Jl1 

CrS 1 00 

RECE'T-T'A VARIAÇÃO EH RELAÇÃO À ESTD!...;i;A 
T r T u L o 

ESTIMADA ARRECADADA NO>!!NAL \ 

RECEITAS CORRENTES 

- Reçeita Tributária .................. -.. 1.468.545.400.000 1.929.554.371.652' 461.008.971.652 31,39 
--Receita Patrimonial ·················· 23.854.050.000 40.791.925.846 16.937.875.846 71,01 

- Receita Industrial ················-··· 245:ooo.ooo· 376.686,125 131.686.126 53.7 s 

- Transfcrênci~s ~corren-tes 
- - ~ ............. 128.357.150.000 160.475.853.041 32.118.703.041 25.02 

- Receitas Diversas ...................... 229.498.400.000 202.957.045.131 (-)26.541.354.869 (-) 11,56 

s o '! A (A) ............. l.s~o.5oo.ooo.óoo 2.334.155.88~.796 483:655.881. 79~ 26,14 

RECEITAS DE CAPITAL 

- Operações de Crédito ................. 37.236.851.000 1(.152.613.153 (-)20.084.237.847 (-) 53,94 
- Alienação de Bens J>fóveis e Imóveis .... 69U;9s9.ooo 598.046.456 ( 7l '92.912.544 (-) 13.~5 

- Aoortiz.ação do Empréstimos-Con=edidos. 72.190,000 59.576.514 ( -) 12.613.486 (-) 17,47 

- Transferênci~s de Capital ............. 5,160 5.160 -
- Outras Rocei tas de Capital ........... 5.562 5,562 -

s o N A (B) .............. 38.ooo;-ooo.ooo·- 17,810,246.645 (-)20.189,753.155 (-} 53,D 

T . : o T A L (A + B) ......... 1.888.500.000.000 . 2,351.966,128.641 463.466.128.641 __ 24. 5·~ 

Fo~te: Balanços Gerais da União - 1981 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria ~e Plancjamenfo 

~~_:;;~~-Centrnl deCo:;-n~t;.;ro;;le;;· ;;;ln,;;te~m.;;p;;;.=---~-....,--=--====-=--=~-=-~==="-=" 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria de Planejamento 

Secretana- Central de Conlrole · Interno 

RECEI-A TRIBUTÁRIA-Discriminação por Tributosc1S81 

:----. ~ --

\~ftl I ,_, 
! . 

PRES!D~NCIA DA REPúBLICA 

Secrete.r!a de PlanGjamento 
Secretaria· Central de Controle lnferr.o 

r=--·n-~- -:c=n~~--- ~-~~==~r~c=r.c~:=3:=:~~=~~-=~~~==~==~~~~==~~===:~==~ 

P'.:CEITA TRIBUTÁRIA- Evolução no Perfodo 1977/1981· 



4200 Quarta-feira 14 

r= 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC10J-!AL (Seção II) 

Secretaria de ~!ar.e]a~ento 
Secretari3 -Centrª-1 de C_-Cntrole tnterôo 

RECEITA INDÜSTRIAL- Evol~câo no Periodo 1977/1981 

Pi'<êõS!DENCIJÇJ.lA REPUBLICA 

Secretaria de Plansj;;;unfJnto 

Novembro de 1984 

... _;;-- _..,~ .. 
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Relativamente ao exercício de 1980, a Receita Orça
mentãria de 1981 teve elevação nominã:l de 91,2%, infe
rior, portanto, à expansão inflacionária. 

No mesmo período, a Receita Tributâria cresceu para 
Cr$ 1.929.554.371.652,00, isto é, 82% da feceiúúõtal. tal 
desempenho repousou -na arrecadação dos impostos e 
correção monetâiiã. poís aS taxas compo"rtaram-se 
aquém das expectativas: ã.penas 49,9% em relação ao 
exercício anterior. -

A arrecadação líquida dos impostos, com recursos de 
ordem de Cr$ I. 790.023.012.646,00, baseou-se nos ini
postos de renda, produtos industrializados, operações fi
nanceiras, ifnpOrta:Ção, energia -elêtriCa, lubrificanteS e 
combustíveis. No panõi-affiil gerã:I, os impo-stõs propicia
ram 90,1% da- Receita:·Tribu-tãria (8-7,0% em 1980). 

Convém assinalar que. o processo de recolhimento dos 
Impostos sobre Op~raçõ~ Financeiras e sobre a Expor
tação estâ ocaS:iOilando distorçãO_ relativa à identidade 
do Estado gerador. O" Disfí-ito Federal aparece como 
centro arrecadador importante, quando isso se deve a 
impróprio sistema -àdotado pela Receita Federal, que 
consolida, no DistritO Federal o produtO gerado em ou
tras Unidades. 

Os impostoS da Importação e Exportação alcançarãm; 
respectivamente, Cr$ 139.918.005.488,00 e Cr$ 
11.780.398.456,00. 

O de TransmissãO de Bens Imóveis situou-se na faixa · 
de Cr$ 23.672.340,00. 

O Imposto sobre a· Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza, com Ct--s 674.0t9.22l.l76,00, contribuiu com 
28,7% da receita total, tendo expansão nominal de 
110,4% sobre o exercício ailteriõr-, -

D_o aludido imposto foram deduzidos Icentivos Fis
cais que, em 1981, chegaram a Cr$ ··185.858.808.000,00, 
como se vê: 

PESSOAS jUR!DICAS Cr$ mU 

F!NOR ..... -·.... 32.671.758 
FINAM . . . . . . . . . . 13.098.282 
FISET- Pesca . . • . 570.fJ16 
FISET- Reflorestamento. 28.131.500 
FISET- Turismo . 1.363.047 
FUNRES ·~·----. ~· 676.570 
EMBRAER ....... _ 2.n2.111 
MOBRAL . . . . .. . . 4.865.748 
PIN . . . . . . . . . . . . . . 45.665.000 
PROTERRA . . . . . . 30.443.0_00 160.257.692 
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fumo permitiu 45% desse montante, ou sejam Cr$ 
23o:o!lo.87I.!i55,oo: 

Já o Imposto Sobre Operações Financeiras, acionado 
para inflacionar o custo das importações de bens e ser
ViÇos ê;-africfa-; õSeffipréStiiii.-ôs éom-recursos ínternos, ar-

-. Tecadou Cr$ 279.350.:669.329,00: Aparece como a tercei---: 
·ra rOitie de câflalização pa~a? Tesouro. Repre~enta II% 
da Reçeita e, supl3.ntando a inflação ocorrente no exercí
cio, marcou o crescimento de 137%~ em relação ao_ ano 
anterior. 

A Correção monetária (0,5% da Receita) significou a 
arrecadação Hquida de Cr$ 11.822.082.657,00. Desse to
tal, a parcela de CrS 430.156.283,00 foi obtida sobre as 
taxas. O restante, incídência sobre impostos. 

· No elenco das Outras_ Receitas, a Participação e DiviM 
-dendOS se mos-tra canalisando para o Tesouro Cr$ 
30.242.718.695,00 (57,4% sobre o ano anterior) e consti
tui 74,1% da Receita Patrimonial. Tal soma de recursos 
provém dos resultados atribuíveis à União nas empresas 
públicas e sociedades de economia mistas federais, de 
cujó capíiaJ o Tesouro Nacional participa. 

Por sua vez, o Salârio-Educação carreou para o Fun
do _Nacional de Desenvolvimento_da Educação, em 1981, 
a ;orna de Cr$ 6!.706.477.709,00 (194% sobre 1980). 

-Créditos 
Orçamento e Supfeineritação 
Créditos Especiais-· · 

Segundo a categoria, a Despesa comportou-se assim: 
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O PIN e o PROTERRA produziram, respectivamen
te, recurso~ da ~Qrd~m de __ Cr$ 48.883.335.066,00 e CrS 
32.5.9_6.3Ú.592,QO (iQ_7_% sÕbre o_· exercício ail.terior). E a 
Sobretari[a --de- TelecomuniCações alcançou Cr$ 
48.365.37L.952,00 (102,4% mais do que em 1980), en· 
-quanto-a R.eceíta lndustriaJ, CrS 37~.686.126,00. 

A cota-parte- Oa-i:fifereriÇa de custo do petróleo nacio
nal -ii1.cluída nas Transferêcias Correntes chegou a Cr$ 
63.298.603.963,00·, o equivalente a 39,4% do total das 
aludidas 'Transferências. - ---

E, no tocante às Receitas Diversas (132,6% sobre 
1980) incluem-se, ainda as multas (CrS 
15.926.252..606,00), as indenizações e as restituições (Cr$ 
24.777.738.123,00) e a -cobrança da dívida ativa (CrS 
1.607.164.964,00). ~ 

As Receitas de Capítal ficaram aquém da estimativa 
orçamentária. O Orçamento pretendia Cr$ 38 bilhões e o 
executado situou-se em Cr$ 17.810.246.845,00. --

Embora autorizada em Cr$ 2.335:771.720.751,00, a 
Despesa à cOnta do TesoUro Nacional foi executada em 
apenas CrS 2.254.895.881.200,00 conforme se vê.: 

Despesa Autorizada 
2.330.965.137.751 

4.806.583.()QIJ_ 
2.335.771.720.751 

Cr$1,00 
Despesa Realizada 
2.251.115.930.448 

3.779.950.752 
2.254.895.881.200 

Despesas Correntes 
Despesas de Capital 

TOTAL . 

•••.•••.••• -- ••• ...,. ----· .; • ~·- ~ ••. -:;;·~· •• \ ."J. _-
Cc$1,00 

I.399.089.n7 .358 
855.1f06.W3.842 

2.254.895.881.200 

Participação 
62,0% 
38,0% 

100,0% -· 

............. ' ..... -- .. _..,_ ·-· ~--- -- ·--'-- --· ... 

No total da Desp~sa, encontra-se a parecela de Cr$ 
51.464.256.789,00 incluída em Restos a Pagar. . 

Com Pessoal (civil, militar, inativos, pensionistas, sa-
lário família, obrigações patronais e pessoal da adminis
tfãção descentnllizada) a despesa fixou-se em Cr$ 
7J9.962f..t87.71l,OO (l t"0,5% a mais que no exercício ante
rior), representando 31,9% doS dispêndios. 

O POder LegislatiVo, em !981, gastou Cr$ 
18.239.626_.476,00 (0,8% da Despesa) e o Judiciário, Cr$ 
19.340.828.428,00, enquanto o Executivo, CrS 
I.Q3I .026.20US9,00. 

Pessoas FísicaS 
Decreto-lei n9J57 /67~- _ 25_60LU6,_______ O-Quadro d_a Despesa, por funções, pode ser montado -

185.SSS.&08 conforme o demonstrativo a s-eg~uir: _ 

Os Encargos GefaJs da União, o Fundo Nacional dei 
Desenvolvimento, as TranSferências a Estados, Distrito 
Federal e Muncípios; o Fundo Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento -Urbano e os Encargos Financeiros e 
PrevidencíáríOs da União subirain, em 1981, ao montan
te de CrS 1.186.289.222.437,00 (52,6% dos gastos orça· 
mentários). 

TOTAL 

Corrio Segundó maior geradOr de recursos para o Te
souro. o Imposto Sobre Produtos Industrializados parti
cipou da Rec-eitã co-nr- a quantia de Cr$ 
524.609.346.298,00. E somente a industriãlizãção- do 

% 
Administração e Planejamento ..... ······---- 16,5 
A_ssistência e Previdência _ ......••.•.•• : .• ·-·. 15,0 
Desenvolvimento Regional .......•...• ---·--- 14,3 
Transporte .. ·········~-··d·"'-~'"·--·-·······'- 11,8 

A Despesa de Capital cresceu t 10,3%, chegando ao 
pico de Cl1; 855.806.103.842,00 (38% dos dispêndios). 
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PRESIDENCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria -·cen~râl de Contr~!~ Interno 

DESPESA REALIZADA- Orçamento e Créditos Adicionai3 - 1981 

,-, 

.. ····· -··· 

PRESIDENCIA DA REPOBLJCA 

SeCretaria de Planei?mel'}to 

Secretaria- Cerlfral de Çonttcite Interno 

DESPESA ORÇAMENT.t\RIA REALIZADA- Por Funções -1981 
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A execução orçamentária resultou em superávit de CrS-97.070.247.441,00, comportando-s_e assim: 

Receita Arrecadada 

Correntes L•···········~=---4·=-"-···--~--- 2334.155.881.796 
17.810.246.845 Capital . , ·-·-· ............ ..,_..,... ... ..-...... ::.· .•.• -.-. 

Despesa Realizada 
Correntes ~. ~. ~A.~ ••• -••• ~~r ••• -~··· ••• _. 

Capital 
1.399.089.777.358 
-855.806.103.842 

SUPERÃ VIT ORÇAMENTÁRIO 

Cr$1,00 

2351.%6.128.641 

2.254.895.881.200 
97.070.247.441 

f) Balanço Orcamentário. tendo em vista apoupança d~ setor público, o!ereceu o segm~te_res~:fltado: 

Receitas COrrentes .. _ .. _, _. -~-·-· ._. --~~·-· --~· .•• -~ •......... _ .••••... -~ .• -
Despesas Correntes ....... ~ ., ·-·. ·-.....-.-..---. -·-·-~--· ._ •• ~- •.•... ~- ....... ._ ..... . 

Saldo em Conta Corrent_e _ 
Receitas de Capital ..........•..... ·-~ ....•...... ~ ..•.•....•.•.•. ~· ~ •... 

Recursos para Formação de Capital -
Despesas de Capital ..... r~ •••••••••••••• "" •••••• ~-~ ••••••••••••••••••••• 

Superávit Orçamentário 

Como Imposto Extraorçamentãrio, o Territorial Ru
ral, que ficou inscrito na Lei dos Meios com ingressos de 
ordem de Cr$ 4 bilhões, não deixou consignado, na sua 
execução, qualquer arrecadação, 

Todavia, continuou controlado pelo INCRA, tendo 
efetivado, em 1981, a arrecadação de CrS 

Anos 

1877 
1978 
1979 
1980 
1981 

PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA 

Sec~etnri~ de Plan8jarTier1Jo 

6.733.727.064,00. Esse total corresponde às guias lança
das em 1981 e parte das guias lançadas no atio anterior 
mas cujo pagamento foi i-ealizado apenas em 1981. As-

srrn-; no-exercício, em exame, a arrecadação chegou a Cr$ 
--4.503.905.862,00, enquanto a parte relativa a 1980, a Cr$ 

2.229.821.202,00. 

Prefeituras 

371.940.012 
384.402.940 
142.237.873 

1.866.499.507 
5.383.724.656 

INCRA 

92.985.003 
96.100.736 
36.584.522 

469.547.007 
1.3.50.0Q2.408 

CrS 1,00 
2.334.155.88!.796 
1.399-989.777.35& 

935.066.104.438 
17.81 Q.246.845 

952.876.151.28J 
855.806.[03.842 
97.070.247.441 

Oitenta por cento do jota! arreçadado foram transferi
dos às Prefeitl}rãs Municipais, atribuindo-se ao INCRA 

a importãncia de Cr$ 1.350.002.408,00 . .b. possível acom
panhar a progressão desse imposto, assim. 

CrS 1,00 

Total 

464.925.015 
480.503.676 
17&.882.395 

2.336,046.514 
6.733.727.064 

; ... ~ 

'-~. 

---~· u 
~~..~. '~--~-"' ...... 
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O Tesouro Nacionãl teVe SUa nl.OViffii!ntação de -1981 resumida des.ta maneira: 

Orçamentária ··············-4~--~-~-~ ... .,-.. ~--~·· 
Orgãos da Administração Des_centralizada ......... . 
Extraorçamentâria ... -.... -~ ·-~-· ........ -: ..., ___ _._-_;_,_, ... . 

Saldo de 198U ...... ·=--·~-----.-~--~-~:~.~.r.=-..... -
Saldo para 1982 _, .... , ___ ..._ __ ,_._ .. ,-...• .-•. -•..• -..... . 

Ao"_ fim do exercício em estudo, o item .. Depósitos" 
apresentou o saldo credor de CrS 1.343.172.980,00 e as 
Letras do Tesouro tiveram o saldo de CrS 
I.099~000.444.96o,oo como se pode -Verificar: 

Receita 
'2:35f.966.I28.64I 
13.805.185.308.I95 

. 13.872.63~.636.050 
30.029.790.072.886 
-- 960.!153:632.5 I 8 

30.990.743.705.404 

Saldo do exercício de 1980 
Emissões em 1981 

Resgate em 1981 
Saldo para 1982 

Cr$1,00 
Despesa 

2.254.89s'.s8i.ioo 
!3.234.357.596.302 
I 3.854.932.447.036 
29.364. I 85.924.538 

T626.55i.78Ó.866 
3Q.990.743.705.404 

25c5,500.609 .960 
L8IZ:ooo.ooo.ooo 
2.067.500.609.960 

968.500.Io5:000 
1.099.000.444.960 

Já as operações de contas correntes entre a União e entidades diversas pode ser espelhada desta forma: 

Entidades Autárquicas ..... -.-. ~ .. ,._ ... ,_, .... c-~~~~- • 

Estados e Municípios , .-.. , ... -........ ~, . . -~.:.- .... ... . 
OUtras entidades ...... ~~. ,,..,, ....... =- .• .-.,_._, •• -·~ ••• _.,_~ 

Diversos Responsáveis 

Receita 
I2.313.998.ü4I 

-. I I 2.877.962 
-~73.760.820-.441 

33.5I6.240.576 
119.704.007.020 

Cr$1,00 
Despesa 

T2.:43 I.92H97 
~-n-I.5I6-.95I 

73.943.500.477 
33.525.063.290 

I20.022.0Qó.3I5 

A composição das contas .. Variaçao Cainbia.I" e "Transferências Finãn<:eiras"- se reflete nos números abaixo: 

Variação Cambial ............ ~ ~--=--·., .- •.•• 
Transferências Financeiras 

Crédito 
- c 8_562.868.3 I I 
4.0I 1.201.050.400 
4.0I9.763.918.7I I 

CrS 1,00 
Débito 

6.709.294.82I 
2.6I 1.865.865.472 
2.618.575.160293 

Situados nos· Órgãos--e Ministérios em que sãõ movimeiiút.OoS~- Os Fun(fos EspeCia"is apresentafaffi O saldo de 

Cr$ !5.I75.884.634,00: 

Câm:ira dos Deputados 
Senado Federal .. ~.---· ..... ·~ .. -......... _ .. . 
Tribunal SuPerior Eleitoial .... , ·~· ..... _ ... . 
Presidência . .da República ............ ~.-.- ... . 
Ministério da Aeronáutíca ....... -.. ,_A._.-•• ~~-
Ministério da Agricultura ... ·~ ......... ~4 ••• 
Miriistérió das Comunicações ... ~· ....... ~ .. 
Ministêrio da Educação e Cultura ..... -... -... . 
Mínfstério~do ExércitO .. -................ -.,. 
Ministério da Fazenda·· ....... -............. . 
Ministério da Indústria e d(i COiilércio ....... . 
Ministério do lnteriOZ. ··~ ... _ ... _ ... r• ...... • _.: 

Ministério da Justiça ...................... . 
Ministério da M3rinha -:-~ ...... .' .... __ .... ·~· ~-. 
Ministério das Mlrias e Energia ...... -.-...... . 
Ministério da Previdêilcia e Assitência SOcial .. 

Outro detalhe da execução orçamentãria de 1981 
referer-se à parecela "a descoberto" do Tesouro Nacio

~· pai, assinalado pelo Banço do Brasil S .. A., _nas contras de 
Receita e Despesa, c-ujo saldo em 31 de dezembro era de 

, .... ~ 

Despesa 

Ú5.851.06I 
- 1.469.300.033 

- 46.986.858 
I77.7I8.741.807 

. 28.I47.896.788 
c ·" 1.243. 786.7 I 2 

2.508.6I3.428 
10.070.740.034 
3.940.786.855 

26L899.760.08I 
_ 4.663. II 8.5 I 7 

969--
455.682.456 

[645.964-.530 
399.628.522.202 
33.418.605.032 

Cr$1,00 
Receita 

- - 232.655.234 
- 1.5U8.I63.776 
~- 35.35Í.304 
I34.l34.899.473 
28.439.I25.9"19 

982.052.937 
2.492.936.772 

10.30Q.66 1.062 
8.934.243.970 

283.168.I26.I5I 
_4.Íl24.96l.p67 

9J.I32.000 
.459.285.227 

1.567.266.9I4 
400.I55:882.472 
33.721.505.602 

Cr$ 61.862.644.372,00. Nesse montante deixam de ser re
gistrados os valores eln trânsito. Mês a mês, o oscilação 
detectada no Banco _c;lo Brasil S.A. foi a seguinte, em 
I981: 

Novembro de 1984 
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DHlONSTRATIVO DAS CONTAS RECEITA E DEsr"SA DA UNIÃO NO BANCO DO BRASIL S/A 

.. ··--· HES 

SALDO ANTERIOR 
--

Janeiro ················· 
Fevere t r o ··············· 
Har<;o ................... 
Abrll ··················· 
Maio o • • o o • o o o o o • ~ o o o o o -o o 

Junho ······-···········-·· 
Julho ··················· 
Agosto .................. 
Setembro ................ 
Outubro ······"··········· 
Uovembro ................ 
Dezembro ................... 

SOMA 
SAL 'DO 

TOTAL GERAL 

A Dívida. Fundada Externa registrou acr~scimo nova
lor de Cr$ 386.432.159.558,00. Tal se deve à inclusão, 
nos Balanços Gerais da União, dos compromissos que a 
União assumiu perante entidades internacionais. 

Ativ~ Financeiro 
Administração Direta .. _, .-~ ,_, . ~ .......... -..... -
Administr.ação Indireta .-.~ ..... ,.,._,_. ~-· .. ~ ..... . 
Passiv9 Financeiro 
Administração Direta .. ~· ...... -----;·. ··~· ··--. 
Administração Indireta ...... ; . ,_,_, .. . 
SUPERÁVIT FINANCEIRD 
DA UNIÃO 

Se, de tal operação, forem excluídas as Entidades da 
AdminiStração l~direta, a posição financeira do Tesouro 
fica assim: 

Cr$ 1,00 
Ativo Financeiro .... ~ ........ :-. 4.465.880.793.624 
Passivo Financeiro .. -........... 2.321.927.147.627 
SUPÉRÁ VIT FINANCEIRO 
DO TESOURO 2ol43o9!i3.645.997 

. 

. 

ReceIta Despesa 

45.536.021.195 

96.139o356o817 119.108.877.476 

143o945o483o659 14L954o2l6o378 
152o903ol36o055. 154.125o68S.o009 

132o6l6o43lo277 198o333o62lo258 

170 o007 o987 o997 139o77lo335o359 

l73o880o!06.259 155o883o437o366 

157o886o406o635 18lo346o768o662 

t89o96.5oOS6o700 194o485o024o.460 

247ol73o428o292 232o68lo378o474 

223o68So746o406 204o807o056ol03 

229ol52o526oHO 245o852o3JOo027 

338o928o073o403 303o200.659o545 

2o256o2<3o769o940 2o3l~oOB6o414o312 
6J.862o644o372 -

Z.)l8oOS6o414.)12 2o3l8o086o4!4o312 

Com toilU;:, os percalçàs enfrentados, o Balanço Patri
inoniill mostroU posição financeira da União superavi
fáiia: Ei-l'a: 

Cr$ 1,00 

4A65.880.793.624 
11.930.952.296.721 16.396.833.090.345 

.U2l.927.147.627 
7.203.101.415.516 9.525.028.563ol43 

6.87 1,&04.527 .202 

O superáVít patrimonial da gestão orçamentária 
situou-se em CrS 699.544.953.220,00. Foi, entretanto, 
marcado défiCit exüa-o-rçam-entári() de CrS 
56.099.338.323,00 no item "Independente da ExeCução 
Orçamentária ... 

Na comparação entre o Superávit Patrimonial da Ges
tão Orçamentária e do Déficit Extra-orçamentário, 

Cr$ 1,00 
Meio Circulante erii 31;12-80 ....... ~· ..... ~· ................. _.. -326.023.746.074 
Emissão Bruta em 1981 ..... , ,_,_,. ·-~- ,_, ,_, ._ ... f, •• _ ••••••••• ,.,.,.. 536J)Oõ.OOO.OOO 
Excesso dos Pagamentos so·bre 
Recebimentos ....... _. ~- .~ ......... ,_,, .... -...... ~·. ~ .. -.. ~--· .. 2. 7 46.243.608 
Menos: 
Recolhimentos em 1981 . : ...... -. ~~ ..... •-•A-O<-•-·-· ~~- ••• ·-·-·- , _ _.._.,,,~-· 285...000.000.000 
Recolhimento recebido reforço re-
serva monetária.·._ ................ ~- .... 00• ............... -.- ••••••• • 3.050.000.000 
Mejo Cifculante em 31-12-81 ... _ ..... -·-~· .......... -.... . 

No que pertine às Reservas Cambiais, e de acordo 
com as normas do Fundo Monetário Internacional, o to-

864.839.989.682 

288.050.000.000 
576.789.989.687 •• 

Cr$ 1,00 
- .• 

SALDO 

Oevedór Credor 

45.536.021 ."195 

22.969.520.659 

991.267 o281 
lo22Ío55lo954 

65o7l7ol89o981 

30o236o652o638 

17 o996 o668 o893 
23o460o362.027 

4o)73o937o760 
!4o492o049o8!8 

!So878o.690o303 

l6o699o803o587 

35.727o413o8S8 

180ol85o387ol63 ll8o322o7'12o791 

- 6!o862o644 o372 

I 8 O o 18 5-o 3 8 7 o I 6 3 180ol85o387oi63 

verifica-se que o Superávit Patrimonial em 1981 subiu a 
Cr$ 643.445.614.897,00. 

Durante o Cxercício de 1981, a emissão bruta aepapel
moedã registrou eXpansão de 97 ,4%, e os recolhimentos 
115,1%. A coniparãção entre o exercíciO eni exame, e o 
anterior, permite esta oonclu~~q:~ 

1980 

Cr$ 1,00 

1981 

Emissão Bruta ..... 271.500.000.000 536.000.000.000 
Recolhimentos , , ... 132.500.0000000 285.000.000.000 
EMISSÃO 
LIQUIDA 139o000.000.000 251.000.000.000 

Em dezembro de 1981, o Saldo de papel~ moeda em cir~ 
colação se situou em CrS 576.789.989,682,00 e~ na con~ 
formidade com as informações do Banco Central, pode 
ser compreendido com se vê: 

tal de n::~~rvas internactonais das Autoridades Mone-
tárias _Brasileir~s _era o seguinte: 

31/dezembrofl9SI USSMIIMes 

Oüro ... _~_ .... -... _.,.- .... ················-~·-··-905 
DireítOs ESpeciais de Saque ....... ~ ....... A ••• 451 
Posição dO FMI ............... ·- ............ 263 
DivisaS Conversíveis ................. -....... ~ 5888 

TOTAL o·• o o o· .... o .o ...... o .............. o .. 7507 
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O Governo brasileiro traçou, como orientação à sua 
política econômica para o exercício de 1981, o combate à 
inflação e o ajustamen~p mai~r'ápido da economia nacio~ 
nal às condições imPOsfas pe13 conjuntur<Cinternadónãl~ 
Levou~se em conta que o balanço de pagamento restrin~ 
gia o crescimento da nossa c;conomia, mõ_tivado pelo 
constante aumento_ do preço do petróleo e pela elevação 
dos juros no mercado in_ternaciõniil. 

Para tanto, o Gov_emo_ u1ilizo_u-se intensamente_os ins
trumentos monetãrios,-fisCais e camOiãiS-a ·seu dispor. O 
realismo dessa política fOi m-arcante na forma de exe
cução, que buscou r~tringir o déficit do setor público, 

Houve maior ênfaSe ilã imposição_ de disciplina dos 
gastos em relação aos investimentos e à redução dos 
su_bsfdios dj_retos e indiretos. Foram_reafir_m:ados os c:ri~ 
térios básicos da elabora_ção orçªmeotãria, dosando-se a 
utilização dos recursos externos por parte das empresas 
estatais. O c_rédito irlterno- fiCou limifado ao nível a_u_tori~ _ 
zado pelo Conselho Monetário Nacional para as apli
cações das instituições financeiras. Isso eVltõu mais cla
morosa pressão do setor público sob-o c_rédito bancãr_iO. 

Acelerou-se o processo de privatização de empresas 
estatais, desde que verificada a desneceSsidade ou injus
tiça do controJe estatal 

E, para eliminar o déficit do comércio exterior J;:!rasi- _ 
leiro, empregou-se um elenco de providências fiscais, 
reativando-se o mecanismo do crédito-prêmio a grupo 
de produtos de exportação. Ao mesmo tempo, veio a im
posição, a nível de alíquotas, dos impostos de expor
tação e de importação. 

Para sustentar a competitividade das exportações bra
sileiras, foi acionada a politica cambial de mini
desvalorizações do cruzeiro, tendo_ a t_al{_a de câmbio 
acompanhado a oscilação da correção monet4J"ia. Além 
disso, houve preocupação em aprofundar a diversifi
cação de mercados e de pro~utos. Daí ter a bãJanÇa co
mercial apresentado superávit. As- exp-oi"fações se expan
diram em 15,7%, e aS imporfiições registraram-a:umenlo 
de 3,8%~ A venda de manufatuiàdos contribUiu sens_iYel
mente para o êxito- comerciãl com c:f eXteriOr~ -subindo 
32,1%. 

Enquanto isso, o setor monetârjo comportõu-se de 
maneira a promover a desaceleração da expansão mone
tária. O controle exercido trouxe a liberação das taxas de 
juros, ,amplíando o potencial do mercado aberto. 

Salienie-se que o total dos empréstimos externos- al
cançou US$ l4.335_míLh_õ_es. Destes, USS: 8.407 milhões 
foiam amparados pela Lei n"' 4.131; USS 5.867 milhões 
obedeceram à Resoluçãi> n~' b3 do Banco _central e US$ 
61 milhões foram obtidos por meio do lançamento de 
bônus. 

Para o Banco Central, "a Combinação das políticas 
monetária, de crédito, fiscal e cambial tornou possível a 
obtenção de resultados positivos, tantO em termos de ba
lanço de pagamentos quanto de combate à infla<;ão". 
Diz mais o Banco Cetít(a.l (ln "RelatóriQ_- 1981"); 

-O resultado da balança comercial foi superavl
tário em USS 1,2 bilhão (dêficit de USS 2,8 bilhões 
em 1980. As reservas internacioriã.ís- Passaram de 
US$ 6,9 bilhões em 1980Parã US$ 7,5 bilhões em 
1981. A taxa de inflação (fGP~DI) medida em 12 
meses, após atingir 121,2% em março, desacelerou
se gradualmente, situando-se em 95,4% em de
zembro de 1981, comparativamente cOm 110,2% em 
1980. 

O esrorço realizado, portanto, hã resultado positiVa
mente, motivo por que opinamos pela aprovação do pre-
sente projeto de decreto legislativo. ~ _________ _ 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1984.- Rober
to Campos, Relator -José Lins, Presidente, em exercí
cio - Carlos Lyra - Amaral Peixoto - Passos Pôrto
Octávio Cardoso- Jorge Kalume- Guilherme Palmeira 
- Almlr Pinto-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER N' 743, DE 1984-

Da Comissão dF Finanaças, sobre o Projeto de De
creto Legislativo n'~' 1, de 1983 (nct 115, de 1981, nã 
Casa de origem), que ''apiOVa aS contas do Presiden~ 
te da República, relativas ao ~ercícfo financeiro de 
1980". ~ . ~ 

Relator: Senador Roberto Campos 

As contas do S~nhor Presidente da República, relati
vas ao exerçício fimi.nceiro de 1980, forã!Tf áproVàdas 
p~la Câmara dos Deputados, na forma do projeto de de

~ creto ]egis_lativo. ciue passa a ser examinado . .A proPo
siçãO ressalva (art. I'~') os ''valores lançados, à conta Des
pesas Impugnadas, pendentes de ulterior verificação pelo 
Tribunal de Contas'~. 

O-art. 2'~' sub~ete "os diversos responsãveis da Admi-
~ niStfãÇã.o Diretã ·e Indireta, que _nã~ apresentaram ao 
Tribunal de ,Contas da_ União~ os b~lanços an~.~:ais refer~n
teS ao exercício financeiro de 1980", no prazo de lei, "às 

·sanÇões previstas no art. 53 do Decreto-lei_ n~> 199, de 25 ~ 
de fevereirO e 1967, e Resoluções daquele Tribun~l". 

Já o art. 3~> do projeto trata das providênciaS, -pelo 
TCU; para aplicáção das penalidades aos adminis1iado-
res que deixaram de cumprir o dever. 

A prestaÇãO_de contas em estudo é submetidã ao Con
gresso Nacional, em obediência ao disposto na Consti
tuição (art. 29 caput, combinado com o·art. 81, XX) e no 
Decreto-lei n'l' 199/67 (art. 29, §§ 1ct e 2'~') e ainda no De-
creto n' 84.362/79 (art. 21). 

O relatório sobre ª ._execu_ção do orçamento e a si
tuaçãõ --da admiplstraçã_o_ finari~eka f~e:ra!_ ref~rente ao 
exercício de 1980 foi elaborado pela Secretaria·Ceritral 
do Controle Interno da Secretaria de Planejamento da 
Presidên__cia da República. E os documentos que com
põem a prestação de contas são os seguintes: 

I- Balanços Gerais da União, englobando: 
a) Balanço Orçamentário-; que !eflete as receitas pre

vistas e as despe~s autorizadas, em confronto com as 
realiza9?S, demon_strando os resultados atingidos;_ 

b) Balanço Financeiro, que evidencia as re-Ceitas e 
despesas orçamentárias realizadas, os recebimentos e pa
gamentos extraorçamentários e as disponibilidades fi. 
nanceiras; 

c) Balanço Patrimonial, que demonstra: 
Ati v o Financeiro, 
Ativo Permanente, 
Passivo Financeiro, 
Passi'io Permanente. 

II -Balanços das entidades da Adniinistração Céii.· 
tralizada, que demonstram os resultados do exercfcio das 
entidades, incorporados aos Balanços-gerais da União; 

UI~ Demonstração analítica da Despesa, que apre
senta o dispêndio orçamentário, em cada Úrgão, por 
fuilÇõt:s e programas, até o ní'iel de projetojatividade e 
elementojsubeleffiento da despesa; _ 

IV- Relatódo_sobre a execução do orçamento e a si
tuaçãO -da- awiünistração financêíra·reder:al. 

Juntamente com as contas do Presidente da Repúbli
ca, chegam o Relatório e o Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas da União. Este se_apóia no art. 70, § 29 da 
Constituição e considera que: 
-a eXecução oiçamentária do exercício processou-se 

-com regularidade; 

-os Balanços Gerais da União e a análise das respec-
tivas contas espelham as operações orçamentãrias, finan
ceiras e patrimoniais realizadas; 
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-o desepenho econômicõ-financeiro do Governo,
apesar das dificuldades decorrentes da conjuntura adver

- ~, sa:,- foi satlsfatói"io; -
- oc:Orreu Superávit de caixa da ordem de Cr$ 2.035 

milhões, alcançado sem prejuízo da execução do planeja
mento governamental. 

Diante de tais pressupostos, o Parecer do TCU foi 
pela aprovação das contas apresentadas ao Congr=!so 
Nacional pelo Presidente da República. 

No estudo procedido pelo TCU, foram analisadas as 
demonstrações contábeis da gestão financeira e da evo
lução da economia brasileira, tomando-se por base os 
seus grandes indicadores e as relações com o exterior. 
Foi ressaltado o aperfeiçoamento dos sistemas de con
_trole e a redução progressiva do tempo entrt: a o-corrên· 
cia do fato gerador da despesa e a atuação do controle, 

Convém ressaltar que as contas de 1980 foram as pri
meiras a serem elaboradas sob a responsabilidade da Se
cretaria de Planejamento,- em virtude do que dispõe o 
Decreto n• 84.362/16. 

No decorrer de 1980, a ecimomia brasileira sentiu o 
agravamento dos desequilíbrios internos e externos que a 
perturbam desde 1974. O processo inflacionãrio ganhou 
espaço e as pressões sobre a divida externa desemboca· 
ram em grande esforço de -adaptação da nossa realidade 
à fisionomia econômica externa. Assim, tentou-se ajus· 
tai e harmonizar as orientações monetária, fiscal e caDl

bial com o controle da inflação dos déficits do balanço 
de pagamentos e a manutenção de ritmo adequado à 
capfàÇão- da poupança externa. 

O Banco Central admitiu "senslvel progresso no con
trole monetário, com a desaceleração do crescimento da 
base monetária de 84%, em 1979, para 57%, em 1980". 
Esse resultado produziu a sensação de que, em 1981, o 
cam6ate ã inflação obteria maior sucesso. 

Foram intensamente utilizadas as operaçOesde merca
dO abertO-, o n!desc.onto flexível, o controle quantitativo 
do CrédhO e Õ imposto sobie operações fiiiancC:irà.s.-Com 
isso, o deSempCriliOõrÇaCnentário da União pôde contri
buir com o superávit de caixa de CrS 300 bilhões, que fo
Cam empregãdos na cobertura de despesas anteriormente 
financiadas pelo Orçamento Monetário. 

O co~trole fiscaf deu co~rência ao controle monetáriO, 
para baixar o défict do setor público. E, enquanto sere
duziam gradualmente os subsídios diretos ao consumo 
de petróleo e de Úigo, abriam-se frentes para ã éolocação 
dos nossos produtos no mercado-externo, permitindo o 
crescimento de 32% nas exportações, em relação a 1979. 

O leque de providências tornou favorável o desempe-
nho da economia, cuja taxa de expansão do produto real 
fixoU-se ao redor de 8%, superando a de6,7% do período 
1974/1979. 

Apesãr da seca no Nordeste e das perdas em culturas 
~o,_C_e)l~ro-Su_l, especialmente de feijão, a SEPLAN situa 
o ~rescirl1~to da_produção real agropecuário, de 19~0, 
em totno de 7,2% sobre q -~erçicio antt=_rio( e dc:_9,2% 
sObre o de 1977. A Fundação Getúlio Vargas estimou, 
co_ntudo que a_ taxa de expansão .do setor agropecuário, 
em 1980, ficou em 6,8% o que ê satisfatório, em virtude 
das .excelentes condições climáticas e das medidas de in-
centivOS a"dOi"adãS: 

Desacelerou-se o sitmo da produção industrial entre 
março e maio; entretanto, a partir de junho, retomou~se 
o esforço produtívo. Ao fim do exercício, a taXa -de crc::s-

-- Cimento àtiOgiu 8%. · 
Importante fonte de empregos urbanos, a indústria da 

construção civiJ marcou 7,6%. O dobro de 1979. Tam
bém a indústria de transformação cresceu 7,6%; a de ser

ViçO de utilidade pública, espeéTalmcnte energia elétrica:; 
subiu 10,5% e a cxtrativa mineral, 12,6%. 

De acordo com a Fundação Getúlio- Vargas, o Com-ê r-
cio teve. ascenção de 7,2% e os Transportes e Comuni
cações, de 12,7%, em 1980, conforme se observa no quã.
dro a seguir. 
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PHODCTO 1!\'fFR~O BRUrO- I'In 

PIO :t l'rc:· n.:n:.:or Tua' ·reaí~ de \:tria~:it> MIUlll o,lu I'JU rmpcrC.1flÍ!a 

Auo ço~Ccmcn· JmP:into1 
l'opu!:~~.lo 

-----~--
IG ~·. 
C•S A~riccl• Jndt'!l· Comtr<:!a Tt:~nipOliC~ G\ol.>~l Preços )",p,:J.r~l 

lu r a ui a cC'<lnlUlli· (Milho~) Corre !li e( 'd~ '~ri.,~~G 
rnilh~~ (,!,!Çl'iCS CrS ',~:. 

"" 363 167 ]"1,4 '·' 13.-1 12,7 11,? 11,7 98,0 )706 9,1 

1973 ~9R 307 >l,S '·' l~.{t ~~.s 17,1 14,0 100,-4 4%.l 11.2 

19"1~ 719 ~19 li.~ '·' '·' '·' 12,7 '·' 102,9 ú992 ,-,, 
197~p I 009 JSO 32,7 3,4 '·' '·' 11,8' "' J0$,4 9 ~77 3,1 

197lip I!S6D:ra oll,9 ,, JQ,7 8,7 "·' of,o-- toa. o 14447 '·' l977J) 2 3::!1 9:!.5 42,2 ~ 9,6 -J,9 '·' 4,1 4-,-., 110.7 2097S l~ 
1978p J 492 613 41,9 -1,7. '·' !,9 '·' G,O 113,4 30799 3,S 

l979p 5 7S2. JIO SM '·' 6,9 6.3 10,1 '·' 116,2 49760 3,9 

""' I::SOM24 100,2 6.S- !,O '·' _12.7 8,0 119,1 104 971 '·' 
1. Ddi.:to: iniPl!~itodu"éOniiu riaclô'iiaila10: !919. Para 1980 fili utDi:wla :1 l'ariaçlo do índice m~clio iinual dó JCI'·Dt, cm rcl.zção :a I 'fi?. 

P. Ot.!:)O':> Plti1VISd~IV5 

O crescimento industrial teve aPoio, principalrilente, 
na produção de bens de consumo. A nova lei salarial im
plantada em noveinbro de 1979 contribuiu para a evo-

luçào do consumo, permitindo a reativã:ção da demanda 
de mão-de-obra. 

JNI)lCADORFS DA PRODUÇAO 1:'-iDUSTRlAL 
Taxas anuais de crescimento re:~.l - .r,., 

Oiscriminaç4o l'art. perc. 
nova]orl 

T~tal 100,00 
E~mativ.amlnc:ral ~" 
IndUstriadctransfonN.ç1lo. 97,16 

Por s~nero 
Minerais nlo medl!eos 5,92 
Metllur&ia 12,90 

M«!nlca 4,60 

Material el~trko c de comunica~ "'' Matcrialdetratlspartc 7,(11 

Papd c p.tpeJ~I) 3,16 
Borracha ~" 
Qulmic1; 12,40 
F.arm.:~c:tulica 4,:28 

Perrumar!a,sabCicsevcial 1,7.S 
Predutos de- m:ul:ria pi.Utlo:a 2,11) 

Tb.lil 11,71 
Vestuõkrlo, cal..Wos e arrtfalos de tecidos 4,(1} 

Produtos lllimcnt:..res 14,30 

Bebidas 3,16 

Fumo 2,1!1 
Por ealcsori:t. de uso 

D:ns de CAJiilal 7,24 

Bcrulnt.:nnedi.Jrios 47,63 

Bens de consumo ~2,29 

Dur~vcis 6,l3 

N~oDur:!lvcis 3.5,96 

1. Dennida em runç~o do censo Jndu~trl~l Je 1970. 

f916 

12,.S 
1,0 

12,& 

12,1 
12,4 
14,4 

19,2 
7,4 

21,0 
ll,2 
17,6 

"'·' 19,1 
17,7 

'·' '·' 11,7 

u.s 
9,1 

14,9 

12,8 
11,7 
14,6 

11,2 

1977- 1978 1979 19SO 

M 7,6 7,1 7,8 
-4,9 '·' 9,9- 12,6 

2,7 7,6 7,0 7,6 

u "' '·' ~5 

'·' 5,8 10,9 1:!,0 
-6,6 '·' 7,1 JS,4 

1,8 ... 8,0 5,1 
-2,7 14,2 S,l '·' '·' 11,7 12,1f 9,6 
-2,0 6,7 6,6 •• 7 
~I 9,0 1,5 '·' -14,0 10,2 7,4 13,2 

'·' 13,0 13.15 9,4 
-(),7 2S,2. "·' 12,3 

0,5 '·' 5,9 '·' -S,l '·' 4,0 ,, 
'·' '·' ~· 

7,_1 

12,6 7,1 5,0 2,1 
5,.5_ 6,0 4,0 -0,9 

-4,4 6,8 '·' 6,6 
1,5 6,! 9,2 '·' -0,3 8,1 '·' 6,0 
0,6 _"16.4 '·' 10,7 

-o.s 7,4 4,7 '·' 

O emprego na indústría de transformação foi além dos _taf!~S_d<!_~aís, t~ve expa!J.sào de 0,3%.J:.!!l 1980, enquanto 
3,5%, em rclãção a 1979, Para o Ministério do TrabalhO, 
o nível de emprego nas dez principais regiões metropoli-

a taxa .do ano anterior :!Jegou a 0,9%, 

ÍNDICE DE EMPREGO NAS Rf:..GJÕES METROPOLITANAS 
&se: Fcv 1977 = 100 

Con~ruelnChil _"C'-'"-·"-"'---·-""""-'''~~--~ _T_o~~-'----

19'18 19i9 19!10 1!119 1980 197S 1979 1900 

BcWm(I'A) 111,72 123,67 JlQ.51. m.n 
BcloHori:.ont:o{MG} 1(1.1,94 106,» 109,14 !00.2! 

Bwili•{D!'} 117,9-4 119,43 120,74 99,5J 
Curiti!:•O'Rl 97,15 100.()~ 105,89 95,8] 

ForuJua {CE) 106,12 109,00 112,61 "·~ 
.PctloAI~zrc(RSJ IOM7 IOU9 10~.72 ~S,OSI 

Fl:c~,re (Pt::) lOS, ](I 107,Sl 110,)7 111,(,0 

Riockl.tJ>cir<J(PJ) IW,~.S ](11,98 98,~) t!.S.,lS 
Sal•~or(nA) 98,SS 98.~5 "·" 91,74 

Sla F .. ~to {SP} 98,74 lOO,SS IOI,:W S7,G8 

Pelo quadro acima, verifica-se que o nível de .emprego 
assinalou taxas m_oderadas, exceto etp. Belém e Rio de Ja-
neiro. 

,,,,J, 
IOO,SI 
a1,27 
JG,~l 

9~.15 

83,01 

li UI 
\1).1.25 

79.92 

75,27 

A prioridade governamental à agricultura trouxe me
lhoria na produção 'de gêneros essenciais. Admitiu-se o 

IJ2,~6 tn~.n 115.01 117,27 106,55 ll2.hl 117,36 111,90 121.2~ 1~'1.3~ 

IOS.SI IO!,Jl IOUO tll,:il ICIS,Sl JJa.o1 IH.&O 105,1(1 IIO.fo.") llS • .:t. 
71.~ 112,01 11$,1~ I;>.Z,6l 115,0! 125,71 lJLSI 111,01 u~.;s 114 •• 1~ 

G2.67 9$,95 98,~ "·"' 110.14 116.,72 IIR,JO 101.9~ \00,19 9~.~t 

91,2~ \OJ,J6 10$.~6 110..27 112.06 120.~~ 12~.49 107,01 fil,l7 IU.Io2 
83,99 110.56 II~.R2 1:24,")4 I!O,Ofl !16,03 1~.1() 10-1,9S IM.91 J\l,(i(l 

lll,ll ICl,.l(l 106,·17 l06,JI III,~! 110.07 127,(;~ 107,(.() 112.n I tio::": 
100,29 1!1,43 1!9.~ llS,73 109,69 111,07 11-1,n 10~,54 !08.6;!. 107.9-: 

SJ,SS LÓI,74 112.99 120,1~ 112,8.7 120,!4 J)l,n IOJ,t) !O·MO IHU6 
70,33 100.56 IOJ.J!O 107,94 IOS.77 IIS,S.. ll7,51 100,(>0 !02.117 1(11 -~· 

cresdmento aproximado de 9,3% em termos de quinze 
principais culturas, d.eixando saldo favorável, se compa
rado ao que se pode conseguir nos anos recentes. 

Quarta-feira 14 4207 
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PRODUÇ.i..O AGRÍCOLA- Pnt,..;ClPAIS CULTUR.~S 

1978 
Produ! os 

1000< 197817) .. 
AlsocUa{cmcaro..-o} I 570 -17.31 
Amendoim "' I,H 
1\rrN(cm•·;ss...-:i)-- 7 296 -Hi.S.7 
llal:llol·ill$14a. 2 014 '·"' C:;u:õlu (amO:ndoasl '" 13,91 
Caf~ (~m c\\:o) l!õ3S 29,% 
C:tn~·tk•açú..":tr 129145 1,55 
F'tij~o 2194 -4,19 
Fumo (em folhas) '"' 13,50 
Laranja(:) 391U 9,23 
Marulioc:>~ 2S 45~ -1,81 
Milho IJStf,l -2'!.',S3 
S<lja 9 541 -·23,76 
Tom:uc I 46~ 1~.1\7 

Trl&(l. 2691 30.2~ 

V~riJ.~.IO ,l<J pr"ctl.luto 

real d:t:~ttricullufa 

(IS Pr<'•lutO~) -6,39 

Cl) l'l~O: ~·timJii\';1 cm d~lcntl>rn/fiO, 
(Z) \:;u,mj.t~: uni•\o~,\,~cm llliiOrrul(.>:(,. 

O consumo de enel-gia elétrica, em 1980, fo estimado 
em 111.168 GWh, superando ~m 10.022 GWh o verifica-
do no ano anterior. M<iis de 70% do cOnsumo total fica-

"co;-.;SUMO DF.. E:":ERGIA I::Lf:'l niCA 

1976 1979 

Oiscdminaç!l.o 
Partklpa-;ilo 197sm 

0\ .. 'lt no IOI:o~i(tro) (o;o) GWh 

Tobl 9()254 100,0 ll,S 101 IJ6 

Por Setorc~ 

Comrrcial 11331 12,6 6,0 12 S39 

lttsidcndal 18110S 20,8 10,4 2095·1 

Industria~ 498$6 $4,1 12,9 S.S-102 

Outro~ 112!i9 12,5 11.3 12 2SI 

PorR~Oes 

Nonc 1 :m '·' 1_6,2 I S77 
NorUC'lle lt268 12,S 17,5 12 691 

Sudeste 64 706 11,1 10,7 71 93? 

'"' """ 11,5 9,0 11917 

CcnLro.O_C$1<: 2543 '·' 16.4 2 972 

As exportações alcançaram o montante de USS 20,132 
bilhões, ou seja, uma expansão de 32,1% comparativa
mente ao ano anterior, com destaque as exportações dosJ 
produtos indll_strializados_{USS 10.~ bilhões) e os básicos 
(USS 7,7 bilhões). - - ' 

As importações, por sua vez, atingiram a USS 22,961 
bilhões, com crescimento de 27,0% sobre 1979, cabendo 

4,o-

3,0-

DÉl-"IClT DA BALANÇA COMERCIAL 
Saldos Acumulados em Períodos de 12 t\·l~ses 

1979 19801 

"""' 1979178 1 OO)i' "i.P0/1Q ... ·:~ 

I 636 '·"' I 673 2.:!.6 

"' - 42.15 ""' 4,SS 
7_!S9 .s.o:. 9i~S '2S,4S 
2\49 6,70 t 9-l& -'J,.lS 

"" 7,0> :!.!S -3:!.,16 
:! ~R? 2,13 2133 -17,62 

usns 7,11 I.U.l')() 5,76 
21$7 -o,n 19{.9 ---:9,97 
4~3 4,44 ''" -3.7$ 

49407 26,!6 - 54J.tr \0,00 
24 9JS -2,06_ ~·I CJ.S -3.~7 
IGJQ9 Ul,\9 2U)74 :!4,1}2-
99SQ 4,38 I!> H) 52,1~ 
1~'\0 2,3') IS:t. J.7.l 
29~3 8,(>2 

2 "' 
-'),(IS 

6,06 _9..:!1 

ram na região Centro-sul,_ e 54,9% foram destinados a 
fins iilaustriais. 

19~o· 

PolnldpJ.;ilo J97917S Panid~~~:,:--:.:. .. i~0/1\l 
nu IO!:;ol{..-o) (O;t) G\\'h no.toi:;J ('!"t) (-:'•) 

1Jil6S ·iOO.o 
·r;~· 

100,0 12,1 '·' 
12.4 10.7 13 612 1~2 '·' 01),1 11.-' 22!l9-' "20,7 9.7 
54,8 ,,. ól o.:n SJ,9 .,, 
12.1 '·' 13531 1,2.2 1().4 

..• ló,4 1761 1,6 11.7 

12.S 12.~ 14 ift ·~7 ll,2 
79.2 11,] 7::f 193 70.~ ... 
II.S "~ 13713 12,3 lS,\ 
2,9 16,9 "" '·' 13.t 

destaCar aS importações de petrOieo huto que somaram 
US$ 9,4 bilhões, com aumento de 49,7% sobre os dispên
dios de 1979, basicamente ern decOrrência do preço mé.. 
jio do barril importado que evoluiu de USS 17,1_1 em 
1979para cerca deUS$ 30 em 1980{+ 75,0%). 

US$ UilhO!tS 

~J FMAMJ JASONbJ FMAMJ J ASON 
1970 197D 19El0 

Novembro de 1984 

·A autoridade procurou subordinar a captação de re
cursos externos às e_xígências da administração da divi
da, relativamente aos prazos, juros e "spreads" e contro
le dos desembolsos. Assim foi que, nos primeirOs meSes 
do ano, em virtud_edas elevadas taxas de juros, houve re
ducilo dos emoréstimos externos. Decidiu-se estimular a 
cap_tação de recursos privados, e a Resolução Q9 595 dÕ 

Banco Cental determinou, a 16 de janeiro de 1980, o de
póSito temporário, naquela agência governamental, de 
75%-do contravalOr em cruzeiros dos recursos externos. 
A liberação de tais depósitos ficou parcelado em 60, 90 e 
120 dias. 

Quanto ao Balanço de Pagamentos, resultou defici
tário, em 1980, na ordem deUS$ 3.489,5 milhões, prove
niente de um déficit de USS 12,9 bilhões em eonta cor·_ 
rente, o qual foi comperisado, ern parte, por um ingresso 
líquido de capitais da ordem de USS 9,8 bilhõe;s. 

Inúmeras outras providênci~s foram tomadas, no sen
tido de cor:ttrolar a capt~Ção dos reCursos externoS. 
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BALA:-.;ço DE PAG .. \.\11-:\:TOS DO Hi{ASIL 
l'SS milhlor.s -------------------------------

B~l.llli:& tc:~h:rdal- rOII P•l 

E..J'o.'fl"'ó:.e, 

rmrom•;m 

"'' 
!.•Sem 

-nJ 

'"' 7Sl3 

-2107 

·~' 
10549 

""' 
l.~s.m :.• S~m 

-2021 

1)2.14 9193 

IC0$4 ll%20 

-~767. --11n 

_.,, 
10939 

11741 

-S292 

Juros 

011tra~ 

R=i~ 

"""" Tt~lllli;~<:Gn'C'ntn(A>I-D+q 

Ml)•1mcnto Liqu!clo <k C~ô'it.m 

ln•'f>limcntOJ(Ilquldo) 

]n\"llimcntQSc:.ttrn<>111CIIlr:..•il(llqn41o)1 

ln•~1!mtntos do ll•~·il no c~1crlor tllquhlo) 

[n•flrbl!mos c flnaucianJcntM a mólio c lOJll.O L''~ 

Emprktimos C1'll moeda 

Cttdi!o de rorn~~dorts (~cima&. 360 di~ 

Ot~..ni•IIIO'> !nkm:aeioo:.H c ~~~ndl$ ~C\cm1mmtab 

Em.rrO:,timos c fin.nti:umntos bra•iki•os ao uto:tlor 

UOniiS 

Dcmal~ • 
A'l'<'fl:a.;l\o:$ 

O~ltMcarilall 

En.xconoh•On: 

Sup.-r~•it (.;.) 011 d~r.clt (-l 

"" "" "" 
10) 

100 

~"' 

""' '" "' _, 
5431 

"'" 
'" "" -377 

"' I 
-)161 

-115 

-)%1 

I 4l0 2 719 I .IS~ 

10639 

2 '5.0 $ :1-11 l ~JS 

2803 5 291 Z174 

IS ll l>S 

128 231 ltil 

113 21) 

-Gl4S -1074l -ISBG2' 

46-W 76S7 384) 

1365 l212 996 

1527 2-co6 1064 
-162 -1'» _,. 

$791 um """ 
.. S-11 19!2 3003 

669 IJU 513 
,,, ~s •ac 

-387· -764 -487 

369 ISSI 3JS 

u 85 S66 
-ll24 _, lS! -~ nl 

'" -12$4 

"" I 1~4 

16Sl 

"'' "" ]{1.21 

" '" 
17 

"" '" 
~· 

-~· 
IS6S6 

S6SI 

'" m 

" m 
-2:100 

!OH 

"' '" 

-121\116 

"'" 1~n 

1 9~l _, .. 
ll<r.O 

'"' I 1~0 

·~· -1278 

/\:rc;~~ 
-~--..,.,--

' ---~=:----' . . ..·· .... " ., .. , .. ,..., . 
(,.. ~-_....,.........,,.,._ 

Apesar do déficit regiStrado na balança comefcial em 
1980, merece destaque o êxitO-da iiidústrfa eXtrativa m'i
neral, a partir de 1978, e que se mostrou firme no decor
rer do exercício em análise. Isto, apesar de- o setor de 
não-ferrosos ter exigido irhportãções, para atender a de
manda interna. A produção de alumínio chegou . a 
260.611 toneladas (+9,3%); a de zinco, a 78.303 tonela
das (+23,3%); a de níquel; a 2.5.04 tõneladas (+ 1,7%) a de 
chumbo ficou em 44.519 toneladas (-19,2%) e a de esta
nho,· em 8.792 toneladas -(-13,2%). 

Notou-se esforço para expansão dos Setores produti
vos de alumínio e de cobre, resPonsáveis pai- -78,9% dãs 
importações de não-ferrosos. -- -- · --

A prOdu'ção' de minêrío de ferro totalizoU 84.025 mil 
toneladas ( +20,2% sobre o ano anterior); a: de manganês, 

Oerlvados de P6lr61oo 
Consumo Aparente 

1071l 

tooom3 ~10111 l'~rt. 
Perc. 

1 000 m3 ~970178 P~rt. 
Ptlrc, 

1 000 m3 l!lil0/7":) -
51HI38 8.~ 

18•98 10,9 
137JB 2,1 
1~9U 8,1 

'·' 

100,0 

"'·' 23.0 

"·' "' 

(;..1113 7,1 

18877 2,0 
1:ua.; -1,8 
17~~0 9.1 
·~01 10.3 

100,0 

""' 2\,0 ,, 
"' 

170AII 
11310 -IG,1 
1890<1 0.1 

'' 

Tal~l 

6teaCamtr11SII· ... 
.(õ;rsoli~·A"-t"ll" 

ONotloeJel 
Gbl.tri!NI(ttla 

Gombu!lf'""d6 
lwlaç;\o 17S7 O.S 2037 15,9 , 

1\,!1 

22H 10,3 

Oul<P~- S730 21) 762~ 33.0 8059 :>,7 

Fonte: Banco Central do Brasil 

939 mil tonelada-s -de -rriinério grOSso e pelotiZado 
--- (+ l1f,4%). As exportações ·incluindo resíduos de ~re

dução, se elevaram a 1.023 mil toneladas (-14% em re
lação-a 1979). 

f': .. 1. 
PNC. 

Quanto ·ao petr.6h!Õ, int'~Õ.sificaram~Se os trabalhos de 
. prospecção na plantaforma continental, perfurando-se, 
rie~sa área,_ 364.370 lne1ros e 449.123 me~ros nas bacias 
terres.tres. 

O esforço em b.usca de petróleo levou a produção na
cional para ro.563.000_.rileiros cúbicos, e'm 1980 (+9,9% 
sobre 1979) apesar do acidente no sistema provisório de 
Garoupa. 

Já o_Consuino dos_derivados de petróleo baixou 0,7%. 
O empenho da Autoridade para tal redução fixou-se no 
uso alternativo-de outros combustíveis, nos reajuStes de 
preços e na~ campanhas promocionais. 

11171 

Otlrlvadoz: do Pt~!ró!NI 
[n•Jc..:c~ de: Pr(!t;-o~ M~d.u:. no CM•.umtdo.r 11 
[nc:!iccs de- Hct:::çL.o du Pr<:çn:; ~/ • 

" 
'"' 12~ l,Cl 
t,OS 
1,10 

,., ,., 
1,1~ 

'"' 1.17 

,, 

100,0 
197!. 
197G 
1911 
1076 
1079 

1,C.ll 
!:o~l 2.03 

1~4 

"' "' "' ~H '" 1,'17 ... ,,. 
~9.< 

2,24 
1:;•JC. 2.43 

"" 
~~~; I ~~ 
?:..!>5 

!.lt• 

'" 1\::"1 
19111 

~as~o 

'"' ,,. 
I.G7 
1,?1 

, lflloPtt...,ftl> • rnWt~ <I"" pttç"' !>On"•••do:-r"'lo~"'u"~ ••Gihl(<a. 
2/I\.14Ç.:O~l<><f,'-" <le f)<PÇOO m.;d>Q< ~u COtl>~ffl•d~t~(>r•UI 
-S/-Pon~ ... ~Ciopela •··~5o: ól~o. Nf!Pf .. Ut.C1E. o (Hoo r.H ... :>ll.O'-iio 

Fonte Banco Central 
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A Formação Bruta de Capital Fixo, em I980, chegoU a 
Cr$ 2.745 bilhões, dos quais CrS 2.067 bilhões de pou
pança interna e Cr$ 67.873 milhões, de externa. Defla
cionada pelo IGP-DI, o crescimento regiStrado foi de 
·10,1 (5,4%, em 19791: - -

-lncslees d.:t Preços 
VArlaçOe:ll Pcrcenl~ls 

A inflaÇão atingiu fi0,2%, taXa até_ então inatingida 
pela economia brasileira. Tal índice encontra justificação 
em causas Internas e externas, podendo as variações do 
CUStO de Vida e do salário mínimo ser observadas DQS 
quadros abaixq: 

Poeriodo fn~ (;oqt da P11e<;03~ Incro« do Pr~s po< At;oado- lndieed~~to<loVida-RJ fn<ltcoNaetoMidoPreços•o 
Piwon!b<IM;I.11118 lnttlrna lli>'POnlbllod>odltlnW~ 

Motn!l&l S.mftl\l.o.l Em12 Menul Sa""'•t!al 
Meu-. 

ecaoJ~ .. .. ... 81,G , .t8.7 

·~ <2 '" "·' ,. .t-5,0 

"" .. 40,6 "'' .. 42,7 - '·' ... '" " "" 1.111 " "·' 9•.7 '·' ~&,O· 

'"" " '" 99,:! .. "' ..... '·' .t3,4 101,0 ... '" ,.,. •• 47,1 109.1 .. "' "' 
., 

"' 104,4 $2 "'' o.< ,. 
"" lctl,l . .. 53.7 

·~ '" 
.,, 113,0 .. "-' 

""' " ~9.7 ""' 
,, "·' 

Fonte: Banco Central 

-·eu~:.to dn Vio;lu e Saltlrio Minlrno 
'I& no Pll!rlodo 

[lir.crlrnln•~lo '"" 

CUnsumldor·INPC 

Cml2 

"'-""'l'm" 
':4coca MUCO. 

"' '" 31t,7 75.9 •• .o!O,~ • -

"·' ,, 
''" 74.11 '·' 39.9 -

87.6 '·' 
,,. 

'" 
., 31,1 74,4 

"·' '·' 36,9 76.6 '·' 37,0 75,6 
102.5 " "" 

,,. .. 36.3 8~.Z 
108,1 ,, 

"" 8(,3 " 3~.4 c~.• 
IIC,3 .. 332 "' .. 33.5 ,., 
IZO.O " 

,., 
"" .. 3•.• s~.l 

113,8 '·' , .. "·' .. 35.9 ,,. 
119.11 "' , .. 87,0 ... '" 91,() 

125.8 ., ''" 87,0 , ... 9:.,7 
121.3 ., ,, ,, ., 4:..3 ,. 

C..~lod .. !:o•lo!r10Minlnoo Cuolodn S.Llriot.'linomo 

Vid• 
Nomln~\1/ 

l!<•lénl(PAJ 
1ul.:ll 91.0 170t.(,O 
Mrnrnl•~" 9•.1 

(le!otlorol<>"lotti.IGI 
1<>1;11 ,, li'I.O:<'.BCl 
Arorno:nld~:!O '" [:it:l~o1•a !DFI 
h•l:.l ''" 2142.!>0 
Alirro('rrl•<;::o ... 

C,Unliba(PRI 
lol:ll n.~ 1 ~!r\ .. 1\0 
N>mcnl~ç~ 89,[1 

rloHan~poh~ [SC) 
l:~tool t'J.O I ~'JCbO 
Al.no('nlaç~o 118.0 

R>rtalela{CE! 
Toml 15.1 I ~~4.(0 
Nimenl~ç.lo ''" W..aOlous(A.MJ 
TolO I ... 170\,bO 
A••~nl:JÇ:I'O "' FOnOoiJcg<.,tf\Sl 
'I' o:.. I 7S.7 1996.1)0 
Nimen11ÇlÕO 85.6 

fk'c;~le(PE) 

Toai ... 170\,CO 
,lolimen1~çJo 105.2 

floo(k:~""tf'Ul 
lolõll 76.0 2142,00 
Ali-1\\lç.lo .... 

SlóoP;outotSP) 
lobl ,,. 21'2,80 
Alimen~;oç.;.o 7~.9 

lf"'td""rr.c~sll. 
2/ O.lhM.OI. lnoo~ ó<> c"~lo or ""'~ o• e.aoa QPO\;ol 

6ut.1917•100. 

Fonte: Banco Central 

Os reajustes do petr6Ieó -e derivados, no plano eXter
no, influíram direta e indiretamente para ascensão infla
cionária. E a política salarial que permanecerá inalterada 

. por longo período, foi modificada.cOnstiiuindo em mais 
um fator inflacionário. -veio O sistema de reajuste semes
tral, beneficiando as faixas de menor salário. 

As leis n9s 6. 708/79 e 6.886)801rotixeram radicais mu
danças no setor, 
Com o esforço para cõiiter a expansão da ofe:fta de moe
da e do crédito, o Banco Central acreditou Que "o com~ 

Vod;a 
Ro,.,:u Nr.mlroAI\f flui~/ 

r:.-:;,01 10:•,0 3~()!.~·0 

ICY.!,7 

100,6 a0\7.:'0·. n~.n; BZ3.~.:r 
I 110,1 " 

9~,G7 107,7 401720 &!.'/,til 

1011.5 

91!..12' 103,7 39!>9.(;0 <l3L..'·~ 

100.6 

095.03 108,1 3~9.CO !l07,\~ 

121,3 

n•.lz "'·' 3060.~0 7.C&,I'oó 
~, .. 

706.9• 126,7 330S,CO 6$7~7 

''3.9 
945,4r. 105.4 3959,6o 97(;':l 

112.0 

G06,9ti 105,5 330:i,GO 65!'.~5 

12'.3 .. ,.~ I \01\Ji ... 10)7,77 
'ii(\,9 

115(,5J "·' 4011;0 \C:tc.,{,l I .,. -

portam.ento .dos principais agregados monetários revelou 
de,sempenho amplamente satisfatório durante o exercício 
de 1980" . 

A Base MÕnetári~ ~xPandiu-se em 56,9% contra os 
84,4 em 1979; c_o!!vindo ressaltar qu~ ess~ coütenção se 
faz sem._criSc:s de liquidez. 

O quadro séguinte_mostra_as va~iaçÕes so_frid?s _quan
to aos meios de- pagamento, Base Monetária e IGP-DI: 

Novembro de 1984 
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Julho 
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J.,.lnio 5,1 13,3 85,1 
Junho H,S 23,0 R3,4 
Julho -2,1 20,4 76,6 
Ago~w 5,0 26,4 81,6 
S~'tcmbro 3,6 31,0 74,4 
Outubro 4,!5 37,0 7$,8 
~~·cmbro 8,9 49,1 77,4 

De~--,m--b"""--1--~-'--'·'--70,2 70,2 

3,3 

'·' --2.3 ,_, 
2.2 

'·' 7.< 
2.9 

'·' 6.9 

'·' 22,0 --

J,J 51.6 

8,0 59.9 
5,5- - ~.u-
9~1 ~0.8_ 

li,$ 52,7 
IS,$ 49,9 
:!4,1 ~6.7 

;:!7,7 !iÚ 
3~,3 ~7,S 
..:..1,9 .59,ti 
~1.2 59,9 
84,4 84,4 

- 4,3 - .:.J 70,7 
60.3 
ti7,! 

77,5 
13,5 
81,2 
77,6 
74,0 

7M 
66,3 

72.' 
36,9 

- 1,9 - 6,1 
1,9 - 4.~ 

9,8 5,1 

- 0,1 J,\l 

8,8 IJ,! 
4,7 ~ l9,:S 
0,8 20.~ 

4,0 25",3 
4,2 30,7 
8,4 41,6 

10,3 51!,9 

Fonte: Banco Central 
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Fonte: nanco central 
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Quanto ao saldo do papel-moeda em poder do públi
c_o, o fluxo de (Cr$ 123.4 bilhões) representou uma ex--
pansão de 73,8%, enquanto a moeda escriturai do Banco 
do Brasil e bancos comerciais expandiu-se de (CrS 440,5 
bilhões) + 69,3%. A emissão líquida de papel-moeda 

ciarUentos oficiais, com base na paptação de recursos ex
ternos, e os financiamentos à exportação. Os primeiros, 
em favor da Amazônia e do Nordeste. 

Houve, ainda, a explicitação das correções cambial e 
inOÍfetâria, á- introdução de modificações no Imposto 
sobie ÜpeiaÇõeS Financeiras, ·a elevação da taxa de re
desconto de liquidez do Banc<;t Çent.J:al, a unificação das 
COntas de reservas bancárias no Banco Central, a alte
ração- ila sisúiritãtica de ajtisúiS dOs -depÓSitOS Coõl],ui-

sórios -dos bancos comerciais e a flexibilização das taxas 
de descontos das LTN. 

O ç_onselho Monetário tornou mais flexfveis a admi
nistraÇão das taxas de juros. E o controle das operaçõeS 
ativas, pela Autoridade Monetária permitiu os-resulta
dós monetários benéficos . . atingiu CrS 139 ~ilhões. 

Durante o prime"irQ semestre, principalmente, foi limi
tado o crescimento do crédito em 45%. Houve exceção
para oS en;pr"ésilffiOSreáHiad-OS-coíD.-!éPasseS e refinan- --

O balanceamento das operações ativas e passivas das 
:t\,utorídades Mon~tãrias resultou, em 1980, na expansão 
liquida da Base Monetária de Cr$ 253,6 bilhões, cujas 
variãçõ_es o quad~o abaixõ mostra: 

('.\t'S.'\~ OE 1-'\l'.\,,~.\0 E ('(l'\ I H·\C,).CJ DA 11-\~C \iCf\l·.r.\J-:i/\ 
\';Hi:t('t,,.; ('lll C1 5 101~!hú,· ... 

J.I;;_ EmJlri.,.limos <: Atli.:tn13mmtos 

3 .• \ - ~\mdo~ c l'roeramas 

3.4- OutrasAJllicaçílc~ 

4 - Cri:Jitt>s a Institui~O~s N:i"~ F!nan~ciras 
S - Depósitos Rc.\tituiV('iS 
6- Rc~urws Pr~prlo~ 

7- Outra.~ Conta~ {Saldo Llquhlo) 
B -1-"'ATORt:S Dt: CONTRA('ÃO 

I - Dtpó1itos cin. Mocd~s ÜlrallS.~irn 
2-- Cont:ol Cllmbiais {S:~lüo l.irtllido) 

3- Recursos de Fundos c l'rçgram.J.s {Liquido de Adi:.nlamtmos do 

DCB) 

4- Co!oc~çllo Liquida de Titulas Federais jun1o ao PúbJioo 
5 - Rcu>lt~do d<: Caixa doT~~uro Nacion~1 

C- E'-ftSSÃO DE BASE !>.IONCTÃRIA (A-B) 

Fonte: Banco Central 
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291 451 .::~J ll,S ;!.U 2.:'1 

lOS 224 ~~~ 141 
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-2 ú4? 1 3~!1 28 6-15 
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1 os1 s~s -4791 
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-17 794 44 2:!9 2 7?S 
-69 421 -JJ 143 20 301 

70938 -36437 4_:1: 144 

!06 .JOS 3-"'J 119 205 61'.? 
200156 37 <107 213 8:;3 

-58 103 JS3 925 -9 691 

.24,939 3G696 _66:§0!1 
-61 766 2s 6S3 -.:!2- ns 

979 ~.:! 438 -42 3.JO 
204 030. 63 093 - \!10 529 

.•n·,,-, 
)0001 

1_g,j 

470!1 

7 I~S 

R ~~17 

.:>3~ 7.~.~ 

2511~(t 

103 ~01 

S91S 

Foi de ~xpansão o resultado final das operações com 
Letras do Tesouro Nacional e com as Obrigações Rea
justáveis do Tesouro N_ll.cionaL A marca foi de CrS 22,7 
bilhões sobre a base monetãiia. 

114,8 bilhões em setembro e a redução para Cr$ 2,0 bi
lhões ao finai do exercício se deve à regularizaÇãO dos dé
bitos do Tesouro junto ao Banco Central e ao Ban_co do _ 
Brasil. Portanto, nenhuma pressão ocorreu sobre a base 
monetária. 

"Contas em Aberto" o que exigiu compensação_ em ou
t_ras rubricas. 

A limitação do crêdito implicou na imediata desacele
·ração dos empréstimos, e a Caixa do Tesouro Nacional 
âSsín'aiÕu Superávit de CrS 45,6 bÜhões em junh~. (:~ 

O _Banco do Brasil destinOu volumosa soma de recur
·sos para atender atividades priotítãrias relacionadas nas 

9 impacto monetário d~s oPerações com títulos fede
rais: bem assim os empréstimos do Banco do Brasil e os 
créditos abertos para inslituíções financeiras podem ser 
observados nos quadros a seguir: 
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Conforme ·ficou salientado, as limitações ao eÍ'éditO -- · 
beneficiaram a política monetária, em 1980; QuindÕ aS -
aplicações do sistema financeiro ao _sctor privado-ieve 
crescimento de 71 ,6%. 

Sucede que, apesar das restrições, foram injeti~os 
recursos em atividades básicas como a agricultura, as 

Fonte: Dnneo Central 

exportações e o desenvolvimento de fontes alternativas 
de combustíveis. Para .tanto, o Banco do Brasil contou 
com repasses do Banco Centfal. 

Os saldos e prOgramas adminitrados pelo Banco 
central tiverarii os Saldos que ó QUadrõ a seguir deixa 
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Como demonstrado, o setor agropecuãrio apresentou 
expansão de 6,8%; a indústria, de 8%, o comêrcio, -de 
7,2%; os transportes ~comunicações, de 12,7%, o que 
tornou o PIB/80 s-ªtiSfatório. ." 

A renda "per capita" cresceu 6,7% (população de 
121. I 10 mil habitantes) iSto é, Cr$ 3.999,10 a preços de 
1970 e Cr$ 103.226,00 a prCçciS correntes. 

O nível de emprego subiu em 0,3% (em 1979, 0,9%) e a 
formação bruta de capital- Cr$ 2.067.090,4 milhões de_ 
poupança interna; Cr$ 677.873,3 milhões de poupança 
externa e Cr$ 12.147.930 milliões do produto nacional 
bruto - chegou à taxa de 22,6% de invC.StimentoS. 

A indústria de insumos básicos foi-reduzida em 9,12%; 
a de_ bens de coJlsumo teve incremento de 46,63%. 

O Papet-ffioeda em poder do público ~ubiu-·em-73,3%; 
os depô si tos à vista, 69,3%, dos -quais- 49,2%, 
correspondem à parcela do_Banoo do S_rasil e 73,0%,-dos 
{lancos CO!Jl~rciais. Com isso, os meios -de pagamento 
elevaram-se- em 70,2% contra oS 73,6% de 1979. 

Quanto aos Haveres Financeiros Não-Monetâii9s, a 
majoração registrada foi de 67,8% em relação a 1979. O 
incremento mais notâvel b_eneficiou os _Depósitos de 
Poupança (86,5%), os Títulos da Dívida Pública 
Esta?_ual e Municipal ~77%) e os Títulos da Dívida 

DÍY,DA MOHlLIÁHJA 1:--rn:nNA fl·:DEI~t\L 
c~s milh<)cs 

Pública Federal (62,6%). As: letras imobiliárias 
registraram a me~_o_r aceitação. 

A colocação de_ títulos da Dívida Pública Interna 
Fed~ral teve _o objetivo de controlar a expansão real da 
dívida pública.~ Sofreu, em 1980,- ajUstes- necessários 
apenas-ao_ãf~nd~J!lento 9---o giro da dívida, permitindo ao 
Banco Cent~al, -margem de manobra -~a execução da 
política mol]etãria. · 

O Saklo da díviqa_ púb_lica mobiliâria interna federal 
pode ser a~il!} demonstrado· 

l~c~p<lll>ahilul.td~ dn ic..ouro :-.::o.dou~l 
f10rlilulc1cmclrcu1Jç,l<J 

C;urdr:t d<l Tnlal nt•~lo · i'rotlulo 
U:uu:<J C<:IUr31 c.:~rldr.\ ti() .Interno 

O.lm.'\l Çcnlt:!l Utu!O • 
P~rlodo 

ORTN LTN OTN Tcl.:l.l 

1973 20 ').14 17400 38344 4ns 
1974 32%9 14 soo 32 47 801 "' 60112 37·:00 ,. 97 ~·18 ](, ')~(} 

l'i7ú 84391 69 ~04 " I~J 889 SI<JI 

1977 119 ~9íl 121 001 101 240J')2 3ú47S 

11178 JGJ04G 194 ~o~ 357 sso 45 :!70 

1'179 251 1~9 2n1029 '" ~21 S:!S 123 79:! 

]').-if) ~a.,:No 2~5 761 '" 84SJSS ;!.32 337 

Fonte: ·Banco Cent~J, 

As relações econômicas com o exteri~r obj~varam 
corrigir os desequilíbrios do Balanço de Pagamentos 
causados pelos constantes aumentos do- preÇo do 
petró\eQ_. 

Houve um esforço para elevar as exportações e b.aixar 
as importações, a fim de estabilizar a balança comercial, 
cujo saldo deficitário atingiu USS 2,829.2 rriilhões. 

As exportações atingiram USS 20,132.4 milhões. 
( + 32,1% f':m relação a 1979) e as importações, USS 
22,961.6 milhões (+27% relativamente a 1979). A 
maxidesvalorização cambial de 30%, em fins de 1979;-8 
eliminação dos incCnJ:ivos fiscais e creditíCiOS às 
exportações e o fim do recolhimento restituível sobre as 
importações constituíram as modificações mais 

imPórtã.iltes do setor, tend~ o Balanço de ~agamentos 
apresentado o -déficit de USS 3.490.2 milhões. Isto em
~lrtu-de dÚ dCsempenho negativo de USS 12,886.2 
milhões na<; Transações Correntes. 

"Enquanto os produtos industrializados contribuíram 
com tJSS 10,433.5 milhões para a expansã_o das 
exportações, o item "Combustíveis e Lubrificantes~-~ 
forçou as imnortacões em USS 10,209."9D:tllhões. 

O item "Viagens Internacionais'' teve o saldo n_egativo 
de USI 241,3 milhões (em 1979, USS 234,2 milhões); a 

-rubrica "'Seguros'' apresentou i"eSultado de USS -86,7 
milhões "{+ 108% sobr_e 1979) e a parcela 
"Governamentais", que registro\]. receitas· e despesas 
com representações diplomáticas, cOnsulares etc~_teve 

IJ()':\t:S UltASIUtlR.OS- 1980 

Data ,, 
l..11nça· 
UleUIO 

Mai VI 
Jun 09 
Jun 11 
So 09 

V.,lor (.:m milhOcs} 
M(lcda Ano de MutuArio 

DM 
DM 
~ 

DM 

Na moeda l!quival~nci3 wnchlt('ruo 

=USS 

.,. 
150 

20000 
100 

" " 93 

l9SS 
19SS 
1990 
198S 

Brasil 
BXPE. 
Bra5il 
Nuclebr.b 

~Fonte: J?anco Centra :L_ 

~-----~ 

(A) '"' 
3~ o\lú -1?~]1)7 6,7 
47 37.t 719W> 6.6 
SO $1o:l I 00? 3~U '·' 145 6')5 l_~w:m 9,J 

204 014 2J:!I'n5 R,.t;: 
312 ~!-.ll 349:!{•13 -?•O 
J')77JG S'!~LHt {>.'~ 
6)6_f_l.:l~ I~J~9'..'05 4,.'!_ 

déficit -de US$ 112,4 milhões (USS 73,4 milhões, en1 
1<Í79). 

Insuficiente para superar o déficit de Transações 
Correntes, o ingresso líquido de capitais, em 1980, 
atingiu USS 9,804.1 milhões, provocando a redução de 
US$ 2,776.1 milhões de_ reservas. 

~de-COiOca:r:se enlrtJevo ã.~ creScente dificuldade no 
fornecimento de petróleo do Oriente Médio ao Ocidente. 

A guerra entre Irã e Iraque torna demais perigosa a rota 
do petróleo: 

A índefiriição do mercado financeiro internacional 
afetou os lançamentos de bônus no_ exterior, como 
tendência do-ano anterior. 

Re]lilbllca f'edcr:tl da hkm:ml1a 
RcDflblica l:cdcral da t\l~m.:~nha 
Japfio 
R~ública !'cderal dã Alci'nanhri 

Com o moritante de USS 1,257.2-milhõe:s (USS 945 
milhões em 1979) os empréstimos e financiamentos de 
organismos internacionais e agências governamentais se 

desenvolveram como os q~_adros demonstram, com 
investimentos e reinVestimentos: 
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ORGAXJSr~ms INTERNACIONAIS E AGe:NCtAS GOVERNAMENTAIS 
Desembolsos ao Brasil 
USS milhões 
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ss 
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Os crédítos de fornece-dores Chegaram a US$ 1,140.4 
milhões, o que mostra queda deUS$ 181,5 milhões, em 
comparação com 1979. 

Pelo quadro •. seguinte pode-se notar a movimentação 
de capitais ocorrida no exercício de 1980_. 
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E a postçao do estoque _de empréstimos e 
investimentos direitos o refinanciamentos, segundos os 

r~os de atividade, é ·del!lonstrada conrorme o quadro 
aOaix:o: 

1'0$1('},() !H·: l • ....;n:sTJ~lG:\TOS DlHEHb E ru:L\\'ESTI:'\H·::\'TO$ 
F.STltA:">.C;EJHOS JU:{;!ST!~ADOS: :\O Blt\:-,Jtl 
St·gundo o~ r:unus-~k ati1 id:-..d~ 
USS mi!h!)co;. 
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o. n6rnt11» ~·RWn!~dn• no b.lbll<,'i' d~ l><~~·•mfi\IOlllu~ <':'rco:ific~m inocmK e f~ld~r cfd•:~omenl~ o,:coni~~ 110 C)ICI..:ido. Nil.l' il\l.1ul ernrorhlimo.t~ c 
fin;cn.•J;,Inl'IIIM 

Fonte: B~nco Central 

Novembro de 1984 
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Conforme os registras dõ Banco Central, Os estoques 
de investimentos e reinvestimentos estrangeiros atigiram 
USI 17,480 milhões, superior em 9,3% a 1979. 

A divida externa total chegou a USS 53,847 milhões 
(USS 49,904 -milliões--em 197-9) e ãS taxas de juros e a 
evolução dos prazos podem ser observados nos quadros 
e gráfiCos -seguintes: 

DÍVIDA F.XTER:"4A "tbTAL1 
Participa;-ão pcl.:lnalurcl3. dos componentes 
SaiUo ~·m _USS milhô...:s 

Discrimilla'"ao 

1969 1973 

Dez P;ut. Dez 
pcr,c._ 

1974 197? 

!'ar!. D~l 
p_crc: -~- _ 

1930 

P:trl. Oct. 
_pcrc. 

- 1",\X.AS ltl(.JLIJlllS·-1.1!1011 f, Ml~'il~-l.tJ.'\IliU·~'> 
Tj"·"CI.l<·Lli:".'>t"mnllai' -((Jff,•••·d R-11<") 

Tot~l 37!10 100,0 12 572 100,0 17 166 100,0 49 904 100.0 S3 84~ 100,0 

Emprhdmcn. compensatO:ios 

US/\10 "Emprhtimos 

657 l7.4 20j 1,6 169 1,0 19 0,0 

Bõnu~ 

Fínand.:~mento tk import:t~-õ~ I Hl9 
Entld.ldes internacionais )07 

BIRD 168 
mc2 122 

CFf 
A;~neias sovrm~m(nl3Íi 4SI 

USAID .. Emprl:~timos proj('r 

lo" 19-1. 

USAID Lei n. o 480, trl.;o 
(VI, VIl r: VIII neordos} SS 

Tri~:.o- Outro~ Fln::mci:~do. 

EXIMDANK- EUA 1.56 
IZXI:O.IBANK - J:~p!IO 

Krcdit:~nsralt fur Wiedcraur-
bau IJ 

Banto Nae!on~l da Dinam:u· 

OPIC 
Outros o:rEditos d~ rornco:clorcs 3.51 

Dh·itl:t pública consohd;ula .59 

Emprhtlmo~ rm mo,da l 083 

Rr:sl"lluç;lo n.• 63, de 21.08.67 281 
lnstruç~r. n..• 2fl'/, d~ ].:1,01.6.5 332 
tâ n., 4 I :ti, de 0).09.62 470 

"' 

13,4 

29,2 

8,1 

" 3,1 ... 
11,3 

2.3 

0,3 

'" '" 34H7 

972. 

647 

211 

" I O"l~ 

393 

IOJ 

·lOS 

320 
I 

'"' 

9,3 14.:12 

1,7 11 

23,6 7 848 
7,4 :! 3911 

8,8 71 
12,4 -.5 379 

9,4 266 

4,9 611 

1,1 1"'2 
2;,; .; 7~1 

7,7 13liS 

.5,1 978 
2.2' 112 

Çl • .: 93 

a.s _ 1431 

3,1 4-.;.; 

0,8 97 

o.s 21:8 

2,6 .5.-l-3 
0,0- J9 

1,1 179 

0,0 

0,1 
li,S 1812 

O. I 
62,.:1 Jllll 
19,1 J 319 
o.~ ·69 

41,8 7 s.u 
2,2" 1SJ 

3,7 .531 
1.0 2 966 

27,6 11 .512 
.S:I J 211-

.5,7 :tm 
1:s 873 
0..6 1.57 

9,0 2688 

2.6 546 

0.6 

1,3 230 
3,2 929 

0,2. 398 

1,0 .511 

0,0 
0,1 

10,6 ., 673 

0,1 4 

65,3 j462S 

19,3 7 723 
0,4 19 

4M- 26S.<;J 

l,S 187 

1,1 .511 
:5",9 :t 2:16 

23,2 12108 
6,4 348:): 

4,4 224Í> 

1,7 I 047 
0,3 192 
.3,4 2 972 

1,1 .5J7 

0,1 64 

o.s_ 4~ 

1,9 931 
o,s 489 

1,0 498 

0,0 
0,0 

11,4 .5 GSI 

0.0 
W,4 37S:W 

I.5,S 9.914 

o."o 
SJ,9 27 SS7 

0,4 169 

1,0 

c.. o 

6,6 

4,2 

'·" 0,4 

'·' 
1,0 

0,1 

'·' '·' 0,9 

·a.o-
lO.$ 

0,0 
;cr,'! 

Jf;,-1. 

0,0 

.51,S 

0,3 

J~ 1.' 1~ l~ 1." 2.' I~ 2.' 
nn 1971 1977 •u• 

_.- t:YOI.VÇÀO DOS rUAZOS !lOS F .. MÍ-RtsTÍ • 
MQS EM MOF. Di\ .E nA DIYIIIQ F.XlF.R~A . ....; __ .-., .. ....___ 

- -----·-

Ponte: Banco central 

I, Al ~i~ O..~ adma referem-se :t d~do~ de rrgisuo d~ c~ pilais ef~tu~"do. ni>IJ~n~O: CtnJral, n;\o . .:ab_t>mlo «<n~iliJ<;i•\ ~0111 05 nú>~CJO~ apr~-. 
scnt;u.lo~ nu b.ll.inço de p:~ga.mcnro.c, qtze c-spedlieam int:rc-ssox c ~~~d~ cfcti•·amcnte ocorrldt>$ no r.ccrc/cio. 

a uma permissibilidade máxima de Cr$ 199,6 
bilhões, já corisidf:rados os Cr$ 87,2 bilhões _ 

previstoS a- túulo de Reserva de cOntingência. 

No transc~rso d9 exercido financeiro, a lei n9 
6..1W6780 auio:·izou fOsSe a Reserva de Contingência 
reforçada em CrJ 124,2 bilhões, a qual, por 
conseguinte, passou a viger com uril crédito 

2. lnclusi\·c fi~t.:~.nciamcn!O de s~niços e custos Jnc.:lls. 

t----1.-

A programação ffnanceira do Tesouro Nacional ficou 
definida pelo Decreto n' 84.345, de 27-ae-dCZembro de_ 
1979, qu_e estabeleceu as normas de execução 
orçamentária para 1980. 

No decorrer- da execução orçamentáría, -a Lei de 
Meios sofreu alterações diversas. Crêdito.s suplementares 
abertos por decreto somaram CrS 543.344.140 mil, e 
créditos suplementares abertos sem decreto, Cr$ 
54.295.407.309,00. 

O Tribunal de Contas regiStrou inexastidõêS, tendo, a 
respeito, a Secretaria Centra1 de. COntrole Interno da 
SecTetaria do Planejamento da Presidência da RepUbliCa 
se manifestado como segue:-

"Total alteração orçamento Ministério Trabalho: 

Consolidação SECJN, cOnform-e balancetes 
fornecidos Ministério TrabalhO acolheu lançamento 
indevido refeTente .. anulação crédito resultando 
diferença Cr$ 44.300.000,00. --Referida operação 
registrada meses divers.os., em parcelas também 
diversas, impossibilitou~nos detectar duplicidade 
lançamento. Nenhum dano ocorreu, todavia, pelo 
fato despesa não haver ultrapassado limite 
dotação,,. 

~~Çrédito.s. Suplementares abertos sem detreto -

Diferença m_encionad·a:tem or{gem-~as oPeraçÔ~si 
expõstas item anterior relativo MinistériaTiabã1fio. 
ConSeqUente-mente, co-nfirm-o valOr aberto de .Cr$ 
54.295.407.309,00." -

A divergência e.stá no fatO de terem sido abertos, s~m 
decreto, créditos suplementares ~de Cr$ 
54.295.4di:Jo9,00 e a SECiN apenas ter apoi-rtado Crl 

-54 .. 25I.l07~.3"09,00,- co-m a·- d-iferença a menos df: Cr$ 
44.300.000,00. Essa ínexatídão repetiu·se relativamente 

_aos_r:ecursos destinados ao Ministério do Trabalho. 

Outra diferença constatada atingiu Cr$ 
58.825:906.000,00 e foi entre o valor autorizado para 
abertura de créditos suplementares por decreto - Cr$ 
484.518.234.000,00- e o.total realmente aberto, de CrS 
543.344.140,000,00. 

Sobre tal desencontrot a SECIN transmitiu aQ_ 
Tribunal de Contas esta informação: 

"A Lei n9 6.130/79, Orçamento da União para o 
exercício de 1980, autorizou o Poder Executivo a 
abrir créditos_ suplementares até o limite .de 20% 
(vinte por cento) da despesa fixada, correspondendo 

_ orçamentário de Cr$ 211,4 bilhões, o que implicou 
em um novo.: limite para a abertura de créditos 

_suplel!Je_ntar~s por p~rt~ do Poder Executivo, ou 
-seja, Ci"J 323,"8 bilhões. 

Po"r outro lado, esta mesma Lei n9 6.806/80 
autOrizou, também, a abertura de crêditos 
supleme_l)-tares .até_o limite de CrJ 160,7 bilhões, a 
favor de diversas programações constantes do _ 
Orç:imentó e independentemente do valor atribuído 
à Reserva de Contingência. 

A execução oTçamentária encerrada em 31·12·80 
mostra abertura de créditos suplementares no valor 
global de Cr$ 543,3 bilhões, sendo Cr$ 258,4-bilhões 
nos termos da autorização contida no" art. 79 da Lei 
Orçamentária e Cr$ 284,9. bilhões à ç_onta do 
exeéSso de am!~dação (Lei 6.806/80) e, portanto, 
não abrangidos· pela-s disposições do mencionado 

- art. 7" da Lei de Meios. 

Cabe esclarecer que, por definição," a Reserva de 
Contingência, por si mesma, não constitui 
disponibilidade para dispêndios e sim recursos 
destinados a compensar a.b.ertura de créditos 
adicíonais (Decreto·lei n9 1.763/80). Desta forma, a 
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suplementação destes recursos globais, quando 
resultante de autorização específiCa, não pode, e 

nem deve, ser computada no limite da autorização 
tradicionalmente constante da Lei Orçamentária. 

sujeitos à limitação do art. 7<J da Lei Orçamentária 

no momento em que efetiVamente s~ utili~ o valor 

- da- Reserva- de Contingência já suplementã.do:~-

Ora, se assim agfssemos, eslaríamos inCorrêOdo ein 
distorção resultante de dupla contagem·.-

Conseqifentemente, só podemos considerá~los 

F ol-am abertos créditos especiais no montante de Cr$ 

28AI4.350.000,00, ri'i.áS a· Secretaria Central de Contrõle 

Interno somente relacionou Cr$ 27.750.350,000,00. 

CRf>lliTOS ESPEÇJAIS 

EXEF.C!CIO - 19SO 

JJISPOSITJVOS LEGAIS CRfoDITOS ESPECIAIS 
ÓRGÃO 

ABERTURA 
AUTORIZAÇl\0 OU BENEFICIADO ABERTOS Rr"'BERTO 

REABERTURA 

Lei 6.805. de !Jec. 84.945, c'le Tr~lJlsfciTêndaS 27 .000.000 .. 00"0 
07.07.80-item 22.07.80 a Estados, DF 
II do art. 1• e ~fimiCÍpios 

LC>i 6.113. ·lo Doe. 85.228. de Jo.únistério da - 350.000 
Oli.ll.79 01.10.80 Educaç5o e Cu.!_ 

tura 

LC>i 6.875. de JJoc. 85.514, de 1'-Tinistério do 350.000.000 -
09.12.8.0 16.12.80 Interior 

LC>i 6.876, de Dee. 85.555, de Ministério das 664 .ooo.ooo -
09.12.80 18.12.80 Relações 

ri ores 
Ext2_ 

Lei 6.811, de Dee. 85.557, 'do Presidência da 400.000.000 -
03.12.80 
art- 13 

- 18.12.80 Repoolica 

T O T A L 28.414.000.000 350.000 

Novembro de 1984 

Oeixou"'""de incluir o crédito especial de CrS 
664.000.000,00 3berto pelo Decreto n9 85.555/80. 

A omissllo foi em virtude de não se terem reali:l:a.do os 
respectivos recursos no exercício de 1980. Esse crédito, 
cUmpre. referir, foi -reaberto no ex.ercfcio de 1981, com 
apoio no art. 62, §4Q da Emenda Constitucional nQ 1/69. 

Foram os seguintP,S os- créditos especiaiS ãbertos e 
r~bertos no e_xercfcio cie 1980: 

Cr$ 1 oo 

ORIGE~l 

D O S 

RECURSOS 

ContribuiçEo do 
Saliír:l o-Educuç3o 
e Imposto sobre 
a Renda destina 
do aos Esta dos~ 
DF e Município_s 
(art. 3• do ~Doere 
to-lei n9 1. 755, 
de 31.12. 79); 

Excess_o de arre 
cadação (i tCm rT 
do§ 19e§ S9 do 
art. 43. Ua Lei 
n9 4.320. de 
17 .03.64); 

Operações de C1·~ 
dito (inciso IV 
do§ 1• do art. 
43, da Lei n• 
4.320, de 
17 .03.64): 

Anulação parcial 
cm 2802 - E.G.U. 
- Re-cursos sob a 
supervisão Qa 
SEPLA.~ (inciso 
III do § 19 elo 
art .. 43. da Lei 
n9 4.320, de 
17 .03.64). 

Fonte: Registres da Assessoria de_ Planejamcnto, Coordcnaçãoc-·eontrolC-TCU 

Outra incoincidência notada fefere-se à Reserva ESpe-
cial que, no exercício de 1980, Chegou a Cr$ 
4.365.616.000,00. Sucede que, no relatório da Secretaria
Central de Controle Interno- SECIN, o total é de Cr$ 
23.668.613.052,23. . 

Sobre isso, é- o seguinte esclarecimento da SECIN: 

- Reserva Especial. 

RatificO valor Cr$ 23.668~613.052,23 Constante 
relatório e balanço resultante contabilização cargo 
Ministério Fazenda e acusado conta Banco Brasil. 

Confirm-o, também, cifra CrS 4.365.61~.000.00 
referente conten~o Decreto 1.742/79, qiiírize po{. 

cento sObre dotação fixada Orçamerito União. Dife
rença de Cr$ 19.302.997.052,23_decorre excesso ar
recadação. 

A Lei 6.865/79 retificou, sem ânus, ·a Lei n"' 6.130(19, 
e o Decreto-lei nQ 1.823 f79 determinou, para QS Gabine
tes da Presidência da República, a transferência de recur
sos orçamentários destinados· à Secretaria de ComUni
cação Social, extinta pelo Decreto 85.550/80: 

Estiniada em CrS 877.8i53.000:ooo;oo a Receita Orça
mentãría do TeSouro Nacional somou, efetivamentc, 
CrS 1230.018.001.981,91. Portã"nto, verificou~se o exces· 
sO de arreCadação de eis 352.153.001.981,91. Tal exces
sO ÚpreseD.ta-40,12% do valor estimado. 

Quando as Re~eitas COrr:entes e de Capital tiveram ar
recadação superior, respectivamente, em 39,01% e 
5.028,27%, as previsões. 

As Unidades que maior contribuição deram para a 
Receita Orça~~ntária do Tespuro Nacional foram São 
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Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e 
Rio Grande do S_ul_. 

sobre Operàções Financeiras e sobre Exportação, apenas 
foram contabilizada~ em Brasília. 

Precisa de exp!icaçào o- posiCionamento do Distrito 
Federal como segunda Unidade arrecadadora, Na ver~ 
dade, mais de 99,99% das receitas relativas ao Impostos 

-No tocante à fonte d~ ar:re~dação, pertinente às Re
giões, verifica-Se que a Região sudeste lidera, como tra
dicionalmente acontece, a formação da Receita Orça-

T!--TULO 

RECEITAS CO~RENTES 

- Receita Tribu_tária ... 4_ • •••••••••• ·-· ••• 

-Receita Patrimonial ......... -_.- .. ~;; ... . 

-Receita Industrial ............... _ ... . 
- Transferêri.cias Correntes ............ . 

- Rec_ei tas Di versas ..... .•... ".. ~ .•...... 

RECEITA ORÇAHEKTÁRIA 

EXERCfCIO - ~9ê.O 

RECEITA 

ESTIHADA 

694.300-000.000 

9-950.000-000 

116-820-000 

82-1_64 .000-000 

9LH8.480-0@ 

ARRECADADA 

L 00 2c 704-340 -4 35 

20.483.534-217 

301-341-045 

109-340.866-2&8 

87.254-466.890 

S O ~~ A (A)·-·----··-··- J77-669.300-000 1-220-084-548.855 

RECEITAS DE CAPJTAL 

Operações de Cridito.~··········~-~ •. 
- Alienação ·de Bens J.tóveis e. Imóveis ... 
- Amortização de Em-préstimos Concedidos. 
- TransferênciaS ae Capital ...... -..... . 

-Outras Receita_s de Capital •. ~~---.··-··--· 

S O ~~ A (B)--- •• -.-.- •.-

150-000.000 

8-225-000 

34-475.000 

LODO -DOO 

193-700.000 

9.038-121-533 

890-442.191 

4-270-226 

18.365 

812 

9.933.453-127 
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mentária do Tesouro Nacional. Em 1979 participou com 
67_.52% do total e, em 1980, com 60,7S%. 

Os quatros seguint_~~ avaliam o comportamento da 
execução orçariientárlâ, em 1980. 

VARIAÇiO E.\ I RELAÇÁO A EST IHAD,\ 

Nm!INAL 

308.404-340-435! 

10.533-534-217.

1 

184-521.045 

27.176-866.268 

(-) 3.884-013-110 i(-) 

44,42 

105.86 

157,95 

33,05 

4,26 

342-415-248-855 39,01 

(-) 

(-) 
. ( -) 

I 
9-0-:38;72L535

1

1 -
740-442-191 493,63 

3-9543774 (-) 48,08 

34-456.635 (-) 99,95 

999.188 (-) 99,92 

9.739.753.127 5-028,27 

T O T A L (A+ B)·-·-·--·-- 871-863.0Q0-000 1-23.0.018.001-9SZI 
I 

3S2 .155-001. 9_82 40,12 

Fot..:C! Balanços- Gerais cla União_- 1_980 

RECEITA ORÇAJ>IENTÁRIA 

ESTADOS QUE MAIS COijiTRIBUfRAH NA ARRECADAÇÃO 

EXERcrcios - -1979/1980 

U N 1- D A D E 1 9 7 9 1 9 8 

DA RECEITA \ SOBRE A RECEITA 
F E D E R A ç Ã o RECEITA OR 

ARRECADADA ÇAMENTÃRIA ARRECADADA 

São Paulo .......... ~ .... _ ... ~.~ 216 .641.Z48-725 39.81 416.004.863.563 

Distrito Federal.~ ............ 75.338.45-2.232 13,84 275.753.047.035 

Rio de Jane.iro .. .... · .......... '111-194.504.727- 20,43 252-29.7-126.205 

J.finas Gerais .................. 36-739-032-465 6 '75 72.471-791.200 

Rio Grande do Sul. - ..... - _ .. _ • 31-164-353.447 5,73 59-432-534.339 

T -o T A L ··············· 471.077.591.596 86,56 1.075.965-362.342 

--, Nota. Rece~ta OrçamentaTla 
1979: Cr$ 544-243-690-007,17 
1980: Cr$L230.018-00L981,91 

Fonte: Balanços Gerais da União - 1979/1980 

o 

\ SOBRE A 
RECEITA OR 
ÇAMENTÁRIA 

33,82 

22.42 

20,5I 

5 '89 

4,83 

87.43 
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RECEITA ORÇANENTÁRIA ARRECADADA 

CATEGORIA ECONOMICA. 

EVO!UCÃO ~ - J97o/19SO ' C$ 1 00 T -
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL !ND!ffi G]!. 

A PREÇOS tORRENTES A PRirÇOS DE 1975 A PREÇOS CoRRENTES A PREÇOS DE 1975 
fu\L llE Pl'f_ 

ÇOS "(DI?_ 
E.\ERC!CIO 

VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇi\0 Vi\!1IAÇAO DEF'w\TOi\ 
PERCENTU PERCENIU PERCENTU PERCE).TtJ PCK!B!Ll_ 

V A L O R AL E.\! RE V A L O R. AL E>! RE 'v A L O R AL Fl>l RE V A L O R ALEMRE- 1;:! LAÇliJJ Ali LAÇ.l'D N5 LIIC.l'D Ri LAÇi\0 !:ti D.\Dt 
r.JmRcrcro EXERC!CiO E.'ffiRc!CIO EXERCfCJO . 
A>WERIOR AKfERIOR h"TIRIOR· A\TERlOR ITER~A) 

1 9 7 6 172.351.359.664 - 172. 351.359. 664 - 20.767.463 - 20.767.463 - - 100,CIT 

1 9 7 7 252.406.473.426 46,45 181.849.044.255. 5,51 198.974.440 858,11 143.35.3.343 590,28 3S~SO 15S ,SO 

1 9 7 8 353,694.560.538 40,13 180.982.735.782 (-) 0,48 4.010.219.605 1.915,44 2.051.997.956 1.331,43 40,80 195,43 

-
99,271 1 9 7 9 544.191.512.513 53,86 157.144.531.479 (-) 13,17 52.177.494 (-) 98,70 15.067.137 (-) 77,20 346,30 

1 9 8 o 1.220.084.548.855 124,20 167.612.450.387 6,66 9.933.453.127 18.937,81 1.364.635.280 8.957,03 110,20 

I 
727,91 

,. 

fonte: Balãriços -GC:ú"àis da União-19'76/198_0 e Boletim do Ba_nt;o Ce.,Ítral do Brasil - Vol. 17, n'i' or- ja:J.eiro 
ce 1981, pâg. 138 

R E G I 11.. o 

Sudeste~ ..... ;. .......... --•.. 

Centro-Oeste ........•...... 

S)Jl. .......... ; ..... ~;·.; ••• 

Nordeste ...........••...... 

Norte ......•............... 

T o T A L. ............ 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

REGIOES GEOGRÁFICAS 

'EXERC!CIOS- 1979/1980 

1 9 7 9 1 9 8 

\ SOBRE A 
ARRECADAÇÃO RECEITA OR ~RRECADAÇAO 

ÇM!CNTÁRIA 

367.55L273. 787 67.53 747.272.696.2_83 

79.440.157_.312 14,60 285.374.800.420 

58.248.835.9i8 10_, 70 111.064.086.254 

32.327.676.286 5,94 69.635.423,209 

6.675,746.694 1,23 16.670.995.816 

544.243.690.007 100,00 1.230.018.001.982 

Fonte: Balanços Ge-rais da UnUio .. 1979/1980 

CrS 1 00 

o VARIAÇ.'\0 
PERCE~TUAL 

\ SOBRE A E~l RELAÇ~O 
RECEITA OR 

1 9 7 9 ÇM!el'iT>~Rii\ A 

60,75 103,31 

23,20. 259,23 

9,03 90 ,'67 

5,66 115,41 

1 ,36 149 '72 

1o·o, o o· 126,01 
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RECEITA ORÇA~In~'TJ'iRJA 

POR UNI DADcS OA I'Ell!lllAÇ](O 

EXERCfCIOS - !979/1980 

Cr$ 1 00 

UNIDADE l 9 7 9 l 9 8 o VA!UAÇJIO 

PERCr~m'll. DA • 
\ SOBRe A ~ OOBRE A 

FEDERAÇÃO JIRRECAJJAÇl'D RECEITA OR ARREC/IJJ,\ÇliO IU:CEJTA OR 
1;;1 RELAÇTIO 

ÇPNEl~T/(RJÃ ç~tamiRlA A l 9 7 9 

São Paulo •••••••••• 216.641.248.725 39,81 416.004.863.563 33,82 92,02 

Distrito Federar; .. 75.338.452.232 13,84 275.753.047.035 22,42 266,02 

Rio de Janeiro ...... lll-194.504. 727 20,43 252.297.126.205 20,51 126,90 
:Minas Gerais .......... 36.739.032.465 6,75 72.477.791.200 5,89 97,28 
Rio Gr:mde do Sul .. 31.164.353:447 5,73 59.432.534.339 4,83 90,71 

Paranã .•... ......... 20.718.999.916 3,81 35.310.224.511 2,87 70,.12 

B3h.ia ..... ................ 13.625.866.430 2,50 30.203.800.856 2,46 121,67 

Pernainbuco ......... 12.245.864.171 3,25 22.787.420.547 1,85 86,08 

Santa Catarina ...... 6.365.482.565 1,17 16.321.327.403 1,33 156,40 

Pará •......•.•.•.•. 3.077.163.292 0,57 8.147.902.328 0,66 164,79 

Espírito _santo ....... 2_.976.487 .870 0,55 6.492.915.316 0,53 118,14 

.Amazonas .................. 2.674.409.987 0,49 6.327.987.536 0,51 136,61 

Ceará .......................... 2.480.278.435 0,46 6.235.404.613 0,51 151,.10 

Goiâs ••.. -............. 2.602.358.874 0,48 5. 9J!Lc6ú3_,186 0,48 127,47 

ParaJ.Ôa ............ 846.847.823 0,15- 2.656.853.331 0,22 213;73 

Rio Grande do Norte. 929.-340.738 0,17 2.105.51r;635 0,17 126,56 

Mato Grosso do Sul. 773.483.651 0,14 1.973.772.722 0,16 .155,'18 

Z.la.to Grosso ..... ~ ..... 725.862.555 0,13 1. 728.317;477 0,14 138,11 

J.faranhão ............ 628.188.302 0,11 1.632.591.915 0,13 159,89 

Al.agoas ............ 563.-904 • 584 0,10 1.610.030.917 0,13 185,51 

Rondônia ............ ~. 585.447.949 0,11 1.411.489.811 0,12 141,10 

Sergipe ............ 631.187.566 0,12 1.407.123.932 0,11 122,93 

Piauí .............. 376.198.238 0,07 996.685.463 0,08 16·1 ,9•1 

Amap.i .............. Z01.26S.ZD7 0,04 4S4.652.ll0 0,04 !45,90 

Acre ............... 73.570.054 0,01 190.035.788 0,02' 158,31 

Roraima ............. 63.89C. 204 0,01 138.928.243 0,01 117,45 

TO TA{. ······ 544.243.690.007 100,00 1.230.018.001.982 100,00 .~ 1126,~~ 
' -

Ponte: B:t1anços Gerais da Uniãõ-- 1979/HlSO 
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300 

250 

200 

150 

100 
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RECEITA POR UNIOAOE bA FEDERAÇIO 
1980 

UNIDADE DA F_E DERAÇIO 

sã·o Paulo ••••••.••••.. , ••.•.•.•••••• ~ .• ~ ••••.••.•..• , 
Dt strl to Federa 1 •.. , ••••••.•.••.•• , .•••• , •.•••••..•• 
Rto de Janeiro ••••••••.• : ••••••••••••..•..••••••.••• 
Minas Gerais ........................................ . 
Rio Grande do Sul •••••••.••.•.•••••..••••• .-· .•••• ~ ..• 
Paraná ........ , ••.••.••..• -.-.-.- ....•... , .......•..•...•. 
Bahia ...................................... - .•..•...•. 
Pernambuc-o •••••••• , ................. -•••••••••.••••••• 
Santa Catarina •..••.•••..•...•• ~:.;-~-.. ~ .••......•.... 

~:~~r~·~~ ·s;~~~ ·:::: :::-::-::::::::::::::::::::::::::::: 
Amazonas ••••••••.••• 4 ••••••••••••••••••••••••• • • ••••• 

Cea rã .................................................... . 
Go i âs , ... •,• •:• '_! .. _ •••••• , ••••••• , ...... • ..... -·-· ............ . 

Parafba ••••••••••••••.••.••. .- ••.••.••.••.•••••••.••• 
Rio Grande do Norte .......................... ~ •••• · ... ~.~-~ 
Mato Grosso do Sul.~ ........................ ~ ....... ; •• 
Mato Grosso ....... -••••. : ..... : • .•••.•••••.•••••• ~ •••.• 
Maranhão ............ , ................................. . 
Alagoas •••.•••••• · •••••••••••.••••••••• ~ •••••••.••••• 
Rondônia •••••••• " ........................ , .............. . 

~f~~·}P~ •::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: :~·: 
Amapá ... , .................... , , ........... , ...... ~ ..... , ..... .. 
Acre ............................................... ~. 

Roraima •······························~··•··•······· 
TOTAL 

Receita Arrecadada 

416.004.863.!;63_ 
27S.7S3.047.035 
252.297.126.205 

72.477.791.200 
>9.432.534.339 
3!;.310.22~.511 
30.203.800.8!;6 
22.787.420.547 
t6.32t .327.403 
8;147.902.328 
6.492.91!;.316 
6.327.987.536 
6.235.404.613 
5.919.663.186 
2.656.853.331 
2.105.>11.63> 
1.973. 772.722 
1.728.317.477 
1.632-591.915 
1.610.030.917 
1.411.489.811 
1.407.123.932 

996.685.463 
454.6!;2.110 
190.t135.i8S 
138.928.243 

1.230.018.001.982 

1980 

Novembro de 1984 

Cr$_ 1 00 

33,8 
22,4 
20,5 

5,9 
4,8 
2,9 
2,5 
I ,9 
1. 3 
0,7 
o. 5 
o. 5 
0,5 
tl,5 
o. 2 
0,2 
0,2 
o. 1 
o ,1 
o ,1 
o. 1 
o. 1 
o.) 
o ,1 

TO O, O 

~ importoç_ao ~ unicosjcombust(veis rendas e p~ventcs - produtos Industrializados 
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:: 

·-:-··.f 

~:-~<-:.~~ 
.. -.:: 

,o~-~"·-·M·~~r~~ ~ \i!z::;~::;.; ·:~:-~·~Í 
da~do Cr$ 320.335.227.134,01. A estimativa era de Cr$ 
240.000.000.000,00. O aumento, pois,-chegou a 33,47%. 

INCENTIVOS FISCAIS 

Pessoas JurfdiCas 
_FINOR 

CrS 1,00 
Com o cresCim'entO de 114,20"%;· noinin'al sobie 1979,

as Receitas Correntes de 1980 atingiram Ci'$ 
1.220.084.548.854,67. Em termos monetários, tal aumen
to representou Cr$ 675.893.036.341,87. - FINAN 

13.497.834.000 
5.838.194.000 

270.902.000 
744.594.000 

12.971.021.000 
A Receita Tributâria que fora estirriãda em Cr$ 

694.300- m-ilhões teve realizações de CrS 
!.002.704.340.434,58. A evolução foi de 107,1!% sobre 
1979. 

O Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Nature
za repetiu, em 1980, o fato de sei a principal fonte de Re
ceita Tributária. Participou coln 31,94% do total, arreca-

Para o aludido Imposto, as pessoas f'LSicas contrí
buíram com CrS 19.167.534.857,00 e as jurídicas, com 
CrS 80.655.611.717,00. Resta salientar que a cobrança na 
fonte atingíu Cr$ 220.512.080.560,00. - -

Do,_ montante arr~cadado na fonte, 60% constituem a 
contribuição do trabalho assalariado~ 

Sobre o Imposto de Renda incidem as opções para in
centivos fiscais que, nO exercício de 1980, se situarãm no 
nível de CrS 84.838.263.000,00. - -

HIPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 

EVOLUÇAO - 1976/1980 

A R R E C A D A ç .,, o 
ORIGEH 

1 9· 7 6 1 9 7 7 1 9 7· 8 19 7 9 1 9 8 o 

Pessoa· FÍsica.- ...... 2.507.527.496 4.240.490.745 7.156.332.236 13.096.118.779 19.167.534.857 

Pessoa Jurídica ... .. 13. 725. 796.109 24.444.694.164 28.485.168.395 41.884.490.641 80.655.611.717 

Fonte ..••.. ~ •••••••• 25.180.340.066 42.233.719.781 56.776.231.830 114.837 .69"1.145 220.512.080.5€0 

TOTAL •••••• 41.413.663.671 70.918.904.690 92.417.732.461 169.818.300.565 320.335.ZZ7.134 

Fonte: Balanços Gerais da União - 1976/1980 

- FISET-PESCA 
F!SET-TURISMO 
FISET-Refloresta. 
FUNRES 
EMBRAER 
MQBRAL 
P!N 
PROTERRA 

Pesso~ Fisicas 
Decreto-Lei 
n• 157/67 

TOTAL 

315.780.000 
!.245.942.000 
2.1!2.804.000 

20.177.545.000 
13.451.697.00070.626.3 I 3.000 

!4.211.950.000 

84.838.263.000 

c s 1 00 r 

VARIAÇÃO > 

1977 E>! 197_8 2·1!1979 E.'tJrno BI 
RELAÇÃO RELAÇÃO P.ELi\y'i~ i ;u:L\y~O 
A 1976 A 1977 A 1978 A 1979 

I 
69,11 68,76 83,00 46,36 

78,09 16,53 47,04 . 92,57 

67,73 34,43 102,26 92,02 

71,25 30,31 83.75 85,63 
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O Imposto sobre Produtos Industrializados teve 
excesso de arrecadação em Cr$ 65.153.087.632,19. 
Estimado em Cr$ 207.000.000.000,00, elevou-se a CrS 
272.153.987.632,19, com a variação de _31,47%. Foi à 
segunda maior fonte de Receita Tributária e, para sua 
composição, contribuíram com 98% os Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia e Santa Catarína.-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

para o terceiro lugar, em 1980. Teve arrecadação de Cr$ 
I 17.699.698.392,26, quando -a estimãtiVa ~ficãra em 'CrS 
27 .500.000:ooo:oo. Ascendeu, portanto, em 328% à 
estimativa e-, em 393,2%, · em rdação a!J: exe~cício 
anterior. 

Novembro de 1984 

87.109.128.475,21. Em relação ao_ cx.ercfcio- anterior 
-subiu 141,95%, e, quãnto à eStimativa, 81,48%. 

Já o Imposto s-obre Operações Finaáceiras- a quinta 
maior fonte de Receita Tributária, em 1979 - subiu-

b Im-posto sobre Comércio ExteriOr:-estfmàdõ em CrS 
48.000.000.000,00 teve execuç.ão de cr:s 

Quanto aos Impostos Especiais - grupo formado 
pel.o Imposto Único sobre Lubrificantes e Cori1bustíveis 
Líquidos e Gasosos e Adicional; sobre Energia Elétrica e 
sobre· Minerais~ totalizaram Cr$ 84.814.981.476,85. 
Pod~m ser observados no _quadro a_nexo. _ 

ARRECADAÇÃO POR U:\!DADES DA FEDERAÇÃO 

EXERC!CIOS - 1979/!980 

Cr$ l, 00 -·------
lJ.ll'OSTCY UNIDADE ARRECADAÇliO V.AlUAÇ,~\0 

ON!CO DA 
Pl;n.Ci:NJ!J,\L 
l~f HELIIC'..i\0 

SOBRE: FEDERAÇÃO 1_9 7 9 I 9 8 o A 1 9 7 9 

----
~'"' ~ Süo Paulo •••• -.;. ••••••••••• 20.311.363-485 18.235.663.594 (-) 10,22 

8 6 Rio de Janci ro •••.•.•.••• 12.550.979.781 10.992.776.4()0 H ]2,42 

j~~ 
Paraná •••••.....•..... _ ... 6.631.924.415 5.756.134.715 H 13,2_1 __ 
Jlio Gr .. mde do SuL ........ 4.744.472.687 4.335.212.051 H 8,63 
Bahia ..................... 4.124.352.716 4.265.282.914 3,42 

"' "' !'-tinas Gerais .......... _ •••• 3.833.519.617 4.248.817.674 10,83 
f-4~~- U}- .Amazonas ..................... ~ 235-496.665 258.606.986 9,81 
~--~ fumais Unidades ............. 140.375.463 209' 716.580 49,40 "' ,_ ~ !Hl SOMA (1) 52.572.484.829 48.30.2-210' 974 H 8,12 

São Paulo ................. 5.654.954.625 10.496.485.393 SS-,62 
Rio de Janeiro ............. 3.066.217.304 5.734.727.254 87 ,0.3 
Minas Q)rais •••••• -.- •••• 1.154.326.395 2.252-286.005 95.,12 

< Rio Grande do Sul. .......... 871.456.919 1.694.057.145 94,39 
~ Paraná ........................ ~ 679.924.320 1.303.849.434 91,76 
"' Bahia ........................ 490.058-·on 928.054.903 89,38 ... 
"' Pernambuco ..................... 464.216.412 755.831- 706 62,82 ..., 
"' Santa. Catarina •.••.•..... 345.708.003 669.529.686 93,67 

;::; Distrito Federal. •••••.•• 257.968.395 481.811.194 86,77 

"' 
Goiãs ........................... 258.672.6_89 470-774.143 82,00 

"' Ceará ......... .;.' ........... ~ •• 235.881.091 461.015.093 95,·14 

"' Espíi"i to- Santo .......... .-~ ... 182.225; 261 347.036.834 90,-14 z 
"' Demais Unidades •••• ~ •••.• 587.249.538 1-205.271.439 105,24 

S O ~I A (2) 14.248-859-024 26.800.730.229 88,09 

Minas Gerais .................. 2.087.410-857 4.294.394.493 105,73 

"' São Paulo.-.................. 573.931.189 1.090-715.573 90,04 
~ Santa Catarina ••.••.••••. 368.469.634 817.232.303 121 '79 
< Bahia ....................... 343.871.616 662.370.338 92,62 

"' 
Rondônia ..................... 244.881-015 557.157.218 127,52 
G:liás .................... -•• 263.678.535 524.879.240 99,06 

"' Rio Grande do Norte ...... 226.154.690 331.021.430 46,37 
z Rio de Janeiro •••.••••••• 188.732.261 293.097.051 55,30' 
~ Dema.i.s Unidades ............ 478.490.022 1.141.172.628 l38,·t9 
;:;;; 

SOM I\ (3) 4. 775.619.819 9. 712.040.274 103,37 

TOTAL (1+2+3) 71.596:963.672 84.814.981.477 18,46 

Fonte: Balanços Gerais da União - 1979/1980 
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RECEITA ORÇAMENTARIA 
1977/1980 

Quarta-feira 14 4227 

Cr$ milhÕes 

ARRECADAÇAO lllCRE11ENTOS HOM I NA IS % 

ESPECIFICAÇI\0 1977 
(1) 

1978 . 
(2) 

1979 
(3) 

1980 
(4) 2/1 3/2 ~/3 

RECEITA ORÇAMEIITARIA 252.605,4 357-704,8 

RECEITAS CORRENTES 252.406,5 353.694,6 
RECEITA TRIBUTARIA 224.686,7 309.624,4 

544.243,7 1.230.018,0 

544.191 .s 1.220.084,5 
484.143,0 1.002.704,3 

41,6 

40,1 
37i8 

52,1 

53,9 
56,4 

126,0 

124,2 
107' 1 

ImportaçãO· --_ - 17.132~9 .. 23.028,3 36.00:5,0 8'1.109,1 34,~ 55,3 141,9 
E::portação :-::::::::~:::::: - 140,1 154,6 20.637,9 - 10,3 13.249,Z 
Atr.União nos- Territórios.. 90,0 138;1 249,3 584,4 53,4 80,5 134,4 
Renda ••••••·••u•••••••••• 70.918,"9 92.417,7 169.818,3 320.3ZS,2 30,$ 83,8 88,6 

FÚiea ••••••..••••• -..••• --;.- 4.240,5 ?.156,3 13.096,1 19.1fJ?,5 68,8 83,0 45,4 
Ju.ri.dica. •••••.••••••••••. 24 .. 444,7 28.485,2 41.884,5 80.6S5,6 16,5 47,0 92,6 
Fo11te ................ u... 42.233,7 56.~76,2 114.837,1 220.512,1 34,4 102,3 92,0 

Produtos IndustriaUur.dos-.. 69.1.10~7 96.891,9 137.663,8 272.1$3,1 39,6 42,1 97,7 
Operações Pina:nc"eiras ...•. 8.797,2 13.164_,7 23.864~4 117.693,7 ~9,6 81,3 :593,2 
Transporte RodoviáPio .•... 2.035,1 2.890,6 4.464,2 10.081,2 42.,0 54,4 125,8 
Lub.Comb. tt Adicionais •••. 29.662,9 41.066,5 52.572.,5 48.302,2 38,'.1 '28,0 - 8,1 
Eneraia EZétrica ........... 5.584,0 9.J8d~3 1!1.218,9 26.800,7 68,1 51.,8 88,1 
Minerais do Pais ••••••••• -~ 2.064,·8 ~.350,3 4.775,6 9.712,1 62~3 42.~5 103.~4 

Ta.:aa ...................... 18.990,2 26.2503 8 38.958,0 85.202,3 32,2 ~8,4 118.~7 
Correçãi:i Uonetári.<i.· ..•• -.... - 901 3 1 1.370,4 4.088,~ - 52,1 198,2 

RECEITA PATRIMOIIIAL 4.774,0 5.983,3 10.602,7 20.483,5 25,3 77,2 93,2 
RECEITA INDUSTRIAL 46,9 8;.,8 90,4 301,3 82,91 5,4 233,3 
TRA.~SFERENCIAS CORRENTES 1~.111,7 24.135,9 28.491,3 109.340,9 71,0 18,0 283,8 
RECEITAS DIVERSAS 8.787,2 13.865,2 20.864,1 87.254,5 57,81 50,5 318,2 

RECEITAS DE CAPITAL 198,9 4.010,2 52,2 9-933,5 1.916,1 - 98,7 18.929,7 

Operações de Créditos •• ... - ~.5003 0 - 9.038, 7 - ., 
AZienar.ão cl• Bens......... 20,7 506,5 48,7 890,51 2.34ii,8 - 90,1L.7~~.:~ 
t.~.orti:ZaÇãõ?a Empréntirr.os. - 3~7 3,5 !1.,3 - I - 0,5 .:. .. , 

__ o_u_t_"'"_•_R-ec_e_._·t_a_s_a.e __ c._ap_i_t_a_t_ • ..I..---1-78_,_2.J... __ -__ ,~.. __ -__ ..l., __ -_ - ~L __ -_ ~~ 

CUNFRONTO ENTRE A RECEITA ESTiMADA E A ARRECADADA 
1980 

ESPECIFICAÇI\0 

RECEITAS CORRENTES 
RECEITAS TRIBUTI\RIAS 

Impostos ................... . 
Importação ................ . 
E:rportação ................ . 
Atr-.União nos Terr>i.tóztios •• 
Renila ••••••••••••••• ~ ...... 

Fisica ····-····· •·· •••. •·• 
Ju.rúl.ica ••••••••••••••••• 
Fonte .................... . 

Produtos Industriat.'izadoa .• 
OperaçõeS FinanCcira.G ••... 
Transporte Rodoviãvio •.••. 
;ub~:f· e q_om~ucttveis . .' •. 
':~erg:u: EZctr~a ......... .. 
f.•t.nera't-S do Pa't-S •••••••••• 

Taxas .....•.•.•....•••.•..•• 
Co"rr'eção Monetária ••••••••• 

RECEITA PATRIMONIAL 
RECEIJA IN':)USTRIAL 
TRANSFERt::-.fC IAS CORRENTES 
RECEITAS DIVERSAS 

~ECEITAS DE CAPITAL 
OperaçÕr.iS âa Créditaa ...... 
A l iar.ação de Bens •••••••• : -
Ar.:.ort::izaçd<Fde E:nrprástimos •• 
Tra."''.sferên_cias de CapitaZ •• 
Outras Receitas de CapitaZ. 

TOTAL 

Estimada 
(A) 

Arrecadada 
(B) 

t".afor 
Arrecadação 

877.669- 300.000 1. 220.084.548.855 342.415.248.655 
694. 300. DOO. DOO 1. 002. 704. 3~0. 435 308. 404.340.435 
625.020.000.000 913.415-599-994 288.395-599-994 

48.000.000.000 87.109.128.475 3'9.109.128.475 
270.000.000 20.837.931.461 20.367.931.461 
250. ooo. 000 584.403.602 334.403.602 

240.000.000.000 õ20.335.227.134 80:335.227.1:!4 

14.200.000.000 
73.300.000. 000 

152.500.000.000 

207.000.000.000 
27. soo. 000.000 

6. 000. 000. 000 
70.000.000.000 
20.000.000.000 
6.000. 000. 000 

67.516.000.000 
1.76~.000.000 

9-950.000.000 
116.820.000 

82.164.000. DOO 
91.138.480. DOO 

193-700.000 

150.000.000 
8. 225.000 

34.475.000 
1.000.000 

19.167.634.857 4.96?.534.857 
80.855.611.717 7.355.611.717 

220.512,080.560 68.012.080.560 

272.153.087.632 
117.699. 608.'$92 
10.081.111.818 
18.:!02.210.97<1 
25.800.730.229 
9. 712.010.274 

85.202.332.482 
4. 086.407.959 

20.483.534.217 
301.341.045 

109.340.866.268 
87.254.466.890 

9-933.453-127 
9. 038.721.533 

890.442.191 
1. 210. 22e 

18.365 
812 

65.153.087.632 
90.199. G!J8.3!)2 

4.081.141.818 

6. 800. '130. 269 
3. '112.04?1.274 

17.686.332.482 
2.322.407.959 

10.5"3·3-534.217 
184.521.045 

27.176.866.268 

9-739-753-127 
9.0J8. 721.5JJ 

740.442.191 

Menor 
Arrecadação 

21. 69'1. ?89. 02ô 

3.884.013.110 

- I 3.954.77d 
31.4SS.êJ~l 

.%s.1ss 1 

877.863. 000. 000 1. 230. O 18. DO 1. 9621 352.155.001.332 

CrS 1 00 

1 nc rcme:-1 % do ! tem 
to% dC no Totai 

B/A Arrecadado 

39.0 
44,4 
45,1 
81,5 

7.543, 7 
IJ3,e 

33,5 

353 0 
10,0 
44,6 

31,5 
328,~0 
ss.o 

- 31,0 
34,0 
61,9 

26,2 
131,6 

1D5,S 
157,9 
33.1 

- 4,3 

5.028,3 

~93,6 
- -48"'1 
- 99,5 
-~9.o~2 I 

!;O, t 

gs,1 

1,6 
6,6 
17~9 

22,1 
9,5 
0,8 
3,9 
2,2 
0,"8 

6,9 
0,3 

1,7 

8,9 
7,1 

0,8 
o,? 
0,1 
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Estimado em Cr$ 6.000.000.000,00, o ImpostO. sobre 
os Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal e 
Interestadual de Pessoas e Cargas produziu Ci-S 
10.081.141.817,31. Superou a-eStiinai"iva eín 68,-02% e o 
exercício _anterior em 125,82%. 

Já o Imposto sobre CircUlação de Mercadorias gerou 
a receita de Cr$ 575.825.240,51. Cresceu, em relação a 
1979, 136,04%, e, sobre a estimativa, 134,36%. __ A 
estimativa ficou em Cr$ 245~"too.ooo;oo-. - ---

0 Imposto sobre TranSmisSão de Bens Imóveis foi o 
que apresentou menor participação para a formação _da 
Receita Tributãría. A preVisão "era de Cr$ 4.300.000-,00 e 
a arrecadação chegou a Cr$ 8.578:361,95~ --

A arrecadação das taxas superou em 118,70% o 
exercício anterior, e a CoFreçãó Monetária incidente nos 
tributos foi estimaáa em Cr$ 1.764~000.000,00 e_- teve 
realização de CrS 4.086.407.958,58. A elevaÇão fOi de-
198,18%-sObre o exercício anteriàr. 

A Receita Patrimonial marcou CrS 20.A83.5J4.217,41, 
maior 93,19% qUe a de 1979. E a Receita Industiial, 
prevista em Cr$ 116.820 mil, foi ·realizada em Cr$ 
301.341.044,87, superandO-em 233,41% a arrecadação do 
exercíciO de 1979. 

Relativamente âs Transferências- CorfC:iitCS; 
totalizaram em 1980, Cr$ t09.340.866.268,02,~creScendó-
283,77% sobre 1979. Participou com 8,89% pã.ra---=-a 
formação da Receita OrÇairieritâria. · - -· -~ 

A parcela de Receítas Diversas teve arrecadação _de 
Cr$ 87.254.466.889,79. Não atingiu a estimativa, mãs 
apresentou 318,20% de crescimento sobre o exercício 
anterior. 

As Receitas de Capital, com CrS -9.933.453.127,24, 
também excederam à estimativa. 

Fixada em Cr$ 877.853.000.000,00 pela Lei de Meios, 
a Despesa do Tesouro Nacional para 1980 foi elevada 

DISCR1MINAÇAO 

DESPESA ORÇAMENTARIA 

DESPESAS ~CORRENTES 
DESPESAS DE CUSTEIOS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

para Cr$ 1.240.718.141.309.3l,_em Virtud~ d~s crêditos
adicionais abertos e reabertos no exercício. Para o 
aumento contribuiu tambêm a ·criação de Reserva 
Especial pelo Decreto-lei 1.742/79. 

-o-Tiibunal de Contas consignou o total da Despesa 
Realizada__ em Cr$_ 1.190.994.078.425,15. Mas a 
Secretaria Central de Controle Interno-SECIN lançou a 
mais a quantia de Cr$ 67_.615~617,72. ~que consignou 

-dispêndios de Cri 1.899.055.000,00 a cargo da Justiça 
Eleitoral, quando o· valor real foi d_e_ Cr$ 
1.831.439.382,28. 

Sobre ri disccirdâilcia, infornla ~ SECIN, ao Tribunàl 
· -ae -contas da untã_o: -o - • • -- -

"Justiça Eleitoral - Balªnço_-Geral incorporou 
despesa àquele órgão Judiciário --pelo montante 
liberação cotas. Esse critêrio tim sido adOtado 

~ vir(Ude Justiça Eleitoral não fornecer .balancetes. 
Procedimentos contábeis estão sendo ii'õplantados 
neste. exercício, com orientaçãO desta SJ:CIN 
atravês curso treinamento iniciado dia onZe maio 
corrente." -

o-· Ministério da Educação e Cultura foi o Que, em 
temias nominais, maior dispêõdio incorporou aos seus 

·reêürsos· originários·. O Mirilsférlo do--Iri.terlor, 
s_ontemplado n·o Orçamento com Cr$ 9.606.300 Jtiil, 
Conseguili_- o aáêscimO- de Cr$ 26-.991:640 Iiiil-eri1 sua 
dotação, numa variação perce?tual de 180,98%, _ 

Houve, no decorrer do exercício~ os segUintes Saldos: 
Orgio CrS 1,00 
Ministério da Indústria e do Comércio -=-4.920.046.942 
Ministério das Minas e Ener-gia 4.870.066.012 
Ministêrio da Prev. e Ass, Social 3.946.097.753 
Ministério dos Transportes 4.766.252.654 

1977 
(I) 

DESPESA DA UN IAD 
1977/1980 

1978 
(2) 

1979 
(3) 

Novembro do 1984 

Encãrgos GÚais da Uilião 
Fmido Nacional de Desenvolvimento 

3.447.791.367 
5.574.084.408 

Transferências 
Municípios 

Estados_, DF 
17.495.078.249 

Tais saldos provieram: a) de dotações orçamentáriaS 
destinadas ao Programa de Mobilização Energética e 
vinculado às -re_ceitãS õriundas da Taxa Rodoviãria 
ÚniCa e da Cota-Parte do custo do Petróleo Importado e 
distribuído aos Ministêrios da Indústria e do Comércio 
(Cr$ 4.62!.654.326,79) Minas e Energia, Cr$ 
4.621.658.798,52) e dos Transportes (Cri: 
1.621.056.379,04); b) da contribuição da UniãO para o· 
Fundo de Liquidez da Previdência Social, vinculada à 
Cota da Previdência e destinada ao Ministério da 
Previdência e Assistência SOcial (Cr$ 3.450.000.000,00); 
c) de crédito à conta de recursos ordinários (Cr$ 
3.020.400.000,00) destinados ao Programa de Apoio à 
ExportaÇão- e~ Valgriza~o Econômica; d) de_ recursos 
vinculados às Secretarias do Fundo Nacional de 
TeleCoffiUníciições (CrS 2.0_(7.190.695,46) destinados à 
partiCípação da União no Capital da Telecomunicações 
Brasileiras S.A.;- e) de recursos vinculados ao Imposto 
Ú~iCõ sobre Lubrificantes e Combustíveis Uquidos e 
Gasosos (Cr$ 1.619.252.71 1.84) a cargo do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; f) de 
crédito. especial aberto pelo Decreto n9' 84.945/80 (Cr$ 
10.000.000.000,00) para Transferências a Estados, 
Distrito Federal e_ Muf!icípios; g) da Cota-Parte dos 
Estados_, Distrito Federal e Municípios (CrS 
6.4&3.977.102,96) do -Imposto Único sobre Lubrificantes 
e- êOfra)ust1yeis pquidos e Gasosos. 

·O COmportamento da Despesa pode ser observado 
nos quadros que seguem: 

CrS mt I 

INCREMENTOS 
1980 NOMINAIS % 
(4) 

2/1 3/2 4/3 

247.465.754 356.000.370 521.135.674 1. 190.994.078 43,9 46,4 128,5 

147.031.388 216.798.745 338.118.826 784.084.071 47.5 ~6,0 131.9 
49.550.519 6}.616.387 111.807.537 227. 498. 779 28,4 75,8 103,5 

PessoaZ. Civi't •••••••••••••••••• 14.056.486 i1. 233.595 31.931. uo 56.498.905 SlJ-1 50,4 76J9 
Pessôal Nititar ...................... 16.313.446 23.119.808 34.208.605 66.771.559 41,9 47,8 95,2 
Obrigações Pa~rimoniãis - ••••••• - - 1.606.976 3. 379.716 - - 110,3 
o-o~.tros Custeios -•• ·-· •••••••• ~ ••• 19.180.587 19.232.984 44.060.816 100.848.598 o,s 129,1 128,9 

TRANSF'ERENCIAS CORRENTES 97.480.869 1 53· 182. 351Í 226.311.289' 556.585.292 57,1 47,7 145,9 

Inativos ···········'····-··~-~ ••• 12.806.318 18.741.738 30.030.042 53.090.106 46,3 6.0, 2 110,1 
Pensio_nistas ....................... 5.119.472 7.445.155 13.611.224 28.627.311 45,4 82,8 110,3 
SaZário-Famttia ••••••.••••••• -; ~ 994.278 1.471.608 1. 739.979 3.168.148 48,_0 18_, 2 82;,1 
Pess-oaZ A&n. Descentralizada ••• 28.838.155 40, 723.667 58.710.064 120.543. ~02 41,2 44~2 105,_3 
Outr.as Transferências ·········· 49. 722.646 B4.80o.zeo 122.219. 980 341.156.125 70,5 44,1 179J1 

DESPESAS DE CAP I TAL 100.435.366 139.201.625 183.016.848 406.9 I O. 007 38,6 31,5 122-,3 

IniJestimentos ••••• , •••••••••• -;.. 36.134.161 26.700.906 35.599.591 92.27$.011 - ·2ô,1 33, J:~ 159,2 
InversCes Pinã.r.r::ei:-ãa ._-. .••••••• 17.120.958 26.111.077 8.140. 585 lõ. 0?0.183j 52,5 - c e, a/ so,s 
Trar.s[erências de Capital ....... 47.180.247 86.389.613 139.275.672 l01. S$3. 7~~1_ 83,1 61,Z 116,5 
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DESPESA POR FUNÇOES SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA 

F u N ç o E s 

Legislativa ................... 
Judiciária ··················· 
Administração e Planejamento 

Agricultura .................. 
Comunicações ················· 
Defesa Nacional e .Seg.PÜbl ica. 

Desenvolvimento Regional ····-·-
Educação e-Cultura ...... -.;. -· -·-
fnergia e ReCursos MinÇ!rais .. 
Habitação e- Urbanismo ......... 
lndüstria.Comérclo e ""Serviços. 

Relações Ex-ter I ores - -- -

·········· 
Saúde e Saneamento ··········· 
Trabalho ........................ 
Assistência e Previdê-n-cra- •• -•• 

TranSporte .... o. o.--· .. ·-----·--. 

TOTAl GERAL 

1980 

Despesas Despesas 
Correntes de Capital 

8.466.060.677 1.225.903-343 

8.817.453.613 512.5)8.215 

116;sos.l91.523 74.488.886.927 

85.494.113.500 10.722.22).231 

1.560.17].)10 11.3 72.53 5. H2 

92.882.323.058 13.556.297.574 

68.298.906.661 115.320.99).00~ 

9o;8o5.789.625 9.62).660.)16 

. 3. 763. 9l1.064 )8.917.614.494 

164.245.891 3-373.455-566 

4.325.215.997 23.679.444.196 

6.082.702.588 248.818.774 

22.283.Z18Sg4 6.564.398.116 

5.141.988.038 266,325-715 

1 4 4. 3 42. 2 6 5. o-z9 1.588.881.956 

65.146.507.985 95_.448.0)0.307 

784.084.071.153 406.910.007.272 

DESPESA DA UNIÃO 
1977/1980 

C r$ 1 00 

TOTAL % 
S/Tota1 

9.6g1.964.020 0,8 

9.329-991.828 0;8 

250-998.078.450 21,1 

96.216:3)6.733 8,1 

12.932.712.842 1,1 

106.438.620.6)2 8,9 

18).619.899.669 15.4 

100.429.44.9-941 8,4 

42.681.525.558 3. 6 

3-537-701.457 o ,3 

28.004.660.193 2,4 

6.331.521.)62 o. 5 
28.847.616.710 2,4 

s.4oB.Jl3-75J o. 5 

145.931.146.985 1 z, 2 

lG0.594.538.zS2 13.5 

1. 190.994.0~ª-~25 1 c o. o 

----------------------------------~-----------,----------r----------,----------,--,1~N?cRõ'iE~M~~~O;LL 
MiN1ST~RIOS E ORGMS 

OESPESA TOTAL 
PODER LEGISLAT1VO 

~:aaz~~~~~u~~~.::::::::::::::::::: 
Tribunal. de_~CQntçza _th._Uni(iq ............ . 

PODER JUDI.CIARIO 
Sunremo Tl•ilnir.al Federal ....••..••••..• 
Tr.i:bw.al. Federal de Recux>sos ...•••.••.• 
Justiça NiZ.itar ....... ............... o o. 

Justiça EZ.ei_toraZ. .•... ,; ••• • .••.•••. o • •• 

JiJ.st0a ik:t-Trabal.ho ..• : •• ~ .•..•. ••...•. 

~~:;~~ ~~ãz;~a; -~81~~r::i~~~a.::::::: 
PODER EXECUTIVO 

~~~!-~~~fo~ dada A~%'~~~~a ·:: ·:::::::::::: -. 
~~~~~~~~ =~/~~~;~~g~~e;.:::: :-_:_~: ~~ 
~fi~i:;~~ib ~ ~~~~~ ~-~~~.:::::::
~~~~~~i~fo ~ f~~~;~.;. &, • ê~;~fui~ ~-:': -
!>.t.nt.st~t.o do_ Ir.terwr •.•.•.•.••••••.•• 

~}~~~;;~~ ~ ~~~~~ ::::::::::~::::::: 
l·!ir._istéroio das Nir_.as _e Energia • •.• •.•• -•• 
Ministé~o ·âa Prav. e Assist._ Soéi:àl .•. 
f.:~n~s tfzõ~à-das- Re;_Z.ações EXteriores-...... 

~~~i!~i~~ ~ ~~~t:zh~~:::::::::::~_!:~~::-~ 
f.1i.nistériõ dás Tran:;portes ............. -- .. . 

Encaraos Geí-ais da União~ .• ; .... ~ • .-;.-;~-. 
TransferênCias Estados., DF e Territórios. 
Func!o Nacional de Des:2nvolvimento'-'-"'"---..__._ ... ~. 
Fundo Nacional de A;::ooio Oes.Urbano •••••• 

1977 
(1) 

1978 
(2) 

1979 
(J) 

N0111NAIS ~ 

2/l )/2 4/3 

247.466.755 356.000.370 521.135-674 1.190.99~.078 44 46 129 
1.959.166_ ).0)4.485 4.986.399 9.28).844 55 64 86 

986.878 
784.897 
217.591 

2.284-716 
88.721 

102.666 
135.984 
491.986 

1.148.098 
212. 7'.10 
106.621 

98.753-593 
.;. '144.109 
a. 696.485 
5. 054.384 
1.525. 221 

16. 642~-406 
12.EOB.022 
4. 568. 77S 

'115_._618 
3. 849.328 
1.191. 358 
7.984.186 
1.860.218 
8. 563.036 
1.436. 705 
4o 4G2. 938 
1. 592.227 

16.179.577 
67.521.712 
4).956. 733 
2URm 

1.4_61.419 2.602.878 6.060.4Eii 58 71 102 
1.181.500 1.8$0"186 3.192;_172 61 60 69 

391.566 593.336 1.031.214 58 62 74 
J,4G8.53S 5.412.137 9.746.617 52 56 80 

130.514 186o63? 313.45? 47 43 68 
110.590 241.192 452.1ii8 37 75 87 
202.007 309.866 515.237 48 63 /iS 
830.528 1.059.048 1.899.055 69 28 7.9 

1.689.267 2.810.016 5.072.174 47 60 81 
314.622 684.465 1.073.453 48 E6 8~ 
161.121) 220.915: 421.093 51 37 91 

137-992.298 208.)18.1)1 4)4.~62. 702 40 51 109 
5o505.621 8.445.4?3 20.609.3-f!J ~'( 53 144 

11.387.489 16.422.114 32.997.183 31 .1.! 101 
7.178.367 10.393.092 21.847._536 42 15 110 
1.669.712 1.972.686 1.912.604 9 18 - 2 

23o738o802 38o282.0S3 ?3.'896.183 53 51 93 
17.5BJJ.8M 24.908.234 50.886.$52 37 42 104 

'1o2?2.523 10.513.111 19.189.029 59 45 83 
903.335 1.921.356 12.181.06.1 Zô 113 53·1 

5. 444.599 13.944.350 35.585. Oí4 41 155 162 
1.686.'123 2.4]6.181 4o992o020 42 4J 107 

1t~~~J~~ l~:~~g:~~~ -~~:~~~J~~ ~~ n A~ 
11.94'1.153 15o'171.955 25.251.615 40 $2 60 

2.134. 612 3. 040. 8!19_ 5. 551.52-1 49 ·12 53 
6.458.594 9.476.308 16o390.U6 45 47 73 
2. 532.469 3. 206.595- 5o 24?.1U 59 27 64 

1B~Sf11.497 2~.168.945 62.190.E06 21 53 121 

gJgug 138.769.526 m:m:m ~~ ~; m 
46.150.272 

1~UR\~§ 1l2·_30C2.)Ó H I Z2 135 
4,;.:'8;;5~4;·,0:;5;;;2..J..:-'~4;,;·9~7,:1::·:.G\:.;0~-,;1;;;J;;,;·-8:..1;.:6~.o__::.~...E....!,_~...:.;:~ 

(*) lõ'lcluslvc .as despesas .at1nentes aos subanexos 11Encargos F•nsncclt-os da União 11 c "Er,cargos ?rev1denciárics da Lini~o. 
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DESPESA POR 0RG~OS, SEGUNDO A SUA NATUREZA 
1 ~ao. 

0RGIIoS E MINISTERIDS 

Câmara dos Deputados ••••••••••••••••• 
Senado Federal •••••••••••••• , •• , ••••• 
Tribunal de Contas da Uniio .;: ••••••• 
Supremo Tribunal Federal • , •• ,, • , ••••• 
Tribunal Federal de Recurso$ • , ••• , ••• 
Justiça Mi I i ta r •••••• , ................ . 
Justiça Eleitoral •••••••••••••••••••• 
Justiça do Trab.!~lho ••••••••••••••••.•• 
Justiça Federal de la. Instância ••••• 
Justiça do DF e dos Territórios •••••• 
Presid~nci~ da Rep;bltca ••.•••••••••• 
Ministério da Aeronáutica •••••••••••• 
Ministério da Agricultura .'H•········ 
Ministério das Comunicações •••••••••• 
Mlnistêrid da Educação e Cultura ••.•• 
Minlstério do Exército ·····~·····--······ 
Ministério da Fazenda ...................... .. 
Ministério dã Indústria e do Comércto. 
Ministério do Inter-ior ................ . 
Ministério da Justiça ................ . 
Ministério da Marinha ................. . 
Mtnistêrio das Minas e Energia 
Ministério da Pre~. e Assist. Social •• 
Ministério das Relaçõe-s Exteriores~·· 
Ministério da Saúde ............ · ........ . 
Mini5térto do Trabalho ••••••••••••••• 
Ministério dos Transportes ••.•••••••• 
Fundo Nacional de Desenvolvimento •••• 
Encargos Gerais da União ............. . 
Transferências a Estados, DF e Munic •• 
Fundo Nacional de Apoio ao Des.Urbano. 
Encargos Finánceiros da União -
Enearços Previdenciiflos da Uniio •••• 

TOTAL 

Despesas 
Correntes 

Despesas 
de Capital 

4.992.084.354 68.374.281 
3.086.237-500 105.~34.500 
1.024.234.862 6.978.846 

299-261.827 14.175.076 
430· 792.576 21.375.100 
493.429.019 21.808.259 

1.866.651.000 32.404.000 
4.979-460.878 ~2.712.704 
1.06!.219.143 12.233.853 

388.891.894 32.201.472 
19.409.825.114 1.199.520.565 
26.587.587.492 6.409.595.922 
16.785.685.787 5.061.849.233 
1.560.177-310 382.426.228 

67.826-772.629 6.069.390.871 
44.657-720.034 6.228.632.402 
17.586.082.470 1.612.946.038 
3.057-075.862 9.123.985.196 

11.944.353-370 24.640.660.541 
4.711.418.207 280.601.373 

27.968.657.228 3.711.011.531 
3.346.260.615 10.169.17"3.373 

25.218.475-931 33.139.316 
5-302.702.588 248.818.774 

14.307-075-142 2.083.160.594 

I 
5.141-388.03! 105.725.715 

36.664.345.191 25.526.461.155 
64.664.704.842 67.641.531.750 

I 72.588.159-217 73.343.146.910 
100.160.412.556 116.268.567.292 

1 89.657~235.638 1~:~~~:~~~:~~~ 
:106.315-692.833 -

TOTAL 

5· 060.458.635· 
3.192.172. 000 
1.031.213-708 

313.436.903 
452.167.676 
515.237.278 

1.B93.055.ooo 
5-072.173-582 
1.073.452.996 

421.033·3% 
20.609.345.673 
32.997.183.414 
21.847.535.020 
1.942.603.538 

73.896.163.500 
50.886.352.436 
19.193.o2B.5oa 
12.181.061.058 
36.585.013.911 
4.992.019.580 

31.679-668.759 
13.515.433.588 
25.251.615.247 

5.551.521. 362 
16.390.235·736 

5.247.113-753 
62.1~0.806.346 

132.306.236.592 
145.931.306.127 
216.4;:8.~75.8~8 

10.816.000.000 
'i,25.202.700. 040 
.,1 06.3; 3. 69L 839 

1.190-9i4.C78.~25 
·~ 
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% 
s/Total 

0,4 
0,3 
o. 1 ---
0,2 
o. 4 
o. 1 -
1. 7 
2,8 
I ,8 
0,2 
6,2 
4,3 
I ,6 
1. o 
3. 1 
0,4 
2,7 
1,1 
2,1 
0,5 
1. 4 
0,5 
5,2 

11,1 
12,3 
18,2 
0,9 

1 o ,5 
8,9 

~ o c. o -

J ustlll<açio As Despesas Comontes (Cr$ 784.084.071.,152,78) C<?r· 
responderam a 65,83% das Despesas Orcamentáriás, 
dividindo-se ~m Despesas de Custeio (ÇrS 
227.498.778.905,00) e Transferência Correntes (Cr$ 
556.585.292.248,00). Destas, convém salientar as Trans
ferências a Instituições Privadas ( +4.325,51 em, relação a 
1979) e os Encargos da Dívida Interna (+897,81% sobre-
1979). 

_ Ante o exposto: •. oPinamos pela aprovação do presente 
projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 8 Q.e novembro de 1984. -José 
LlnS, Pr~iciente em exercício. -Roberto Campos, Rela
tor- Carlos Lyra- Amaral Peixoto- Passos Piirto

-Octivio C8rdoso- Jorge Kalume- Guilherme Palmeira 
- Almir Pinto. 

o--presente projeto destina~se a beneficiar grande 
quantidade de pessoas enfermas, portadoras de surdez, 
que carecem de aparelho para a sua correção, mas que 
precisam chegar aÕ sacriflcio finanCeiro para tanto, eis 
que geralmente são importados e não gozam de qualquer 
favorecimentO fiscal. 

No exercício de 1980, as Despesas com Pessoal- que 
incluem Pessoal Civil, Pessoal Militar, Obrigações Pa
tronais, !nativos, Pensionistas, Salârio-Fattúlia e Pessoal 
da Administração Descentralizada - chegaram a CrS 
342.079.347.988,00 (+99,07% em comparação com o 
exercício anterior. 

Sobre esse item, o Tribunal de Contas verificou a dife- -
rença de CrS 3.379.716_.572,00 Dos ·balançOS -pois a 
verba apontada seria de apenas Cr$ 338.699.6_31.416,00. 

A SECIN explicou que tal diferença "deve-se ao cri
tério adotado, de considerar D~ com Peasoal no re
latório, excluindo~se Obrigações Patronais, que são de
correntes de Pessoal, porém, não Despesa com Pessoal 
conforme classificação orçamentâria''. Para a SECIN, a 
referida despesa ficaria "melhot cabivel no sistema de 
Previdência Social". 

Os Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial 
e dos Órgãos da Administração Indireta foram alvo de 
minuciosa análise, tendo sido comprovado que, apesar 
das dificuldades enfrentadas no exercício em estudo, o 
Brasil conseguiu superar entraves e Crescer economica
mente. A sociedade pagou alto custo, mas a Autoridade 
realizou esforços, no -sentido de abrir perspectivas para 
futuro melhor. 

O SR. P!!ESID!>NTE Moacyr Dalla)- O Expedien· 
te lido vai à publicação. - · 

Sobre a mesa, projeto de lei que via ser lido pelo Sr. l"'· 
Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•228,DEl984 

Autoriza deduzir da renda bruta das pessoas flsl· 
<U, ~eltas à tributa~ do Imposto de renda, as eles
pesas com a aquisição de aparelho para correção de 
surdez, na forma que especlflca. 

O CorigrC:SSo Nacional decreta: 
Art. l <i Incluem..se entre as despesas com hospitali· 

zação, mêdico c dentista, autorizadas a serem abatidos 
do rendimento bruto das pessoas f'lSicas sujeitas ao im
posto de renda, os gastos com a aquisição de aparelho 
para correção d_e surdez, desde que comprovadamente 
necessário. 

Art. zq Esta lei entrarâ em vigora na data de sua 
publicação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrârio. 

. _Afillal, ~-surdez_ também é uma efermidade que neces
sita de tratamento médico, havendo casos, muitos, em 
que se exige cirurgia e uso de aparelho, nada justificando 
a atual discriminação da legislação tributária. 

Neccssârio lembrar, ainda, que os aparelhos destina· 
dos a corrigir a surdez geralmente são importados e, con· 
seqOentemente, de alto valor aquisitivo, não raro fora do 
alcance das pessoas Comuns~ sempre aumentando o seu 
custo na mesma proporção em que ê reajustado o valor 
do dólar. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1984. - Nebon 
Carneiro. 

ÃS Comissões de Constituição e Justiça e Finanças 

O SR. PRESID!!NTE (Moacyr Dalla) - O projc1o 
lido serã publicado e remetido às comissões competen
tes. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - a presidên· 
cia recebu as mensagens n"'s 210e2ll, de 1984 (n'IS421 e 
422/84, na origem), de 12 do corrente, pelas quais o Se· 
nhor Presidente da República, nos tennos do disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com 
item III do art. 2'~ da Resolução n"' 62j75, modificada 



Novembro de 1984 

pela de n' 93/76, ambas do Senado Federal, solicita au
torização para que os governos dos- Estados do Espírito 
Santo e da Paraíba possam elevar o montante de suas 
dívidas c_onsolidadas. 

As matêrias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Cosntituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - a presidên
cia recebeu a mensagem n"' 212, de 1984 (n"' 423/84, na 
origem), de 12 do corrente, pela qual o Senhor Presiden
te da República, nos termos do artigo 42, item VI, da 
CoristitulÇão; e de acordo com art. 2'~' da Resolução n.,. 
93f76, do Senado Federal, solicita ·aUtorizaçãO para que 
a Prefeitura Municfpal de Vitória (ES), possa Contratar 
operação de crêdito no Valor de CrS 13.254.670.000 (ti"e
ze bilhões, duzentos e cinqUenta e quatro milhões; seis
centos e setenta mil cruzeiros). 

A matéria será despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e justiça e de Municípios. 

O SR. PRESID~ (Moacyr Dalla) - a presidên
cia recebeu, do Governador do Estado do Espírito San
to, o oficio n9 S/25/84, solicitando, nos termos do item 
IV do art. 42 da ConstituiÇão, autorização do Senado 
Federal a fim de que aquele estado possa realizar opé
ração de empréstimo CX:tirno, no valor_ de USS 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares), par os fins que 
específica. 

A matéria fii::ará aguai-dando, na s·ecrefaria-geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessârios. 

, O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - cm sessão 
anterior fói lido o requerímcinto nt285, de 1984, de auto
ria do Senador Martins Filho e outros Senhores Senado
res, solicitando que o tempo destinado aos oradores do 
expediente da sessão ordinária do dia 20 de novembro 
próxímo seja destinado a homenagear a memória do ex
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

O requerimentO deixou de ser _v_otado naquela oportu
nidade, por falta de quorum. 

Passa-se~ agora, à votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Será cumprida a deliberação_ do Plenário. 

O SR. PRESID,ENTE (Moacyr Dalla) - Há oradores 
inscritos. -· -- _ _ 

Conc"edo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixo_to, 
para uma breve comunicação-. -

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS - RJ, Para uma 
comunic:ição. Sein revisão do orador.)- Sr. _PI:~dente, 
Srs. Senadores: 

Faleceu, ontem na cidade paulista de Guaratinguetâ, 
D. Antônio de Almeida Júnjoi, antigo Arcebispo de Ni
terói. Era u_ma das fr&U:ras iriaiS- errifnCntes da Igreja bra
sileira. Notável orador, as suas obras foram publicadas 
em livr'os e em vários jornais de todo o País. 

D. Antônio era Conhecido nos meios acadêmicos,~ co
mumente era convidado pelos alunos das Escolas de Di
reito, Medicina, Engenharia, para paraninfo, e produzia 
obras notáveis. Muitos pensavam que ele era médico, 
que era engenheiro, que era advogado. Era um homem 
estudioso, possuidor de uma grande biblioteca, e que se 
fechava no seu gabinente trabalhando horas a fio. 

D._Antônio era um patriota. Nas data comemorativas 
dos acontecimentos pátrios. ele convoca seus diocesanos 
e fazia realizar grandes cerimônias. 

Foi Bispo de Montes Claros, Arcebispo de Recife e 
Olinda; e, ultimamente, Bispo de Niterói, atê afastar-se 
de vez, devido a sua avançada idade. 

Ainda na semana passada, na Colnissão de Finanças, 
relatei uma mensageip do Poder ExecUtivo concedendo 
uma pensão a essa grande figura. ln felizmente, não tive
mos no plenário ocasião de nos pronunciar aprovando a 
sugestão presidencial. Mas fiz, através dos seus parentes, 
chegar ao seu conhecimento que o Senado da República 
concordava ir ao encontro de suas necessidades, porque 
ele, como todos os verdadeiros bispos, deixOu suas ativi:. 
dades quase que na miséria. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

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

O Sr. AMARAL PEIXOTO - Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro:-- V. Ex~. nesta, oPortunidade, 
traduz o sentimento de todos os que conheceram, e com 
ele conVivi::ratn, nas diversas dioceses e bispados onde 
exerceu_ o_ seu sacerdócio, a figura de D. Antônio, por to
dos nós reverenciado. ~ bom que V, Ex~_ consígrie Dos 
Anais o pesar de todos nós pelo falecímento de quem 
tanto_seryiu à Igreja, Q_ifundiu a do_!.ltrina católiça, e aten

-deu àos reclain.o~ da Sociedade. Muito obrigado a V. Ex• 

O -SR. -AMARAL PEIXOTO - Muito agradeço o 
aparte do nobre Senador Nelson Carneiro. Peço a V. 
Ex•, Sr. Presidente, que faça Chegar ao atual Arcebispo 
de Nitefói expreSSã.o do nosso pesar. 

O-SR. Gastio Müller ---V. Ex• me concederia um 
aparte? 

Q _$R4 AMARAL PEIXOTO - Ouço o nobre Sena
dor Gastão MUller. 

O Sr. Gastio Mü:11er- Senador Amaral Peixoto, nes-
te momento, falo em nome da Liderança do PMDB, por 
detennina~o do Senador Humberto Lucena, aqui pre
sente, e me solídarizo com V. Ex', com o povo de Nitero

~i, com o povo do Estado do Rio de_ Janeiro, enfim, e com 
a família do falecido, fazendo nossas, do PMDB, as pa
lavras de V. Ex', quando se refer~ a e$_a figura insigne da 
Igreja que infelizmente desapareceu. 

O SR. AMARAi.. PEIXOTO - Muito obrigado a V. 
Ex' Realmente, o meu pronunciãrrierito iião é um pro
nunCiamento -parti<fário, é o pesar de todo o Senado pelo 
desaparecimento de uma das maiores figuras da Igreja 
Católica brasileira. 

Muito_ ??~-~~do, Sr. _Presidente. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
pãlãvra ao nobre Senador Mauro Borges, por permuta 
com o Senador Fábio Lucena. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- G6:Pronuncia 
o seguiiite discurso-.)- Sr; Presidente, Srs. Senadores: 

~-- Tenho a grande honra dC Ocupar esta tribuna para 
saudar um pais nosso irmão, que como nós tem raízes na 
cultura latína. Quero saudar aqui a Roménia, e presto 
minhas homenagens, em nome do povo _brasiléiro e do 
Congresso Nacional, ao representante daquele pais ir
mão, o Embaixador Gheorghe Apostai e seus aUxiliares, -
cuja atuação tem sido fecunda no- desenvolvimento de 
laços fraternos entre a Romênia e o Brasil. 

A família de nações latinas se projeta com grande 
forç_a na comunidade internacional de nossos dias. A la
tinidãde ócupa a maior p"ai-1e-das terras do Novo Mun
do. E no continente europeu as nações latinas ocupam a 
maior parte da Europa mediterrâ-nea. O limite oriental 
da família latiDa é a Romênia que manteve sua identida
de cultural apesar de isolada geograficamente dos outros 
povo latinos. Porque a Rornênia é um país que tefn limi
tes ao norte e nordeste com a União Sociética, a oeste 
com a Humgria-e Iugoslávia, ao sUl limita-se cooi.iBul

-g"ár"ià e'ã.leste ê. ban~ada pelo Mar Negro. 
-Os ~ovos dâcio-gefas incorporaram a cultura latina 

multo arites da Europa toffiar a atual configuração Cultu
ral. Após Os dáciOs se tornarem um povo latino, hã qua
se 2. milénios, ocorreram as grandes mig-rações de povos 
-que viriaffi, mais iarde, -desenvolver-se nas- diversaS et
nias da Europa atual: godos, hunos, gépidas, âvares, es
lavos, búlgaros, pechenegues, húngaros, cumanes, tárta
ros. O poVO rOineJio esteVe ria "trajetória de todos estes 
povos, sem, contudo, sofrer modifiCações em suas carao
tedsficãs etnolingilísticas e etnoculturaís. "O rio paSsa, 
as pedras ficam" -afirma a sabedoria popular romena. 
Stefan Pascu -afirma que "passafam as Vagas dos Povos 
migratórios e o povo romeno ficou". 
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Contudo, devido ao movimento politico de expansão 
de estados vizinhos, a- grande comunidade etnocultural 
romena foi dividida em 3 países de fala mmena: a Tran
silvânia, o ]>aí~ Rom~no e a Moldávia. A união de todo o 
povo romeno em um Ó.çtico país tem sido uma idéia-força 
que é aCalentada através da -Idade Média e da Idade MoM 
.derna. Outra idéia-força tem inspirado o povo dos países 
romenos: __ a manutenção de sua independência contra 
~~ndências de _dominação manifestadas por estados vizi
nhos: o-reino húngãro, o reino polaco, o impêrio otoma
no, o império habsbúrguico e a Rússia czarista. · 
. A_Romênia jamais desenvolveu guerras de conquista. 

As lutas e aspirações do bravo povo romeno sempre fo
ram pela preservação da própria ídentidade e conquista 
da soberania política. A primeira vez que os países rome
nos foram uriificados em um só pais foi em 1600, em luta 
comandada pelo príncipe Miguel, o Bravo. A unidade 
conquistada por Miguel foi etemera, mas os romenosja~ 
mais esmorecerá.m em sua luta pela autodeterminação. 

O povo romenO considera que a idéia-força milenar de 
união e independênCia se concretizam no dia 23 de agos
to de 1944, a data nacional, quando o povo romeno e 
suas forças armadas lograram êxito em sua insurreição 
nacional antifascista e antiimperialista. 

A partir de 23 de agosto de 1944, a Romênia inicioU 
uma arrancada que a colocaria entre os países mais de
senvolvidos e orgulho da comunidade de nações latinas. 
Não podemos deixar de reconhecer as grandes conquis
tas do povo irmão só__ por adotarmos regimes sócio
econômicoS diferentes. 

Em 1944, 25% da população romena era analfabeta. 
-Hoje a totalidade do povo romeno tem acesso a 

uma educação qualificada. Tal esforço educacional per
mitiu que a Roménia se transformasse de um País 
agrário em uma potência industriae 
- ;......; Basta que nos lembremos de dois dados excepcio
nais: hoje a produção industrial é 100 vezes a de 40 anos 
atrás e ·a produção agrícola sofreu um incremento de 7 
vezes. O salário médio cresceu 8 vezes e, hoje, a Roménia 
se encontra entre os 10 primeiros países-do mundo em 
consumo de caladas. No plano habitacional os ~ulta
dos foram excelentes: 3/4 da população romena habita 
casas. construídas após 1945. 

A Romênia dispõe de indústria pesada, desenvolvida 
atravês de tecnologia própria, que explora ampla gama 
de atividade. Isso só fOi possível devido à prioridade 
dada pelo governo romeno à pesquisa científica e ao de
senvolvimento tecnológico. 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Mauro 
Borges, V. Ex!-, na tarde de hoje, cumpre, por assim di
zer, o dever de_ex_Pressar da tribuna desta Casa a alegria 
de todos nós, principalmente minha, de V. Ex•, dos Se
nadores Lomanto Júnior, Milton Cabrcll e Helvídio Nu
nes aqui presentes, integrantes que fomos daquela dele
gação que retribuiu a visita dos parlamentares romenos 
ao Brasil. Fomos fidalgamente recebidos, lá na Romê
nia, e encontiamos uma figura singular e amiga, que nos 
acompanhou em todos os nossos passos, o grande parla
mentar e poeta Vigília Teodorescu, Vice-Presidente da 
Assemblérã.- Nacional da Roménia. Tivemos o prazer, 
como V. Ex.• jâ citou, de visitar tudo de bom e de belo 
que a Roménia possui. Logo ao_atravessarmos o rio Da
mí_bio fomos recebídos por uma delegação romena. Pou
cos q uilômetros depois da nossa chegada ao território 
romeno, entrávamos nos campos de produção agrícola, 
naquela beleza de agricultura irrigada. E sentimos que o 
Danúbio era para a Romênia e para a Bulgária aquilo 

-que o Nilo represento_u para o Egito. que beleza de agri
cultura irrigada, onde florescem, viçosos, o milho, do tri
gcr, da alface, que nós iíVemos oportunidade de ver. V. 
Ex• falou na indústria pesada nós visitamos a indústria 
pe~da romena. Mas o que ritais nos inlpressionou e que 
marcou a nossa presença foi a nossa visita a Constanza, 
o grande porto de Romênia, por ter sido a nossa dele
gação a primeira a vísitar o- novo cana~ Danúbio """":" Mar 
Negro. Aliãs, o nobre Senador Lomanto Júnior, qllC-orc-
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sidia nOssa delegação, falou çom o nosso Embaixà.dor e 
com o V ice-Presidente da Assembléia rome:ila, sugerindo 
a colocação_de uma placa, um marco histórico, aludindo 
ao fato de o canal Danúbio- Mar negro ter recebido a 
primeira visita de uma delegaçã.o estrangeira, que foi -a 
de parlamentares brasileiros. Por conseguinte, felicito V. 
Ex'- por estar, nesta tarde, na tribuna do senado, a dizer 
o que viu e manifestarido, justamente, -o sentimento da
queles que acompanharam V. Ex• naquela visita ao país 
amigo. E, para satisfação nossa, presente está no ple
nário, no lugar reserVado âs autoridades, o nobre Em

. baixador da Roménia no Brasil, Gheorghe Apostai, que 
veio testemunhar o nosso apreço e a nossa admiração 
pelo generoso povo romeno. Muito obrigado a V. _Ex•. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Sena
dor Almir Pinto, pelo seu aparte, que reforça e muito-o 
meu discurso sobretudo porque lembra aquela jornada 
tão cheia de interesses, tão alegre e tão instrutiva, que foi 
a nossa viagem pelo canal do Danúbio atê o porto de 
Constanza. A construção daquele canal. com cerca de 90 
quilómetros, talvez seja a maior-obra da Roménia neStes 
últimos an·os. f: uma obra de porte mundial. Não só abre 
a nevegação do Danúbio a barcas maiores as condições 
de navegabilidade, como também estabelece uma ampla. 
oportunidade de irrlgaçãci-para aquelás áreas de pouca 
chuva da região do Mar Negro. 

A indústria romena Com prodUtos de alta qualidade 
no mercado internacional no setor de transporte ferro
viârio, marítimo e fluvial, produz equipamentos agríco
las. aviões. helicópteros; eq uipamentas ·de prospecçã-o e 

· refinainento de petróleo, mineração, indústria química, 
, mãquinas-ferramenta; tambêm compõem a pauta de 
produção industrial romena. E não se descuidou das in
dústrias de bem de consumo, que abastece o mercado in
terno. Mesmo nos últimos anos de crise internacional, 
1981 - 1984, a economia romena ·criou 500.00 novos 
empregos. 

O Sr. Milton_ Cabral- Permite V. _Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BORGES_-:- Com Jlluito prazer.-_ 

O Sr. Milton Cabral - Meu caro Senador Mauro 
Borges. antes de V. Ex• entrar nesta parte, para apreciar 
a política externa. eu goStaria de dar um pequeno aparte, 
abservando um aspecto que muito me chamou a atenção 
nesta visita à Roménia. f: quanto ao-desenvolvimento da 
tecnologia que lá vi. Inegavelmente, não só aquela gran
de obra do canal, da ligação do Danúbio com o Mar Ne
gro, que é uma obra de engenharia impressionante pela 
sua dimensão, largura e profundidade;, uma obra de en
genharia de grande porte, o que me impressionou foi o 
desenvolvimento da tecnologia iÍlduStrial. agrícola, quí
mica e farmacêutica, à traVés ·aos estabelecimentos que 
visistarilos. A indústria mecânica, Qor exemplo, de equi
pamentos para a indústria de petróleo, refinadas, Sran
des torres de perfurações, inclusive uma unidade de que 
me foi mostrada a maquete, com a capacidade de fazer 
furos de atê ·14 mil metros- l~_mil m~tros é uma pro
fundidade excepcional - realmente, ê um exemplo do 
desenvolvimento da tecnologia através do esforço que os 
romenos fizeram ~nestes -ultimas anos. A construção do 
metrô, por exemplo. ê outra obra que impressionou mUi
to, porque -o projeto, a construção ciVil e todos os equi
pamentos são nacionaiS~ t;: a nacionalização completa do 
projeto, da construção e do fornecimento-de equipamen
to. Na agricultura, por ·exemplo, vimos extensfssirnos 
campos irrigados. Uma das coisas que mais impressio~ 
nau a nós todos da delegação brasileira fói exatamelite a 
enorme área irrigada, extensfssima, por onde andamos 
os campos eram irdgãdos.- Pai tUdo isso, eu trouxe da 
minha viagem à Romêilla Umab-aa impressão quanto a 
esse aspecto do desenvolvimento tecnológico e das apli
cações -da moderna tecnologia na sua economia. Eram 
essas -observações que eu queria deixar registradas nu 
diScurso de V. EX.f. 
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~ O SR. MAURO BORGES - Muito obrigado. Sena
dor Milton Cabral. V. Ex•, como engenheiro industrial, 
teve melhor do que nóstodo-s -uma acuidade especial 
para ver certos ângulos do desenvolvimento tecnÕlógico 
da Roménia; 

Sr+ Presidente, Srs. SenadOi-es: 
Só podemos manifestar júbilo e nos congratularmos 

com o êxito dO esforço de deser_1volvimento romeno. Mas 
existe um- o Litro-setOr em que o povo rorÍlenÕ tem sido 
muito feCundo e que afeta os destinos de todos os povos: 
é a política externa desenvolvida pelo govern_o romeno. 
Os Pontõ-s cardiaiS da política externa roineria muito a 
aproXim8ril da polítiCa externa brasileira.- A Roménia 
defende uma or9em internacional em que sejam preser
vados os seguintes valores: respeito à independência a 
soberania naciOnais, _igualdade em direitos e vantagens 
recíprocas n~s intercâmbios interestatais, não-ingerência 
nos assuntos internos e o nã._o-emprego da força ou sua 
ameaça. Tais principias constam-da constituição romena 
e se forem trasnformados em pedra angular das relações 
internacionais o mundo fortalecerá sua segu!ança. 

A Roménia tem uma atitude ecuménica com relação 
ao mundo._Os r_omenos se consideram um país socialista 
em vias de desenvolvimento e implementam relações 
construtivas com a ·maioria dos outros países, 
índependentemente de cretérios ideológicos. Isso faz da 
Romênia um fator de aproximaçãO entre os povos e de 
fortalecimento da segurança internacional. Saliente--se 
qUe ·a-- Romênia advoga permanentemente o 
fortalecimento da ONU e a soluçã-o pacífica dos litígios 
internacionais. 

o·carâter ecuffiênico dá pOlítica externa romena pode 
ser demonstrado pelo seu intercâmbio comercial com o 
restO do mundo -:-_38% de. seu comércio ext_erno é_ com 
os países socialistas e 62% é com o mundo não socialista. 
Em 1964 o volume do comércio romeno pom _os países 
em vias de desenvolvimento perfazia apena~ o total_de 
4,9%. Hoje, 33% do comércio externo é coin o terçeiro 

-mundo, e 29% do cométciQextemo_:romeno ê_corrt os 
paíseS capítalistas industrializados_. 

A ação do Presidente romeno, Nicolae Ceausescu, tem 
sido construtiva etJl outro aspecto essencial da vida 
internacional de nossOs _dias: Sob sua orientação a 
política externa romena defende com -determinação o 
controle da corrida armamentista e a criação de zonas 
desnunclearizadas em diferentes partes do mundo. O 
Presidente Ceausescu afirmou que a diferença de todos 
os tipos de armamentos para a arma atómica ê que esta é 
a única qUe pode âeterminar a destruição das próprias 
condições de vida de nbsso planeta. 

Sr. Presidente. Srs. Seiiadof-es: 
A Rotnênia não é grande do -põnto de vista de sua 

extensão territorial, se comparado com certos países de 
dimensões Continentaís: Mas atfavés de urna- política 
externa bem implementada aquele bravo país, no~so 
irmão pelas raízes históricas, assume um-- relevo de 
primeira grandeza. 

E pOdemos afirmar, sein medo de exagerar, que o 
itlcremento das relações entre Brasil e a Roménia é 
fecurido não só para as duas nações, mas também para 

- refofc;:ã'r o -espíritO a e- '"âêtente", o que tem sido a meta 
de grandes estadistas _de nosso sêculo. 
~s relações entre nC?s~os dois países, irnlãos na 

latinidade, oferencem boas perspectivas em diveisos 
campos. Os acordos bilaterais entre os dois países 
permite ampliãção e_· diversifiCação - permanente -nas 
relações políticã:s, econômicas têcnico-científicas e 
culturais. um marco de lmportância histórica entre os dois 
países foi a visita oficial realizada em junho de 1975 ao 
Brasil pelo_ Presidente da Romê!lia, _Nicçlae Ceausescu. 
As posições do~ dois países sobre problemas 
fundarnen.tais do mundo contemporâneo São próximas e. 
por ve~es, idênticas. · 
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O Sr. Helvídlo Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer. 

-0 Sr. Helvídlo Nunes - Emíneilte Senador Mauro 
BOrges, como Integrante da representação do Congresso 
braSileiro que visitOU~reCentemente -a Romênia, desejo 
pútícipar ão díScufso de V. Ex• para externar tambêm o 

-meri te~temunho daquilo que se fez, em tão pouco 
tempo, e dàqJ.!ilO q·u~ se continua a realizar em benefício 
do desenvolvimento da Romênia. É de se destacar, por 
_um dever de justiça, O trabalho -em favor da educação, 
base daqueles resultados que foram alcant;ãdos, dos 
frutos que foram colhidos na agricultura e na indústria. 
Cõmo_ todos os que participaram daquela inesquecível 
Visita, eu fambêln quero dizer que aprendi muito, muito 
mais do que esperava aprender, visitando, vendo, 
participando da vida_ e sentindo a_ vida daquele país. 
QU:ero servir:. me da presença de V. Ex• na tribuna para, 
neste rápido aparte, manifestar as minhas homenagens 
ao povo romeno, às suas dignas autoridades através do 
Sr. Embaixador da RmTiênia, que-aqUi se encontra, e que 
é, sem Sombra de dúvida, um dos reais valores daquele 
país latino. Ao povo romeno, as minhas mais sinceras e 
mais .eloqilentes homenagens. 

O SR. MAURO BORGES - Muito obrigado. 
Serlador _ Helvídio Nunes. Na verdade, V. Ex• lembrou 
um assunto de profunda importância: o problema 
educacional~ Tivemos uma magnífica impressão da 
educação na Roménia em todas os níveis. 

EsSa identidade de pensamento, com relação à polftica 
externa, permite o fortalecimento dos laços entre os dois 
parses, fato evidenciado pelas freqUentes visitas de nível 
governamental. Em 1981, o Ministro das Relações 
Exteriores da Roménia visitou o Brasil. Recentemente, 
em maio- junho de 1984, uma delegação parlamentar 
de senadores e_ deputados federais brasileiros, chefiada 

1 

pelo ilustre SeiladorT.OinãntO Júliior, I~' Viée-Presidente 
do Senado Federal, _visitou a Roménia. 

Vejam Os senhores que a aproximação diplomática 
entre a Roménia e o Brasil possibilitou um grande 
a~mento em nosso intercâmbio comercial. Em 1975, o 
comércio eiltre os dOis pafses noS dóis sentidos foi de 
59,7 milhões de dólarés. Em 1983, o intercâmbio 
comercial atingiu 120 milhões de dólares. A projeção do 
comérciO biiilteral para 1985 é de 300 milhões de dólares. 

Tive o prazer de participar da missão parlamentar que 
visitou a Romênfa em maia -junho deSte ano. ~ um . 
país bonito com uin--j)ovo caloroso. 
_ Fiqtiiií particularmente impressionado com a 

construção de um canal de 90 Km de extensão, ligando o 
DanúbiO ao Mar Negro. 

O Sr. Lomanto j.inJor- Permit~ V. Ex• um aparte? 

0 SR. MAURO BORGFS~- Com muito prazer, 
nçsso _chefe de delegação_ 

O Sr. Lomuto Júnior - Nobre Senador Mauro 
Borges, ninguém Irielhor do que V. Ex" para interpretar . 
os nossos sentimentos, a administração que todos nós, os 
que integraram -aQUela delegação- inesqUecível viagem 
- trouxeram da Roménia, a-quele país onde nós 
sentimoS a latinidade aflorar, através da sua 
manifestação cultural, através do talento e da efetividade 
do seu povo. Foi uma visita, repito, inesquecível. De 
quà:ildo em vez estou a me recordar de quantas surpresas 
nos foram rese!Vadas. Nós não podemos nos esquecer, 
nobre Senador__ Mauro Borge, daquele Instituto de 
PC:squisã, que foi o primeiro ponto de contacto que · 
tiveinos-n2: fronteira da Rômenia com a Bulgária, onde 
nóS puderrios observar que a tecnologia está realmente 
muito avançada. E a Romênia pode oferecer no setor da 
irrigação uma contribuição muito grande para o nosso 
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País e dela poderemos utilizar, através do nosso 
comércio bilateral, da aquiSição, daquela tecnologia, 
daqueles instrumentos de irrigação que -todos nós 
apreciamos. Várias -coisas rios- imjjreSsionare,m: -ã SUã. 
indústria pesad~ os seus complexos agroindustriais, a 
beleza, a formosura da sua capital Bucareste e a maneira 
lhana com que o povo nos recebeu. Tivemos um 
contacto longo e um debate, franco e siii.cC:ro, com o 
próprio Presidente da República que 11 tivemos a honra 
de recebê-lo no Brasil. E eu tive _a _oportunidade de 
recordar esta visíta debatendo com o Presidente NiColae 
Ceasescu, francãmente, oS-- probli::nias cjue afligem a 
humanidade e as dificuldades que assolam, através das 
crises, Os país-eS mais pobres. E verificamos que havia 
uma série de identidades entre os pontos de vista da 
delegação _brasileira e os do Presidente da República da 
Romênia. Poderemos esquecer aquela figura, mas antes 
vou citar a Dr• Maria Gloza, o Ministro Vas_ile Pungan, 
enfim o nosso intérprete, cujo dicionário Romeno
Português guarda como uma recordação muito grande, 
porque é um esforço que ele realizou. Cit_o o seu nome 
para homenageã-lo nesta tarde, também, porque sem a 
presença dele não teríamos obtido o_ .êxito que 
obtivemos. Trata-se do Profe:l>sor e Jorn;llista _Pavel 
Macanu, autor do Dicionário Romeno-Português. 
Enfim, n6s não poderemos esquecer daquela 
personalidade marcante, daquele poeta admirável, autor 
de vários livros, de vários poemas, inclusive poemas 
sobre Brasília e sobre aspectos _da realidade brasileir_:a, 
poeta que atualmente é o Vico:-Presidente da grande 
Assembléia Nacional da Romênia.-Cít9 ó seu nome-Corri 
saudade. Um homem de cabelos bra,IJ.COS mas que os 
anos não conseguiram diminUir o seu enTusias·mo, as:tW
veia poética, enfim, o seu talento que está a espargir 
sobre quantos têm a oportunidade dele se aproximar. 
Beleza, cultura, que a todos n6s ço_n_quistou; refiro-me_à 
figura do Deputado Virgil Teodoresco, Primeiro Vice
Presidente da Assembléia ~açional. 

Peço a V. Ex..•, Sr. Embaixador GheorgheApostal, que 
seja, mais ·uma vez o intérprete dos nõ-Ssos 
agradecimentos, da nossa -manifestação de simpatia~ ao 
seu Governo e ao seu povo, dizendo ã Romênia que ali 
encontramos raíz.es profundas da natividade, através da 
sua cultura, através do modo de receber da sua natureza, 
enfim, através de todas as manifestações humanas que 
pudemos presenc:iar durante aquela visita. 

Aproveito este aparte, Senador Mauro Borges, para 
m~~d~~:--os··nossos··agrãdeCimentos;__em nome de toda 
delegação que tive a honra de chefiar. Sinto, ainda, no 
dever de manifestar esse entusiasmo por àquela visifa 
que n6s não esqueceremos. 

Parabéns a V. Ex.• pelo seu pronunciamento. V. Ex• 
interpr.etou os sentimentos que nasceram da nossa visita 
e que continuarão vivos na nossa memória para que 
possamos, cada dia mais, contribuir para aumentar a 
amizade romeno~brasileira. 

0 SR. MAURO BORGES - Muito obrigado, nobre 
Senador Lomanto JúniOr. Não podia faltar a 
contribuiçã-o do nobre Senador_ao meu discurso, pois S. 
Ex• chefiou a delegação durante todo o tempo da 
viagem, foi realmente um élo extraordinário da nossa 
ligação com o povo romenO. E n6s não sabfamos, muitas 
vezes, qual era o mais latino, o Senador Lomanto_Júnior 
ou o povo romeno. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, O ex·chanceler e 
emérito homem de .letras Afonso Arinos de Mello 
Franco afirrriou que os laços ancestrais que unem o 
Brasil à Romênia fazem deste país um dos mais atraentes 
para o relacionamento c_om o mundo europeu. Às nossas 
raízes latinas c_omuns se acrescem Posições convergentes 
quando à •'defesa da paz mundial· e da 
autodeterminação; o repúdio ao armamentismo e -ao 

. __ terro.,r nucl_ear; o esforço pelo desenvolvimento 

DIÁRIO DO CONGRJ;:SSO NACIONAL (Seção II) 

econômico, científico~ cultural e teci"i.ol6gico de todos os 
pafses sem privilégios nem imposições". fatores que, 
segundo_ Afo_nso_Ar_inp_s, fortelecem as perspactivas de 
colaboração entre os dois povos. 

Átila Villas-Boas, respeilã.do escritO-r de Goiás e 
historiador, afirmou que a Roménia significi para os 
brasileiros a própria imagem renetida alêm do oceano, e 
como um nãvio, quanto ma_is Se ·aproxima de terra firme, 
m·ais fortemente o coração palpita. Esta im8.gem poética 
espelha os valores espirituais e materiais que se reservam 
aos_ dois povos se os laços de_ cooperação forem 
estreitados. 

Diante dos fatos expostos, tenho a honra de, em nome 
do povo brasileiro, saudar o povo romeno a quem, 
através de seu Embaixador Gheorghe Apostai, que aqui 
se encontra com s_eu ilustre Conselheiro Joan Cuc, envio 
votos de pleno êxito. E, saudando o povo romeno, 
igualmente_ saúdo o trabalho desenvolvido por seus 
lfderes. -~ _ 

Fui honrado pelo Senador LÔmanto Júnior para falar 
em nome dos senadores brasileiros QUê fizeram parte da 
delegação_ que_ visitou a Ro_mênía e o fiz cOm _pouca 
sabedoria mas com grande honra. 

Era o -que tinha a dizer. 
Muito Obrigado. (Muito bem! Pal_m_as,) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador._ Nelson Carneiro, na 
qualidade de Líder. 

O SR. NElSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. sem revisão do 
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Poucas palavras para significar O nosso pl'õtCsto 
contra uma orientação inteiramente-- prejudicial aos 
interesses da América Latina e a todos os países 
devedoi-es.- --Leio no Globo, de ontem, que na 14•
Assembléia Geral da OEA, o Secretãrio de· Estado dos 
Estados Unidos, GeOrge Shultz, declarou que a solução 
para-- o pagamento -das dívid-as- externas seria a 
trai1sT(lrtnação dessas dívidas em capital de risco, em 
investimentos, mediante participação acionãria dos 
credores em empreendimentos. Essa- teriã sido a 
proposta feita ont'em naquela Assenibléía. --

Ora Sr~ Presidente, hoje, o_ 0d61ar_ é a mo_eda forte, e 
todos os países, principalmente os devedores, estão 
numa situação de absoluta fragilidade. Se fosse na vida 
privada, nas atividades particuiares, eu diria que tOdõs 
esses- parsêS devedorCS estariarri. RUma' síiU8éãõ de pfê
conc-ofdata. Pois, ao invés ·de nos abrirem possibilidades 
de resgatarmos nossos débitos, querem inveStir, -comprar
a massa das indústrias; do comércio. das firmas desses 
países devedores; tudo o que n6s sul~americanos, latino
americanos.· coristri.iíinO"s com õ ·no-sSo Csforço, Com 
sacrificio, com O nosso su_or, passará a ser entregue aos 
países credores. É um espetáculo triste _de colonização, 
Sr: Presidente, e_ é contra isso que quero deixar, nestas 
breves palavras, o meu protesto. Esta é uma solução que 
não interessa ao Brasil nem aos países devedores. 

O Sr. Roberto Satumino- V. Ex.• permite um aparte? __ 

O SR. NE_LSON: CARNEIRO- Com muito prazer, 
nobr~ Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROIIERTO SATURNINO- Ouço com muita 
atenção e me solidarizo inteiramehte com o protesto de 
V. Ex• que fala, neste momento, por todos os brasileiros. 
J;: --o interesse da população, o interesse da_ Nação 
brasileira que está erh jogo, e não podemos aceitar esse 
tipo de abordagem, esse tipo de_solução que se preconiza~ 
a partir das palavras dO Secretário George Shultz. 
Realmente _esta questão-da dívida, como V. Ex' mesmo 
teve tantas oportunidades de colo_c_ar perante 
autoridades norte-_a:mericanas, _na visita que "fizemos, 
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integrados ao Parlamento Latino-americano, este 
problema da àívfda é Uma questão política, é uma 
questão eminentemente política, que terrf ·que ser trataôa 
politiCamente, com a interveniência dos governos. Não é 
u-ma questão econômica que' se possa resolver apenas 
coiri a fritàVenlênCia ·- dos bancos e de empresas 
indu-striais" ou co"mei-.cüiiS, que queiram fazer 
investimento no Brasil e trocar, enfim, essa divida por 
particfp"ãção, itão. Esta questão não é mais econômica 
pela sua natureza, pela sua dimensão_ e pela importância 
que tem para n6s brasileiros e para os latino-american-os 
em geral. Esta é uma queStão polítiCa que tem que ser 
tratada politiCamente, com a partiCipação dos governos 
dos pa[ses credores, especialmente do Goyerno 
americano, que é o maiOr resp-onsável pelo crescimento 
_da nossa dívida,_de vez que esse_crescif!Iento se deveu, 
Piii-iéiPalmente, à el~~ção d~s juros que, por sua vez, 
está ligado à própria política monetária americana, com 

_os _seus__gigantescos déficitS .. De modo _que_ V. Ex• 
representa, nesta tarde, a voz do povo brasileiro, e _eu 
quero me solidarizar com o protesto que V. Ex.' faz. 
c01o_cando, muito _c_orreta e adequadamente, essa 
questão. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Agradeço a V.~ E•• 
pelo seu aparte. 

Realmente, Sr.- Presidente, n6s não nos insurgimos 
contra a presença- do capital estrangeiro, dentro de 
determinadas normas e cumprindo as disposições· da 
legislação brasileira. Não podemos transformar a dívida 
em investimento. Isto é um meio de colonização contra o 
qual os países latino-ameriCanos, os países devedores, 
em _ger~l. não podem concordar. Esta é a distinçãO;- Õ 
Brãsil acolhe- o-- capital estrangeiro, dentro- de 
determiiiãCiãs normas:- com"o"- um- capital que" vem-. 
colaborar com o progresso do País, e, também, recolher 
os seus lucros, os lucms que são remetidos para o 
exterior, mas -invãdir a indústria: naciOnal, atravês da 
conversão da dívida cm investimento, sel-á: pn:judicia:t 
aos-- noSsos iiltereSses~ à nossa prosperidade e, 
principalmente, à nossa soberania. 

Quero de~xar, Sr. _Presidente, nes~as _breves palavras 
q-ue -tiVeTanl- e~dOssõ--ã:utOrizadÕ_ -do eminente senadOr 
Sat,urnlrio Braga; o --prOiê:sto de quantos tiVeram 
conhedmento pelos joritais de hoje desse discurso do 
Secretá:io de Estado norte-americano GOOrge Shultz. 

~-!'r·--~~tã_~--0~~·~-~-:-:-__ p_~!~~t~ _ _y~ E_~-~-~~--~P~_~_e? 

O SR. NELsON CARNEIRO :..._ Pois não. 

O Sr. Gastão MWier --Nobre Senador Nelson 
Cãrneíro,8.Ch0 que a tinha do Ministro das Relações 
Exteiiores dos Estados Unidos é a mesma linha da 
Primeira-Ministra inglesa, Margaret Thatcher, que há 
pouco tempo disSe -maiS: Qú menos a mesma coisa, mas 
em outras palavras. Quer dizer, o pensamento é o 
meSffiõ~ Mas o PMDB, aqui representado por mim neste 
momento, est"ã plenamente solidário-Com V. Ex•, quando 
prótésta contra- a ·mentalidade que reina nessas duas 
grandes potências--que, pelo menos, já se declararam na 
mesma linha :.._ os Estados Unidos e a Inglaterra -
quaritO_a_os PiíSes eln deSenvolvimento. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
E•• 

Sr. Presidente, repito: nós queremos a colaboração do 
capital estrangeiro, mas não queremos submeter-nos e 
nem entregar o esforço dos brasileiro ao capital 
estr:.mgeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da\la) - Conceclo a 
palavra ao eminente Senador Jorge Kalume. para uma 
breYe comunicação._ 
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O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para uma 
breve comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Registro, com especial alegria, que as visitas feitas por 
um grupo de Parlamentares, dentro os quais me incluo, e 
alguns funcionários de ambas as Casas do Congresso_ à 
Fábrica Fiat de Automóveis S.A, em Betiin, Minas GeR 
rais, a 9 deste mês _e ao XIII Sálão do Automóvel, em 
São Paulo, no dia seguinte, robuste<::eram em mim a con
vicção do quanto ê útil a iniciativa privada num pafs, es
pecialmente do porte do Brasil. 

Observei que eSse tipo de empreendimento, gerador de 
empregos, de riquezas, e conseqOentemente, de progres
so, é _o indicado para vencer e soterrar o subdsenvolvi
mento que tanto nos aflige. 

Na exposição da Fiat, o seu Presidente, Amaro Lanari 
Júnior, em noirie da Diretoria, afimiou que em 1983 a in
dústria autorriOt:iilística contribuiu com 2,3% dQ noss_Q 
produto interno bruto; sua exportação alcançou_ US 
1.638.718.000,00; Quanto aõs -impos-toS federais e esta
duais sua particípação foi de CrS 258.220.245.000,00 e 
Cr$ 22.596.089.000,00, respectivamente. Só a Fiat, até-o 
ano passado carreou as expressivas somas de CrS 
38.369.ooo:ooo,ocr a título de !CM e de Cr$ 
75.993.000.000,00 de IPI. Proporciona atendimento -ge· 
neralizado no campo da assistência social e o salário rilb
dio entre horistas é de Cr$ 601.000,00. Suas vendas para 
o exterior até 31 de dezembro próximo, estão ;;lculadas 
em U$ 360 milhões, incfuindo motores e peças de repo
sição e, em Cr$ 433.626.000.000,00, no que tange ao mer
cado brasileiro, somente. 

Essas admiráveis cifras tantO engrandecem a empresa 
como o nosso País, não obstante ter sido inaugurada em 
9 de julho de 1976, hâ oito anos:· -

Em São Paulo, quando nos foi mostrado o XIII Salão 
do Automóvel, estusiasmamo-nos diante da criatividade 
das várias marcas de veicules. Apesar desse ramo _ter 
sido implantado no Brasil hã menos de vinte anos, já al
cançou performance Tnvejá_Vel, Situamo-nos, hoje,_ entre 
os paises cOmpetidores na área, face aos mais avançadas 
tipos e graças à tecnologia alienígena que soubemos aga-
salhar. · 

A fabricação _de automotores, em larga escala, resul
tou num marco para a nossa economia~ cujo iespOiiSãVel 
foí o Presidente Juscelino Kubitschek, na sua meta de
senvolvimentisia. Não teve receio de abrir os nossOs 
flancos ao capital estrangeiro, -buscando assim, uma 
nova oportunidade para a nossa emancipação eco-nómi
ca. Incompreendido na sua época, Juscelino Kubitschek 
olhou o bem-estar do País e não se deixou-írriPi'essíonar 
pelos cáusticos acusadores, patrfcios leYados pela igno
rância ou pOr interesseS políticos. Coni esse seu ato cora
joso beneficiou .a Nação brasileira e inseriu-nos na gale
ria dos grandes produtores de veicules, tirando-nos da 
dependência em que vivíamos. 

E Castello Branco, o saudoso Presidente, tinha razão 
quando proclamara .. já ser tempo de nos livrarmos d_o _ 
ressentimento e do medo que nos inferioriZam". 

Dest:Uribuna, saúdo a Indústria Automobilística bra
sileira, que em menos de duas décadas vestiu a camisa 
verde e amarela, nas pessoas do Presidente da ANFA
VEA, o industrial André Beer, do seu Vice-Presidente 
Alberto Tomita e demais membros da sua Diretoria. 
Muito obrigado a V. Ex.-', Sr. PreSidente~ (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca sessãO extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e _30 íniriutós, destinada à apreciação das se
guintes matérias: 

- redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n"' 94, de 1984; 

-Projeto de Le1 d~ Câmara n"' 260, de 1983; e 
-partes do Projeto de Lei do Senado n'i'l53, de 1984-

DF. 
COMPARECEM MAIS OS-SRS. SENADORES: 

João Castelo_- José S..amey- Marco Maciel- João 
Calmon - Roberto Saturnino -- G.arlos __ Chiarelli. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a 
Hora do Expedierite. 

Passa-se-à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação~ em primf:irO turno, do Projeto de Lei 
do S-enado n"' 139, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n9-1.541, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das Stiblegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Ple
nário, da Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. S~nad_ores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
_Rejeitado. 

0 SR. ~GASTÃO MÜLLER - Sr. Presidente, peço 
verificação de votação. 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Serã feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador GastãO 
Milller. 

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

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 30 minutos, a sesSão ê rea-
berta às JS horas e 40 minutos.) ~ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -,~Estã reaber
ta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência 
se dispensa de proceder a verificação solicitada. 

O Projeto de Lei do Senado n9 139/84, em regime de 
urgência, fica com a sua votação adiada por falta de quo
rum. 

Em conseqUência, as demais matérias da Ordem do 
Dia, todas Cm fase de votação, constituídas dos Projetes 
de Lei da Câmara nos !0(81. 44/81, 52(77, 65(79. 14/84. 
211/83 e 79(79; Projetos de Lei do Senado nos 13(80 e 
41/82. ficam com a Siui apreciação adiada para a próxi
ma -seSSão ordinária~ 

O SR. PRESlD.ENTE (Moacyr Dalla)- Está esgota
da a matérii constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena .. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB-, AM. Pronuncia 
o seguinte disCurso, sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A Constituição Federal, no capítulo IV, que dispõe 
-sobre o Distrito Federal e os TerritóriOs, eStabelece: 

§ 1"' Caberá ao Senado Federal discUtir e vOtar 
projetes de lei sobre matéria tributária e "orçamen
tária, serviços públicos e pessoal da adminístraÇão 
do Distrito Federal. 

.• Sr •. :P~esidente, o Distrifo Federal" não tem Poder Le
gt:~Jalivo. Só muito limitadamente, muito residualmente, 
e diriá até muito generosamente,, o legislador constitu
cioh3.1 reservou ao Senado as prerrogativas constantes 
do art. 17, § 19. 

Mas, se ao Senado compete discutir e votar projetos 
de lei sobre serviços públicos e pessoal da administraçãO 
do DistfilO- Federal, conforme a ConstituíÇão, conipete 
ao sen3.do exerce!, em casos que tais, a função de Poder 
Legislativo do Distrito Federal. 

E é-uma: pena qucntesta oportunidade, nestes dias em 
que a Ec::l:Pulação: do DistritO Fedeiai -e, em pãrticulãf, os 
profissionais da imprensa, do rãdio e da televisão se en
contram enlutados, é lamentável que a população de 
Brasília não tenha, no mínimo uma Assembléia Legisla
tiva, oorr( a :atribuição ·específica -de fiscalizar os ~fos do 
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Governo do Distrito Federal e de tomar providências, 
requeridas a cada caso, para apurar certas e clamorosas 
responsabilidades. 

Sr. Presidente, venho à tribuna do Senado Federal, 
nesta tarde, imbuído de profundo sentimento de solida
riedade com a família, com õs descendentes do jornalista 
Mário Eugênío, que , ao sair da emissora de rádio em 
que diuturnamente prestava os seus serviços públicos, foi 
brutalmente assassinado, trucidado covardemente, sem 
que nenhuma providência tivesse sido tomada, como 
vou provar, para prevenir este delito monstruoso. 

Não há dúvida Sr. Presidente, de que todos os indí
ciOs, indíciOs até veementes,- da- autoria deste_crime bru
t!ll conduz~ às suspeições que são balbucia~as pela po
pUíãÇão de Brasília, sUspeição que tentarei~ que p-rocura--~ 
rei tornar mãis límpida, mais obje.tiva, à luz dos raciocí
nios que nos- ensina- o Direito Penal, -e, sobretudo, sob à 
luz que estão a enfocai' os fatos que a todos nos parecem 
tão evidentes: 

Sr. PreSidente, no dia 3 de agosto deste ano, um Dele
gado de Polícia, de nOme Benedito Gonçalo, passou o se-
guirite reCibO ã:oJornalista aSsassinado: --

"Declaro ao Sr~ Mário Eugênio Raphael de Oli
veira, residente na SQN 216, bl. H, apt9 607 que, 
nesta data, esta arma será submetida a exáme para 
verificação do calibre da arma-- numero: 513528; 
_espécie; pistola; calibre, 38, na sede da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal. 

-Brasília,-3 de_ agosto de 1983." 
Assinam coriio fCStemuRha um delegado de polícia 

cujo nome é ilegível, e o jornalista Ronaldo Martins Jun
qti"e_ira, eqitor-geral do Correio Brazillense.- --- - --- --

Ora, Sr. PreSidente, o delegado sUbtraiu a arma ao jor--"'_ 
nalista sob a alegativa de que iria apurar a verificâÇão do 
seu calibre. E logo adiante declara que o calibre da arma 
é de n9 38. Coino pode substituir como consistente, ale
gativa de tal natureza, em que uma autoridade, por 
exemplo, apreenda a minha carteira de identidade, para 
veiificar:.lhe a numeração, e depois de constatar o seu 
número ainda permaneça em seu poder, com a minha 
identidade? Isto, Sr. Presidente, na boa linguagem 
jurídicó-pollcial se denomia de "chicana Policial", n~te 
caso. Não há outra conceituação para este fato da maior 
gravidade porque a polícia é definida em lei como órgão 
auxiliar da Justiça. Todo ato policial se encerra com in
vestigação constante dà peça inquisitorial, e, para tanto. 
a lei processUal penal estipula prazo para formalização 
do inquérito policial, a fim de que seja encaminhado ao 
Juiz Criminal competente. 

No dia 5 de novembro, quatro dias antes do assassina
to do jornalista, ele, Mário Eugênio, fez publicar rio Cor
reio Braziliense a seguinte matéria: 

"Esquadrão da morte age impunemente. O a:no · 
de 1984 foi marcado por uma série de execuções, a 
começar pelo assassinato de João Baptista de Paulo 
Matos, de 21 anos, na madrugada de 14 de abril, no 
lugarejo de Três Vendas, perto de Luziân"ia. Assassi
nado por engano, por um esquadrão de policiais. 
João Baptista foi crivado de balas de metr_alhadora. 
O interior de sua casa foi destruído a raja_das". 

Observem, quatro dias antes de ter sido assassinado o 
jornãlista denunciou que um esquadrão de policiais me
tralhou por engano um cidadão, num lugarejo de Luziâ
nia. E prossegue: 

"Dois marginais que teiiam testemunhadO a exe
cução dO chacareirõ, o eX::.soldado da Polícia Mili
tar, Paulo Fernando dos Santos, de 29 anos, -e o 
·comparsa deste Jerônimo Lamas da Silva, -o Cario~ 
ca, foram- posteriOrmente executados em queTnla d~- --
arquivo pelo Inesmo Esquadrão da Morte. Crivados 
de balas, os corpos foram jogados no Rio São Bar

-tolomeu, na estrada Unai-Brasília. Do!s dias depois, 
apareCeram· boiando._O Corpo que seria de Caríoea;-----,----
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porém, não foi identificado. Estava irreconhecível, 
tinha quatro perfurações de bala de grosso calibre, 
na cabeça, no rosto e nas costas,.. 

O jornalista também foi baleado com arma de grosso 
calibre e o seu cadáver, a ~beça do seu cadáver, ficou 
simplesmente irreconhecível. -

Prossegue: 

.. Após fuzilarem às vítimas, os carrascos amarra
ram seus braços nos pés. Para que o corpo de Cario
ca não flutuasse, os assassinos amarraram uma roda 
de Volkswagen aos seus pés. Mas mesmo assim o 
cadáver boiou. Na época. a suspeita reCaiu sobre 
politiais então- lotados na tielagacia de Furtos de 
Veículos e agentes secretos de uma oraganização 
militar.•• 

Obscr.vem bem: a suspeita pelos assassinatos recaiu em 
p-olíciais da Delegacia de FurtoS de Veículos de Brasflia e 
em agentes secretos de uma -organização militai. 
Isto, Sr. Presidente, é da maior gravidade. O mais grave, 
porém, está por vir, no curSo deste prÕÕunciamento, pois 
estou disposto a dedicar, por inteiro, o meu mandato de 
Senador da República, eleito- com 59% da população 
eleitoral do Estado do Amazonas, a levar este caso até: o 
último degrau do fim do mundo. 
Prossegue a reportagem: 

"Alguns agentes da Delegacia de Homicídios que 
estavam investigando as execUções com sucCSso fo
ram transferidos por .. ordem supCrior." 

Os policiais que estaVaÍil-investig3nd0 os assassii:tatos 
foram transferidos da taiefa das investigações por deter~ 
minação superior. · 

.. Hoje. essas matanças estão no esquecimento da
queles que, por lei, têm o dever de esclarecê-las e en
tregar os assassinos à Justiça. 

Outras execuções se sucedCram, sendo quC hã
cerca de dois meses duas ossadas humanas, com as 
cabeças crivadas de balas, foram encontradas num 
local ermo perto de Fumas, arredores de Taguatin
ga. Essas mortes também são atribuídas ao Esqua
drão da Morte. As ossadas, porém, não foram iden-
tificadas." - -- - --

No dia 26 de outubro últimO, porém, os 
carrascos voltaram a ficar em evidência, cõm O 
encontro dos corpos de Valtemir Pereira Reis, de 17 
anos, Geovani Ara6jo, também t;Ie 17 anos, e 
Milton Carlos Pereira do Nascimento, de 21 anos. 
Cada _um com uma ba]a na_cabeça, os corpos_em 
decomposição, foram encontrados por lim vaqueiro 
na altura do Km 30, da BR-70, jurisdição de Goiás 
a 10 quilómetros de Brazlândia. 

Parentes das vítimas denunciaram q'ue na itoite 
de 21 de outubro os trC:s jovens foram vi_stos por 
populares e comerciantes - que estavam numa 
praça da Ceilândia ~___sc:ndo_ presos por agentes da 
Polícia Civil e colocados dentro de um camburão de 
cor preta e branca. Os três rapazes - ladrões em 
infcio de carreira --foram vistos_ pela última vez 
entrando no camburão. Cinco dias depois seus 
corpos foram encontrados parcialmente cobertos 
por terra e capim, na rota da desova. Estes crimes 
também estão insolúveis. 

Agora, surge outro cadáver. Ainda não 
identificado, o jovem teria sido morto em _queima de 
arquivo. As caracterfsticas do crime não deixam 
dúvidas: premeditado e bárbaro." 

Palavras de Mário Eugênio, quatro dias antes do seu 
assassinato 

Fato curioso, Sr. Presidente, é que ao lado, nas 
proxim-idades da Rádio Planalto, hã 9 anos, funcionava 
a famosa ucantina do povo", onde os radialistas, 
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dUrante a noite faziam a seu lanche. NóS: que 
percorremos todos os degraus de um jornal, sabemos, Sr. 
Presidente, o que constitui a angústia do trabalho 
noturno~ E esses radialistas tinham, até o dia 8 de 
novembro. -~o lado do local do crime, uma cantina que 

- permanecia a noite inteira eni TuriCionamento. E o que 
foi feito, então, Sr. Presidente? Mlindaram fechar a 

-cantina no dia 7 de novembro próximo passado, dois 
dias antes do as~assinato do jornalista._ Se a cantina 
estivesse funcionando plenamente, como vinha fazendo 
há 9 anos, dificilmente o jornalista teria sido JP3nhado à 
porta da rádio. porque os freqUentadores da cantina 
facilmente ou teriam impedido o_ delito, ou o teriam 
testemunhado, ou mesmo anotad_o número de placas, ou 
mesmo_ fixado fisionomias para posteriores indicações à 
potrcia e se teria tornado muito mais difícil o assassinato 
do jornali~ta no local ~ que oçorreu. E qual foi a 

_justifica_tjva par que se fechasse a cantina'? Aqui, quem 
tem de responder é o Governador do Distrito Federa_I._A 

, alegação para o fechamento da cantina, leio: 

'iêUtiBá. ciO PofO, serrlnciO beai ãOs radliitstU. 
Est"I.-r~ru,;;-eSta vã ·escri~à ã:té o~-t~~ h o bari-aquinho 
do Se~ Tiãb, localizado no &to r de Rádio E TV Sul, 
porém, a partir de hoje, dia 8 de novembro, os 
radialistas daquele local não ·confarão mais com os 
lanches e bebidas que o bal-raco servia a todos,- jã 
que a ãrea é considerada de domínio público, e o 
Governo do Distrito Federal, através da Secretaria 
de Via-ção e obras, notificou a presCnça indeVida da 
vendinha e determinou a sua demolição." 

Somçnte 9 ~nos_ depois, _nobre Senador HE::Iio Gueiros, 
nobre Senador Alberto Silvã, nobre Sr. Presidente, 
somente 9 anos depois, em que a cantina estava em pleno 
funcionamento, servindo, por conseguinte, de um 
anteparo a qualquer tentativa de delito naquelas 
proximídades, é que o Governo do Distrito Federal 
mandou demolf.-la, sob a alegativa de que a área é 
considerada de domínio público do Governo do Distríto 
Federal. E a retirada daquela cantina aconteceu 4_8 horas 
antes do assassinato do jornalista. 

Ora, está tOra de qualquer dúvida, não hã nem por que 
discutir, porqUe há evidências tão clamantes que por elas 
próprias-se irripõem aos olhos de qualquer um, não há 
nem o que discutrr Põr que a can-tina foi demolida ou foi 
fc;chada para que deixasse de funcionar à noite, e para 
que se tornaSse mais fácil aos assassinos agarrarem o 
jornalista à sillda -da- Râdio -Planalto: 

Isto me parece fora de qualquer dúvida, Sr. 
Presidente. Até provarem contrário, até prova de que 
essa evidência é obscura, até prova de que o vermelho é 
azul, essa -conclusão prevalece cristalinamente 
procedente. Porque não é possfvel que somente move 
anos depois, e exataiJ]ente 48 horas antes do assassinato 
-do jornalista, é que o Goverilo do Distrito Federal tenha 
achado por bem mandar demolir a cantina, sob a 
alegativa de pertencer ao domínio- público do Governo 
do Distrito Federal. 
~ bem verdade que a primeira notificação, àquele que 

explorava a cantina, foi feita no dia 5 de setembro deste 
ano. h bem verdade! Mas, como o_bservarão V. Ex•s, o 
fechamento da cantina foi premeditado, porque aÍ1tes da 
data de 5 de setembro três delegados de policia do 
DíStrito Federal ingressaram perante o Procurador da 
Justiça_no DistritO Federal, com queixas crime contra o 
jornalista assassinado, inconformados com as demincias 
~que ele vinl)a publicando repetidamente no Correio 
Brazlllense. 

Aqui estão, Sr. Pres.idente, os Delegados Jorge Paulo 
de Santana, Adail Ribeiro de Souza, e Raul Gualberto 
Fernandes, todos se dirigiram ao Procurador-Geral do 
Ministério Público, no Distrito Federal; o prinieiro- no 
dia 2 de junho; o segundo no_dia 17 de julho; e o terceiro 
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no dia 30 de julho. Em ffieRos de 60 dias, três queixas
crime contra o.Jornalista. 

Quais são as alegações dessas petições'? Os delegados 
não se conformavam com as publicações do Correio 
Brazlllense dos dias 4, 6, e 8 do mês de julho, que tinham 
os titulas: 

.. Décima quarta Delegacia protege advogada que 
testemunhou o atentado". uPolicial que sofreu atentado 
no Gania denuncia atuação duvidosa de Delegado," 
~·Documentos de Chicó comprometem Delegado." 

Por -essas manchetes, o Delegado Jorge Paulo de 
Santana sentiu-sC caluniado e injuriado, e pretendeu, 
através da Justiça, silenciar o jornalista, agora silenciado 
à bala. 

Gaiatà, Sr. Presiderite, gaiatíssima, ridícula, hilariante 
é o motivo da queixa-crime apresentada contra o 
jo"rrialista ãSSilsSiõadO~ MáriO Eugênio, pelo Delegado 
Raul Gii.ãlberto Fernandes. Mãrio Eugênio, no dia 7 de 
abE-iT · passado, no Cofreio iliuweftse, disse que o 
Delegado é um homem despreparado para o exercício 

. das_ suas fu,flçõeS. Diz a petiÇão: 

'>NotifíCiido judicialmente para explicar cm que 
consiste o despreparo do Notificante ... " 

Do DelegadC' 

•• ... _ para o exercfcio do cargo de Delegado de 
_ Polícia, o Querelado ... " 

,Ojornalista ass~sinado. 

··.~veio comc-C:v8Sivas, nUma cabal demonstração 
de animas lajlll'iaÕdl." 

~de rir, Sr. Presidente, se o momento não fosse de 
chorar e de atacar, veementemente, os responsiveis por 
esse delito monstruoso, que a hora do Distrito Federal e 
da Justiça esperam, muito cedo, sejam chamados a 
prestar contas nos termos do Código Penal Brasileiro. 

_Então,_ um jornalista diz que um delegado é 
despreparado para o cargo, age ele com aalmus 
lojuriandl, isto é:, c_om a intenção de injuriar'? Ora, Sr. 
Presidente, nem que a Polícia fOsse transformada em juiz 
isso não seria, em hipótese alguma, compreensível. 

Vejamos se O Sr. Secretário de Segurança, Cõroitel 
Lauro Rieth, tomou alguma providência, baixou alguma· 
portaria para--apurar- uma só· das denúncias de Mário' 
Eugênio contra delegados de políCia do Distrito Federal. 
NãO, nenhuma! Os de(Cgados, uma vez atingidos pelas 
denúnciaS do jornalista, agiam comO agem Ministros de 
Estado atingidos por denúncias de Deputados Federais 
ou de Sen~dores _da República. Ao invés de um 
Sec~tário de SeguranÇa mandar apurar as denúncias do 
jornalista, o que acontecia? Os delegados integressavam 
em )ulzo, com a_ intenção de_ silen~ar, de qualquer 
forma, até: mesmo Pela intimidação Processual, aquela 
voz e aquela caneta, que náusea lhes podia causar, a eles, 
os delegados, mas que sem dúvida alguma prestaram 
relevantes serviços à sociedade do Distrito Federal. 

Assim também, Sr. Presidente, quando um Deputado 
ou um Senador denuncia um Ministro, ou acusa esta ou 
aquela autoridade, logo e logo, o -Procurador da 
República- é verdade que no exercício das suas funções 
constitucionais e legais - logo e logo. ingressa com 
queixa-crime contra o denunciante pretendendo, com 
uma simples instauração do processo, ver·se acobertado 
dos efeitos da ação dos denunciantes. 

Há poucos minutos, estava aqui o DCputado Edua.Td.o 
Suplicy que também denunciou o Ministro Delfim Netto 
no caso do Relatório Saraiv~, no caso Coroa·Brastel e 
tantos e tantos outros casOO e, ao invés do Governo 
Federal mandar, paralelamente, apurar as dem1ncias 
contra o Ministro, as denúncias não são apuradas, mas o 
Ministro ingressa no Supremo Tribunal Federal por 
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meio do Procurador da República, com a mediante ação 
denunciante contra o suposto infrator -da lei que é o 
Oeputado responsãvel pela denúncia. 

~---Quanto a· mim;-sr. Presidente, sou -insUspeito_ para 
falar sobre o mesmo assunto, porque por atas e por 
palavras praticadas e cometidos desta tribuna, já itie vi 
em situação semelhante. 

O Governador do Distrito Federal - disse eu ontem, 
e repito ~ é um homem cuja administração pública não 
pode sofrer no que pertine à austeridade, à boa aplicação 
dos recursos públicos; no que se refere ao zelo ao patri· 
mônio público do Distrito Federal, não pode sofrer o Sr. 
Ornellas o menor dos reparos. Mas as declarações de S. 
Ex• 6"Tenho fé de que vamos encontrar os culpados e eles 
vão pagar pelo que fizeram. A Secretaria de Segurança 
vai usar todos os meios para apurar os fatos, doa a quem 
doe~·, estas declarações, Sr. Presidente, a mim pelo me~ 

1 
nos não me merecem o menor crédito, cm que pese todo 

· o respeito que tenho c devo ter por S. Ex•, o Governador 
do Distrito Federal. 

Eu indagaria como é possivel ter fé o Governador do 
. Distrito Federal ••que vamos encontrar os culpados e 
' eles vão pagar pelo que Í1zeram ", quando a polícia do 
· Distrito Federa1, conforme denúncias jamais.. apuradas 
'pelo jornalista assassinado, está: infestada de policiais 
·comprometidos com atitudes que não se coaduÕam com 
:o exercício da atividade policial. 

Como, Sr. Preside.ntc? Quantos inquéritos foram ins-
taurados na Secretaria de Segurança Pública do Distrito 

'Federal para apurar as denáncias, que não são de hoje, 
·são de cerca de 6 anos, que o jOriiàlista assassinado vinha 
formulando através do Correio Brazlllense e da Rádio 
Planalto- · 

Como _ter fé, sobretudo, se ~ o própriO ·Governador 
quem declara que Lauro Rieth, Secretâriõ-de Segurança, 
'é pessoa de sua iilteírã. Colifiança e muito competente cm 

· 'seu trabalho. Que o'Cóionel Laum-Rieth seja pessoa de 
confianÇa do Govermidor, isto está fõfã. de qualquer dú
vida, porque atê por presunção, para que alguém seja se
cretário ·de outrem, deve merecer toda a confiança. Mas 

·que seja·muitO cOmpetente em seu trabalho; Sr. Presi
dente, isto requer umã investigação rigoroSa."· ·-

Brasília, Capital da República, é o domicílio civil do 
Presidente da Repúblicit. Brasília é a cidade em que resi

. dem o Presiden_te da República e sua honrada famflia; 
em Brasília residem os membros dos Três Poderes e da 
República ·e suas honradas famílias; em Brasília residem 

1 os membro,s doS" Tribunais Superiores e suas honradas 
• famífiãS.-

Bastaria.- este fato_. ·para ·presuiriir.:-s·e, Sr~ Presideflte, 
· devesse ser Brasflia a cidade que ostentasse o maior níVel 
de segurança pública e pessoal que se pudesse r~gistrar . 

1 no Brasil. Alêm do mais, Brasília é o portal da 
Repúbliéa, é a porta 'da Pátria. ~ pelo Aeroporto de 
Brasília qtie chegam ao Brasil os ChefCs-~de Estado e 

. estrangeiro·s. É aqui que está localizado o corpo 
: diplomáticO, é aqui" "Cfue Vivem os Embaixadores das 

repúblicas dos países com quem o Brasil mantém 
, relações diplomâticas. · E hã pouc-os minutoS fOi ã(jUi 
homenageado o eminente Embaixador da Romênia. 
Logo, Sr. Presidente, não se admite. em hipótese alguma, 
que numa cidade como Brasília, Capital da República e 
porta de entrada e de saída da Pátria brasileira, exista 
uma p·oJícia sobre a qual estejam pairando acusações da 
maior gravidade, acusações sobre as quais ainda não se 
detiveram o GoVernador do DiStritO Federal e nem o•seu 
Secretário de Segufariça Pública. 

Não, Sr. Presidente. e não quero comentar à den6ncia 
de um DePUtãdo Federal pelo Rio Grãnde dO Sul, ontem 

·formulada na sessão do Congresso Nacional, de que o 
Coronel Ríeth teria participado em 1966, -na Qualidade 

1 de Inspetor-Geral da Policia" do Rio Grande do Sul, teria 
participado do seqUestro, da tortura e do assassinato· de 

, um Sargento "do ExéfcitOqUCteve o-seu cadáver atirado, 
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de madrugada, nas âguas do Rio Guãíbã. Não, Sr. 
Presidente! 

Isso aconteceu em 1966 e o denunciante, e-mínetlte 
Deputado gaúcho, dos mais i-espónsâveis e i-espiiiãveis, 
deve ter a pfova da grave denúnciã.quC formulou perante -

-um-congresso· Nacional. Não Sr. Presidente! Não vou 
comentar este fato, apesar de dar crédito absoluto à 
denunciação do bravo· parlamentar dos. pampas. M~. 
bastava eSse antecedetlte, deveria ser .-do pleno 
conhecimento do GOverno· dõ DistritO- Federal para 
impedir, Sr. Presidente, que uma autoridade com essa te 
de ofício vies.sC ã sCi" ó- Chefe de Polida .do Distrito 
Federal, Capital da República, residência do Chefe da 
Nação, pOrta da Pátria, enfim, a cidade cm que, cm idos 
tempos, já teve ordem, já teve harmonia c já teve sossego 
e que, hoje, está transfoimada, pelos menos nas suas 
cidades satêlites, onde campeia a prostituição foinentada 
pela necessidade social, onde campcia a desagregação de 
toda Ordem, onde campeiam o desemprego, a fome, a 
miséria, a ·desgraça e a dor. Brasnia, Sr. Presidente, que 
outtorajá..lçv~--~ sua paz, a sua paz planaltina, é hoje a 
cidade em que Se agarrã, nas caladas da noite, um dos 
maiS eminenteS jornalistas da cidade, cm que esse 
jornalista é bwtalmente assa_ssinado por arma de calibre 
que, presuntivamente, é de uso exclusivo das Forças 
Armadas e, cm particular, da Policia Militar do Distrito 
F~eral:... 

Não, Sr. Presidente! Eu não acredito no uso da faca 
Pela Polícia, Polícia não usa fã.ca. Faca, Sr. Presidente, 
quem usa é bandido que a Polícia tem o dever de 
prender. 

No dia em qui:. a Polícia usar faca~ desgraçada estará a 
polfcTa, ·poi-Que ··a sua próPria ação estará sendo. 
esfaqueada pela impossibilidade de ela própiiã. pOder 
agi_r.- Não! Polícia não usa faca. 

Vou cOntar, Sr. Presidente, o que aconteceu no 
Território de Roraima, no dia 2 d~ d!!zembro de. 12.82. 
Também à noite, na porta do· seu jornal, o jornalista 
João Alencar, natural do Estado do Piauí, nascido em 

-Tetesina, qUe trabalhava em Roraima e cujo, j~fnal um 
semanâriO, vinha causando 3.Jgumas preocupações ao 
Governo, foi baleado fatalmente nil noite daquele dla.e a 
Polícia de. Roraima, ao invés de condu~ir o cadáver do 
jornalista para um necrotério, ou mesmo levar .o corpo, 

-porque não tinha a Polícia 1a c~rteza de que era um 
cadáver, porqut; ainda podia estar animado pela vida, ao 
invês de levar o .jornalista baleado. para um pronto
socorro, levou-o preciSamente para o necr.otêrio do 
cemitério. E, quando se fa procedendo ao _enterro 
noturno, enterro que a lei proíbe, Sr. Presidente, porque 
à noite só a Polícia pode .entrar no cemitério, e assim 
mesmo mesmo a serviço da Justiça para proceder à 
exumação, a fim de averiguar os prováveis erros, os 
provávCis indícios de discordância entre a CRU!JB mortis 
oficial ate.stada e a causa mortJ, presumível, só a Polícia, 
e a serviço_da Justiça é que pode entrar à noite .. no 
cemitério. 

Daí, Sr. Presidente, ser proibido por lei o enterro 
noturno, que é o mais horroroso de todos os espetáculos., 
que podem ser oferecidos a uma sociedade. Referia-me à 
faca. E foi precisamente no cemitério de Roraim_a, cujo 
enterro noturno, nós, de Manaus, conseguimos impedir, 
cientificando o Juiz do Território do fato, e o Juiz, 
depois de ter retirado plbssoalmente o cadáver do 
jornalista imolado, da lájea fria do cemitério, mandou-o 
de avião para Manaus, onde nós o fizemos chegar à 
Teresina, capital do Piauí, onde hoje jaz para· a 
eternidade, foi dentro do cemitério, que depois de ter 
usado a -bala, o revólver, e a metnilhadoia, que a POlícia 
de Roraima, naquela êpoca, consumou o seu crime, 
usando de diversas facadas, não mais cOnfr_a o jorn·alista 
agonizante, mas contra o seu cadãver. 
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Assim, Sr. Presidente, estes indfcios não me deixam, a 
mim, nenhuma sombra de dúvida, mas me despertam 
uma gravfssimã -preocUpaÇãO: se o GoVernador do 
!?istritó Federal mantiver a Policia de Brasflia, com toda 
a sua estrutura atual, sem proceder, pelo menos, ao 
afastamento dos Delegados de PoHc.ia quC: se 
manifeStaram notórios inimigos, prontos a vinditas 
contra Mário Eugénio, se não for afastado o Secretârio 
de Segurança do . Distrito Federal, eu duvido, Sr. 
Presidente- e esta é a minha preocupação de que se 
chegue a alguma conclusão sobre fato tão tenebroso. 

Desde jã, Sr. Presidente, quero fazer ver ao Senado, 
que representa os Estados e que, nesta tarde, como de 
hâ"'ito, está tão concorrido, . quero fazer ver que o 
Senado deve chamar a si a responsabilidade de designar 
um de seus membros da Comissão do Distrito Federal 
para acompanhar esse inquf:rito. 
~ bem verdade que já hã a designação de um membro 

do Ministério Público o que é garantia para a boa 
lavratura do inquérito. Mas não é garantia suficiente 
para a lisura inquisitorial E é nisso que recai,, 
essencialmente, a minha preocupação: é que, a esta 
altura, esses policiais acusados pelo jornalista, é que 
esses delegados, seus notórios e implacáveis inimigos, é 
que o próprio Governo do Distrito Federal, pela 
Secretaria competente, que mandou fechar a cantina que 
poderia ter impedido, ao menos pelas luzes que ela 
mantin hã- aCesas durante a itoitc, o assassinato do 
jornãlisúi, -~ qu-e, 'a -esta altura, dentro da polícia, jâ se 
tenha colocado no ajeitador as peças essenciais que 
poderiam conduzir ao inquérito capaz de permitir um 
sumáriO de culpa no Poder Judiciârio, capaz de 
possibilitar o contraditório do . processo, capaz de 
apontar os implicados, de dar-lhes o direito de defesa e 
capaz de possibilitar, sobretudo, o sereno e tranqililo 
pronuncimento da Justiça. 

Sr. Presidente, a confiança é um instituto Subjetivo. A 
-CohfiartÇá~s~bjetivã~ como é por excelência, ela pode 

tornar-se iricólume, mas pode, também, decair; pode 
deíx.ar· de existir. -

O _Çiover11:ado~ do Distrito Fe"deral, que está no dever 
âe informai~ã-·poputaçãO de Brasília, os porquês de haver 
rriã.ndad·õ (eChar a cantin·a que ftúlCiOtüiV.i! nas
proximidades da_ rádio em que trabalha~a Mãrio 
Eugênio, o Governador pode confiar no" Secretãrio de 
SegUranÇa Pública do Distrito Federal, mas Brasília não 
confiâ; os jor.nalistas não confi;3.m; os radialistas não 
confiam a Câmara, o Senado ,e o Congresso Nacional 
n~le nã·o _confiam. 

_Era.Q. que. tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FÁBIO 
LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

ExcelentísSimO Senhor 
Douior Juiz de Direito da Vara Criminal da Circuns

crição Judiciária de Brasília-DF. 
- Riuf"dUãJbei-tO. Fúiràrides, brasileiro, solteiro, Dele
gãdO.de Polícia,~integrariie dos Quadros da Policia Civil 
cio Distrito Federal, residente e domiciliado nesta Capi· 
tal, orã nO exercíciO do cargo de Delegado-Chefe da 15• 
Delegacia- Policial- Ceilândia, vem, perante a V. &•, 
·Via de seU Advogado, infra assinado (m.j.), promover a 
presente 

QUEIXA CRIME 

Contra 
Mário Eugênio Rafael de OI1veira (Mário Eugênio), 

brasileiro, divorciado, Jornalista, residente à SCRN 
708/9, 81. "G", ap. 201, nesta cidade, podendo ser en
contrado, também, na sede do jornal CorreJo Brazillense, 
Sita ·nosetofde Indústrias GrãfiC:as, Lotes 300 ã. 380;-por 
infrãÇãci -aos arts. 22 e 23, n"' II, da Lei n'i' 5.250, de 9 de 
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fevereiro de 1967 (Lef"de Imprensa), como a -seguir deR 
monstrará: 

O Qiiefelante, com quase vinte (20) anos de função po
licial, os seis (06) últimOs dos quais como Delegado de 
Polícia, foi designado em fevereiro p. passadõ, para O 
cargo de Delegado-Chefe da 15• Delegacia Policial -
Ceílândia, onde vem procllranô.O-Corfesponde"r -a- caD
fiança que em si foi depositada Pelos seus superiores. 

No dia 7 de abril pasSado, através da página policial 
do jornal Correio Braziliense, de responsabilidade do 
Querelado, este, meio a uma notícia da transferência de 
um policial da IS• para a 12• Delegacia de Policia, usou 
de expressão injuriosa contra o Querelarite, ciue semPre 
lhe dispensou a melhor atenção. 

3. Realme'nte, najã citada edlçãô dodi3 7 de abril de-
1982, do Correio Brazilleose, à pâgina 13, escreveu o 
Querelado o seguinte: ' 

.. A 15• Delegacia, chefiada pelo delegado Raul 
Gualberto FernandeS, ••aiéni de não ter estruturã 
para tomar conta do policíamerito da Ceilândia por 
falta de material humano e. despreparo de seu diri-
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gente, ftcou mais desfalcada .ainda com a p;rda de 
-~='Eugênio de Moura". (Grifos nosso). (Fls. 07, da 

Notificaçãõ} 

4. _ Notificado jUdicialmente para explicar em que 
coiffiSt:e ·a-despreparo do Notificante para o exercício do 
cargo de Delegado de Polícia, o Querelado veio com eva
sivas, numa: cabal demonstração do seu "anlmus ioju
riandl" (v. autos da interpelação anexos). 

5. Nenhuma dúvida paira quanto ao caráter injurio
so da expressão usada pelo Querelado, pois ela atinge em 
cheio o conceito que goza o Querelante junto aos seus 
superiores, aos, seus colegas Delegados e aos demais fun-
cionârios policiaiS. - -- · 

~- 6:. Da---_'meSma forma, a e1tpressão enfocaâa atinge 
profissiomilmente o Notificinti, a<;arretando-lhe .. me
noscabo e vilipêndio", elemeritos defmidores do crime de 
injúria, COmo· eitsína o ·mestre Ndson _Hungria:; pal-a 
quem: 

.. Injúriã é a manifestação por qualquer meio de 
um conceito ou pensamento que importe ultraje, 
menoscabo ou vilipêndio contra alguém". (Comen
t~rins :to C.P. v. VI, pag. 81) 
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7. A escãpula buscada pelo Querelado, quando do 
oferecimento das explicações de fls., da interpelação ju
dicial, não o-favorece. Basta atentar-se para o publicado 
no jornal (item 3, desta petição), para se ter a certeza do 
cometimento delituoso. 

8. De fato, diz o Querelado no seu escrito que a De
legacia da Ceilândia não tem estrutura para tomar conta 
do policiamento daquela satê!ite por dois motivos: a) . 
falta de material humanO 

b). e Despreparo do seu dirigente, no caso, o Quere
lante. 

9. Vê-si, assim, perfeitarriente caracterizada a mani
festação injuriosa do-QUerelado, pela qual deve respona 
der penalmente. 

Ante o exposto, requer o Querelante a V. Ex• seja rece
bida a presente Queixa Ciiine, Cit3do o Querelado para 
o interrogatório e demais termos'dÕ processo, sob pena 
de revelia, para, afinal, ser condenado nas penas do art. 
22, ath!SCidas do aumento estipulado pelo nO? II, do art. 
23, todos da- chanlada Lei de Imprensa . 

Nestes termos, 
P. deferimento 
Brasília-DF, 02 de junho de 1982. 
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PCDF- Primeira Delegacia Policial 
Excelentíssimo Senho_r_Pl'QÇDra~r-Geral do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios. 

Adail Ribeiro de Souza~ brasileiro, casado, Delegado~ 
Chefe em exercíciO na-I• Delegacia de Polícia- Brasília 
-DF, órgão subordinado à Polícia Civil do Distrito Fe
deral, vem expor, para ao final requerer a Vossa Excelên
cia, o_ seguinte: 
I- No dia 24-7-84, por Volta das 15h30min, Maria 

Aparecida Rezende comunicou a ~ta Delegacia que foi 
roubada por 3 (três) elementos, um d~;les de cor negra, 
1,75m de altura, bigode, forte, com 30 a 35 anos de ida
de, trajando calçajeans azul, camisa listrada e óculos es
curos, fazendo uso de u_ma_ faca, mediante ameaça de 
morte, subtraíram-lhe váriaS jóias de ouro, conforme 
ocorrência: n' 1889/84- (doe_. 1). 

II -No dia 25-7-84, por volta das 16h33min, Lucine
'ia Pereira da Costa também comunicou a esta Delegacia 
que foi Vítima de roubo por parte de um elemento de cor 
morena, alto, magro, com mais o_u menos 35 anos de ida
de, barba preta, cabelos pretos-encarapinhados-curtos, 
trajando camisa azul de mangas curtas e calçajeans, que 
armado com uma arma de fogo, tipo bereta, determinou
lhe que ficasse calada e subtraiu-lhe uma bolsa, tipo tira
colo, contendo diversoS documentQs pessoais, livros e a 
importância de Cr$ 50.000,00 (cinqUenta mil cruzeiros), 
em espêciC:~- ConfOrme ocorrência nt 1897/84 (doe. 2}. 

III- No dia 27-7-84 esta Delegacia realizou uma ope
ração no âmbito de sua área circunscricional, no período 
compreendido entre 22.00 e 04:00 hQras da manhã, utili
zando policiais lotados na própria D.P., cerca de20 (vin
te) homens. 

IV- Na edição do dia27-7-84, do_jomal Correio Bra
ziliense, fls. 16, com o título .. Bandidos estão agindo à 
luz do dia na Sul", o repórter Mário Eugênio assim se 
manifesta, in verbls: ~'A 1' Delegacia não realizou ne
nhuma diligência para identificar e prender três margi
nais que às 12h30min de terça-feira assaltaram armados 
com facas, na porta da agência de penhores da Caixa 
Económica Federal, no Se to r Comercial Sul, a goiana ·de 
Nirópolis, Maria Aparecida Rezende, de 35 anos, levan
do cerca de Cr$ 5 milhões de jóias." ..... -Curiosamente 
não havia nenhum policial ou viatura por perto." (doe. 
3) e •• ... Anteontem, também à luz do dia, a estudante do 
Curso Real, Lucinéia Pereira da Costa ... foi atacada por 
um homem b_arbudo, armado com uma pistola automá
tica. O marginal ameaçou a mocinha de morte e Íhe to
mou uma bolsa de pano contendo seus documentos, li
vros e Cr$ 50 mil em dinheiro. Lucinéia compareceu à 1' 
Delegacia, cujas autoridades mal registraram a ocorrên-
cia". (doe _3):_ _ __ __ _ -

V- Já na edição do dia 31-7-84, sob o título "Crime 
supera a polícia incapaz", informa qUe" ... sexta-feira à 
noite a I• Delegacia realizou uma blitz, mas os quase 100 

' homens envolvidos na operação prenderam somente bê-
bados e prostitutas." (doe. 4). 

VI - De acordo com o artigo 319 do Código Penal, 
constitui crinle de Prevaricação, "retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente, ato de oficio, ou praticá-lo con
tra disposição expressa: dC lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal". 

VII - TaiS acusações não infudadas e foi feito pelo 
aludido repórter com o único intuito de atingir calunio
samente o ora representante, dirigente em exercício da 1' 
Delegacia Policial, atribuindo-lhe fato previ_sta_~omo cri--
me, senão vejamos: _ _ _ _ 

a) A autoridade de plantão no dia 24-7-84, lavrou a 
ocorrência n9 188_9/84 e, segundo fui informado (doe. 5), 
determinou a viatura prefixo X-90, utilizada pela equipe 
composta pelos agentes Tenórío e V alter, encetasse dili
gências na área em que se deu o evento, visando localizar 
e prender os autores do roubo, embora não tenha tido ê
xito, talvez em virtude do lapso de tempo decorrido entre 
a hora do fato e a sua comunicação nesta Delegacia. 
Além disso, informa que agerites da SIC (Seção de Inves
tigações Criminais) da I• Delegacia Policial realizaram 
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diligências c.om o mesmo objetivo, tendo inclusive, men
tido campana nas imediações do local do fato, no dia_ se
guinte ao seu acontecimento, mas os elementos autores 
do roubo ali não voltaram a aparecer. 

b) Já_a autoridade de plantão no dia 25-7-84, lavrou a 
ocorrência nt 1897 j8_4, fazendo consignar entre as provi
dências adotadas que a CENTRAL/SEP- QF foi cien-

- tificada, através do operador Augusto e a viatura X-90, 
utilizada pela equipe composta pelos agentes Casagran~ 

-de e Bruno, compareceu ao locil~ e adjacências, mas Dão 
foi possível fazer a prisão do auto(. 

c) Ainda no tqc_ante à ocorrência__,_f:l~ _!.891/84, a 
equipe quC ~teve nO local informou qUe apesar de ter 
fei~o patrulhat'!lento motorizado _e a pé, não_ viram a 
pessoa dtscrita pela vítima, possivelmente tendo em -vista 
o _lapso de tempo entre o fato __ -e a _c_orimnfcação à 
Delegacia (doe. 06). 

d) No que diz respeito à operação realizada no dia 27-
7·84, mais uma vez o repórter faltou com a verdade, vez 
que o objetivo da mesma foi alcançado, tanto é que, a 
autoridade policial de plantão naquela oportunidade, 
registrou apenas _duas ocorrênCias de acidentes de 
trâfego com vítima, 

DQ exposto, verifica-se que o repórter escudando-se 
no incontestável teor liberal da Lei de Imprensa, vem 
procurando denegrir a atuação do órgão policial 
focalizado, esquecendo-se, no entanto, que com 
semelhante atitude estâ na realidade alcançando o seu 

-próprio titular, mediante insinuação de prática 
delituosa. 

ln casu inexistente a infração penal, porque o crime de 
pravaricação exige o dolo específico consistente na_ 
satisfaçãO ae interesse ou sentimento pessoal, o que não 
ocorre e muito menos ocorreu. 

Ex Posltls, o ato praticado pelo repórter configura, 
s.m.j., o ilícito_ penal previsto no Artigo 20, c.c. ó Artigo 
23, iitciSo IT e tn, dã Lei n~" 5.250, de_9 de fevereiro de 
1967 (Lei Qe Imprensa). 

IstO posto, vem à presença de Vossa Excelênçia, 
representar criminalmente contra o repórter Mãrio 
Eugênio Rainael de Olivelra, ampai'adó pelo diSposto no 
Artigo 40", inciso I, alínea b, da mencionada Lei n' 
5.250/67, no sentido de que .seja instaurada a competente 
A_ÇÃO __ P~NAL, objetivando a_ apuração-'-- d_o~- fatos_ 
retromencionados. 

Ã. Çlportunig_ade, ju_!lta o postulante fotocópias 
autenlicadas das ocorrências n's -La89 e 1.897/84, 

_ relatório da:; a,utoridades de plantão que as registrou, 
· ficando esclarecida a -tOtal Tndependência di imputação 

que lhe folãtribu[da, protesümdo pelã apreSeiltãção de 
outros elementos probatórios, se necessãrío. 

Nestes Termos 
Pede e espera deferimentO. 
Brasília-DF., 30 de julho de 1984. -Adall Rlbelrode 

Souza, Delegado-Chefe-Sub~tit~to 

EXCELENT!SSIMO .SÚIHÓR PROéURADOR
GERAL DO MINISTliRIO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS:-_ 

JORGE PAULO DE SANTANA, brasileiro, casado, 
Delegado-Chefe da 14• Delegacia Policial - Gama__: 
DF, órgão subordinado à PoHcia Civil do DistritO 
Federal, vem através da presente, expor e ao final 
requc_:rC!: a Vossa Excelência o seguinte: 

I --Por volta das t6h 20min., do dia 18 de junho 
próximo pretérito, o repórter MÁRIO EUG~NIO 
RAPHAEL DE_OLIVEIRA e o [ot6gra[o LUIZ DE 
ARAújO MARQUES FILHO, ambos do CorreJo 
Brazlliense, violaram o domicnio da Senhora EDY 
AMORIM DA CRUZ, sito à Quadra 16- Lote 124-
Setor Leste do_ G~ma, objetivando "furo" _de 
reportagem, tendo em vista que o marido da vítima 
havia-se suicidado no dia anterior, sendo sepultado às 
14h OOmrn., do dia do fato. 
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11- Inconformada com a violação de seu domiCílio, 
príncipalmente ·naqUeles momentos de angústia e 
desespero, a vítima, fazendo u_so de seu_ direito, 
representou criminah:nente contra os _dois profissionaiS 
da Imprensa. Diante da notltla crlminis, o signatário, por 
dever de oficio, instaurou o Inquêrito Policial n~" 339/84, 
contra os ~eprese!ltados. 

III - Em represália à instauiiiçãO do Inquérito em 
referência, o primeiro iridiciado- MÁRIO EUGE:NIO, 
passou a atacar abusivamente o Titular da 14• Delegacia 
Policial, através das menchetes dos_ dias 4, 6 e 8 do 
çorrente mês, publicadas nO Correio BrazUiense, nas 
páginas 16 é 32, sob os títulos: 14• Delagacia protege 
advogada que testemunhou atentado";.- "Policial que 
sofreu atentado no_ Gama; denuncia atuação duvidosa de 
delegado"; documentos _de Chic,o co_mprometem 
delegad_o. - -

IV - COmo se-vê nas reportagens dos dias 4 e 6, o 
referido repórter insinuá o envolvimento do peticionário 
com a advogada Vera Lúcia de Vasconcelos, quando 
afirma categoricamente no primeiro parágrafo da 
primeira Teportagem: "Além da clara intenção_ do 
Delegado Jorge Paulo--de Santana, titular da 14"~" DP e"ln 
inocentar Vera Lúcia Vasconcelos, pode ter um desfecho 
surpreendente nas próximas 24 horas". Na reportagem 
do dia 8, ele foi muito mais coiltudente em suas falsas 
afirmações, ao asseverar: ••A suspeita do_ envolvimento· 
do Delegado Jorge Paulo de Santana, titular da 14'~' DP, 
com a Advogada Vera Lúcia Vasconcelos e uma 
quadrilha de ladrões de gado, surgiu entre os policiais da 
própria _ Delegacia, depois da prisão do comerciante 
David Soares Brandão .... Mais adiante, ele torna a atacar 
dita Autoiidade, no -penúltimo parágrafo da mesma 
reportagem: "Amanhã, as Autoridades da Polícia Civil 
prosseguirão nas investigações com o objetivo de apurar 
denúncias segundo as quais o Delegado do Gama está 
comprometido com a Advogada e se realmente recebeu 
dela Cr$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Cruzeiros) em 
dinheiro para facilitá-la na defesa de seus clientes, todos 
~ar~in::t~- ~onsiderados perigosíssimos." 

V -Ora~ de acordo com a leg_íslação penal em vlgor, , 
as asserções falsas e tendenciosas assacadas pelo repórter 
Mário Eugênio contra a Autoridade postulante, 
constitu_em crimet preVistos-nos artigos 317 (Corrupção 
Passiva) e 319 (Prevaricação), ambos do código Penal 
Brasileiro. 

VT -Tais acusações _ são infundadas e feitas pelo 
aludido repórter, com o único e exclusivo intuito de 
Caluniar e Dtfamar o ora representante, atribuindo-lhe 
publicamente -fatOS conti'á.rios à lei e à moralidade 
administrativa. 

EX pOslifs,o. atO praticado pdo repórter em relevo · 
configura, s.m.j .• os ilicitos penais previstos nos artig'os 
20 e 21 c.c. art. 23, indsos II e III, da Lei n' 5.250, de 9 de 
fevereiro de 1967 (Lei de Imprensa). 
D~sta -roi-mã~ vem perante VOssa Excelência, 

representar criminalmente contra Mârio Eugênio 
:gapl)ael de Oliveira, com amparo no que dispõe o artigo 
40, inciso I, alínea, "b", da mencionada Lei n'~' 5.250/67, 
no Sentido de qUe se"ja -lnst8.Ur8da a competente- Ação · 
Penal, objetivandp- a apuração dos fatos 
retromencionados. 

_A opo~iunidade, junta, o postulante, fotocópiru 
autenticadas das peças produzidas na sindicância 
instaúfada pela Direção da Polícia Civil, na qual restou 
evidenciada a total improcedência das imputações que 
lhe foram atribuídas, protestando pela apresentação de 
outros elementos probatórios, -se necessários. - -

Neste Termos 
Pede e aguarda deferimento. 
Brasília-DF.,t7 de julho de 19S4- Bel. Jorge Paulo 

de Santana- Delegado-Chefe da 141' Delegacia Policial. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador_ João CalmQn. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE ii REVISÃO DC 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador N~lson C~arnÇiro. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)~ Sr .. Presidente. e ~!"S. Senadores; 

Entre os decanos do.s çronista:s políticos, no Rio de 
Janeiro e, posteriormente, em Brasília, encontra-s~ Josê 
Wamberto, que conhecemos no Velho Palácio 
Tiradentes, na Constituinte de 1946, quando também, 
como jornalista, exercfamos as -funções, ele 
repreSe'ntando o Dlirlo IJe Not:{c:lu, tribuna invencível 
do incansãvel Dantas, o homem que nunca se dobrou 
aos acenos da ditadura, trocando a __ consciência pela 
.. matéria-paga ... 

Mais de uma vez José Wamberto exerceu a 
Presidência do Comitê de_ Imprensa da Câmara dos 
Deputados, inclusive fazendo a mudança para Brasflia, e 
foi chamado, no Governo Castello Branco, para a 
assessoria de divulgação da Presidência da República, 
posteriormente nomeado Ministro do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, cargo em cujo exercfcio se 
encontra. 

Embora sempre atarefado, outrora como jornalista, 
depois como membro daquela corte, José Wamberto 
encontra algum tempo destinado à criação literária, 
tendo começado, em 1962, cOm "Uma avaliação política 
da imprensa diária brasileira", edição reservada da 
Secretaria de Imprensa da Presidência da República, 
para depois, em 1970, publicar,. "Castello Branco, 
Revolução e Democracia", editado pela Forense. 

Agora José Wamberto publica "Memorial de 
Pernambuco", um ensaio sobre política, revolução e 
jornalismo, mostrando o lmpeacbment naquele Estado e 
no Brasil. 

Uma característica do autor, que se reflete no livro, é a 
de ter presenciado momentos cruciais da nossa história, 
como jornalista - do Estado Novo "à redemocratização, 
da Constituição de 1946 à Revolução de Março e à 
Constituição de 67, sem nunca ter-se comportado 
passionalmente. Preferia ser croilista anónimo dos 
trabalhos parlamentares a assinar artigos, quando, 

•segundo Mauro Mota, seu conterrâneo, o jornal 
ameaçava .. pegar fogo na mão da gente ao conta-cto de 
tanta palavra em chama". Era no tempo em que Carlos 
Lacerda e o pernambucano João Duarte, ao lado de 
Gondim e Macedo Soares, jogavam diatribes na face dos 
adversários, enquanto Nertan Macedo terçava ironias e 
Maurício Waitzman faZia, cOmo José Wamberto, a 
reportagem exata. 

Se. como repórter credenciado no Palácio Tiradentes 
e, depois, na Cârõarã dos Deputados, em Brasflia, José 
Wamberto foi um minudente relator da vida 
parlamentar, depois de aposentado, como jornalista, 
transformou~se num pesquisador paciente de alguns 
fatos políticos. Refiro-me ao eminente Deputado Costa 
Porto. 

Também minudente ê o seu prefaciador, o também 
pernambucano Walter Costa Porto, cujo pai foi meu 
colega na Câmara dos Deputados, provando que a 
História conserva segredos, impossíveis de desvendar 
pelos cronistas. _ __ 

Mas o livro de José Wamberto é para desvendar 
alguns fatos que permanecem no olvido, pãra 
demonstrar que o primeiro lmpeacbment da história 
republicana ocorreu em Pernambuco, embora não 
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consumado, graças à reação de um governador enérgico, 
Barbosa Lima. 

O livro lembra, ainda, outras figuras da vida 
pernambucana, como Eduardo de Lima Castro, _Prefeito 
do Recife, ·~personagem de uma das batalhas sucessórias 
mais cruentas de Pernambuco"; Estãcio CQirilbra, o 
Governador fugiu duas vezes do Pilácio; Ramos de 
Freitãs, seu Secfetário de Segurança,-cuja truculência ê 
uni mito; -

Também lembra histórias inveridicas, que se inserem 
entre episódios revolucionários, como o famoso 
uDiscurso Dinamite", que Gwyer de Azevedo nunca 
proferiU -contra- Epitâcio e _-seu GOvCrn.o, rio- Clube 
MiliTar. .--- · 

Depois dessa parte históriCa, eni que se dedica a 
esclarecer estórias- mal COntadãs,- José Wamberto 
apresenta algumas memórias políticas, desde a 
antecipação pernambucana do lmpeachment, quando da 

- tentativã do Deputado Wilson Leite Passos de promover 
o impédimento de GetUlio_ Vargas em 1952. 

O esciitor pernambucano tambêrri esclarece outros 
fatoS da hiStória de seu Estado: a revolução de 30 foi 
ganha, ali, por Lito de Azevedo Filho e pelo CorOnel 
Wolmer Silveira, segundo depoimentos de Ramos de 
FreitaS, M uniz de Farias e do _Padre Antônio..fernandes, 
jesuíta. 

A guerra de Princesa e a morte de João Pessoa 
também são ~atps respigados por Josê Wamberto que, na 
terCeira-parte de seu livro, restabelece a veracidade dos 
fat~s em v~_fi~s ocojrê_ncias distOrcidas pela imprensa. 

"Memorial de Pernambuco" é um livro_ di8riO: dC ser 
lido, sobretudo Pelo zelo com que o autor aborda os 
fãtos, revelarido, maiS uma vez., sua perrlambucãn"idade, 
o seu grande -amor ao Es~ado de sua querência, 
sobretudo ao agreste_de Bebedouro, que acalentou a sua 
infância e aQUela Recife que o viti receber o grau de 
bacharel. 

O livro revela, mais uma vez, o jornalista Josê 
Wamberto, minudente, sereno, fazendo da pesquisa um 
instrumento para restabelecer a verdade histórica. 

Pernambuco está de parabéns por esSe cronista, 
fidelíssimo às Suas rafzes, preciso e claro como um bom 
noticiarista e um repórter cujo dote principalmente se 
revela no juiz de hoje: a fidelidade à prova dos autos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

O SR. PRFSIDENTE (Martins Filho)- Coneedo a 
palvra a_o nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) 

Srs. Senador.es 
Neste quinze de novembro em que todos os_brasileiros 

comemoram o transcurso do non_agésimo quinto 
aniversário da Proclamação da República, revestem~se 
as homenagens cívicas de expressivo e particular 
sigriificado, notadamente acentuado pela manifesta 
efervescência· do debate sucessório que vem de emprestar 
e consagrar o vigor do autêntico clima democrãtico à 
escolha do nome daquele que virá substituir O mais alto 
mandatário do País. 

Uma nova página da História Pátria qtie se inicia, 
marcando, simultaneamente, para a 
contemporaneidade, o advento de novo período 
republicano. 

É o ••fazer histórico" a impulsionar, inexorável, a 
marcha cfclica da evolução dos tempos. Vencendo 
estágios, desvelando caminhos, aperfeiçoandO mêtodos, 
concretiZando ans_eios, rompendo fronteiras,_ a História 
avança célere e _ob_~_tinada, pelos caminhos que se lhe 

--abrem a determinação e a força criatiVa dos que tém- em 
mãos a responsabilidade de governar e conduzir os 
destinos da Nação, 
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Temos em mente, assim como todos os patriotas, que, 
acima das renovaÇões proclamadas, das mudanças 
pretendidas e soluções perquiridas, o verdadeiro espírito 
democrátiCo --deva manter~se imaculado, sólido e 
intranSigente, impermeável às ameaças de utilização 
oportunista e da ação desestabilizadora, inflexível 
quanto à postura cívica, inarredável quanto aos 
ob}elivoS da ordem institucional. 

Porque é em seu nome e sob sua êgide que a bandeira 
da Democracia paneja gloriosa ao sabor da câlida brisa 
soprada de- u·m hoi'ízonte pleno de perspectivas e 
esperanças. 

~. s;-gurament~, _sob o mais arraigado ideal da ordem 
republicana que os brasileiros anseiam ver 
definitiyamente a Nação alcançar os propósitos de pleno 
desenvolvimento econômico, justiça e paz social 

Srs. Senadores: 
No momento em que, com incontida orgulho, 

saudamos mais um aniversário do Brasil~República, 

elevemos nossos corações em harmoniosa comunhãd de 
vontade e sentimentos, na certeza_ de- que a vigorosa 
chama 991> autênticos princípios republicanos de ordem, 
liberdad~~- independência e progresso continuará a 
iluminar os destinos de nosso Povo trabalhador e 
ordeiro, esclarecendo e consciente da natureza dos 
obstáculos e do nível das difiCuldades que se 
interpUseram e se interpõem ao esforço Comum de 
crescimento e progressa. 

Segundo André Malraux, .. a garantia do C1GltO sentido 
do _nacionalism? reg_Uer, com desvelo e sobriedade, 
permanente autõvlgilância do p-róprio sentimento cívico. 

J;stejam, PC!t~nto, nossas atenções contínuas e 
prioritariamente vOltadas para o anseio republicano de 
Deodoro, Floriano, Benjamim ConStant e tantos oUtros 
brasileiros dedicados à suprema causa da 
instittiCionalí:iã.Cão do novo regime., porquanto o desafio 
da construção de uma nova ordem, moldada na. 
evolução dos povos livres e inspirada na organização das 
nações soberanas, houve por consagrar as glórias do 
patrimônio nativísta e enriquecer o ideârio de luta pelas 
aspirações demoCráticas. 

O desafio permanece, porque a evolução histórica é 
contínua, ininter'riipf.a. Lutemos pelos valores da 
República e sejamos leais ao ancestral compromisso de 
honrá-la e defendê-la a qualquer preço. 

Era o que tínhamOS a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRFSIDENTE (Martins Filho) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Gastão MUller. 

Ó SR-. GASTÂO MilLLER (PMDB - MT 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs 
Senadores: 

~com imenso pfaler que vou ler para que conste dos 
Anais, Sr. Presidente, _Srs. Senadores, o magistral 
pronunciamento do futuro Presidente da República, Dr. 
Tancredo Neves, pe111nte mais de mil e quinhentos 
empresârios de todos os setores das atividades óteis, 
deste Brasil, no dia 5 de novembro último, no Rio. 

O seu -discurso, não há dúvida, pode-se dizer é um 
prograrua de Gove-rno, tão CÓ_brado e Criticam-no por 
não ter, formalmente, apresentado um programa, bCm 
impresso, bem apresentado e demagogicamente 
elaborado. Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o futuro 
Pre_sidente da República, nas suas manifestações, 
quando se apresenta para vários segmentos da sociedade 
indica, o roteiro--do seu governo para aquela área. Foi o 
caso do discurso que comento e que vou ler, bem como 
de outra manifestação feita pefante os artistas e 
intelectuais, também no Rio. 

_ _ M;elhor que analisar o discurso que O Estado de S. 
Paulõ publicou na íntegra e intitulou "Reioffi:ir o -
Desenvolvimento" _ê lê-lo, pois, assim os Srs. Senadores 
que não tiveram a oportunidade de tomar conhecimento 
do mesmo, fazê-lo, e, -c:om isenção, tenho certeza, 
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aplaudir as metas preconizadas pelo futuro Presidente 
Tancre"do Neves, perante os empresãrios brasileiros. -

"h a seguinte a íntegra do discurso de Taricredo 
Neves na homenagem que recebeu do empresariado 
nacional, no Rio. 

.. Senhores empresários: 
Uma reunião como a de hoje, com a presença tão 

expressiva e categorizada representação da classe 
empresarial, ê um convite à reflexão, uma 
oportunidade para apresentar algumas idéias sObre 
a linha de desenvolvimento que pretendo imprimir 
no meu governo. 

De início, posso afirmar aos empresãrios crue 
somente entendo um programa de desenvolvimento 
como resultad_o !fe uma negociação globã.t da qual 
participe toda _a sOCiedade. Uma proposta em que 
cada classe, cada segmento representativo, tenha a 
oportunidade de contribuir para sua elaboração. 
Jamais um programa iinpõsto-de cima para baixo, 
autoritário e paternalista, definido sem a 
participação dos_ cidadãos, cada ponto apresentado 
não como uma esperança atendida, mas como uma 
benesse pretenciosam·ente concedida pelo 
autoritariSmo: Um: --programa elabo_radc dessa 
forma resUlta conc-entrador, injusto e distorcido, 
porque não atende aos anseios-da comunidade .. 

O desenvolvimegto que desejamos_ dey~ __ §ex:_ 
entendido como _o _re_sultadQ JHlt~ral d~ a,be.r!J.!ra 
política e da cons_oJidªção demQcrâtica_ do_ Pafs, 
somente passivei se, simultaneamente, 
conseguirmos alCançar as_ aberturas social e 
econômrca, condições essenciais párã. qUe o 
_desenvolvim-ento se processe em toda sua plenitude. 

Creséim-ento sem justíça-sOCiáJ; sem distribuição 
adequada de renda, em que se concentrem regional, 
setorial e pessoalmente os resultados, é a própria 
negação da dem_os;:racia. A ve~dadei~a _ _l.ibertação 
política de Um povo somente se efetiva se e!l_se povo 
tiVer -atendidas suas aspirações sociaiS mínimas, se o 
exercício da atividade eçonômica for livre e aberto a 
todos, sem privilégios ·inac-eiÚ~eis _O~ 
intervencioniSmos pettubadores. 

Enfim. S\: a abertura política corr~sponder uma 
efetiva abertura social e ecoÕômica. -

A verdadeira democracia que almejam~s se 
estrutura sobre um caPitalismo =-flirida-do~ na 
liberdade com responsabilidade, no respeito aoS -
direitos de cª'da um, n~ preservaçãO e_ no estímulo à 
livre iniciativa, na valorização e na remuneração 
justa do trabalho. Uma organizaç~o que busca o 
desenvolvimento _d_o País de forma harmônica, onde 
a distribuiçãD dQS. frutos 9.9 progresso - bas~ da 
democracia social- benefícios a todas as clas!les de 
forma ampla e equânime. 

Um sistema econômicó_ q_ti~ Se'ã.~_rma_e se apóia 
no trabalho e na vontade de toda a sociedàde j)ãra: 
sob a égide da economia de_ mercado, _faze·~- o_ Pals 
crescer e solucionar os seus problemas, preserVando-
a estabilidade social e política, assegurando a 
partiCipaÇão consciente e ha_rmôriic:i- da$ cJ_a,s~es_ 

produtoras, dos trabalhadore!i:_ y_ de to_das as 
categorias' vitais ao desenvolvimento, nas suas 
difefen1es ·manifesfãções. -

Um modelo, enfim, qUe lenha como seu 
verdadeiro e final objetivo a realização do homem 
brasileiro em tOdas as suas dimensões e aspiraÇões. 

Não posso aceitar que o desenvolvimento se fa_çà 
com crescente concentração da renda e da atiVidad!! 
econômica, com- ã -expansão das situações de 
privilégio ·com ·a estatização exacerbada e _o 

esmagamento~- da_ empresa privada nacional, 
especialmente as de médio- e pequeno porte. 
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Essa forma: de organizar a economia terá de ser 
mudada, transformando-se em _um capitalismo mais 

-humano, maTS justo, merios Concetltrador, ffiaís 
apoiada na distribuição ampla dos resultados e da 
pró-Pfia- --atlvidade econômica apoíado na 
distribuição arppla dos_ resultados e da própria 
atiVídade_ ecõnômica; mais Voltado para o social. 

No momento em qUe a ãsplf<i.ção de voltar- a 
crescer sintetiza a grande vontade liacional, a 
reafírmação desses princípios, qUe serão· ·os 
princípios de meu governo, tornã"-se fundamental. 

O Brasil é hoje, mercê de uma politica econômi<;:;( 
_ de curtà visãO, imediatista e eivada de caSqísmo~, 

um _I!aí!l em_ crise. Um_- País que se reprograma 
erroneamente a cada três meses, um P~s sem 
projeto,-- sem propostas e sem propósitos, sequer 
para o futuro imediato. 

Um_País que, não obstante__seu vasto potencial de 
desenvolvimento, se caracteriza pelo desemprego, a 
inflação galopante e as monu-ffienta~s dívidas 
exterfta e interna. São_ fortes os desequilíbrios 

-regiOnais, a distribuição de renda é insatisfat6ria e 
distorcida, e é ampla a ociosidade do setor 
produtivo. E é enorme a perplexidade de todos, 
parttculamente dos trabalhadores e empres~~os, 
quãnto ao futurp~ _ _ -

No meu governo, o Brasil vai se reenContrar co_ffi 
o des.envolviffiento, sem o que não haverá_ como 
s.olucionar os problem~_s que _enir~nta. A 
experiência reCessiva, além de d-ramátiCa e 
socialme_nte injusta, se rev.~Jºu i!\~_cua, .. 
aprofundando a crise ao invés de ~~perá-Í~. 

56 -o __ çfescirrientQ _ecOn_ômjcO permitirá que 
cheguemos â socieclade v~r!;ladeir~rilent~ 
democrâtica_e hum~na a que_ tOd().s, legitiinam_~nte,. 
aspiramos. 

_ E esse desenvQfviment9, para a~ender- ao~ 
interesses e aspirações dos bi-"asileiro~. deve ocorrer 
_sob~condições espc;çiais que E_ermitam a mais ampla 

_ repercussão de _seus resultados. 
Exn primeiro lugar, ele deve aç_on_\ecer sob 

absoJuÍa. estãbiiidade inStitucional e jurídica 
lnclusive pela elaboração de uma Constituição 

____ mqQerna, com-patível com o Brasil de nossos tempo& 
e de nossos sonhos. 

Q _desenvol~imento que vamos Promover deve 
resultar da ação de um governo com amplo respaldo 
popular, que conte com·o·apoio e a confiança- dO 
povo. Se~ isto, não ]laverã lugar par3: a esperança, 
esse alimento esse-nciãJ -do prOireSso e da 
estabilidade das sociedade$ humanas. ~ ~ 

A retomada do desenvolvimento (ein de ·ser uin 
princípio básico, não tlegodãVeÇ ni.esm~o -qu-ãndo se 
trata de equ~cionar problerrias tão graves e 
prioritários comO a a~tual díVlda-exieiiiã. e -o co-mbate 
à elevada inflação vigen1e. _ _ _ _ 

O Setor- públioo vai a tua r de modO planejado, 
. com àusterldade e eficiência, ~em burocratização, 

- -com- deScOncentfã<;;ã'o do pOder e descentral_iza~ão 
do pi'ocesso- decisól-ío. E, principáímente, ·sfitn, 
invadir o espaço do setor privado, a quem se deve 
ãPOütJ.; ~-decidldã- e- ÕbjeliVúnente-,· em to~as as_ 

-fnic::iãtivas quê QUeira e possa realizar. - · 
A -econorrliã brasileira --·apesar do forte 

intervencionls_m-o governamental e-m todos o.s 
cafnPOs-=:. -é Uma eCoT!Oinia de- mercado em que a 
·empresa prtvadá 'n-acion3J (pequena, micro, média 
~oltgra·nae) deve ser prioridade para se desenvolver. 
·oeSe}il-se ·vê-la :ituando com desenv_oltura e 
Vitalidade, ilvailçãndÕ- prOgres.Sivamehte" para 
setOres cada v-ez mais exigentes em tehhos ·ae 
câPúa1, capacida.de gereiicial, comercialização e 
tecnologia. 
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Reafirmo, clara e enfaticamente, que em meU 
Governo- toda a ênfaSe do- desenvolvimento 
brasileiro ~tará apoiãda no fõrtalecimento da 
empresa privada brasileira. 
. CÓmo principio; o Estado deve limitar-se ao seu 

papel constitUCional, preservando a livre 
competição, atuando nos setores básicõS~ apOTando 
e -investindo maciçamente na infra-estrutura 
ec.onômica e social. 

A empresa estatal teve, tem e terâ importante 
papel na evolução da economia e da sociedade 
n-acional. 

Sliâ-atuaçâo nãO- pode,- tio entanto, transformar-se: 
ém ""um fUTi em si fuesnlõ; subStituindo' a empresa 
privada. A teduçãó aOs liinites da essencialidade da 
presençã estatal na economia brasileira, um dos ob .. 
jefiVOS PrioritãriOSde meu goVerno; serâ buscada de: 

· forma cautelosa e segura, preferencialmente, pelo 
fortalec-iriiento -da empresa privada nacional e pelo 
disciplinamento da interferência do Estado, me~ 
diante clara delimitação do papel do setor público 
às suas funções de suporte, apoio e complemento ao 
setor privado. 

A empresa estrangeira deve ser vista como aliada 
impOrtante no esfoi'ço de construção e reconstrução 

"'" nacionaL Sua contribuição deve contemplar, princi. 
"Palmente, as áreas mais complexas'da atividadeeco~ 

nõmica, onde convivam elevada densidade de capi ... 
tal e tecnologia de uso não disseminado, e em que 
sua_tradição e experiência viabilizem efetiva abertu~ 
ra d~ mer.cado, especialmente o externo. 

,Assim, cabe destacar que o capital estrangeiro se
rã sempre bem-vindo_- até porque indispensável ao 
_nQsso d~envolvimento --::-. ª-tendida a legislação e 

. os intc;ress_es brasileirQs._ 

-~= O' Brasil quer e precisa da colabocação internado~ 
na!. E é perfeitamente possível conciliar os interes-
ses e a soberania naciOilal cOm a participação doca
pital e:itrangeiro em nosso desenvolvimento. 

É preciso, enfim, que nesse esforço de retomada 
do desenvoiVT~iltot -Ç) meii g-oVernO proCUre ~a 
posição de equilíbrio enfre ã empresa privada naCici: ~~ 
níii, a empresã estatal e a empresa estrangeira. 

Dentro da prioridade concedida-à empresa priva-
--da nacionaJ, é necessário ressaltar o papel essencial 

das peqUefias, médias e microCmpresas no·esforço 
da ~etom.ada do desenvolvimento, especialmente na 
criação de noyos empregos. 

São elas as responsáveis por mais de 40% dos em
pregos no País, e representam mais de 90% do total 
das_empresas existentes. São elas, a média, a peque-

. -na e a microempresa-qué, em última análise, susten
taih a õrdem económica e social e se constituem no 
principal pilar -de s_egmento privado da economia 
nacional. 

Estou _segur:o de que a ênfase que pretendo conce:--__ 
der_à_ empresa privada nacional no desenvolvimento 
futuro passa, nec&ssariamente, pelo fortat~mento 
das pequenas e microempresas, como condiçã_o bá
sica pata estendeNe a abertura política e democrâ-

.:...lica aq c-am_p9 _económico. 
Assim como a descentralização política c: admi

nistrativa de um _paí!l tem de passar pela valorização 
do município, ã descentralização da atividad~_eco
nômica trafega pelas pequenas, médias e miáoem
presas. 
- Mais d.-, ~ue--issO,- elas constituem o verdadeiro 

-Centro de gravidade da estabilidade política, l.CJnô-

mica e social do pais. 
No entanto, as pequenas e mícroenipresas estão 

cada dia mais carentes, tão carentes quanto o pró
-prio tfãbaihador brasileiro. _Sà_Q_elas,_d~JJtre todo o 
Õ.hivetso das einpresas, ·as mais vulneráveis às criSes. 
Seu índice de mortalidade é assustador e as crescen· 
tc.s exigências burocráticas, resultantes de um trata-
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menta tutelar e inadmiss!vel do Esf3do, estão a 
ameaçar permanentemente a sua sobrevivência eco~ 
nômica. 
Cada dia mais, a clandestinidade passa a ser, para 

muitas delas, a única forma viável de funcionamen
to, já que a legalidade custa alêm do razoáyel para o 
pequeno empresário. 

Vou prestigiar, fortalecer e estimular o crescimen
to das pequenas, médias e microempresas. Serâ 
principalmente através delas que conseguiremos hu
manizar o desenvolvimento, lriteriOrizar o progres~ 
so, fortalecer o mercado interno, ampliar, no ritmo 
necessário, a criação de empregos e dar suporte à 
efetivação dessa economia aberta que descrevemos 
como filosofia de governo. -

Não vamos permitir que o funcionamento dessa 
economia democratizada seja obstado por entraves 
burocráticos formais, &era-dos na indiferença e no 
menosprezo dos gabinetes oficiais. 

f: preciso que se lhes dê um estatuto adequado -
compatível com sua importância, Seu papel e seu ta~ 
manha - capaz de facilitar o seu funcionamento e 
não dificultá~Io. 

Providências siniPlificadoras da burocracia serão 
tomadas para viabilizâ~Jas. Mas, principalmente, 
novas medidas de ampliação e facilitação das dispo
nibilidades de recursos para capitalização, bem 
como estúnulos fiscais adequados, deverão consti
tuir compromisso básico que nesse momento assu-
mimos. 

Senhores, 
A construção democrática é uma tarefa de todos 

os brasileiros. Ela só pode ser obtida através da coe
são nacional, em torno de valores comuns e perma
nentes que possam garantir a soberania do Pafs, as
segurar a paz, permitir o pfogresso econômico e 
promover a justiÇa social. _ 

No campo econômico, defendo que a evolução do 
Brasil se processe dentro de um regime moderno de 
mercado, em termos de uma sociedade de economi· 
camente aberta e democrática,-atendida as circuns
tâncias da nossa relalidade e o estágio de desenvol~ 
vimento do País, o que exige a contribuição imedia
ta de to_da a estrutura já montada nas áreas privadas 
nacional e estrangeira e na área estatal. 

Nesse regime vamos construir uma sociedade 
próspera, pluralista, descentralizada e aberta, onde 
a igualdade de oportunidades -devC-sei- assegurada a 
todos. 

Esse modelo de democracia política tem como 
condicionante a economia de mercado, cujo funcio
namento eficaz exige o respeito à livre iniciativa e às 
empresas privadas. Mas também espera dos empre
sárioS que sua atuação alie" a eficiência e alta produ
tividade ao sentido so.ctal (Jue faz da empresa o ins
trumento básico do desenvolvimento integral que 
desejamos- para o Brasil. 

Estou certo de que poderei contar com o apoio e 
o entusiasmo de todos os__ empresários brasileiros, 
para resgatar o País da crise em qu~ se encontra e 
abrir novos caminhos para a retomada do_desenvol
vimento e a geração_ de novos empregos, que se 
constituem em anseio legítimo de toda a Nação bra
sileira." 

Era a que tinha a dizer. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre ~nador Lourival Baptista. 

O SR. WURIVAL BAPTISTA (PDS- SKPronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. ·seO.-adO
res, os 80 anos do Professor Jos~ Silveira foram come
morados com homenagens e solenidades promovidas pe
los mais expressivos setores culturais e sociais da Bahia, 
tendo à frente as figuras exponenCíiiíS-:-da clasSe médicà-e 
da-comunidade universitária. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A Tarde, em sua edição de 3 de novembro passado, 
abriu espaços para enaltecer o perfil biogrâfico, a vida e 
as obras desse insfgne mêdico, Pescjuisador, cientista- e 
escritor, consagrado dentro e fora das nossas fronteiras, 
comQ um especialista exccpcionãbllerite bem coriCchua~ 
do nos domínios da Tisiologia. 

Q_ transcurso do o_ctagésimo aniversário do Professor 
José Silveirafoiobjeto de um consagrador editorial de A 
Tarde, que·o-definíu como ••modelo de cidadão, de médi
co e de homem de ciência" ... um nome nacional e inter
nacionã.Imente respeitado, cm conseqUência de sua ativi~ 
dadç _ _çienti_fica,.qile fez da luta contra a tuberculose, e de 
várias causas sociais, a razão de sua vida". 

Depois de criar e desenvolver _o Instituto Brasileiro 
- para Investigação da Tuberculose (posteriormente am

pliado para "Investigação do Tórax") -o IBIT, o ProM 
fessor José Silveira tornouMse conhecido e admirado pe
las suas pesquisas e trabalhos pioneiros nos domínios da 
patologia clínica, terapêUtica e profilaXia âa tuberculos-e. 

As investigações <j_ue realizou no IBIT, ao longo de 
uma infntemipta e brilhante atuação consolidaram o 
prestígio ciêntífico e Profissional do Professor José Sil
veira. 

Com a colaboração de uma notável pleiâde de médi
cos, investigadores, colegas e técnicos, o Professor Jos~ 
Silveira conseguiu transformar o IBIT e o seu benem~ri
to Hospital do Tórax, em um magnffico centro de pes
_quisas científicas, ·abrangendo amplos setores da micro-

-_ b!ologia, -da fisiologia, da bioquímica e da terapêutica. 
Por todos este!~ motiVos associo-me ao juStificado re

gozijo da Bã.hia, quando um dos seu-s mais dignos ftlhos, 
nascido em SantO Amaro, a-o atingir as culminâncias de 
80 anos- de uma vitoriosa e benemérita existência, -rcicebe 
calorosas manifestações de respeito, admiração e cari~ 
nho. 

Uma insofismável demonstração da capacidade da 
energia, do senso de solidariedade humana e da vitalida
de desse médico admirável, ê a sua participação na luta 
contra o tabagísrrio, quando promoveu no IBIT, uma 
reunião de técnicos de todo o PaíS, -da qual resultou a 
histórica "Carta de Salvador". 

J;sse documcn~o, segundo asseverou o insigne Profes
sor José Rosemberg, (titular de Tisiologia e Doenças 
Pulmonares da Pontifícia Uniyersidade Católica de São 
Paulo) produziu efeito catalítico na deflagração da cam
panha contra o fumo no BraSil. 

Associo-me àsjustas_homenagens que, em todo oBra
sil, estão s_endo tributadas ao Professor Josê Silveira ao 
en~9_-o _do seu o~_tagé:Simo a~iv~rSário. 

No elenco das referidas homenagens afiguram-_se-mc 
sumamente expressiyas as que lhe foram prestadas Pelas 
seguintes: 

Universidade FCderãi da Bahia, Faculdade_ de Medici
na da- ÚFBA, Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública, InStituto Brasileiro para -Investigação do_ Tórax, 
Academia de Letras_ da Bahia, Academia de Medicina da 
Bahia, Instituto Ge_ográgico e Histórico da Bahia, Con
sellio Estadual de CuLtura, Fundação Cultural do Estado 
da Bahia, Instituto Bahiano de História da Medicina, 
Sociedade de Médicos Escritores, Instituto Brasileiro de 
História da Medicina, Assocfação Bahiana de Medicina, 
Conselho Regional 9e" Medicina, Associação Psn
Americana de "História da Medicina, Rotary Ciub _da 
Bahia e Histarte. 

Como não poderia deixar de acontecer a Cãmal-a Mu
nicipal da Cidade de Salvador, nos termos da Resolução 
n" 573/84, de autoria do Vereador Sérgio Olivaes, além 
de outorgar ao Professor José Silveíra o título deCida~ 
dão da Cidade do Salvador, entregou-lhe, também a Me· 
9alf!<!_Tl_!_omê de Souza, conforme Reso~ução n9 582/84, 
proposta pelo Vereador IB Mattos. 

Solicito a incorporação do editorial e dos quatro de
poimentos publicados pela A Tarde, que circulou nos 

- dias 3, 6 e 10 de novembro. 
lt) Editorial - ugo anos de José Silveira" 
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29) ___ .. Jí>Sê Silveira, O Cientista e Homem .cJe Cultura" 
de Talhes de Azevedo 

3~>) "José_SÜ~ei~ã _::_Um- AspeCtÕ·~ sua Yida",-de 
Itazil Benicio Santos 

4~')- "Uma Figura"Naci~nal"...:. de:a~toria do ProfesM 
sor José Roseniberg 

59) O Grande- Silveira - do Professor Jayme de Sá 
Menezes 

Eram estes os breves comentários que desejava fazer. 
(Muito bem!) -

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

"A Tarde -- Sábado, 3 de novembro de 1984 

80 ANOS DE JOS~ SILVEIRA 

Raros baianos poderiam ~stetar uma folha de 
serviço equivalente à de José SilvCira~ Relação de 
sefYiÇo e também ficha individual de merecimento. 
Esta tão:di_gna de louvores como aquela. Modelo de 
cidadão, de médico e de homem de ciência, a sua 
modéstia (atestada, antes de mais nada, pela decisão 
de ccinservar·se na província, quando poderia bri
lhar e ascender em centros maiores) reveste atribu
tos que infelizmente vão escasseando nos dias cor· 
rentes, em-que a disponibilidade para o bem cede lu
gar às preocupações imediatistas, e em que o amor 
ao estud_o ,e à cultura ê substituído por objetivos ma-

- terias, que sUfocam o destino superior do individuo. 
Nome respeitado no País e no estrangeiro, em con
s_c_qUência de sua atividade científica, fez da luta 
_contra_ a tuberculose, e de vârias causas socia_is, ara
zão de sua vida, tendo criado e mantido através de 
enomies sacrifícios, e ao longd de vários decênios, o 
Instituto Brasifi:i!o -para Investigação da TUher-cUlo· 
~e, uma das entidades de pesquisa, trabalho médico 
e-assistência -rilais prestantes de nossa terra, hoje 
desdobrado em outras modalidades de atuação, 
com a construçã~: ~ funcionamento do Hospital do 
Tórax.-. Pois é esta vida c:lue alcança nesta data os 80 
anos de existência. Uma oportunidade para que se 
recorde e reverencie tudo aquilo que produziu, não 
só com o sentido de justa homenagem, mas também 
com a intenção de recomençlar um grande ex~m~ 
pio."~ 

"JQS~ SILVEIRA, O CIENTISTA 
E HOMEM DE CULTURA 

A vida, a personalidade e as realizações de JosE:. 
Silveira constituem um conjunto realmente excep~ 
cional, a justificar plenamente_as homenagens que a 
Bahia lhe presta ao atingir, sadio e atuante, os 80 
anos._Esta idade é festejada _em relação a outros por 
ser ainda excepcional num País de precarfssimas 
condiçõ.es de exiSfência para a maioria. Mas neste 
caso_a comemoração sublinh_a e consagra, por dife
reriteS niodos, uma exisiê_gcia incomum e a todos os 
títulos digna de reconhecimento, de respeito, de ad
mirãção_. BaSta ateritar para um dos aspectos pelos 
quais Silveira se fez merecedor e _contínua, felízmen
te,_credor dos tributos que está recebendo_ não ape-
nas da Bahia_culta mas da gente mais humilde e des· 
ditosa: .:UC:ste particular, registre-se o vulto dos be-
ne_fícios que tem prodigalizado a tantas vítimas de 
uma .. doeriça social" tão séria e tão comum, a. tur· 
bcculose, no seu consultório, na sede do bcnfazejo 
I BIT, nO pavilhão da Clínica Tisiológica da UFBa., 
infelizmente extinto. Aí, nessa multiplicidade de lu· 
gares e de ocasiões, nunca regateou a seus doentes e 
assistidos uma palavra oportuna de compreensão e 
de alento, de confiança e de encorajamento, al
cançando por tal maneira resultados clínicos que a 
medicação sabiamente ministrada atingisse sua 
completa eficácia ajudada por aquele poderoso fa
tor moral e pskológico. E essa uma das marcantes 
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características de seu exercício de medicina. fazendo 
de seus clientes, acima de tudo, gratos e rendidos à 
sua pessoa, tanto os que o procuram no consultório, 
como os numerosíssimos e desanimados pobres que 
buscam a cura ou o alívio naqueles outros institu-
tos. 

Quero, porêm, pôr em destaqUe o Vulto do cien
tista, do estudioso, do pesquisador que se fez conhe
cido nos meios uniVefsitâríõs e pi'ofissionais de todo 
o mundo. Tive o privilégio de o conhecer ao entrar
mos juntos na FaculQ~de de __ Medicina em 1922: 
logo foi notadO pelos colegas, vários dos qu:tis es
plendidamente realizados na bela carreira, comei úm 
estudante modesta, educado, diligente e atento, 
companheiro solicito dos colegas nas aulas, nos la
b_oratórios, nos grupos de estudo. Não custou a ser 
um exemplo de assiduidade, de constância, de serie~ 
dade no esforço· da aprendizagem e de aproveita
mento nos cursos, na aproximação -para coni os 
mestres, sobretudo no compartilhar de seus conhe
cimentos com os colegas. E não apenas do que ab
sorvia da persistente e talentosa leitura dos tratados 
estritamente médicos; não revelava-se de uma insa
ciável curiosidade pela cultura em geral, lendo e 
encantando-se ·com a prosa, a poesia, a filosofia dos 
bons autores nacionais e estrangeiros. Tive ocasião 
de salientãr esse traÇõ de sua--mentalidade na sau
daçãO com ·que o recebeu a Academia de Letras da 
Bahia em 1971; nada !llelhor evidencia isto que o 
conteüdo de jdéias e reflexões, o gênerO dos temas, 
as lembranças, os tipos humanos, os episódios subli
nhados, ·a estilo literãrio dp seu lindo livro "Vela 
Acesa", cujo título exprime, melhor que qualquer 
outro, sua pessoa, na verdade uma presença, um ca
ráter, uma concepção de vida que ilumina suave
mente, ainda que seu senso da ordem, da disciplina 
no trabalho, da capacidade no exercício da investi
gação e da prãticã: da medicina sCjãm estranhos a al
guns. Silveira, como dizia, iião tardou a mostrar-se 
um curioso inteligente por dificultosos problemas 
da carreira que apaixonadamente abraçara: sua tese 
de doutoramento, sobre difícil problema da radiolo
gia torácica, inova e desafia na referida temática; re
sulta do porfxado e bem perseguido objetivo dos 
tempos de estudante, de interno, de discípulo do no-
tâvel Prof. Prado Valadares. Segue essa trilha já for
mado, como testemunham suas numerosas e tam· 
bém originais comUnicações às sociedades especiali
zadas, suas conferências e aulas, seus livros e artigos 
em português, em alemão, noutras línguas. 

O vívido interesse na pesquisa di: questões bioló
gicas, médicas e saciais - espCcialmente no tocante 
a uma doença que dizimava nossa gente sem que lhe 
conhecSssemos a complexidade dos aspectos - le
vou cedo a buscar atualizaç~o nos meios mais 
adiantados da Europa, principalmente nos famosos 
hospitais e instituições da Alemanha, junto a mes
tres que não tardaram em o acolher como colega e 
mestre. ~ essa inclinação nata, porém muito lucida
mente cultivada, que o leva a criar o Instituto Brasi
leiro para Investigação da Tuberculose, o IBIT tão 
prestigiosO nos círculos da especialidade, e inaugura 
na Bahia, bem antes da Universidade, a investi
gaçãO séria das características e fatores da terrível 
enfermidade em nosso ambiente, os cursos de aper
feiçoamento e de pós-graduação naquela área.. Para 
isto atrai Colegas, gêmeOs no gênero, idealismo· e 
igualmente motivados e traz de fora, de outras par
tes do País e do exterior, especialistas de comprova
do valor, oferecendo assim aos médicos baianos e de 
outros ·estados a oportunidade de se atualizarem e 
aprofundarem naquele campo do saber e, por inevi
tãvel extensão, em outros domínios da Medicina. 
Sua vocação paia a indagação e para o alargamento 
do saber é como se vê e foi aplaudido e apoiado por 
governantes e empresários l6cidos e pela dedicada 
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colaboração de ótimos colegas, um gesto altruísta 
orientado para ravorCcer os desejosos do bom e 

~ conscíCnsiosO desempenho da Medicina. Seu insti~ · 
tu!o nãO é uriiCamCnfe um -laboratório estabelecido 
e mantido a duros sacrifícios e, às vezes, incom
preensões; mas igualmente um centro de estudos 
com raríssima biblioteca, de uma riqueia insUSpCi--

- tada Petas que a ignoram e wna revista e série de 
publicações que confirmam seus elevados serviços e 
comunicãm - prodigamente ao mundo científico 
mundial o que tem realizado. Há em tudo isto um 
·outro traÇo a ser friSãdO,OCsfOri;o-iõfã.tigãV-el, opor
tuno e bem p"ensado; de aCompanhamento dos pro
gressoSC:~I! Medicina no levar eni corita novos· aspec
tos da patolOgia iriiciillmente atacada: é o qUe expli
ca que· o IBIT e seu grande hospital, sob tão esclare
cida orientação su~, alarguem seu raio de ação e ve
nham a eilgaj3.r-se-eri1 noVás inóVimentõS lCildenteS 
à superação de difi~t.dtosos desafioS à argúcia médi
ca. ampliando o que têm a seu crédito na microbio
logia. na fiSiolo&ía-, na biõquímicã, na-tefãpeüfica 
em terrenos'- nos quais é pioneiro em relação, por 
exemplo, ao pneumotórax, à frenicectomia, à Vaci
na BCG. à experimentação em animaiS e conSC: 
qUente benfazeja utilização no homem de novas me

-dicações. 
Silveira chega aos 80 anos admirado e respeitado 

como_ um cientista de escol, um universitário exçe-
tente a_o ril.esmo passo um eSPírito humãnistico aber
to e amante da liberdade, um homem de aprimora
da cultura, cronista de viagens e escrito·r de leitura 
absorvente, um largo ·coração, um católico de con
viCÇão e lucidez, em suma um baiano de quem Santo 

- Amaro e toda a Bahia com razão se orgulham. E se 
orgulham seus colegas, não unicamente os da turma 
de 1927,_e seus incontáveis amigos. - Thales de 
Azevedo." 

u A tarde - sábado, 10 de novembro de 1984 
O GRANDE SILVEIRA 

Jayme de Sã Menezes 
No limiar do século, em 1904, a 3 de novembro, 

nascia num velho sobrado colonial em Santo Ama
ro da Purificação, uma criança loira, sem que nin
guém pudesse então pressentir que, naquele dia e 
naquela histórica cidade do nosso Recóncavo, abria 
os olhos ao mundo um ser talhado para as grandCs 
lutas e as conquistadas vitó-rias. 

Filho do engenheiro João Silveira - (homem 
culto e orador fluente, cuja oratória brilhante-es
treOU, ainda Cstudante, cm 1890;-ao saudar Rui Bar
bosa, no Politeama Baiano, depois do verbo cinti
lante de Manuel Vitorino) - e de D. Blandina Lou
reiro Silveira, mulher de grandes virtudes, a loira 
criança de 1904- José Silveira- por certo herdôu 
do pai ilustre a inteligência e o gosto pelo estudo. 
Mas, mal se lhe alvorecia a existênCia. nuVens 
sombrias turvaram-lhe o horizonte. Aos seis anos de 
idade, perde a mãe extremosa. Aos 12, morre-lhe o 
pai. Em completa orfandade,. numa quadra da vida 
em que tanto contam os afetos da famflia, não lhe 
fora:m risonhos os dias primeiros, quando também 
faleceram, menores, as suas duas irmãs. Da famOia 
apenas ele restou. 

Só, desamparado e pobre, cedo experimentou o 
peso-da fortuna adver:sa. Tomou-se de brios. Fez-se 
homem antes do tempo. Sentiu Que só lhe cabia en
frentar a vida. Abrir os seus caminhos. Palmilhar as 
estradas que o levassem à realização dos ~sri:Us- s_o
nhos, à afirmação de sua personalidade nascente. 

Começa em Sallto Amaro, com a professora EU
bia Mendes, o estudo das primeiras letras, que con
clui em Feira de Santana, aluno da professora Isauw 
ra Paiva. O curso secundáriO inicia no-Colégio Ima
culada Conceição, fundado pelo Mons. Joaquim 
Aires de Almenda Freitas e dirigido pelo professor 
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Angileu Silva, concluindo-o no Ginãsio Ipiranga, 
em Salvador, dirigido por Isaias Alves, e nos cursos 
paralelos de Bernardino de Souza. ministrados no 
Instituto Geogrâfico e Histórico da Bahia. 

Já entãó na Cidade do Salvador, enfrentando as 
dificuldades _que lhe criavam os minguados recur-

-- sos, morando nas .. repúblicas" da Rua do Bispo e 
de ·outros logradouro& do Distiito da Sé, ou no To· 
ror6 e no Areial de Baixo, encontra no primo Mário 
Torres o apoio paternal que cedo perdera. Atento às 
aspirações do jovem parente, o bondoso Tartes vela 
p-ela sorte de seu pupilo. E José Silveira, dia por dia, 
esforça-se por corresponder à dadivosa mão que o 
amparava. 

Feitas com destaque as Humanidades, matricula
se, em 1922, na Faculdade de Medicina da Bahia 
(hoje da Universidade Federal), por ela diplomado 
mêdico--em 1927, depois do curso brilhantíssimo. 

.. Radiologia da descendente" é a tese, aprovada 
com distinção, com que se torna doutor em Ciência 

· Médico-Cirúfgicas, e conquista a Medalha de 
Ouro --~·Prêmio Alfredo Brito", tendo o retrato 
inaugurado no panteão dos alunos laureados.· 

-----Estava o jovem médico armado, e bem armado, 
para as lutas da profissão. o renome que granjeara 
no tiroeínio ãCadêmico, com repercussãO iio meio 
docente, onde os professores lhe admiravam a inteli
gência e o saber, leva-lo-ia a preparar-se para o in

: gresso no magistério. 

Interno, no 4'1 ano do curso, de Clínica_Prope
dêUtica Médica, cátedra do Prof. Prado Valadares, 
logo:depois de formado passa a assistente efetivo da 
mesma cadeira, tendo sido também assistente de 
Clíriica Méd1ca. Em 1929, -é coritratadõ Chefe de 
SerViço-de RadiOlogia do Ambulatório das Clínicas 
da Faculdade de Medicina, função que desempenha 
até 1945. 

A Radiologia, pois, foi ã ·especialidade primeiro 
exercitada por José Silveira, sempre ao mestre Vala· 
-diires.-EstC, pOrêm, ciente dos grandes avanços téc
nicos- na cura da Tísica, revoltava-se com o atraso 
da Bahia, no partiCular, quando aos tuberculosos 
baianos restavam apenas três opções, Conio ironica
mente lembra o própiio "Silveira: "Óleo de figado de 
bacalhau, Feira de Santana ou cemitério" n 

Prado· Valadares, clínico dos mciiores e exímio 
propedeuta, apela para que o jovem Silveira abrace 
a Tisiologia, numa época, em que a mortalidade por 
tuberculose em Salvador era das mais· altas do Brasil 
c do mundo: cerca !=le 4SÓ óbitos por 100.000 habi
tantes(!!!). 

Realizado em Montevidéu, em 1934, o III Con
gresso Pan-Amaricano de Tuberculose, dele partici
pa José Silveira, quando tem a fortuna de conhecer 
o famoso tisiólogo alemão Ludolf Brauer, que ali se 
encontrava ao lado dos maiores tisiólogos de toda a 
América. · 

Silveira, em cantata com as mais ilustres figuras 
-:da TiSiOlogia, como Gumercindo Sayago, Beretervi
de, Castex:, Perez, Bacerra, Quinteros, e outros, nos 
pa(ses do. Prata, por onde andou, conscientizou-se 
do papel que deveria desempenhar na luta contra a 
tuberculose, dando primazia à complexidade epide
miológica, social e humana da doença sobre a açiio 
clínica, individual. Torna-se desde então, W::Õ: solda
do atuante da grande batalha contra o mal de Koch, 
então alannante na Bahia. 

De regresso à terra natal, jã dominado pof essa 
idêia-força, Silveira não dcscança. Na imprenlia, nas 
sociedades médicas, nos clubes de serviço, por toda 
parte, clama e reclam.a. A Sua palavra é um brado, 
as suas idéias são uma advertência, um apelo, para 
que todos se unam no combate ao grande flagelo. 

Realiza-se., em 1935, o I COngresso Regional de 
Medicina. Silveira comparece ao certame e é o rela
tor do tema .. A Campanha Antituberculose nq 
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Bahia". Estava deUagrado o moy1mento. Era o alar
me da campanha, à qual dedicaria toda a sua vida 
contra "o maior fato r de degeneração e de miséria". 

Logo ê criada a InSpetoda- de TU:beri::ulôese dã: 
Bahia, reformado o Dispensário Ramiro de Azeve
do, instituída a Fundação- Antituberculose Santa 
Tereziriftã-e íniciada a construçã.o do hospital do 
mesmo nome. Também foi fuildada, em 1936, aSo
ciedade de Tisiologia da Bahia, tudo isso --canse.. 
qüência das idéias e das lutas de Silveira, que obtive
ram ress_onâncía no goVerno de Juracy Magalhães. 

Mas, o grande idealista, o "arrombador do futu
ro", como já foi -chamadO, pretendia muito mais. 
Desejava aperfeiçoar-se no estrangeiro, beber nas 
fontes mais acreditãdaS a ciência mais alta. Imagina 
ir à -Europa. Trava~se-CiitãO -Olltfa grande batalha. 
Como freqaeni:ar os grãndes t:entros científicos do 
Velho Continente, joVem rriédico_destituido de re
cUi-sos? Ainda aí, é o set.i mestre ValadarCs quem se 
movimenta~ E, vence-ndo todos os percalços, da in
veja à maledicência, consegue para o seu discípulo 
dileto uma passagem de navio, com abatimento de 
50%. Vinte e cinco dias cofrTdoS .Siiveira singra os 
mares rumo ao Velho Mundo. Na Alemanha, reen~ 
contra Ludolf Brauer, o maior nome da Tisiologia 
européia, que conhecera no Congresso de Mentevi
déu, e que, perseguido pelo nazismo, não podera le
var diante a fundação do seu instituto de pesquisa, 
em Hamburgo. Disse-lhe, então Brauer; "Você po~ 
de rã fazê-lo, como jovem numa terra de Liberda~ 
de". Foi como se uma centelha se abrisse no espírito 
de Silveira. 

De volta à Bahia, deslumbrado-com o que vira na 
Alemanha, o jovem provinciano pôs-se em luta para 
atender à sugestão de Brauer. Como de hãbito,logo 
se deparou entre óbices iõcrív-eis~ Uma tempestade 
se desencadeia em torno da sua idéia, já então- uma 
obsessão: fundar o Instituto Brasileiro para Investi
gação da Tuberculose (I BIT). 

Doença mundialmente endêmica, Para a qual 
não havia ainda tratamento específico, requeria o 
estudo da tuberculose a instalação de institutos para 
a pesquisa cientifica espe-Ciã:Iizada, onde melhor pu
desse ser avaliada a patologia, a bacteriologia, a far
ma·cología respectiva, para o maior rendimento 
clínico e terapêutico. 

Indômita vontade, excepcional fibra de lutado_r, 
persiste Silveira na idêia. ÃrdUo-ihe haveria de ser o 
caminho. Pedregosa a estrada. Mas nada o afastaria 
do seu ideal. Vencendo tropeços, entretando adver
sidades,-a tudo superior, funda, a 21 áe fevereiro de 
1937, o seu Instituto Brasileiro para investigação da 
Tuberculose, nos p:orões do Ambulatório -Augusto 
Viana, da Facurdade de Medicina, rio Canela. Esta~ 
va certo; pelo que vira e observara na Europa, ser 
possível fazer pesquisa ch:ritífica com estrutura 
mínima, cujo êxito" ficaria a dependeT apenas da 
qualidade do iilvestigador. 

Estiveram logo a seu lado, solidários com o seu 
objetivo, Claudelino Sepúlveda, Heitor Marbak, Vi
dai da Cunha, Mário de Macedo Costa, José Figuei· 
redo, Osvaldo Gomes, Josê Stanchi Corrêa, Manços 
Chastinet, seguidos de Manuel Ezequiel da Costa e 
Flaviano Marques de Souza, -a quem se vieramjun
tar-Ãlvaro Pinheiro Lemos, Tripoli Gaudenzi, Moa~ 
cir Góes, Stela Medefros, Adeibal Almeida, Laurita 
Machado, Alexandre Leal Costa, Rito CardOso, 
Itazil Benfcio dos Santos, Ione Sherer, Osvaldo Dias 
Pereira, Walfrido Morais, Gilberto Pedreira e Wal~ 
ter Boaventura, recentemente falecido. 

O Conselho do I BIT, hoje sob o brilho-da presi~ 
dência de Newton Guimarães, contou, na primeira 
hora, como consultores, respectivamente, para as~ 
suntos de Fisiologia, Bacteriologia, QUímica Bioló~ 
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gica, Obstetria, Ginecologia, Neurologia, Otorrino· 
Laringologia, Farmacologia, e terapêutica, com 
Aristides Novis, Euvaldo Diniz, Almir de Oliveira, 
Aristides Maltez, Hélio Simões, Eduardo de Mo
rais, Bezerra Lopes e Fernando São Paulo. 

_Depois de nOve anos de permanência no subsolo 
do ''August9 Viana", Foi~lhe doado, Deus sabe 
com que tormenta, um terreno abandonado ao sopê 
do Cemitério do Campo Santo .. , "para que o enter~ 
~o fosse mais fácil"-... _c-omo houve_ quem dissesse. E 
a falada doação donniu sono profundO na gaveta 

_do provetor da Santa Casa, o papel "coberto pelo 
pó da -inveja e da intriga"._ 

Três _baianos ilustres, porém, ac_reditaram no 
j9ealismo deJo_lié.Silveíra:-Neves da Rocha, Landul~ 
fo Alves e Carlos de Agyiar_CoSta Pinto, que Pro
mqveram os meios indispensáveis à instalação con
digna do fBIT, único no gênero em toda a América 
Latina. 

Não tardaram as felicitações ao heróico ídealista. 
Clemente Ferreira, que não conseguira criar em São 

. Paulo o seu congênere Instituto dç Pe!!quisa, foi o 
- primeirÕ a efusivame~e manifestar~se; e os aplau~ 

S()S a Silveira se segui~am, do Brasil do .exteri_or: Ar~ 
lindo de Assis, Manuél de_ Abr~, Magasão, Vaca~ 
rezza, GOmez, -corper, Iorig, Rossel. 

Egon Darzins, discípulo de Calmette e diretor do 
Instituto de bacteriologia de Riga, instalou e orien~ 
tou tqda ::t bacteriologia da tuberculose no IBIT de
pois aprimorado p9r Armin Krebs; de Berlim. A es-

- ses dois sábios estrangeiros seguiram-se na constan~ 
te colaboração ao IBJT, Grosset, Meissner, Canetti, 
B!och, Orumba-Ch, sem esquecer a contribuição 
inestimável de Arlindo de Assis, baiano dos n1ãiS in
signeS, Cõrireu-da luta coi-ma a tUbercUlOse; divulga-

~~dor~de_f~nsor_do BCG. 
D~ntr_o do_maior rigorclentífico, e contando com 

col~boradores de-tão alto mérito, os trabalhos e as 
p-esquisas do I BiT se projetaram, inclusive, no exte
rior, devido à liderança e invulgar capacidade de Si!~ 
veira, a tudo atento e sempre na ~anguarda da insti
tuição e ~a ffiira do~ Co~bate à tuberculo.se. E quan-

----dO-se falava, rlo Brasil, em luta contra esse flagelo 
-social, três nomes 168:o er!lm citados: Arlindo de As~ 
siS,- Manuel de Ãbreu e José ~ilveira. · 

. i~~do f~n~i~do, há 47 anos, e~ plena mocid&de, 
o IBJT, cujos ArquivoS estão cheios de trabalhos 
originais de seu fund~çior, difurididos em vários paí
ses da Europa e da América, Josê S'irveii'ã,jã de I(ia~ 

_ de avançada, edífica e inaugura o Hospital do 
_I_ór_ax1 de _seis andares e 150 leitos, quando a insti

_!_l!içãq, conservando a mesma sigla, passa a 
_denominiu-se ítistit_uto Brasileiro para Investi
gações do Tórax, 'jâ então amp!iada para o atendi~ 
menta- dã--:- Pneumo_logia e das doenças cardíacas, 
c_om instalações modelares e equipamento técnico 

__ da melhor qualidade. 

_:_F:'_o·i a_prova i-miiw do qu~. em Silveira, os anos 
não amorteceram o seu ideal, ~ntes o tornaram cada 
vez_ mais forte para a luta, quixotesca figura sempre 
ª' mover os seus moi11:hos, na permanen_te_ânsia de 
servir à humanidade, homem de invulgar-espírito 
público e coração sensível ao sofrimento dos humil~ 
<les. 

Criada a cadeira de Tisiologia, realiza Silveira, 
em 1950, memorável concurso, exercendo a cátedra 
com brilho invulgar e dirigindo,_ paralelamente, a 
Clínica Tisiológica. A refOrma do ensino, porém, 
ine~plicavelmente, l_2go extinguiu a cátedra de Ti
siología, criando a de Radiologia. 

HoT,ãPosentado, professor emêrito da Faculda
de de Mediciria da Universidade Federal da Sabia e 
da Escola de Medicina ~Saúde Pública, e sempre à 
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frente.do IBIT, seu Superintendente~têcnico, é vulto 
-venerado e respeitado da Medicina e da Cultura, 
cuja vida se tomou um exemplo de tenacidade e 
idealismo, homem de grande talento e virtu_des ra~ 
ras, amigo inexcedível, cidadão prestante, com uma 
obra reatizada que fa.z honra à intelectualidade bra
sileira, assim nos domínios da cíênica, como no 
campo das letras. 

Tendo dirigido, c_o-m grande brilho o Depar~a~ 
menta de_Saúde, no governo de Octãvio Mangabei~ 
ra, José Silveira foi um dos fundadores da Acade
mia de Medicina da Bahia se_1,1_presiç)ente por dois 
períodos quando prestou à entidade os mais rele
vantes serviços, no zelo e na constância de uma de
dicação incomparável. Jguall!lente presidente da 

-~ssociaçãÕ- Bahiana de Medicina, não foram senão 
grandes os serviços que também prestou a esse ór
gão de- clasSe~ Membro dos mais eminentes da Aca
demia de Letras da Bahia, deu a lume preciosos li~ 
vros, dentre os quai& "Do carro de boi ao Zeppe~ 
lin", "Ã sombm de uma sigla", "A Palavra do Jo~ 
s~·. "Imagens da Minha Devoção" e "Vela Acesa". 

Agraciado com inúmeros títulos e condecorações 
nacíõnais e estrangeiras, tendo merecido Q. "Prêmio 
Astra de Medicina:•, participe de múltiplos congres~ 
sos internacionais sobre tuberculose, tendo visitado 
quase todos os países, com vasta bagagem científica 
divulgada -na EurõjJa e nos Estados Unidos, José 
Silveira é um nome hoje universalmente conhecido 
-nos domínios da- eSpecialidade em que se tornou ex~ 
poente. 
~ É esse -homem, a tanto respeito admirável, agora 
octogenário que a Bahi~ estremece _e reverencia, re~ 
conhecida pela grande obra que herdou, obra que é 
um- serviço j,üblico prestado aos baianos, um teste
mu_nho da grandeza do espírito de quem a conce
beu, 

Iniciada na mocidade, engrandecida na idade 
provecta, a obra de José Silveira é daquelas que _se 
não apagam, que hão de sempre luzir nos _dias do fu
turo, como um farol a indicar às novas gerações 
quanto vale a força de um ideal, e quanto esse ideal 
se converteu num bem para a humanidade, para o 
progresso da ciência, o esplendor da cultura. 

_ E os s_eus amigos, os se~s colegas, os seus discípi
los, os seus adm_iradores, toda a Bahia, à frente a 
Histarte, resolveram, na mais acertada e justa d.ils 
decisões, dar_ o nome d~ "Fundação José Silveira" à 
instituiÇão -que__o grailde mestre idealizou, fundou e 
mantêm. 

É a maior e a mais merecida homenagem aos seus 
80 anos. 

Wilson Uns, com muita propriedade, chamou 
José Silveira de .. Velà Acesa", título que veio a ser 
do seu excelente livro de,: memórias, porque, nesses 
seus 80 anos de vida, jamais deixou Silveira que se 
apagasse a luz dos seus ideais, mantendo-os vivos e 
renovados a cada dia, numa demonstração de que o 
espfrito, ·nos grandes homens, não envelhece. E 
quem já leu a sua "Vela Acesa", não pode senão ad
mirar a beleza de sua vida, da vida da loira criança 
de Santo Amaro, que, feüo homem, subiu às alturas 
da_celebridade e da fama, para, octogenário, fruir
ao lado da sua não menos admirável esposa e cola~ 
boradora, n. Ivone...,.,. o carinho com que o cercam 
os seus conterrâneos_" 

"JOSÉ SILVEIRA UM ASPECTO DE SUA VIDA 
Não dei dinheiro, porq~e não tive, 
nem tenho, mas dei minha vida" 
(José Silveira, sõbre o IBIT). 

Perde-se nos Jonges de uma época e de uma cida
de que, na atmosfera provinciana que respirava, vi-
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via sua tranqUilidade e sua intelectualidade, o dia do 
meu primeiro encontro com o Prof. José _Sjlveira. 
Jovem doutorando era eu, chefiava ele o Serviço de 
Radiologia ~do Ambulatório Augusto Viana, da Fa
culdade de Mediçio_a, então funcionando no subsolo 
do prédio que, anos depois, cedeu lugar ao edificio 
sede da Reitoria da Universidade Federal da Bahia. 
Em dependências vizinhas, no mesmo subsolo, com 
a anuência da Faculdade, instalara-se, em carâter 
provisório, o Instituto Brasileiro para Investigações 
da Tuberculose, o IBIT, que, havia pouco, ele pró
prio fundara 

Não obstante o renome que já o projetava corria 
dos mais conceituados especialistas entre nós e no 
Brasil, era um jovem, na casa dos trinta, mas um jo
vem absorvido em preocupações com a sorte da me
dicina na Bahia - não só com a medicina que aqui 
se fazia, mas com os trabalhos e realizações que da 
Bahia deveriam sair para os órgãos e periódicos do 
País. Alto, magro, cabelos louros, lisos e b"em pen
teados, óculos de aro fino de metal, empertigado, 
vestido com alinho e sobriedade, a impressão que 
me ficou desse primeiro encontro foi a de um ho
mem profundamente inquieto. Essa inci.~ietação~ 
que o, convivia de anos demonstraria ser, em seu 
Cspírito constante e permanente, desdobrava-se em 
insatisfação_e inCOii.formidade com o que se produ
zia cientificamente, nO âmbito da medicina, na 
Bahia. 

Na verdade, o seu propósito, a sua intenção co~ __ 
fessada era -de renovação ~ renovação que motiva-
va e nutria a sua inquietir.Ção. Mudança entresso
nhada, que poderia ocorrer, não esqueça dizer, ten-
do como ponto de partida o núcleo que, em torno 
de si, começava a· formar-se com a fundação do seu 
Instituto. Sim, porque ninguém melhor do que ele 
sabia que, em volta de homens, jamais alguém con
seguiu reunir adeptos e segUidores, senão à sombra 
de instituições, que en-carnarri idéias e opiniões, ou 
representam idéias e opiniões institucionalizadas. 
Com a suá pregação incessante e desassombrada -
em congressos, reuniões, palestras, cursos, ou na 
simples e informal troca de idéias, quer escrevendo, 
ferindo sempre o mesmo objetivo, tendo em mira o 
mesmo alvo, José Silveira conquistava, a cada pas
so, dentre aqueles nos quais entrevia alguma poten
cialidade, os menos interessados inclusive, conse
guia; mesmo, vencer, a custo, a indiferença de mui
tos. Mas, além disso, não faltava o exemplO do 
moço inflamado por uma paixão - a do· ideal, a 
que -suas constantes preocupações davam corpo. 
Sobressaia o- modelo de sua própria vida. Para fazer 
a especialidade nascente a que, na época, se dedi
cou, havia de mister, pelo menos, desprendimento, 
coragem e destemor. Primeiro, porque a tuberculose 
não send_o doença que incidisse em pessoas de me
lhor condição econômico~·social, do seu exercido 
não poderia auferir o especialista, na clínica civil, 
proventos compensadores. Segundo porque os re
sultados em termos de benefícios para os pacientes, 
eram precários, ·como prec-ária era a terapêUtica de 
que se dispunha. Mas, por esse lado mesmo, e pelos 
aspectos epidemiológicos alarmantes, e sociais do 
maior interesse, que Cómpreeiidia e abrangia, a 
nova especialidade, bem assim os que a exerciam, 
surgia envolta em certo mis_tério, Lembra-rne que 
para nós, estudantes de medicina, na época, a figura 
do Prof. José Silveira nos parecia envolta nesse ar de 
mistério, e a especialidade, com a qual se identifica-
va, despertavam em nós, espectadores, estranha cu
riosidade e expectativa, decorrente, talvez, -das múl-

tiplas interrogações implícitas em sua doutrina e em 
sua prática, no tocante à terapêutica sobretudo. Era 
como se aguçasse a ·natUral paixão do jovem pelo 
desconhecido. 

-ACercaram-se; iambém, ila ocasião outros cole
gas de _turma, doutorandos como eu - Josice1li 
Freitas, Augusto Mascarenhas e Aloísio Durval, 
este último de saudosa memória. Dentre os que per
maneceram, eu estive como radiologista do IBIT, 
por cerca de doze anos. Por todo esse tempo teste
munhei, sem falar nos valores mora:is que ali se cul
tivavam acima de quaisquer outros, testemunhei os 
sadios princípios que presidiam e norteavam sua 
atuação em favor de um trabalho sério, seja na reali
zação da rotina bem feita, quer na investigação de 
problemas e questões pertinentes à tisiologia. Divi
dido esteve, seja dito, em sua luta, entre a conquista 
dos meios_ e recursos materiais que propiciassem a 
infra-estrutura indispensável aqueles estudos, pois, 
entre nós, no Brasil, infelizmente, os assuntos de 
cultlJ.ra e de investigação, ontem como hoje, jamais 
foram considerados como fundamentais. Mas, não 
obstante tenha sido coroada de feliz êxito a sua te
nacidade pela obtenção desses meios materiais, ê 
preciso considerar, tendo em vista, mesmo, a valori
zação do seu empenho e de sua luta, quanto do seu 
tempo; da sua atividade, da sua experiência -deixou 
de ser dirigida, com exclusividade, para o trato das 
questões científicas qUe ali, na época, avultavam. 

Limitando-me, neste depoimento, a uma fase, 
falvez a mais significativa, da vida singular do Prof. 
José Silveira, que acompanhei de_ perto, como discí
pulo atentO, porém animado pelos mesmos sonhos, 
convenci-me, então, intimamente, cada vez mais 
convicto hoje, de que só os sonhadores~ pelo menos 
idealmente, se identificam com Os sublimes objeti
vos da medicina. 

Chefiando a sua equipe, exerceu mais que o co
mando. Com os atributos próprios do lider, confi
gurou bem a pessoalidade deste, encarnando a linha 
de idêias do seu grupo. A liderança, aliás, é forma 
ideal de comando, bas~ada na influência pessoal, 
aceita, reconhecida e aprovada pelo consenso dos 
Comandados. Além disso, para ser plenamente exer
cida, requer um fator circrinSlancial, mas categóriCo 
-::--- a_~ispo_nibilida~e, de meios e recursos, de tempo 
inclusive, mas, sobretudO:--cÜspÕnibitidade interior. 
Disponibilidade de espírito, esse estado íntimo de 
quem dispõe pronta e plenamente de si, para 
dedicar-se ãs tarefas da missão que o empolga e ab
sorve;-cõndição aním_ica de qUem cond_uz e coman- . 
da pela pura satisfação espiritual que, para si, daí 
deflui. Entende-se, muito irienos, que o líder venha 
experimentar mágoas de esperanças malogradas, 
ressentimentos adviridos de objetivoS por ele lobri
gados na carreira de um dos seus lider3.dos, mas não 
plenamente alcançados. Tampouco ressaibos de re
compensas materiais não ~o_b_tidas, pois jamais em 
função delas exerceu o seu mister. 

Josê Silveira, cujos oitenta anos, venturosam~nte 
alcançados, hoje passam e rejubilam a Bahia, viveu 
plenamente, desse modo, sua convicção e sua pai
xão- o seu Instituto, criado para vencer a tubercu
lose_. Não a viveu, poré.Ql sem despir-se de roupa
gens e artifícios, sem despOjamento afinal, como 
deixou explícito nesta confis"são, saída do mais re
côndito de si mesmo que fez, a propósito do I BIT
"Não dei dinheiro, porque não tive, nem tenho, inas 
dei minha vida". - ltazU Beafclo dos Santos". 
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"A tarde- terça-feira, 6 de novembro de 1984 
UMA FIGURA NACIONAL 

José Rosemberg 
Professor titular de Tisiologia e Doenças 

Pulmonares da Pontificia Universidade 
Católica de São pauto. 

No _ensejo das homenagens e solenidades, que co
memorarão o 80'1 aniversário dó professor Jos~ Sil
veira, promovidas pelos preStigioso_s e representati
vos setores culturais e sociais da Bahia, os tisiólo
gos, P:neumólogos, em suma, a Mediciila brasileira, 
se congratulam por essa oportuna manifestação. 

José Silveira é figura nacional, pelo elevado al
-cance de sua obra científica, e por sua vida impreg
nada de humanismo, inteiramente _dedicada à saúde 
do pOvo. Por certo não haveria espaço para-elencar 
sua imensa bagagem cientifica, de pesquisas, traba
lhos publicados, livros que pelo seu valor são obri
gatóriOs nas bibliotecas médicas, títulos, prêmios, 
cargos e funções, nos mais proeminentes órgãos 
médico-científicos brasileiros e internacionais. Des· 
de sua juventude incorporou-se à luta contra a tu
berculose, que por muito tempo foi o nosso proble
ma de saúde número um. Com sua fé, idealismo e 
dedicação, superando a precariedade dos meios ma
teriais, vencendo incontáveis obstáculos, criou e de
senvolveu o Instituto Brasileiro para a Investigação 
da Tuberculose (depois ampliado para a .. Investi
gação do Tórax)- !BIT-, sendo _o seu propulsor, 
consolidad_or, sua viga mestra enfim. Suas pesqui
sas, ali realizadas com um punhado de eficientes e 
dedicados colaboradores, nos mais variados ângu
los das moléstias respiratórias muito co~tribuíram 
para o avanço da Pneumologia e. particularmente, 
da Tisiologia, pCtaS múltiplas aquisições na patota:. 
gia, clínica, terapêutica e profi1axia da tuberculose. 
Entre outros resultados marcantes, destacam-se o 
melhor c-onhecimento da ação dos medicamentos de 
tratamento da tu_berculose aumentando sua eficiên
cia e as pesquisas sobre a vacina BCG, abrindo no-

-- vas perspectivas por possibilitar sua aplicação em 
massa na profi1axia da doença. 

Prof~sor nato, José Silyeir_a erigiu no IBIT sua 
cãtedra, onde vem forjando há quase meio século, 
gerações seguidas de médicos e técnicos, que ali vie
ram e continuam chegando para receber seus ensi
namentos nos_ cursos de especialização e aperfeiçoa
mento. O IBIT se tornou um templo de investi
gação, de ·sabe de ~nsino e de humanitarismo onde 
há anos freqUentemente pontificam os maiores vul-

-tos da Tisiologia patricia, latino-americana e euro
péia. Por tudo isso o !BIT ho_nra a Medicina brasi· 
!eira e granjeou prestígio além fronteiras. 

Quando JoSé Silveira conquistou__ a Cãtedra na 
Faculdad~ de Medicina da Universidade da Bahia, 
já era o professor consumado, de incontáveis títu
los, reconhecido .como tal em todos os centros uni
versitãrios, de forma que seus novos alunos também 
tiverã.m a so"fte-de receber o_ influxo do seu saber e 
experiência. 

Esse ilustre mêdico baiano, renomado mundial
mente, jamais Se acomodou sobre seus louros. Sem 
arrefecer o combate à epidemia da tuberculose, pas
SoU Com a mesma ten~cidad_e.a enfrentar outra epi
demia, esta dos tempos modernos, a minar mais ain
da à saúde da popJJiação: o _tabagismo. SUas campa
nhas e promoções científicas dão-lhe posição _de des
taque na luta contra o fumo. Deve-se à sua iniciati
va a memorãvel reunião no IBIT com a participação 
d~ técnicos de vãrios recantos, da qual resultou o 
histórico documento, conhecido por "Carta de Sal
vador", que produziu efeito catalitico- na defla
gração da campanha c_ontra o fumo no Brasil. 
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Das homenagens que com toda ajustiça lhe seirão 
prestadas, a mais significativa é a transformação do 
I BIT em .. Fundação José Silveira" por iniCiativa da 
Histarte ri solicilã.ção das-mais representativas -per
sonalidades da sociedade baiana. Esse preito é alta
mente expressivo porque víncula Perenemente o 
nome desse incansável batalhador à sua obra ex
traordínáría, assim como ele Já eStá hidelevelmefite 
amalgamado à Tisiologia mundial." 

O SR. PRESID.ENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão extraordinãria a rcaJizar-sc às 18 ho
ras e 30 minutos, anterioilnentC convõCaôa, a seguinte 

ORDEM DO D)A 

I)iscussão, em turno único, da rcdação final (oferecida 
pela Comissão "de Redação ein seu parecer nt -726, de 
1984), da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câ~ 
mara n" 94. de 1984, (n' 1.718/83, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre ingresso no Corpo -de Engenheiros e Técnicos Na· 
vais- CE1N. 
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2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~" 260, de 1983 (n"659/83, nã Casa de origem), que 
considera patriri:tdnio· histórico .nacional a cidac;le de Ca
metã, no Estado do Pãrá, tendo 

PARECER FAVQ&ÃVEL, sob_ no 408, de 1984, da 
Comissão 

-de Educação e Cultura. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do ~na
do n' 153, de 1984 - DF, que estima a receita e fua a 
despessa do Distrito Federal para o exercfcio de 1985, 
nas partes relativas ao Gabinete do Governad_or e à Pro
curadoria Geral, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 712, de 1984, da 
ComiSsão 

- do Distrito Federal. 

4 

DiSCussão, em furno.llnico, do Projeto de Lei do Sena:.. 
do n~' 153, de 1984- DF, que estima a receita C fixa a 
despesa do Distrito Federal para o exercício fmanceiro 
de 1985, nas partes relativas à secretarias do Governo e 
de AdministraÇão, tendo 
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PÀRECER FAVORÁVEL, sob n'i'-713, de 1984, da 
Comissão 

- do DistritO Federal. 

5 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena

do n" 153, de 1984- DF, que estima a receita e fixa a 
despesa do Distrito Federal para o exercfcio fina-nceiio 
de 1985, nas partes relativas à Secretaria de Finanças e à 
Reserva de Contingência, tendo 

PARECER FA VORÃVEL, sob n' 714, de 1984, da 
ComiSsão 

- do Distrito Federal. 

6 
Discussão, em turnO único, do- Projeto de Lei do Sena

don" 153, de 1984- DF, que estima a receita C fixa a 
-despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1985, na parte relativa à. Secretaria de Educação e 
Cultura, tendo 

PARECER, sob nt 715, de 1984, da Comissão 
-do Distrito Federal, favorâvel, com emenda que 

apresenta de n' 1-R. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Estâ encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas.} 

Ata da 198• sessão, em 13 de novembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura- Extraordinária 

Presidência do Sr. M oacyr Dali a. 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENAJ50.11ES: -

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fâbio Lucena -
Raimundo Parente - Claudionor Roriz - Odacir Soa
res- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Guei
ros- Alexandre Costa - João Castelo -José Sarney 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Al
mir Pinto -José Lins - VirgHio :rãvora- Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha- M"ilfOn Cabial- Aderbal Jurema ~ 
Cid Sampaio ~ Marco Maciel - Guilhernie Pã!meira 
-Carlos Lyra- luiz Cªvalcante- Lourival Baptista 
- Passos Pôrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana -
João Calmon -José Ignáci9 Ft;rreira - Moacyr Dalla 
-Amaral Peixoto- Nelso~ Carneiro -Roberto Sa
turnino - Morvan Acayaba - Fernando Henrique 
Cafdoso- Henrique Santlllo --Mauro Borges- Gas
tão Miiller- José Fragelli- Affonso Camargo_- Jor
ge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da_lla) - A lista de 
presença acusa o cOmparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declarado aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1\'

Secretãrio. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

D~ agradecimento de comunicado: 
N~' 219/84 (n" 431/84, na origem), de 12 do corrente 

relativa à aprovação das matérias cOnSlBnfes das Mensa· 

-gens da Presidência da República ilts _153, 300, 30[, 315 e 
408, de I 984, . . 

N~' 228/84 (n"432/84, na origem), de- 12 do cOrrente, 
relativa à aprovação da matéria constante da Mensagem 
da Presidência da República nt 129, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) O Expediente 
lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n9S"213 a i16, de 
1984 (N"'s 424 a 427/84, na origem), de 12 do corrente, 
pelas qUais o senhor Presidente da República, nos ter
niOs do disposto no art. 42, iteni VI, da consfi"iuição, e de 
acordo com o Item III do art. 2"' da resolução n"' 62/75, 
modificada pela de n'i' 93/76~ ambas do Senado Federal, 
solicita autorização- pái"a que ós Governos dos Estados 
de Minas GeraiS--e dO-Rio de J3.neiro possam elevar o 
montante de sUas díVidas consolidadas. 

_As matérías serão despachadas às- Comissões de Eco-
nomia e de ·con.Stitul_Çãõ e Justiça. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia r~beu as mem.agens n9s.217 e 218, de 1984 (n~'s428 e 
429/84; na Odgem), de 12-do corrente, pelas quais_ o Se
nhor Presidente da República, nos termos do art. 42, 
item VI, da constituição, e de acordo c_om o arl 2"' da re
solução N_'i' _ _!}3/76, áo Senado F~deral, solicita autori
zação para que as prefeituras Municipais de Pimenta 
But;:no (RÕ)_ e de Recife (PE), possam contratar ope
rações de crédito, para os fins que especificam~ 

As matérias serão despachadas às comissões de Eco 
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
ciã- reCebeU as mensiigens n~'s 220 a 222, de 1984 (n"'s 435.--
43]_ e 439/84, na origem), de 13 do corrente, pelas quais· 

6 Senhor Presidente da República, nos termos do art. 42, 
item VI, d3 Constituição, e de acordo com o art. 21' da 
Resolução n'i' 93J76, é.IQ- Se~ado Federal, solicita autori
zação para que os governôs dos estados de Mato Grosso 
io Sul, da Paraíba e a Universidade Estadual de Campi
tas (UNICAMP), posSam Contratar operações de crédi
.o para os fins que especificam-. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu a Mensagem n~'s 223 a 227, de 1984 (n9s 433, 
434, 436, 438 e 440/84, na origem), de 13 do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 42, item VI, da Constituição, de acordo com o 
art. 2., da Resolução n" 93(76, do Senado Federai, solici
ta autorização para que as Prefeituras Municipais e ·de
B~lo Horizonte (MG), l!forro d~ Fumaç~ (SC),~ Soroca
ba e V alinhos (S~) possam contratar operações de crédi
to, para o fim que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de ConsiituiÇão e Justiça e âe Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. }'i' --Secre· 
tário. 

São lidos oS- Seguintes: 

REQUERIMENTO N° 287, DE 1984. 
Requeremos ú-rgência, nos termos do art. 371, alínea 

"b" -do Re!Pmento Interno, para a Mensagem Presiden
cial-o"' 210, de 1984, que solicita autorização do Senado 
para que o Governo do Estado do Espfrito Santo possa 
realizar operação de crédito no valor de Cr$ 
67.729.172.133 (sessenta e sete bilhões, setecentos e vinte 
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e nove milhões, cento e setenta e dois mil, cento e trinta e 
três cruzeiros). 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1984- Aloysio 
Chaves- Líder do PDS, Gastão MClller- como Hder do 
PMDB: 

REQUERIMENTO N• 288, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
.. b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n'i' 205, de 1984 (n"' 3.477/a4._na Casa de o_rigem), 
que .. altera as contribqições dos segurados obrigatórios 
do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, o 
valor das pensões e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1984.- Aloyslo 
Cbaves, Lfder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dall_a) -=--Os requeri
mentos lidos serão.votadas após a Ordem do Dia, na for
ma do art. 375, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, comunicaçãO Que Vãi' ser lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida ·a· sl!guinte 

Brasfiia, 13 de novembro de 1984. 
Senhor Presidente; 
De acordo corii-o Regimento Interno do Sef!ado Fede

ral, comunico a V. Ex' que me ausentarei do País, no 
período de 19_ de novembro a 03 de dezembro próximo, a 
convite do Governo Britânico, a ftm de participãr de en
contros culturais e proferir palestras sobre o tema .. Evo
lução da Democracia da Amêrica Latina". 

Aproveito a oportunidade para renovaf a Vossa Exce
lência as expressões de alto apreço e profunda admi
ração . .;_Senador Roberto Satbmino. 

O SR. PRESID_~ (Moaeyr Dalla)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

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

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
DiscusSão, em turno único, da redação final_(ofe

recida pela Comissão de R~dação em seu Parecer n9 

726, de 1984), da emenda çlo Senado ao Projeto -~e 
Lei da Câmara n'<' 94, de 1984 '(n9 1.718/83, na Cãsa 
de Origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre ingresso no Corpo· de 
Engenheiros e Técnicos Navais- CETN. 

Em discussão a 'rei:lação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a t;Iiscussão, ã red~Ção final é considera~a 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 3_59._do ~ 
gimentç Interno. 

A matéria voltará à Câmara dos DePutados. 

~- a seguinte a iedação finai aprovada 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n'~ 94, de 1984 (n"' 1.718/83, na Casa 
de origem), que dispõe sobre ingresso no Corpo de 
Engenheiros e Técnicos Navais - CETN. 

EMENDA N• I 

(Correspondente à Emenda n9 1-CSN) 

Dê-se ao _ _art. 2'1 do projeto a seguinte redação: 
••Art. 2'~ O ingresso no Corpo de Engenheiros e Técni

cos Navais- CETN, será efetuado: 
r --para os Oficiais procedentes do ConcgfSO de Se

leção, no posto de Capitão-Tenente, após terem sido di-
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Plomados em cursos de Engenharia, respeitada, em to
dos os casos, a antigUidade do Oficial à época do Con
.curso; 

II - para os candidatos procedentes do Concurso de 
Admissão, no pósto de 1'~-Tenetite, após terem sido 
apr~vados em Curso de Adaptação, se for o caso. 
-- §. l"' A classificãçãO-"Par-a oS "Câildidatos -a que se -refere 
o item I I ficará a cargo da Oiretoria de Ensino çla Mari
nha, relacionando-se os candidatos em ordem decresceu-

- te de média final obtida. 
§ 29 Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, 

serão c:onsiderad_os: 
a) o Concurso de Admissão _e o Curso de Ad~pi~ção 

ao Oficialato; e 
h) o Concurso de Admissão e o Curso de Adaptação 

feito quando do ingresso do candidato como Oficial na 
Marinha, p_ara os Ofii:1alS dispensados do_ Curso de 
Adaptação ao Oficialato, nos termos da alínea c,§ 29, do 

-artigo anterior. 
§ 3'~ Em caso de igualdade de média, a classificação a 

que se refere ·o § 19 será estabelecida na seguinte seqilên-
cia: -

a) Ofiç_iªh~ da ativa, OJicíaís __ da r~erva e Prª-ças, res
peitadas as respectivas antigUidades; 

h) membros de Polícias Militares e de Corpos de Bom
beiros Militares; e 

c) civis, pOr ofdem cmnológica de idade. 
§ 49 A colocação na escala hierárquica d-o ingressante 

no Cõrpo de Engenheiros e Técnicos Navais - CETN, 
de que trata o item II, será logo após o OfiCial mais mo
derno no mesmo Corpo." 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) 

Item 2 

- ---- Piscussão;·eiJl tUrno único, dp Projçto de Lei da 
Câmara n"' 260, de 1983 (n-~ 659/83, na Casa de ori
gem), que considera património histórico Nacional 
a cidade de Cametã, no Estado do Parâ, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 408, de 1984, d! 
Comissão 

- de Educaçio e Cultura. 

- Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
,<\pro~ado. 
O Projeto i~á-à sanção. 

É o seguinte o p;ojeto aprovado: 

PROPJETO DE LEÍ DA CÃMARA N• 260, DE 1983 

(N_9 659/83~ na _Qlsa de:origem) 

Considera Plltrimônio Histórico Nacional a cidade 
- de Cametá, no Estado do Pará. 

_ _9 __ Ço_~g~~sso Na~ional decreta: 

Art. }9 Fica consideradõ Património Histórico Na
cíonã.l a cidade de Cariletá, no Estado do Pará. 

Parágrafo úniCo. Para efeitO deste artigo, a referida 
cidade deverá integrar a programação e orçamento dos 
órgãos públicos federais que tiatani da preServação"âo 
património histórico-c_u_ltura_l, bem como da adm"inis~ 

_ tração do turismo no Pais. 
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 39- Revog~-se as-disPOsíÇões em-contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -
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Item 3: 

-DiscuSsão, em turno úllico, do_ Projeto de Lei do 
Senado n9153, de 1984-DF, que estima a receita e 
fix;a a desp~ do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de 1985, nas partes relativas ao Gabinete 
do· GàVeniadCir e à Prôcuradoria Geral, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 712, de 1984, 
da Comissão 

-Do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto na parte mencionada, em turM 
no úniCo. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Su;. Sen_adores que aprovam_ o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria irf- à Comissã_o do Distrito Federal para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

rtem 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei do 
Seraadp n9_153, de 1984- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o- exercício 
financeiro de 1985, nas partes relativas às Secretaria 
do Governo e de Administração, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 713, de 1984, 
da ComisSão 

""='.: Do Distrito Federal. 

Em discussão na parte mencionada. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro e discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. SenadorCi que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para re

dação-final. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 5: 

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei do 
Senado n9153, de 1984- DF, que estima a receita e 
fuca a -despesa do Distrito Federal para o exercíciO 
fi08riceiro de 1985, nas partes relativas à Secretaria 
de finanças e à reserva de contingência; -tendo 

PARECE.& FA VOJtÁVEL, sob o n• 714, de 
1984, da Comi.ss_ão - -

- Do Distrito Federal. 

~Em discussão o projeto na parte mencionada. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs_. Senadore.s_ que o aprovam queiram permanecei 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

A matéria vai _à Comissão_ do DiStrito Federal parare
dação final. 

O SR. l'RESU!.ENTE (Moacyr Dalia) -;; 

ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei do 
Senado n9l53; de 1984- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de 1985, na parte relativa à SC:Cretãria de 
Educação e Cultura, tendo 
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PARECER, sob n"' 715, de 1984, da Comissão 
- D~ Distrito Federal, favorável, com emenda 

que apresenta de n"' 1-R. 

Nos termos do§ 3~>, art. 413, do Regimento Interno: 

"Será final o pronunciamento da Comissão sobre 
as emendas, salvo se 1/3 (um terço) da composição 

·do Se~acio- requerer ·a· -vOtação, eni plenário, da 
emenda por ela aprovada ou rejeitada." 

Em discussão o projeto, ·na parte Õlencionãda. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projetO nos -termoS âo parecer. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

aprovadÇ). 
A matéria'vai à Comissão do Distrito Federãi parare

dação final. 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matêria da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) -. Passa·se 
agora, à apreciação do requerimento de urgência, lido n·o 
Expediente, para a Mensagem Presidencial nl' 210/84. 

Em votação o requerimerito. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiriim permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passaMse à apreciação da 
matéria que foi despachada às Comissões de t:conomia e 
de Constituição e Justiça. -

Solicito ao nobre Senador José Fragelli o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. JOSl!: FRAGELLI (PMDB- MS. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos term?s do artigo 42, item VI, da Constituição, o 
Senhor Prestdente da Repdblica encaminha ao exame do 
Senado Federal a Exposição de Motivos n~' 141, de 1984, 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada 
com o pleito do Governo do Estado dÕ Espírito Santo 
no sentido de que seja autorizado -aquele Governo a el; 
var, temporariamente; os parâmCtrOS c::SiabeiCcidos no 
item III do artigo 21' da Resolução nl' 62, de 28 de ouM 
tubro de 1975, com a redaçãÕ dada pelo art: 1• da ResoM 
lução n~' 93, de 1976, ambas d~ Senado Federai, dem~do 
a permitir a interveniência d<? E_s_~~c!~ e~ operações de 
crédito a se~ contratadas pela Com_panhia de Expio· 
ração da Terceira Ponte (DETERPO), no montante de 
Cr$ 67.729.172._133, (sessenta _e sete bilhões, s_etecentos e 
vinte e noVe milhões, cento e Setenta e dÕis niil e ~entOe 
trinta e três cruZeiros) eciuivale.rlte "a 4.6.3"2.670 Obri
gações do T~ouro Nacional, Tipo R,eajustãvel, ao preÇo 
unitário da õRTN- de Cr$.14.619,90, em agOsto de 1984, 
destinadas à conclusão das ~b~as de construção da ter
ceira ligação entre ã Ilha dC:_Vi~l5fia (ES) e o continente. 

2. As condições básicas d3 oPeraCã.o são~ se~in· 
tes: 

"A - Valores: 
A. I :---_-2.035.860 ORTN, correspondente a CrS 

29.764.069.614, 
A.2- 2.596.810 ORTN, correspondente a ·crs 

37.965.!02.519~ 

B- Credores: 
RI ~Banco Nacional de DesenvOlvimento Eco

nômico e Social (BNDES), com recursos p~ovenien· 
tes do Fundo de Reaparelhamento Econômico 
(FRE), . 
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= ~ B.2- Agência- ESPeCl:il Oe Financiamento In'
dustrial (FINAME), cujo Agente Financeiro serã 
posteriormente definido; 

C-Prazos: 
C. I - de carência: 
C.l.l-_36 meses;
C.l.2 ..:_-24 meses; 
C.2- de amortiZação: 
C.2. I - I O anos, 
C.2.2- 5 anos; 
D .- Encargos: 
D.l -jurOS: 8% a.a., elCvãveiS ã 9% a.a., no caso 

de inadimplénciia ãe qualqu.er natureza, 
0.2- comissio de reserva de crédito: 0,1%, 
0.3- Correção monetária:-de acordo com a va-

--rlãção das ORTN; -
- · E- Garaiitlu:· 

E.l -vinculação das quotasMpartes do Fundo de 
Participação doS Estados, do bistrfto Federal e dos 
Territórios (FPE); 

E.2 - vinCulaÇão de outraS~ receiias do Estado 
do Espírito Santo no caso em que as quotas-partes 
acima referidas não- sejam suficientes para o paga_-· 
~ento das ob~igações financeiras decorrentes dos 
einPTéififfiOS pretendidos; -- - - - - ~ 

F- Obrigações do Estado do Espírito santo Como 
fnteneoieote: 
_ F.l_- incluir, a partir de 1985, inclusive em cada 
exercício financeiro; eiii suas propostãs de -Orça~ 
mento Anual e Plurianual de INvestimentos, as do
tações ou as parcelas do FPE, destinadas àquele Es
tada, no montante capaz de fazer face ao pagamen
to do principal e eriCargos decorrentes da dívida ora 
pretendida, 

F.2-inCJuir, nos exeicícios de 198-5 e 1986, em 
suas propostas de Orçamento, apertes ou dotações 
destínadas à CETERPO, em montante zriínimo ca
paz de assegurar a alocação dos recursos de contra-

- partida, eventualmente necessários- à realizciçào do 
projeto; em especial recursos suplementares, 

F.3- transferir à CETERPO, para aplicação es
pecífica no projeto a" provado~--as dotações recebidas 
da "União Federai; - --- -

G-- Destfnaçio doi recursos; conclusão das 
obras de construção da terceira: ligação entre a llba 
de Vitóría -(ES) -e o continente." 

3. Face às disposições ccintidas no artigo29 da Reso
lução n9 62, de 28-10-75, com as alterações introduzidas 
pela de n9 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal; en
dividamCnto consoiid3.do interllo- intr8Uolite di referida 
uriidade - de acordo com sua receita líquida realizada 
em- 1983, devidamente corrigida até agosto de 1983-
deverá conter-se nos seguintes limites tnãximos: 

I- MÕntante global: Cr.i 135.006,7 milhões; 
II- Crescimento real anual: C:r$ 38.573,3 milhões; 
III- DispêndiO anual máximo: CrS 28.930,0 milhões; 
IV- Responsabilidade por títulos:CrS 67.503,4 mi
lhões. 

4. Para que possa se efetivar a operação sob exame, 
h~verã necessidade de ~J,ltori~ação específica do Senado 
Federal, üma Vez qp_e, após ã_efeti~<:tção dos referido.<~ 
empréstimos, o endividamento consolidado interno lo
tralimlte do Estado em questão, ultrapassará o teto que 
lhe foi fixado pelo item III do artigo 20 da Resolução n' 
62. de 1975, coilforme se verifiCa: 

I- Montante global: Cr$ 116.914,9 milhões; 
II- Crescimento real ãllual: Cr$ 2.181,8 milhões; 
III- Dispêndio anual mãximo: CrS 42.943,2 milhões; 
IV- Responsabilidade por tJtulos:C~$_ 34.17_9,3 irii-
lhOCS. - - -

5. O parecer do Banco Central do Brasil esclarece que 
.. através do Aviso n9 912 ~ OAS/84, de 8-10-84, dirigí~-
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do ao Si_ Presidente do BanCo Nacional de Desenvolvi
mC:nto Económico e Social (BNDES), o Exm~' Sr. 
Ministro-Chefe da Secretaria de Plane'jamento da Presi
dência 'da República (SEPLANJPR) infOrma a autori
zação concedida à Companhia de Exploração da Tercei
ra Põrite (CETER_PO) para realizar operação de crédito 
in_terno com a garantia do Governo do Estado do Espíri
to Santo, comunicando, também, que a parcela neces
sária ã cobertura do custo total do projeto não ampara
da pelos financiamentos pretendidos será de responsabi
lidade direta da União, obrigando-se aquela Secretaria a 
iberar os referidoS recUrsos de aCordo com o cronogra

ma fisíéo-fuíanceiro do referido projeto, de modo a ga
rantir â conclusão das obras dentro do prazo previsto." 

"-6. De outra forma, o orçamento do Estado do Espíri
to sa-nto Para o prCseõte exercício apresenta margem ctC 
poUpanÇa real de-CrS 42.712,9 mifliões, inferior ao maior 
dispêndio (CrS 46.484,3 milhões) que a sua dívida consoM 
lidada apresentaria no exeicício de 1987, o que, confor
me informa o Departamento de Operações com Títulos e 
ValoreSMobiliãrios- DEMOB- ~·determinaria corte 
parcial dos valores pretendidos", não fosse "o interesse 
nfat:tifestado pelo Governo Federal na realização do pro
jeto, atestado pela participação do BNDES em seu fi
nanciamento e a concCssãO dC recursos a fundo perdido 
pelo FINSOCIAL". 

7. Cumpridas as exigências estilbelecidas no Regimen
to Interno e nas normas vigentes, concluímos por aceitar 
o pleito contido na presente Mensagem do Senhor Presi
dente da República, na forma do seguinte: 

"PROJETO DE RES'OLUÇÃO N• 73, DE 1984. 

Autoriza o Governo ·do Estado do Espírito Santo a 
elevar, temporariamente o parâmetro fixad_o pelo item 
III do art. 29 da Resolução, n' 62, de 1975, modificada 
pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do Senado Fede· 
ral, de modo a permitir a interveniência do Estado em 
operação de crédito no montante de CrS 
67.729.172.133 (sessenta e sete bilhões, setecentos e 
vinte e nove milhões, cento e setenta e dois mil cento e 
trinta e três cruzeiros)." 

O Senado Federal re;olve: 
Artigo 19 É_ o Governo do Estado do Espírito Santo 

autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo_ item 111; do art. 29 da Resolução n' 62, de 28 de 
outub~o de -197__?, modificiida i)ela Resolução n' 93, de 11 
de outubro de i976, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitir a interveniêntía do Estado dO Espfritá-Santo 
em operações de crédito a serem contratadas pela Com
panhia de Exploração da Terceira Ponte (DETERPO), 
no montante de Cr$ 67.729..172.133 (sessenta e sete bi
lhõ"es, Setecentos e vinte e nove milhõCS, cento e seteri!a e 
dois mil cento e trinta e três cruzeiros) - equivalente a 
4.632.670 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, 
seiscentos e setenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional, Tipo Reajustável (ORTN), ao preço unitário 
da ORTN de Ci.f 14.619,90 (catorze mil, seiscentos e de
zenove cruzeiros e noventa centavos), vigente em agosto 
de 1984, destinadas a financiar a conclusão das obras de 
construção da terceira ligação entre' a Ilha da Vitória 
(ES) e ·o continente, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Centrai do Brasil no respectivo processo. 

Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publíciição. 
~o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comissão de EConomia concluiu pela apresentação 
de Projeto_d~ Reso_lução n• 7.3/84 que autoriza o Gqver
no do Estado do Espírito San-to a con_tratar operação de 
crédito no valor de CrS 67.729.172.133,00 (sessenta e sete 

-bilhões, setecentos e vinte -e nove milhõeS, cento e setenta 
e dois mil, cento e trinta e três cruzeiros), dependendo do 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça . 
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Solicito do nobre Senador Passos 1\?rto o parecer da 
Comissão -4e Const1tuiÇão e Justiça. -

O SR. PASSOS PORTO (PDS -$E. Para emitir pa- ~ 
recer.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Na forma do projeto de resolução em exame, da C~-
missão de Economia,_fi~-~-~ arL lO? ''o G~verno do Esta
do do Espírito :santo, autorizado a elevar, temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo item III, do art. 211 .da 
Resolução_ n~> 62, de 28 de outubro de 1975, modificada 
pela Resolução_ n9 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do S~ado_F~eral, de modo a permitir a interveniência 
do Estado do Espírito Santo em operação de crédito a 
serem contratadas pela Companhia de Exploração da 
Terceira Ponte (O_ETERPO_), no montante de Cr$ 
67.729.172.133, (sessenta e sete bilhões, setecentos e vinte 
e nove milhões, cento e setenta e dois mil, cento e trinta e 
três cruzeiros) equivalente a 4.632.670 (quatro milhões, 
seiscentos J:: trinta_ e dois mil, seiscentos e trinta e dois 
mil, seiscentos e s_et,enta) Obrig~ções R~justáveis do Te
souro Na_cional, Tipo Reajustável (ORTN), ao preço 
unitário da ORTN de Cr$ 14.619,90 (catorze mil, seis
centos e dezenoye cruzeiros e noventã centavos), Vigente 
ern agosto de 1984, destinadas ~ financiar a conçlusão _ 
das obras de c_onstruçãQ da~_terceira_ UgaçãQ entre a IJha 
de Vitória (ES) e-a-continente, obedeciaas as condições 
admitidas pelo Banco Central do _Brasil no_respectivo 
process_o" 

2~ o-projeto roi àarilinadO conl base na Resolução 
n9 62, de 1975, modificada pela Resolução n9 93, de 1976, 
havendo necessidade_ de autoriza_ção especffica do Sena
do Federal, uma vez que, após a efetivação dos referidos 
empréstimos, o endividamento consolidado jnterno in
tralimite do Estado do Espírito Santo ultrapassaria o 
teta fixado pelo item III do art. 29 daRes. n9 62, de 1975. 

3~ Anexo ao processado, encontram-se; 

a) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presi-
dente da República; -~ 

b) parecer d.o CQnsd_ho Mo.netário Nacional, favorá
vel; 

c) parecer da Diretoria do _13anco C~ngaJ, pelo enca
minhamento ao Cons-e_]hQ Monetário Naciooal e, p~st~
riOmiente: à Presidência da República e ao Sena-do Fede-

ral. - -- -~- ~ - - = - - -
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu _o pisposto 

no art._42, item VI, da ConstituiÇão;- atendeu as nortnas 
legais (Resoluções n9s 62, de 1975e'93; de 1976), e, Rin~ 
da, o estabelecido no Rqirnentp lnt~rnoJa~t. 196, item:. 
11). 

5. Ante o exposto, opinamos no-sentido da normal 
tramitação do projeto Uma vez que constitucional e jurí
dico. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -0 parecer é 
favorável.. 

Completada a instrução da matéria, passa-se a 

Discussão, em turno 6nico do Projeto de Reso
lução n'>' 73, de 1984, qúe autoriza o Governo doEs
tado do EspíritO Santo a elevar, temporariamente o 
parâmetro fixado-pelo item lU do art. 21' da Reso
lução n9 62, âCT975, modificada pela Resolução n• 
93, de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir a interveniência do Estado em operação de 
crédito no montante de CrS 61.?29.172.133. 

Em discussão projeto. 
O Sr~ Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir o projeto. - --- -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) -- Pa~a discu
tir o projeto, concedo a palavra ao nobre Senaçlor Nel
son Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. para discu
tir. Sem revís_ão do .orad_or.)- Sr. Presidente, é com O 
maior prazer que dÕu meu Voto fa_vorâ:y:el a·este projeto, 
acompanharido os pareceies aqui proferidos. 
__ T!Ye op.Ó.~t._:_u-nidade _d~ estar recentemente, m~s uma 
vez,-em Vitória e constãtel a inãdíâvel necessidade de se 
concluir_os trabalhos iniciados e paralisados da terceira 
po~te; Sob p~na do congestionamcilto total da Capital, 
com sua ligação com Vi1a Velha.,_ 

E quero ressaltar, neste momento, a c_ompreensão SU·_ 

prapã.rtldâria do _Senado Federal, aprov!'lr em regime de 
urgéncia esse projeto, o que mostra uma coordenação de 
todas as correntes partidárias em favor de uma obra__ina
diável e imPortantissimi para O Estado do Espírito San
to. 

Por felicidade, Sr. Presidente, hoje governa aquele Es
tado um representante, um ilustre representante do Par
tido do MOvimento De~ociâtico Brasileiro. Integr~ a 
BinCã.da do Senado Fed~ral doi_i representa~tes Qaquele 
Partido, o eriiinente Senador João Calmon que, há tan
tos anOs, ilustra estaCa~ e o jovem e já consagraqo_Par
laméfiiar que ê o Senador José lgnâcio Ferreira. E, por 
feliCidade, coroando todo esse esforço,_t_em a presidfr o 
seilãdOV~ E-x~. representante daq_ue~e Estado nesta casa. 

Estive, recentemente no Espírito SaÕ.to, E_stado a que 
rne Iigatri hoje, laços de especial estima ... 

O Sr.Jorge Kalume-Pernilte V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. NELSON CAiiNEIRO- Com muito praZer. 

O Sr. Jorge Kalume- Eu gostaria d~ ressaltar, tam
bém um ponto. E a presença do Senador Moacyr Dalla 
que, não obstante seu Estado s:e enç-ontrar hoje entregue 
à Oposição, S. Ex~ não procili'ou- difiCultar o projeto, 
pelo contrário, -procurou facilitar sua tramitação, nUma 

_prova evidente de-seu amor aó"Espíiitõ -santo e seu-s ha-
bitantes._ Era esta a ressalva que gostaria de fazer. 

O ::iR. NELSON CARNEIRO - Era exatamente esse 
ponto que eu acentuava~ o caráter sUprapartidário ciue 
presidiu à vOtação desTe -pi-ojeto. Não só o Governo do 
Estado pi'esidiclo por u-m ilustre repres~ntantedo Partido 
ào Movimento Demotráticci- Brasileiro, como dois emi
nentes Senadores integram o mesmo Partido,' e V. Ex•, 
aqui é o repreSentante do PDS. No entanto, os três se 
ajuntaram~no propósito de possibilitar, o mais breve 
possível, a conclusão daqu.ela obra hâ tantos anos inter
rompida, e que tantos prejuízos tem causado à economia 
e até ao próprio trânsito na cidade, da Ilha de Vitória ao 
Continente. 

O Se. José Inácio Ferreira --Pennite V. Ex• um apar
te? 

O SR. NELSON__CARNEIRO -:-_Com muita honra. 

O St. José lnátlo Ferreira - Eu quis intervir no. dts
curs-crde V. Ex•, agradecendo as referênCias a riieu respei
to, e também em face das afirmações, ein aparfe do 
nobre Senador Jorge Kalume, com relação ao nobre "Se
na·cfor Moacyr Dalla, Presidente da Ca$a. O emiD.êiite 
Presidente,_ nesta oportunidade, revelou sua preocu
pação para com as coisas do Espírito Santo. Mas não ê 
só nesta. Ao longo do exercício da Presidência e mesmo 
como Senador nos Períodos anteriOreS, S. Ex! re~elou 
sempre. uma preocupação com as coi:ilas de_ seu Estado, 
inclusive após as eleições de 82, com a prC!)ença do 

- PMDB, no Governo do Estado_ do Espírito Santo. 
Poder-se-ia esperar de S. Ex• uma conduta menos preo
cupada, revelando menor preocupação com as coisas do 
Espírito Sarito? Não t O .Senador Moacyr DaJia, sem dú
vida_ alguma, nas oportunidades anteriores, se houve 
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com essa preocupação, e agora, como Presidente,_ revela 
uma preocupaçãO ãihda maior diante da magestade d.o 
cargo <:{ue ocuPa e das esperanças que nele depositam os 
capi:xabas. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex•. 

Sr. Presidente, concluo, dizendo que a votação unâni
me desat Casa a este projeto é -uma homenagem às neces
sidades do povo capixaba, mas ê por igual uma homena
gem a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado, nobre Senador Nelson Carneiro. 

Qiiêto aproveitar a ·oportunidade, fazendo um hiato 
na leitura, para dizer duas palavras. Há momentos na 
vida d_o homem que ele se firma, e tive o prazer e a honra 
de ser colega do eminente Senador José lgnâcio, que co 
nhece minha luta em favor do meu EstadCl. 

Como Secretário· de Estado, hei de proclamar vivo e 
bem s_orn, zoneer a geOgrafia do meu Estado e em todos 
os municípioS, Srs. Senadores, temos uma obra. 

Esta obra_da tercei_raponte, esta que_vamos votar ago
ra, é uma obra inadiável. O seu aspecto físico, muito bem 
salientado pelo eminente Senador Nelson Carneiro1 é 
uma necessidade premente. Mas o aspecto social é muito 
maior, no meu nlodo de entender. Eu, conforme dizem, 
que tenho o coração grande, acho que, nessa oportuniM 
dade, quando terminarem as obras de Tubarão, prestes a 
terminar as obras de Praia Mole, temos um fcirmi&ueirO 
de hrtiãoS riosScis-a passar fome lá, sem trabalho, e este 
empreendimento vai proporcionar cerca de S.OOO novos 
empregos no Espírito Santo. 

Ag-radeço sensibilizado, do coração pela alma, as pala
vras.d~_~r~!'i};iho_e B:f!~mativa dos Srs. senadore$. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr. Dalla)- Em votação 
a matéria. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados, (Pãusa,) 

Aprovado. 
A matéria vai à cOmi_ssão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, parecer da Co~issão de Redação que será lido pelo 
Sr. }9-Secretário~ -

É lido o seguiitte 

PARECER No 774, DE 1984 
Da Comissão de redi.ção 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 73, de 
~1984. 

Relator: Senador Passos POrto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto_ de 

ReSolução n973, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado do Espírito Santo a elevar, temporariamente, os pa
râffictrOs fixados-pelo item III do art. 29 da Resolução n9 
62, de 28 de outubro de 1975~ rimdificida pela Resolução 
n993_de 11 de outubr.o ~e 1976, ambas do .Seriado Fede
ral: d-e mod_Õ- a -'pe~itir ã inierveniência do Estado em 
operaçãO aeCTéàitO n-õ montãnte de CrS 67.729"172.13.5 _ 
(sessenta e sete bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, 
centOéSeterltã._e_dóiS DiH, ceô.to e trinta e três crUzeiros). 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 1984.- João 
Lobo, Presidente -Passos Porto, Relator- Jorge Ka
lnme. 

ANEJ:(O AO PARECER No 73, DE~l984 

Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n9 , de 
1984. . ~ 

Faço .saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do ªr:t, 42, inciso VI, da Constituição, e eu, tb , 
Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Govemo do Estado do -Espfrlto Santo-a 
elevar, temporariamente, os parimetros fixados pelo 
item III do art. 29 da Resoluçio Df 62, de 28 de ou
tubro de 1975, modificada pela Resolução Df 93, de l1 

'de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de 
modo a permitir a interVenlêacla do Estado em ope-o 
ração de crédlto no montante de CrS 67.729.172.133 
(sessenta e sete bUhões, setecentos e vinte e nove mi· 
lhões cento e setenta e dois nill, ceÕto e trinta e três 
cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~' .S o Governo do Estado do Espírito Santo 

autorizado a elevar, tempõrariamcnte, os parâriietros fi. 
xados pelo item III do art. 21' da Resolução n'~ 62, de 28 
de outubro de 1975, modificada pela Resolução n'~ 93, de 
ll de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de 
modo a permitir a in-terveniência do Estado do Espírito 
Santo em operação de crédito a serem contratadas pela 
Companhia de Exploração da Terceira Ponte --CE
TERPO, no montante de Cr$ 67~129.172.133 (sessenta e 
sete bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, cento e se
tenta e dois mil, cento e trinta e três cruzeiros), corres.. 
pondente a 4.632.670 ORTN, considerado o valor nomi
nal da ORTN de CrS 14.619,90 (quatorze mil, seiscentos 
e dezenove cruzeiros e noVCnta cCntavos), vigente- em 
agosto de 1984, distinado a conclusão das obras de cons
trução da terceira li8:ação entre a Ilhã de-Vitóriã C O 000.
tinente, naquele Estado, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Ceiltral do Brail, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Publicado no DCN (Scção II) de 14.1 t.84 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria Cuja redação final acaba 
de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente à deli
beração do Plenário. 

Em díscussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu.~

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 (Moacyr Dalla) - Vai,se pas
sar, agora, à apreciação do Requerimento n9 28_8, lido no 
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câma
ra n• 205/84. 

Em vOtação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões Diretora, de 
Legislações Social e de Finanças. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Martins Filho o parecer 
da Comissão Direfofa. · 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN.]'ara emi· 
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, de _a.ut.oria do ilustre Qeputado 
Furtado Leite, altera as contribuições dos segurados 
obrigatórios do InstitutO de _Previdência dos Congressis
tas IPC, o valor das pensões e dá outras providências. 

2. Na Justificação, após explicar as inovações do 
Projeto, aduz o Autor: .. com as modificações ora pro
postas na estrutura institucional do IPC, entende a atual 
Administração estar contribuindo parda disciplinar em 
termos mais jUstos e m<iis condizentes com a realidade, a 
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relevante questão di previdência dos senhores Congres
sistas"~ 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
foi o Projeto aPreciado pela douta-Comissão de Consti
tuição e Justiça, que o considerou constitucional e jurídi
co. Assim, à luz das normas regiment9.is (item III, letra 
''b", n9 1, combinado com o item I, n9 6 do art. 100 do 
Regimento Interno), resta-nos, tão-só, ex:aminar-lbe o 
mérito: 

Na magnífica síntese da Comissão de ConstitUíção e 
Justiça da Câmara, o J)rojeto contêm as SeguinteS alte
rações: "19) na alínea a do item I do art. 20 para fazer ín
cidir a con"tribuiçio de 10% sobre as diárias pagas aos 
congressistas; 29) no caput do art. 24 para estabelecer que 
as contribuições dos segurados obrigatórios e facultati
vos, que não hajam completado o período de carência. 
sejam devidas também até que se atinja a idade estabele
cida no art. 34-; 39) no item II do art. 28 para generalizar 
o dependente como pessoa com idade inferior a 21 anos, 
superior a tiO anoS-ou inVálida, se pessoa designada; 49) 
no parãgrafo único do art. 35 para iilcluir, no cãJculo das 
pensões, a parte relativa às diárias pagas aos congressis-
tas; 59) no parágrafo úniCo do art. 37 para incluir, no câl
culo do valor minirilo das pensões por invalidez, a parte 
relativa às diárias pagas aos congressistas; 69) no pará
grafo único do art. 38 para incluir no cálculo do valor 
mínimo da pensão de dependente, a parte relativa às 
diáriã.S "pagas aos congressistas". 

O Projeto se impõe pela oportunidade e conveniência 
das medidas que alvitra, credenciando-se, dessarte, ao 
acolhimento d~ste Órgão Técnico. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto, por oportuno e conveniente. 

b o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre senador Jorge Kalume, para profeiir o 
parecer da Comissão de Legislação ·social. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC- Paro emitir 
parecer.) Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Procedente da Câmara dos _Deputados. o projeto sob 
exame busca alterar as contribuições- dos segurados obri
gatórios do Instituto de Previdência dos Congressista-s
IPC, o valor das pensões e dá outras providências. 

Na Casa de origem, o projeto mereceu aprovação das 
IluStradas Comissões de Constituição e JUstiça;-de Tra
balho e LegislaÇãO- Social e da mesa. foi, contudo, emen
dado em Plenário, termos em que foi remetido ao Sena
do Federal. 

Procedendo numúosãs 3IteraÇões à lf:í q"Ue rege o IPC 
o projeto atuariaJmente calculado, contribui para disci
plinar e· adeqUãr com mais justeza a-iiripõrtância social 
da previdência conferida aos Senhores Congressistas. 

Reportando-nos às oportunas emendas oferecidas na 
ca:mara dos Deputados, todas devidamente esquadri
nhadas.sob o ângulo técnico, entendemos que a sua in
·se_rção no bojo do projeto, enriQueceu a lei projetada. 

Ã vista do-exposto, na esfera de competência regimen
tal desta ComiSsão, em face do seu alcance social, mani
festamos nosso apoio--à matéria, razão pela qual opina

. mos pela sua aprovação. 
b o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, para proferir o 
parecer da ComisSão de Finailças. 

O SR. P ÁSSOS l'()RTO (PDS.- CE. Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 

De autoria do ilustre Deputado Furtado Leite, vem a 
esta Comissão o pfesente Projeto, que introduz diversas 
alterações na Lei n9 7.087. de 29 de dezembro de 1982, 
objetivando aperfeiçoar a sistemática de contribuições e 
benefícios do Instituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC. 
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Seria ociosO -arrolii- e comentar todas as modificações 
propostas. No âmbito de competência desta Comissão, 
basta salientar que o art._l'1 da proposiçãtr, n-o alterar a 
base de cãlculo das coritribuições dos segui'ados - Con
gressistas (art. 29, alínea a), ampliando-a para, além dos 
subsídios (partes fixa··e variável), abranger as diárias pa
gas-, compatibiliza tal alteração aos demais dispositivos 
que, iguaimCnte; disPõem -sobre idêntica base de cálculo 
para efeito de cômputo dos beneficias devidos, a saber, 
os arts. 35, parãgrafo úriiCo"; 37, parágrafo ónico, e 38, 
parágrafo único. 

Outras disposições são acrescidas à mencionada Lei n9 
7.087/82, respectivamente pelos arts. 29 a 69 da propo
sição sob exame, as quais, entretanto, escapam ao exame 
de mérito desta Comis.sãQ .. 

No art. 79 fica estabelecida a inclusão, na progra
mação financeira: anual das duas· Càsas do Congresso, de 
dotações destinada. ao Fundo Assistencial do Instituto 
de Previdência dos Congressistas. 

Inexistiildo óbices de natureza financefra, somos pela 
aprovação do presente prOjeto de lei. 
~ o parecer. 

O SR. PRFSIDENTE (M oacy~ Dal)a) - Os pareceres 
são favorãvei::i._ 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno ónicó, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 205, de 1984 (n9 3.477/84, na casa de ori
gem), cjue altera as- contribuições dos segurados 
obrigatórios -do Instituto de Previdência dos Con
goressistas - IPC, o valor das pensões e dã outras 
providências. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para_ discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro~ para discutir 
o Projeto. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Vou votar favoravelmente o projeto para que ele não 
seja obrigado a voltar ao exame da Câmara, mas não 
posso deixar de, coerentemelile, manifestar minha diver
gência quanfó- à redação d_o _§ 29 do. art. 28, 

Pelo§ 29 do art. 28, tal como existe hoje, quem não ti
ver viúva, filhos, para deixar a pensão, poderá designar 
uma pessoa do sexo feminino, que viva sob sua depen
dência econômiCa. O projeto reduz isso à pess-oa designa
da, que só poderá ser menor de 21 anos, maior de 60 
anos ou inválida. 

EVidentemente, Sr. Presidente, é uma restrição que, a 
meu ver, não deveria figurar na--lei, -inas não serei eu que 
irei criar embaraços à aprovação, dado_ os grandes be
nefícios que- O projetO contém. Em tôdo o caso, como já 
me manifestei, ·em Outra oportunidade, contra este dis
pOsitfvO, não deiXariã. de fazê-lo neste ensejo. ·--

Era __ o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) ~ Contin~.a 
tm discussão (Pausa.) _ -

Não havendo mais quem peça a palavra, vou encerrar 
a discussão, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
A maté~ia vaí à sanção. 
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É o seguinte o projetó aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• Z05, DE 1934. 
(N• 3.477/84, na Cua e orJaem) 

Altera as eontrlbulçiles dos 50JUrtdos obrlptórlos 
do lntltuto de Previdência dos Congressistas - IPC, 
o valor du pensões e dá outro providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 '~ A Lei n'~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982_, 
passa a vigorar com oS seguintes dispositivos alterados: 

"Art. 20. .. ................................ . 

1- .•........ ·····················•···· ...... . 
a) 10% (dez por cento) dos subsídios (partes fixá e va

riável) e das diârias pagãS aos CongreSSistas; 

Art. 24 o· segurado obrigatório que, ao- térriiíno -do 
exercfcio do mandato, não haja cumprido _O_ período de 8 
(oito) anos, consecutivos ·ou alterados, e o seguraUo fa
cultativo que se desligar do órgão ao qUal pertença pode
rão continuar conttibuindq mensalmente, com as partes 
correspondentes ao segurado e ao órgão, até completar o 
periodo de carênciá-.óu a idade e ao órgão, até completar 
o período de carência ou a idade estabelecida no art, 34 
desta lei, devendo estas contribuições integrais receber os 
reajustes proporcionais à majoração do valor~base de 
cãlculo. 

Art. 28. . ....•.••...... ~·. ···--·-·,...,........._··-~ ...• 
1-~ • ' ....... ~.:,, ... o~-- .. ., ... -~------ .. 
II - a pessoa designada, que só poderá ser menor de 

21 (vinte e um) anos ou maior de 60 _(seslienta)"ani)S ou 
inválida; 

Art. 35 
Parágrafo único-:--- Pagas as contribuições Cquivalen· 

tesa 8 (oito) anos de mandato, a pensão corresponderá a 
26% (vinte e seis por cento) dos subsídios (parte fixa e va
riável) e das diárias pagas aos Congressistas, ãirescldos; 
por ano de mandato subseqUente ou exex:cício de manda
to, contribuição correspondente ou fração superior a 6 
(seis) meseS de contribuição~- dos seguintes percentuais: 

a) do 9'>' ao 16'>' an_o, mais 3,25% por ano; 
b) do 17'l ao 289 ano, mais 3,40% por ano; 
c) do 29'>' ao 309 ano, rilais de 3,60% por ano. 

Art. 37. 
Parágrafo únicO. O valor mínimo da pensão por inva

lidez corresponderá a 26% (vinte e seis- por cento) dos 
subsídios (partes fixa e variável) e das diárias pagas aos 
Congressistas, venCimento ·ou Salário básico mensal. 

Art. 38 .... , ............................... . 
Parágrafo úníco. -o valor mínimo da pensão de depen

dentes será 50% (cinqUenta por cenfo) de 26_% (vinte e 
seis por cento) dos subsídios (partes fixa e variável) e das 
diãriis pagãs aos _ _Congressistas, vencimento __ ou salário 
percebido pelo segurado." 

Art. 2'>' Para fazer jus à pensão fixada nos temos des
ta lei, os Deputados_ Federais e Senadores deverão reco.:
lher pelo menos 48 {quarenta e oito) contribuições men
sais. calculadas com inclusão_das diárias pagas àos Con
gressistas. 

§ 1"' Fica facultado aos atuais Deputados Federais e 
Senadores fazer retroagir, ao inicio da legislatura em 
curso, pagamento de suas contribuições pela nova base 
de cálculo, pagando, neste caso, apenas a diferei:tçã -entre 
estas contribuições e as que jã foram pagas pelo sistema 
da Lei n'l 7.087, de 29 de dezembro de 1982. 

§ 29 Fica facultado ao Deputado Federal, que esteja 
exercendo os seu primeiro mandato na legislatura em 
curso, optar pelo atual sistema de contribuição, estabele
cido na Lei n'>' 7.087, de 29 de dezembro de 1982, ou pelo 
sistema de contribuição discipl~nado nesta lei. 
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§ 3"' A_opção será feitã p"elo segurado em documento 
por ele assinado, com firma reconhecida, dentro de 30 
(trinta) dias após a publicação desta lei. 

§ 4<? Feita a opção, os benefícios serão calculados de 
acordo com o sistema de contribuição escolhido pelo se
gurado. 

Art. 39 No caso de averbação de mandato estadual 
ou municipal, conforme a permissão ·do -art. 27 da Lei Jti' 

_ 7.087, de 29 de dezembro de 1_982, o segurado que já te
hha,_fequerido a averbação ãt€-a data dã publicação des
ta lei poderá escolher o sis~ema ~e sua preferência, _entre 
a forma estabelecida no parágrafo único daquele artigo e 
.a 9isêiPiina nest_~ l~i, respeitados o percentual de 24% 
(vjo_t.e e qu_a_tro por .cento) para o éátCulo_ da contribujção 
e-0 disposto no ·art. 2"' diSta h:i. -· 

§ I"' Para novos pedidos de averbação de mandato, 
aplicar-se-á_somerite o sistema de contrib~ição estabele.
cidQ nesta lei. -:_ __ - _ · - - -· - - . ~ _ 

§ 29 A pensão ·será:calculada tom_ando-se por base a 
forma de contribuição_efetivamente paga pelo ·segurado. 

_ _Art. 4'l Deferida a averbação. de mandato estadual 
ou municipal, o segurado decidirá entre o pagamento em 
uma só ve:z. ou o início do pagamento mensal, incidindo 
sempre as contribuições sobre os valores vigentes ·na data 
do_ pagamento. - - -

Art. 5_~ O Suplente que ~teja na situac~o descrita no 
art. 26 da Lei n'>' 7.087, de 29 de dezembró de 1982, terá 
_r_eajustada s~a pensão nas bases estabelecidas nesta lei, 
se.pagar {)Clo menos 48 (quare-nta e Õito) cOiltribulções 
c9m inclusão das diárias paias- ao~ Co~gressistas: 
- A~t. 69 O segurado que nãO se tenha valido da f!Jcul
dade concedida-nÕ parágrafo únicÕ do art. 24 da Lei n"' 
7.087, de 29 _de dezembro de 1982, ainda poderá 
h"âbi!itar-se à ContinUidade da cOntribuiÇão da cirêÕcia, 
~e_sd;.e que o requeira dentr~ ~e) (um) ano, a contar da 

- _ pu~Ücação desta lei. - -
Art. 79 Serâ incluída na prograinação finan"Cei.I-a 

anual das duas Casas do Congresso Nacional dotação 
destinada ao Fundo Assistencial do Instituto de Previ
dência dos Cougressista::. --IPC. 

Art. 89 _ Esta_ lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caÇão. 

Art. 9"' _ RevogamMse as disposições em c-ontrário. 
- ----- - - -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada P,ais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 

_Sessão; desigii.ando para a sessão ordin!_rj~ de, amanhã~ 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 6 minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 12-11-84 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senado~: 

-_Não quero que se culpe de omissa a Bancada_do Nor
d~ste nesta Casa, por n~o aborda~ os ~alpintantes 
problemas regionais, como agora o fazemos em relação" à 
dificuldade de crédito para o financiamento da maior sa
fra de algodão de todos os tempos. O fato· não se cinge só 
à safra setentrional, mas, está em jogo também a safra 
meridional 84/85, significativamente~l:Íem maior do que 
a do ano passado. ·· 

se-de um lado nos depararmos com a deficiência de 
crédito, de outro, sofremos as ~nseqüências-dO custo da 
produção que está muito elevado, o que faz os produto
res pedirem de imediato uma estratégia de comCrciali-
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zação que venha a minimiZar ãs -dificuldades da safra al
godoeira 83/84. 

É certo é que hã tendência de aumento da produtivida
de, o que leva os produtores a exigirem uma política es
pecífica para a agricultura, contando com a simpatia do 
atual Ministro da Agricultura, Nestor Jost, qué intercede 
junto à área econômica para conseguir juros miilõres. 
E_nquant~ o N_9rdeste bete o recorde na produção do 
Õuro bianCo:enfl-en~a a es~ã.s alturas as maiores dificul
dades- ~a comercialização do produto por nãQ haver cré
dito diSponível, o que acarretará a inexorável especu .. 
tacão pelos atrayessadores, que oferecem preço vil 'Qela 
arroba do algodão arbório, fibra longa, o melhor para 
expo-rtação. -

Os cOtonicultores nordestinOs, até o momento, não 
coriSegUiram oOter sequer o que se aproximasse dos 300 
J:?ilhões. de pruzeiros, que o_ setor algodoeiro julga n~cs:s
sário, para cOmerCializar a sua grande safra de 1983/84. 
Aiilda nem to% do montante reivindicado para EGF e 
Pã:Ta um-a lfnha esPecia-l de duplicatas destinada a comer· 
cializaçã.o foi conseguido. 

Tenho em mãos u,m informativo d~ Associação N acio
nal dos Beneficiadores de Algodão, que nos.dP, uma exa
ta _notícia de como andam as coisas em relação à política 
algodoeira do País, a sua produção nas regiões meridio
nais~ e- seteilti'IOrial do Brasil. 

_Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, recebi este 
QJ?Úsculo da ANSA- AssociaçãQ Nacional dos Benefi. 
ciado.r:~ç}e,Alg;odão, que P1_1blica este informativo deno":' 
minadQ ... Algodoeiro." Então, vamos, pÕr exemplo, en. 
contrª'r na capa o seguinte: 

''M ªis algodão no Centro-Sul." 

Aí vem: 

"A safra meridional84/85 deve ser significativa .. 
mente maior do que a anterior." 

Isso eu já disse··que não deve ser só no Nordeste, como 
também, no Sul. Ele faz justamente a amostragem da 
produção do algodão na região setentrional, que é o 
Nôidi:ste, ã·parnr-do Pará, e-também da região meridio
nal. Então, temos aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
dado_s interessantes s.obre a produção algodoeira do Bra
sil. 

Vejamos: 

"Região-setentrional -o Norte, Nordeste, co
meçando pelo Ceará. 

CE- 19.279.299 Kg 
PB - 10200.822 Kg 
PE --' 11.073.732 Kg 
RN - 5.103.660 Kg 
BA - 5.473.559 Kg 
PI - 885.Q()(j Kg 
MA - 1.621.169 Kg 
AL - 14.000 Kg 
SE - 4.963.000 Kg 

~~ -Tot.: 58.614.18i"Kg 
Enquanto isso, na região nieridi0na1 teinoS o Estado 

dO ·Farãrlá ·como ~ maioi- proàlitor de algo<!_~O. 

Região Meridional 
PR - 211.907.722 Kg 
(ClassificaÇão até 5-9-84) 
SP- 190.174.724 Kg 
(ClassificaÇão até 28-9-84) 
MG- 28.716.270 Kg 
(Classificação até 30.,;8-84) 
GO - 24.775.296 Kg 
(Classificação até 30-9~84) 
MS- 14.418.647 Kg 
(Classificação at~ 30-7-84) 
Tot.: 469.992.659 Kg 
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Total da produção setentrional c meridional: 
528.606.840 toneladas de algodão. 

Por conseguinte, podemos dizer que a safra brasileira 
83/84 é de 528.606.840 toneladas de algodão. 

Mas há dificuldade, por exemplo, para a questão da 
comercialização, assunto que jã tein-Sido levantado, 
aqui, por várias Vezes, õ.ão só por mim como por outros 
companheiros do Nordeste. 

Aqui, por exeinplo, eles dizem mesmo: 

"A safra setentrional está superando as expecta~ 
tivas mais otimistas, e com algodão de alta qualida
de.'' 

O algodão a que nós Chamamos de alta qualidade é 
justamente o algodão arbóreo, fibra longa, 38. Então, o 
Estado do Rio Grande âo NOrte teiii Uma região privile
giada, a Região do Seridó, e esta região bem distinta, deu 
o nome. <!O algodão que prOduz, o algodão seridó, pela 
sua fibra longa. O algodão herbâceo, a fibra curta. De 
certa maneira, acredito que os que como o Senador Mar~ 
Úns Filho, que é presidente de cooperativa, ele sabe per~ 
feitamente, quando nada esta era a idéia reinante ata 
bem pouco, lá no Nordeste, no sertão, o nosso agricultor 
dá uma certa preferência ao algodãom herbáceo, que 
plantado é colhido no mesmo ano, enquanto o arbóreo, 
de fibra longa, a colheita só se faz depois do segundo 
ano ... 

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

O SR. ALMIR PINTO - ... mas tem a vantagem de 
que não precisa o plantio anual, ele fica produzindo ai· 
godão por algum tempo. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Martins Filho. S. 
Ex• é homem muito ligado a produção agrícola do Nor· 
deste, presidente que é de uma cooperativa, é interessan
te ouvi-lo, não só ~u como todos os nobres companhei· 
ros do Senado Federal. 

O Sr. Martins Fllbo- Nobre Senador Almir Pinto, V. 
Ex~ traz ao conhecimento- desta Casa.- e conseqUente
mente da Nação, um assunto muito importante para os 
plantadores de algodão do Nordeste. Veja bem: quando 
nós temos uma safra um pouquinho maior, nos faltam os 
recursos para a comercialização. Esse é o drama hoje vi
vido por todos aqueles produtores de algodão do N ar
deste. Principalmente as cooperativas que, apesar de te
rem os seus contratos já firmados com as agênciS:s do 
Banco do Brasil na região, não conseguem os recursos. O 
contrato é feito~- assinado, com hipoteca, correção mone
tária plena e mais 12% de juros a a: ªno_, mesmo _a~m não 
hã liberação desses recursos. Isso facilita aos atravessa
dores comprarem o algodão a preço vil aos produtores. 
Porque todos nós conhecemos o Nordeste e sabemos que 
a economia, principalmente do produtor rural, é uma 
economia debilitada. Ele não pode, de maneira alguma, 
armazenar o seu prOduto. Tão logo ele colhe, terá que 
vender para, com aqueles parcos recursos da venda do 
seu algodão, comprar roupas e os g!neros alimentícios 
bãsicos para Sua família. Ainda hoje, falando com vãrios 
presidentes de cooperativas, reclamaram eles fazendo
me um apelo para que eu intercedesse junto à dircção do 
Banco do Brasil, a fim de que os contratos de EGFs jã 
firmados fossem liberados. Enquanto isso, no início da 
safra, nós vemos nas paredes das cooperativas, das usi
nas que comercializam o algodão, a campanha do Go
verno incentivando a plantação de algodão, incentivan~ 
do a plantação de outros produtos na Região nordestina, 
que estão assegurados pelo preço mfnimo. Mas, na hora 
da comercialização, na hora mais diticit do produtor ru· 
ral, faltam os recursos, e esse produtor rural é obrigado a 
vender o seu algodão, o seu milho, o seu feijão por um 
preço vil, porque falta o suporte do preço mfnimo do 
Governo Federal. 
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O SR. ALMIR PINTO- Eu agradeço o aparte de V. 
Ex•. porque exatamente iss.o que 'Y·_-_Ex•acaba de dizer 
por último, no seu aparte: a falta do nurnerârio, do crédi
to para a comercialização, diante de uma produção que 
há muitos anos nós não tínhamos, principalmente no 
Nordeste, a falta desses recursos acarreta o quê~ O deR 
sestímulo ao agricUltor. Essa é qUe é a grande realidade. 
PO-rque, se o homem do campo trabalha, depois de cinco 
anos de terrível estia8:em, como foi aqur:Ia que o Nordes· 
te atravessou. pela graça de Deus o ano de 1984 foi_ uma 
dessas dadivas. que ninguém esperava e quando chegou 
fo_i_urn_a gratíssima surpresa para todQ~ os no_rdes_tin_os. ~ 
certo que o ano de 1983 trouxe um e:iccelerlte inVerno. 
Não obstante a falta de sementes todo mundo as conse-
guiu, não sei como e teve urna boa produção de algodão, 
de milho e de feijão. Agora, depois de tudo isso, como V. 
Ex' disse, está faltando dinheiro para comercializá-la. 
Infelizmente, acontece o que sempre comentamos: __ o 
atravessador vem comprar o produto por quase nada, 
pela metade do preço, às vezes. Eu digo isso porque nós 
temos uma região lã no Ceará que produz um bom fei
jão, a região irrigada de Morada Nova. Houve boa pro~ 
dução, e o preço quem fez, foi o atravessador, isto p-or~ 
que não houve dinheiro para a comercialização! 

O SR. MAR_TINS FILHO - Só_ para um esclareci· 
menta. Em relação ao feijão, que V. Ex• traz também ao 
conhecimento desta Casa, nós podemos constatar este 
ano um fato interessante: o produtor rural, para pagar os 
60 quilos de feijão para o plantio, teve que vender 360 
quilos de feijão colhido. Isto ê, com a produção daqueles 
60 quilos, teve que vender 6 quilos de feijão para pagar 1 
quilo daquele que ele adquiriu para a plantação. Veja 
bem: QuC estímulo tem o produtor rural para continuar 
nesse sofrinlen-to, ri essa pC:[-Cgrinação do N: ardeste, plan
tando milho, feijão e- algodão? Ê pal'a isso que o Gover· 
no deve voltar suas vistas. E ainda mais: semente de qua
lidade inferior. Eu estive na SUDENE, falei com o ex
Sup-erintendente daquele órgão o Dr. V alfrido Sal mito, e 
ele me disse: - Nós não estamos vendendo do NOrdeste 
semente selecionada. Estamos vendendo apenas irãos, 
para que o produtor pOssa Plantar as duas -ãrias, P-or(jUe 
nõs não dispomos de semente selecionada. Numa rCgião 
pobre e sofrida como o Nordeste é que se deveria distri
buir semente de _primeira qQalidade, não semente de bai· 
xo teor germinativo, semente não -selecionada que vai 
concorrer ainda mais para o empobrecimento e a miséria 
na Região. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu digo sempre, o nordesti
no vive de teimos-o. 

Deste informe da Associação Naciqnal de Beneficia
dores de Algodão nós vamos pinçar alguns itens intcres· 
santes, que chamam a nossa atenção. 

No item I, por exemplo, ele diz: 

.. Faltã:- crédito, e o custo de produção está muito 
elevado. Mas, mesmo assim, estã-se plantando mais
-algodão em 1984 para 1985.'' 

- Veja só. Não obstante raltar tudo isto, há Csse interes-
se do nosso_rurfcola em fazer o plantio para o ano 84/85. 

_.Por IsSo; o-s prõdl.noreS-pedCm de irneciiãtó uma
estratégica de comercialização que evite as dificul
dades para 83/84." 

Quer dizer, uma vez que sejam minimizadas as dificul
dades da comercialização em 83/84. os agricultores nor~ 
destinos estarão capacitados, em 84/85, a oferecer uma 
safra talvez maior, se houver um bom inverno, do que a 
deste ano de 83/84. 

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

O SR. ALMIR PINTO- Pois não. 
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O Sr. Martins FUho- Esse incremento de âreas plan
tadas de algodão no Nordeste vem~se verificando graças 
à introdução de uma variedade de algodão herbâceo, que 
elevou a produtividade por áreas, de 220 quilos, que era 
o quanto nós produzíamos num hectare de algodão ar
bóreo, para até 700, 800 quilos, de algodão herbáceo. 
Mas, isso estã violentando uma tradição do Nordeste, 
prinCip-almente em determinadas âreas do Rio Grande 
do Norte, onde se plantava o algodão de fibra longa, al
godão cjue, pratiCamente, hoje não existe. Como o agri~ 
cultor vai manter umá tradição, plantando algodão que 
produz 220 _quilos por hectare, se a diferença de preço é 
insignificante em relação ao herbáceo que produz 700, 
800 _quilos? O que eu digo é que nós deverfamos incenti· 
var a Pesquisa para que se enc_ontrasse uma variedade de 
algodão arbóreo que também produzisse 700 a 800_ qui
los, para que a tradição do Rio Grande do Norte, de 
produzir algodão de fibra longa, não fosse violentada, já 
que o agricultor não tem condições de manter esse algo
dão de fibra longa pelo simples fato de dizer que o Rio 
Grande do Norte produz o melhor algodão do Brasil. 
quando ele não recebe a remuneração pela qualidade do 
seu produto. 

O SR. ALMIR PINTO --V. Ex• fala em pesquisa e 
estudo. Nós sabemos que o Instituto Agronômico de 
Campinas, no Estado de São ~aulo, é que vinha fazendo 
esses eswdos, inclusive introduzindo o modelo algodão 
cruzeta. 

O Sr. Mudas Fllho - Com as variedades IAC. 

O SR. ALMIR PINTO - Parece que tiveram bons re
sultados, pelo que tive ciência. Existia uma certa dúvida, 
porque afinnamos que o algodão cruzeta talvez não ofe
recesse as vantagens do herbáceo que está dando hoje 
quase 800 quilos por ha. 

O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO -_Concedo o aparte ao nobre 
Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOiK> -Agradeço a oportunidade de 
interferir no discurso de V. Ex•, e, evidentemente, tentªr 
dialogar com o Senador Martins Filho, que ê Qm homem 
de uma regiãO algodoeira, -que é a principal do Brasil, 
pelo menos_ em q~alidade~ O -~_io_Gra!ld~ do_~~rte_sem
~rC -)lfimõU -Peiã -ãl-ta qUãlidadC do~ alSodio -prOduzido 
-~'naquela região, mas acontece, Senador Almir Pinto, que 
· nó_s estamos nos derrontaQdo com um problema muito 
séfiO. Essa variedide de algodão, que foi durante muitO 
tempo responsá.vd pda boa qualidade pelo bom nome 
do Rio Grande do Norte, esses arbóreos que produziram 
os 3_6, 38, de fibras altíssimas, algodão de alta qualidade, 
fios sedosos e fortes, não têm mais nenhuma condição de 
competir com as espécies apuradas nesse ·departamento 
de São Paulo. Hoje, os IAC, os arbóreos, os herbáceos já 
atingem até 42 de fibra. Quer dizer, a qualidade do ar
bórCO,- a dificuid8dC do seu phiririo, da-manutenção do 
seu plantio, sua baixa produtividade dificulta a compe
tiÇão~- h arb~rCO porG!!e é um arbusto. e só pode ser cul~ 
tiVado manualmente individualmente. Não pode ser tra
tado-mCCãniz8d3nlefite-COmo são-Os at&Odões herbáceos. 
O herbáceo produzido hoje em São Paulo tem a mesma 
fibra longa. Há uma variedade de um IAC, 23 ou 32, não 
me lembro direito, eu posso até está enganado com o nú~ 
mero, que superou o IAC-13. O IAC13 foi uma varieda· 
de muito difunQida. Mas esses IAC-23, que é urna segun
da geração deu fibras de 38, 40, superando o arbóreo do 
Rio Grande do Norte, um algodão tão bem cultivado e 
com tanta tradição, porque ele pode ser produzido meca
nicamente. Ao fim de cada safra aquelas plantações 
eram passadas as grades, a terra era revolucionada pelas 
máquinas e se fazia um nOvo plantio. Atê a colheita do 
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algodão herbáceo podia ser feita e está sendo feita meca
nicamente, na região de Santa Helena, de Rio Verde. 
Principalmente nas grandes regiões produtoras do Para
ná o cultivo do algodão estâ sendo mecanizado, porque a 
apanha do algodão, a catação do algodão, principalmen
te do algodão arbóreo, é muito penosa, muito dificil e 
encarece muito este algodão. Então, é preciso tratar esse 
problema com um certo cuidado. Agora quanto à parte 
primeira~ do discurso de V. Ex•, quando se refere à se
mente, e o Senador Martins Filho veio em auxílio do dis
curso de V. Ex•, realmente, é preciso muito cuidado_ com 
a semente, porque a semente, além de dar uma produtivi
dade muito baixa, a baixa germinação encarece a pro
dução. Veja V_,_ Ex!: se a gente plantar 100 hectares de 
uma ãrea c-om uma semente de péssima qualidade. o cus~ 
to desses 100 hectares vai -quase que dobrar, porque a 
baixa germinação dá preJUízo. Evidente que não 6 pro
porcional ao teor da germinação. Qu_er dizer,_ se eu colo
car uma semente de 80%-de germinação- numa área de 
100 hectares não quer significar isso que vá priduzir ape
nas 80 hectares. Absolutamente! Eu sei que O excesso de 
semente contrabalança a sua baixa germinação: Mas, de 
qualquer forma, encarece e prejudica os resultados dessa 
área plantada. 

Agradeço o aparte que V. ·Ex' me conced~. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex•, porquê 
quando V. Ex• falou a questão das sementes no item 
quatro, deste manualzinho desse opúsculo, fala exata
mente sobre a falta de crédito, sob~_9s produtores, que 
pedem uma imediata estratégia de comercialização diz: 
"A pro-dutividade deve ser maior, pois aumenta 

O Cons-umo -de seinentes melhoradas em todos os 
Estados produtores. 

Após vem o item quinto, que diz; "Os produtores exi
gem uma política específica para a agricultura." Isto eu 
já disse na abertura deste meu despretensioSo discurso, 
que o assuntQ está _tomaóº'o, yulto através da Partici
pação do nobre MinistrO Nestor Jost, da Ag_riCu~tura, 
que deseja conseguir juros menores. 

E depois vem o item sexto que diz ainda: 

. "Depois de uma safra recorde, o Nordeste en
frenta difiCuldades na com~cialização." 

Como eu disse, tiritbém no começo, não há crédito 
disponível: 

"As expectativas dC uma safra promissora se 
contrapõem às dificuldades no mercado externo, a· 
gora em baixa." 

Então, Sr. PreSidente, Srs. Senadores ... 

O Sr. Martins FQ_bo- Pennite o aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. ALMIR ~JNTO - Com o maior prazer. 

O Sr. Martins FOlio -,Nobre-S-eiiã.dor Almir -Pinto, a
penas para tentar complementar o aparte do nobre Sena
dor João Lobo, pelo EStado do Piauí. t que S. Ex• falou 
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em tamanhO da fibra. Shri, nós já -Pi'oduzímos algodão 
herbáceo com fibra idêntica aO comprimento do algodão 
arbóreo_!_ Entretanto, ou~ros complementos que o nosso 
algodão siri dó tem, eles não puderam- ainda introduzir 
no algodão herbãceo~ 

O SR. ALMIR PINTO - Transplantar. 

O Sr. Martins Filho_- Exatamentc:. Tal qual a sedo:li
dade, a resistência, a finura da fibra, enfim, uma série de 
outros componentes que fazem parte do· algodão ar
bóreo._ N~ realidade, o Governo gastou muito em pes
quisiCfo ãlgodão para melhorar a qualidade do algodão 
herbáceo. EntretantO~ o que foi feito""? Qual a pesquisa 
desenvolvida para melhorar o algodão arbóreo? Nenhu
ma, porque o algodão arbóreo é produzido numa peque
na região do Nordeste brasileiro e ainda não despertou o 
interesse do Governo. Nós tivemos algumas variedades 
que elevaram um pouco a produtívidade: de 180 para 
220 qUilos/hectare. Entretanto, essa variedade só veio 
bCneficíB.r-õS-maqulnistas, ãqueles que compram o algo
~ão para beneficiar porque é um algodão que dispõe de 
pOucas-sementes. Quer dizer, é precisO unl volume maior 
para dar uma arroba, um quilo. Entretanto, mesmo as
sim, os_ agricultores foram- motivadoS a plantarem esse 
algodão e houve um incremento, na época bastante acen
tuado de área plantada, Hoje é QUe não h-â"mãis ninguém 
que se propõe a plantar o algodão de fibra longa, lâ no 
Rio Grande do Norte, porque não compensa neni a pro
dutividade e nem a diferençã de preço, qUe é quase nada; 
basta se olhar ou verificar o preço estabelecido pela 
CEF, por que hoje nin"guêm vende algodão aciina dos 
preços _ estabelécidos pelo Governo: primeiro, POrque 
não existem recursos para a comercialização, pois- "atê 
mesmo _para se vender ao preço mínimo é preciso um 
gr_anQe sacrifício das cooperatiVas e dos usin_eh:oS para se 
conseguir recursos de EGF. Segundo, o Governo tem 
disponível nas agências reci.Isos para AGF. tum crime 
um_ homem vender um quilo de algodão por 700 cruzei-

- r~s.!.~ um absurdo, isso não cOrresponde a 80% dos cus-
tos de proªi.Jção. - -

- o" SR. ALMIR-PINTO --Nobre Senador Martins Fi-
- -lh~V~ Ex'_ citou duas sig~a:s e eu procurei até me certifi-

car Com o nobre-Seii.ador Cid Sárripaio, pàrque, Da ver
dade, citei-rio infcio-do_meu discurso que .. não hâ _da4os 
exatos, mas pode-se estiri1ar que os recursos disponíveis 
para EGF ... " O que quer dizer EGF7 

O Sr. Martins Filho- Empréstimo do Governo Fede
ral. 

O SR. ALMffi PINTO - E AGF1 

O Sr. Martins FUho- É a venda, é a comercialização,
é a aquisiÇão pelo Governo Federal. 

O SR. ALMIR PINTO - ta tal estória, porque eu 
não sabia, estava dizendo AGF e EGF, mas não sabia o 
qUe sigOiiiCaváiõ~ -

O Sr. Martins Filho- Ainda tem outrO que Se chama 
Prb-EGF }Risos.) 

O SR. ALM1R PINTO ~Bom, c-omo mEdico, nunca 
plantei algodão, mas, como sou nordestino, estudo e 
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gosto de ler as coisas do Nordeste. E perguntei ao nobre 
Senado Cid Sampaio: estou aqui engasgado -com um 
EGF e éom um AGF, já procurei nas páginas deste o
púsculo e não vi nada que flZCSse referência a essas duas 
siglaS. 

Sr. ·presidente, para terminar, quero mostrar o quadro 
exato da questão do crédito da Região Setentrional para 
com:rcializ~? d? ~osso alg~dão, diz o seguinte: 

Na opinião de produtores e beneficiadores dare
gião, a situação somente não se deteriOrou ainda 
mais porque o ritmo da safra tem sido lento, inclusi
ve com as chuvas atrasando a colheita do algodão 
arbóreo. Mesmo assim, até o fim de setembro prati
camente metade da safra já esta>ia realizada e co
mercialização se fazerido vagarosamente. 

Por aí se vê, _exatamente, a falta de crédito. 

Em fins de agosto os preços ainda se mantinham 
relativarriente baixos. A partir de setembro, com o 

- anúncio da retirada gradativa do crédito-prêmio às 
~xportações de manufaturados, foi possível obser
var um início de recuperação de preços, principal
mente pofque a indústria têxtll começou a comprar 
algodão para o recebimento em dezembro. 

As compras da indústria têxtil - ti!.rito local 
quando do Sul- foram realizadas como cobertUra 

_para contratos de exportação jã realizados e que po
deriam ser inviabilizadOs caso venha a ocorrer uma 
inusitada elevação dos preços internos do algodão. 

--Até o momento são as vendas à indústria têxtil e o 
ritmO lento da c-olheita que tém contornado os 
problemas decorrentes da quase total indisponibili
dade de EGF e tamb~m evitado que a safra nordes
tina exerça pressão _baixista sobre o mercado. 

A tendência Cntretanto, é de que esta situação 
não se mantenha até o final da safra. Tanto é assirri 
que já se-pôde observar, no início de outubro, arre
fecill_lento na comercialização e, mais uma vez, 
volta-se a aventar a hipótCse de que o GOverno Fe-. 
deral tenha que ficar com a maior parte da safra se-
teD.tiiOilal, mediante operações de AGF. 

Se. isso se confirmar, certamente o próximo plan
ti-o n() Nordeste será inferior ao da safra 83/84, pois 
_venden~o __ o algodã_q pelo preço mínimo, o agricul
tor será desestimulado. Aliâs, essa tendência já esti 
sendo observada na Bahia, na região de Guanambi, 
maior produtor estadual de algodão. Em agosto, 
constatou-se uma inversão na intenção de plantio e 
o nlãtivo Principal apontado pelos cotonicultores 
foi a Ca"rência de recursos para tocar a lavoura e a 
difiC~ldade encontrada na comercialização, em vir
tude da falta de crédito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo no Nordeste sere
s._qme !lll_ma _sQ_ coisa: a falta de dinheiro,_ Infelizmente é 
isto ... Qu.ando falta ç:huva, às vezes, aparece dinheiro para 
uma emergência tão adoidada como a que foi feita du-_ 
rantC cinco anos. E, quando tem chuva1 falta ~beiro 
para a comercialização dos produtos na Região Setenw 
trional do Pals. 

Era =-só, Sr. Presidente (Muito bemn 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMER PlNTO EM SEU DlSCURSU: 

Informativo da Assoclaçào Nacional dos Dcncflcladorcs de Algodão- ANBA 

Mais algodão 
no Centro-Sul 

A safra meriáíonal 
84185 deve ser 
significativamente 
maior do que a 
anterior. A intenção 
de plantio deteccadã 
até agora pelos 
órgãos técnicoS~ -

1 

cspccialfzados permite 
estimar cm quase 
4 milhrJes dC bccriircs 
a área a ser plantada 
com algodão até a 
Primeira metade de 
novembro. Mas, a 
i!ufo_da que bOje se 

observa no campo, 
pode ser substituída 

- pi:Jõ desahinto, caso o 
governo não estabeleça, 
de imediato; uma -
Política que pcrmità 
rápido escoamento d.1 

- prOi!Ução por ocasião da 

2 

colllcita. Isso implica 
em reativar as 
exportações e assim 
gerar os· recursos-
nCCCssários â 

· riialiut_enÇãO. dCis preços 
e ao financiamento 

-aã produção. 

3 
Falto crédito 1111 o custo de 

produçiio e5tá muito elevado, 
fh.IIS, me:;:mo uslm, i::st~ !10 

plantando maisalgodfto ~~:~m 84/85. 

Por is~;o oa produtores pedem, 
de imediato, uma estratégh1 

de colnerclallz.ação que 
evite os dificuldades do 83LB4. 

O .. bicudo" continua e cor a 
grande preocupação, 

ma:o esquoma& especiais de 
c:ontrola estio &tivados. 

Pü.ginas 3 a 4, 

4 
A produtividade deve ser 

maior, poi'll aumenta o consumo 
de semontos melhoradas em 
todos os Estados produtores. 

Pãglna7. 

6 
Depois do uma safra recorde, 

o Nordoate enfrenta 
dificuldade. na comarcialb:açiio, 

pois nllo h li crédito disponlvel. 
Pdglna9. 

Pjglna5. Pü.ginaaGo7. 

5 
Os produtores 

exigem uma politica espec:Jflca 
para a agrlcuttur11. Nc:;tor 
Jost quer juros menores. 

Pãgina 8. 

7 
As ruc:pectativas de un:aa safra 

promissora 110 contrap8cm 
às diflculd~des no merendo 

OlCtorno, agora om b•ixa. 
Páglna10. 

Editorial: como gerar recursos para o setor. Página 2. 
Opinião: a noua postura do produtor rural. Página I 2. 

Quarta-feira 14 4253 
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PLANTIO 

a A safra Sctcntriorull está supcmndo as 
expectativas mai5 otimistas c com algcxMo de 

alta qu:.llid.:Jde. Dificuldades com o crédito, 
entretanto, prejudicam a comcr.·ializaçilu. 
sso pode resultar cm dcscsrin:ulo ao próximo 

plantio. cm 85. · _ _ 

Crédito ainda é 
difícil no Nordeste 

Até o momento o Nordeste não 
conseguiu chegar nem perto dos 
CrS 300 bilhões que o sctor algo
doeiro julga necessários para co
mercializar uma das maiores saCras 
de sua história. Nao há dados exa
las, ntas pode-se estimar que os re
cursos disponíveis para EGF e para 
uma linha especial de dupllcata 
destinada à comercialização não 
sis;niricam --ainda nem lO~ do 
montante reivindicado pelo sctor. 

Na opinilo de produtores c be
neficiadores da regii!o, a situaçi.o 
iOmcnte não se deteriorou ainda 
mais porque o ritmo da _safra tem 
sido lento. inelu~ve com as chuvas 
atrasando a colheita 4_o al&odi!o 
arbóreo. Mesmo assim, até o fim 
de setembro praticamente metade 
da safra já estava realizada e a co
mercialização se fazendo vagarosa
mente. 

Em fins de agosto os preços ain
da se mantinham relativamente 
baixos. A partir de setembro, com 
o anúncio da retirada gradativa do 
crédito-prêmio ãs exportações de 
manufatutados, foi passivei obser· 
var um inicio de recuperação de 
pn:~"'s, principalmente porque a 
indústria têxtil começou a comprar 
algodão para recebimento em de
zembro. 

As compras da indústria tCxtil ~ 
tanto local quanto do S1t!- foram 
realizadas como cobertura para 
contratos dt" exportação já realiza
dos c que poderiam ser inviabiliza
dos caso vcnh'a a ocorrer uma inu
sitada ele,·açlo dos preços internos 
do algodão. Até o momento são as 
vendas ã indústria tê-xtil c o ritmo 
lento da colheita que têm contor
nados os problemas decorrentes da 
quase total indisponil1ilidadc de 
EGf c também evitado que a safra 

nordestina exerça pressão baixistil 
sobre o mercado. 

A tendência, entretanto, é de 
que esta situação não se mantenha 
até o final da safra. Tanto é assim 
que já se pôde observar, no início 
de outubro, arrdecimento na co
mcrclali7.aç;'lo e, mais um<a vez, 
volla-se a aventar a hipótese de_ que 
o governo federal tenha que ficar 
com a maior parte da safra seten
trional, mediante operações de 
AGF. 

Se isso se confirmar, certamente 
o pr6ximo plantio no Nordeste se
rá inferior ao da safra SJ/84~ pois 
vendendo o algodão pelo preço 
mlnimo, o agrif:qltor será desesti
mulado. Aliás, essa tendência já 
está sendo observada na Bahia, na 
região de ou·anãmbi, maior produ· 
tor estadual de algodão. Em agos
to, constatou-se uma inversão na 
intenção de plantio e o motivo 
principal apontado pelos cotQni
~ltorcs foi a carência de recursos 

· para tocar a lavoura e a diriculda· 
de encontrada na c.omercializaçãcr. 
cm. virtude da falta de crédito. 

CLASSIFICAÇÃO 
DE ALGODÃO 

EM PLUMA 
SAFRA 1!t8ln984 

REGI.&.O SETENTRIONAL 

CE- 19.279.299 kg 
PB- 10.200.822 k; 
PE- 11.073.732 kg 
RN- 5.103,660 kg 
BA- 5.473.559 kg 
PI--- - 885.000 kg 
MA- 1.621.109 kg 
AL- 14.000 kg 
SE- 4.963.000 kg 

Tot.~ 58.614.181kg 

REGIÃO MERIDIONAL 

PR-211.907.722 kg 
(Classificação atê .5.9.84) 

SP- 190.174.724 kll! 
(Classificação até 28.9.84) 

MG-28.716.270 kg 
(Classificação até 30.8.84) 

GO- ~4. 775;~96 -Kg 
(ClassifiCação até 30.9.84) 

MS-14.418.647kg 
(Classificação :lté 30.7 .84) 

Tot.: 469.992.659 k& 

Novembro de 1984 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XXXIX - N• 148 QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO-DE 1984 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e -eu, Moacyr Da lia, Pre

sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 65, DE i984 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo item III 
do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de ontnbro de 1975, modlfic!lda pela Resolução n• 93, de 1 i de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, de modo a permitir a lnterveniência do Estado em operação de crédito no montante de CrS 
67.729.172.133 (sessenta e sete bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, cento e setenta e dois mil, cento e trinta e 
três cruzeiros). 

Art. 1• É o Governo do Estado do Espírito San-to auto-riZado a elevar, temporariamente, os parâmeÚos fixados pelo 
item III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, am
bas do Senado Federal, de modo a permitir a intervelliência do Estado do- Espírito Santo em operações de crédito a serem con
tratadas pela Companhia de Exploração da Terceira Ponte- CETERPO, ·no montante de CrS 67.729.172.133 (sessenta e sete 

. bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, cento e setenta e dois mil, cento. e trinta e três cruzeiros), correspondente a 4.632.670 
ORTNs, considerado o válor nominal da ORTN de Cr$ 14.619,90 (quatorze mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e noventa cen
tavos), vigente em agosto de 1984, destinado a corrclusão das obras de construção da terceira ligação entre a flha de Vitória e o 
continente, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senad_o Federal, 14 de novembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente._ 
(*)Emendas apresentadas perante a Comissão Especial ao Projeto de Lei da Câmara n• 118, de-1984, que institui o Có-

digo Civil. - -

("') - Serão publicadas em Suplemento à presente edição. 

l-ATA DA 1990 SESSÃO, EM I~ DE NO· 
VEMBRO DE 1984 

1.1 --ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensageas do ~Dbor Preoldetlte da Jle. 
públka 

- Nl's 237, 238, 239, 240 e 241/84 (n•s 441, 442, 
443, 444 e 445/84, na origem), restituindo autógrafos 
de projetas de lei sancionados. 

·sUMÁRIO 
1.2.2- Otrdo do Sr. 1•-Se<retárlo da Cimara dos 

Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado aut6g~afo do 
seguiilte projetõ-: 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 211/84 (n\t 4.217, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Supe
rior do Trabalho, que dispõe sobre· a estrutura das 
Categorias Funcionais do Grupo·Atividades de 
Apoio Judiciário da Justiça do Trabalho, altera dis
positivos pertinentes, e dá outras providências. 

1.2.3 - PaiecerH et~oamlnhadoo i M .... 

-Recebimento das Mensagens. n"'s 229, 232 a 
235/84 (n•s 446, 449", 450, 452 e 453/84, na origem), 
pelas quais o Senhor Presidente da República solicita 
autorização para que os Governos dos Estados de 
Mato GroSso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia e 
o Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás, 
possam contratar operações de crédito, para os fins 
que especificam. 
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A1MAN 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 

-Recebimento das Mensagens n9s 230, 231 e 
236/84 (n'> 447, 448 e 451/84, na origem), pelas quais 
o Senhor Presidente da República, solicii(a -àut-ori
zação para que as Prefeituras Municipais de Cuiabâ
MT e de Rio Branco-AC, possam contratar ope
rações de crédito, para os fins que especificam. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

- Projeto_ de Lei do_ Senado_ n~' 22~/84, __ de autoria 
do Sr. _Senador Nel~9n Carnc;_iro, quC. "ãltera ã Lei -n, 
2.604, de 17 de setembro de 1955,-que~CgUla o exercí
cio da enfermagem profissional, com vistas a nela in
cluir, definindo as respectivas atribuições, o Técnico 
de Enfermagem. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 230{84, de autoria 
da Sr• Senadora Eunice Mk:hiles, que proíbe 9: adição 
do bro_mato de potássio à farinha de trigo,- nos pro~ 
dutos de sua fabricação, pelas panificadoras e oonfei~ 
tarias. 

- Projeto de Lei do S~np._do n' 2_~ US4. de- ãi.itõría 
do Sr. Senador Gastão-MUller, que diSpõC;ob_re a ·ex~ 
tração e o trart:spl;:u'!te de tecidOs, Órgã-oS e-pârtes do 
corpo humano, com fins terapêuticos e científicos, e 
dá outras providências. 

-Projeto de Resolução n' 74/84, de autoria da 
Comiss~o Dir~tora, que alter~ os arts. 512, 513 e 514 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n'il 58, de 1972, e dâ outras 
providências. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto 
de ResolUção n' 74/84, lido no Expe-diente. 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar~ 
se hoje, às 18 horas e 30 iiliRulos~ -com Ordem dO Dia 
que designa. -

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Hóm_ena&em ao 
maestro Emílio de C~ar, da Orquestra Sinfôriica- de 
Brasília. 

SENADOR MARTINS FILHO- Necessidade da 
reforrriulação da politica do cooperativismo de eletri· 
ficação rural em nosso Pais, objetivando dotar aquele 
setor de maiores incentivos. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Via Superlicie: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
CrS 6.000,00 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tiragem, 2.200 exemplar~" 

SENADOR GASTÃO MVLLER ::_Projeto de lei 
apresentado hoje por S. Ext-, que dispõe sobre a ex~ 
tração e o transplante de tecidos, órgãos e' pãries do 
corpo humano1 com fins terapêuticos e científicos, e 
dá outra_s__ providências. 

SENADOR FÁBIO LUCENA- Defesa da con-. 
vocação extraordinária· do congiesso· Naclonal. -=-

SENADOR HUMBERTO LUC~ A-,- Apuração 
do assassinato do trabalhador r~r~!_Anast_!lcio Abreu 
de Lima, em Rio Tinto~PB. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Posição de 
S. Ex•- a --reSpeito da cónvo·cação extraórdinãria- do 
Congresso Nacional. Protesto das eiltidadeS sindicais 
do Rio de Janeiro contra discriminação na liberação 
do P!S-PASEP. 

SENADOR ALBERTO SILVA. pela LideranÇa
Moviritento reivindic;atório dos es~udantes da Fãcul~ 
dade_ Católica de arasília. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO. como 
uder ....:..--Ameaça-de intetvençãoo'armadã. por parte 
dos Estados UnidoS da América na Nicarágua. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Presença 
na: Tribuna ~e Honra do Secret_ário·Geral_ do Parla: 
menta Latino~americano. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n"' 139/84, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto· 
lei n'il 1.541, de 14 de abril de t977, (Lei das Sublegen~ 
das). (Em regime de urgência). Votaçio adfada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara 11.'1 I0/81 (n'l 
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a apo~ 
sentadoria, com proventos integrais, dos ex· 
combatentes segurados da Previdência Soda!. Vo-
tação adiada por falta de quorum. . 
~ Projet_o de Lei <41. Câmara nt 44/81 (nt 587 f79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos __ de comu· 
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autor~ação ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados-

imagem e som - por ProfissiOnais e empresas brasi~ . 
!eira~. Votado adiada -por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Cãmara n• 53/77 (n• 227/75, 
na Casa de origem), qUe dispõe sobre condíções a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio~ 
nais, .1: dâ outras providências. Votaçio adiada por 

~ fatia de quorum. 

- P,roj~to d-e Lei _._da Câmara n'il 65 j79 (n' 
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alie

-n~çã:O-- dê inlóveiS--tesideÕciais da Rede Ferroviária 
- -Federal a seus ocupantes. Votacio adiada por falta de 

quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 14/84 (n'il 
2.861/76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Corisolidação das Leis do Trabalho, apro~ 
v3.da Pelo Decreto-lei n'il 5.452,de 1'1' de maio de 1943, 
para ·a fim ae assegu-rar estabilidade provisória à mu .. 
lher trabalhadora que -contrair núpcias. Votaçio 
adiada por falta de •uorwn. 

_:_Projeto_ de Lei da Câmara n., 211/83 (n"' 
.4.112/80, na Casa de origem), que acresceõta parâ~ 
grafo único ao art. 3"' da Lei n"' l};l60, de 5 de feverei
ro çl.e 1950, que trata da assistência judiciária aos ne-

- cessitados. _Votaçio adiada por falta de quorum. 
- Projeio de I.:eí da Câmara n"' 79/79 (n'1 

1.511/75, na Casa dC origem), que acl-escenta parâ
gtafo ao art. 5'? da Lei o."' 3._!07, de 26 de agosto d~ 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica 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. 

-Projeto de Lei do Senado_ n., 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, ·que estabelece abatimen
to nos preços de derivados do Petróleo e do álcoQl, 
quando destinados-ao consumo próprio-de motoris· 
tas profissionais autônomos. Votacio adiada por fal~ 
ta de guorum. 

·-Projeto de Lei do Senado n?- 41/82, de autoria 
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta arti~ 
go ao Decreto~lei n'il: 594. de 27 de maio de 1969, que 
institUi a Litet_ia- Esportiva, e dá outras providêDcias. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA ~ 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessida
de Po restabelecimento de adiCional equivalente a 
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uma promoção concedido anteriormente ao funcio
nário público, por ocasião de sua aposentadoria. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA-ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 200• SESSÃO, EM 14Din•IO· 
VEMBRO DE 1984 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N9 289/84, de urgência para o Projeto de Lei do 
Senado n9 205/84wDF, que altera a estrutura da cate
goria funcion-al de Psicólogo do Gfupo-Outr3s AtiVi
dades de Nível Superior de que trata a Lei n"' 5.920, 
de 19 de seter:nbro de 1973, e dâ outras providências. 

- N9 290/84, de urgência, paia o Projeto de Reso~ 
l~ão n'<' 74/84, de autoria da COmissão Diretora, que 
altera os arts. 512,513 e 514 do Regulamento Adrnin
sitrativo do Senado Federal, aprovado pela Reso
lução n9 ss;n; e dã outras providências. 

2.2.2 - Comunicações da Presidiada 

- Recebimento _da Mensagem n'l' 242/84 (n9 
454/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República solicita a retirada da Mensagem nt 
136/84. Deferida. 

-Recebimento do Oficio n'l' 5-26/84, do Gover
nador do Estado do Paranã solicitando autorização 
do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa 
realizar operação de empréstimo externo no valor 
que menciona para o fim que especifica. 

2.3- ORDEM DO~ DIA 
- Projeto . de Leí da Câm-ara n'1 i92/83 Jnt 

3.73.8/80, na Casa de origem), que institui o mérito 

Musical e Popular Lupicínio Rodrigues e dá outras 
providências. Aprovado. À sanção. , 

..;_Projeto de Lei da Câmara n' 153/84 (n9 

1.7_71/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Pr~sidente da Rep~blica, que·autoriza a revers_ão ao 

-~ MuniCípío cte s~O Francisco.do sUJ,-Estado de Santa 
Catarina, do terreno que menciona .. Aprovado. À 
sanção. 

-Projeto de Lei ~o Senado n9 153/~_4-DF, qu~ es
ifma a Receita e lixa a DespeSa -do Distrito Fede"ral 
para o exercício financeiro de 1985, nas seiuintes 
partes: 

-:- Secretarias de Saúde e de Serviços- Sociais. 
AP;.,vado. À ConliSsão do DiStrito Feôeral Para a re: 

. dação_ fiilã.l. -

-Secretarlas de Viação e Obras e de Serviços 
Públicos. Aprovado, nos termos do parecer. À Co
missão do Oistrito Feder~! para a redação final. 

-Secretaria de Agricultura e Produção. Aprova
do. À Comissão do Distrito Federal para a redação 
final. 

-Secretaria de Segurança Pública. Ajtrovado. Â 
Comissão do Distrito Federal para a redação final. 

-Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Re
aceita e Texto da Lei. Aprovado. Â Comissão do Dis
trito Federal para a redação final. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 205/84-DF, em re
gime de urgência, nos termos do Requerimento n9 
289/84, lido no-Expediente. AproYado, após parece
res das comissões competentes. Ã Comissão de Re
dação. 
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- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
2tT5J84-0F,-em- reiíine-ae'--urge-nCia. AProvada. Ã
sanção . 

-Projeto de ResÕlu(;ão n<? 74/84, em regime de 
urgênêià; nos· termos_ d9 Requerimento n~' 290, lido _ 

=-no- EXpedierite..Ãprovado, após pareceres das cernis-• 
sões competentes, tendo usado da palavra na sua dis
cussão O S"r. JOrge Kãh.iffie. À CoiriissãO de Redação. 

"':":'_Redaçã_o final do Projeto de Resolução n' 
74/84, ~111 r~gime de u_rgência._Aprovada. Â promul
gação. 

2.5-DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO_- Exposição 
de_ motivos do Ministt:o Délio ,Jardim_ de_ Mattos, 
aprovada pelo S~n-hor Pr~idente da República, plei
teando, para os servidores civis de níveis médio e su
perior daquele Ministério, a inclusão na última refe
rência da classe em que se_ encontram. 

2.6.:...DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SOES ANTERIORES 

- Do Sr. Cid Sampaío, proferido na sessão de 2~ 
11-84. 
· _:Do Sr. João Calmon, proferido na sessão de 3-
11-84. 

4- MESA DIRETORA 

5-LlDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

~ 6 _;,COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
NAMENTES 

Ata da 199~ Sessão em 14 de novembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Henrique Santillo. 

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente 
- Aloysio Chaves- GaOriel Herines ---Hélio GllelióS 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Al-
mir Pinto - Josê Lins- Virgílio Távora- Martins Fi
lho- Humberto Lucena -Marcondes Gadelha- Mil
ton Cabral - Aderbal Jurema -Cid-Sampaio _;Mar
co Maciel- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante
Lourivai Baptista- Passos Pôrto - Lomanto Júnior
Luiz Vii!i-la....:.... João CãltiOJl:..:.-JosêlgnáciO Ferreirã-:..:.::. 
Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Roberto SaturninO 
-Fernando Henrique Cardoso- Henrique Santillo
Mauro Borges- Gastão Müller- José Fragelli- Af
fonso Camargo - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas 
- Carlos Chiarelli ~Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista 
de pres_ença acusa o comparedmento de 40 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses~ 
são. 

Sob a pmteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 19-SeC~~táriõ prOcedt!rá:à "feli~ra do ~":Pediente-. 

~ lido o segUinte 

EXPEDIENTE 

~MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
Nl' 237/84 (nl' 441/84, na origem), de 13 do corrente, 

referente ao-Projeto de Lei n~' II, de 1984-CN, que auto
ri~~ o·~p_oder Executivo a abrir, à Justiça Eleitoral, o cré
dito especial de CrS 161.490JIOO (cento e sessenta e um 
milhões, quatrocentos e noventa mil cruzeiros), para o 
fim que específíca. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.245, de 13 de 
novembro de 1984.) 

N9 238/84 -(fl9 442JS4, na origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei nl' 12, de 1984-CN, que dis
põe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente 
das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal 
de Primeira Instância e dá ouwis providências. 

(Projeto que Se transformou na Lei n9 7.246, de 13 de 
novembro de 1984.) 

N~' 239/84(119 443j84; na oilgem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 82, de 1984 (n9 
1.654/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
e extinção de cargos na S~cretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da TercCirã -Região e dá outras providên-
cias. ---

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.247, de 13 de 
novembro de 1984.) 

N9 240/84 (n9 444/84, mi origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~'l52, de 1984 (n' 
3.002/84, na Casa de origem), que altera vantagens dos 
cargos que especifica. -

(Projeto que se transformou na Lei n<? 7.248, de LJ_de 
novembro de 1984.) 

Nl' 241/84 (nl' 445/84, na origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n<?J70, de 1984 (n' 
3..738/84, na Casa de origem), que altera a estrutura da 
Categoria F~ncio~~~ de_ Fiscal de Tributos de Açú~r e 
ÁJcool, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscali
zação, e dá outras providências.. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.249, de 13 de 
novembro de 1984.) 
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OFICIO 

Do Sr. l'&cretí.d~ da C~mara dos _Deputados, enca
ruinhando i revisio do Senado autógrafo dQ seguinte proje-
to: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• Zll, DE 1984 

(N• 4217/84, oa Casa de origem) 

De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 

Dispõe sob"' a estrutura dou Categorias Funcio
nais do Grupo-Ativldades de Apolo Judiciário da Jus-
tiça do Trabalho, altera dispositivos pertinentes, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional deçreta: 
Art. I' As Categorias Funcionais do Grupo

Atividades de Apoio Judiciário, Código AJ-020, perten
centes aos Quadros Permanentes das SCcretariãsdos Tri
bunais do Trabalho, passam i ser estriiturac4ts na forma 

' constantes de Anexo a esta Jei. 
Art. 2' os- funcionários integrantes das CatCgoriaS 

. Funcionais mencionadas no artigo anterior serão posi· 
cíonados nas classes a que correspondam as referências 
de que são ocupantes. __ _ __ 

Parágrafo únii:d. Na transposição para a nova estru
tura, as referências da cla~e inicial que tenham sido su
primidas passarão a corresponder à primeira referência 
da respecitiva Categoria Funcional. 

(Lei n9 de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se(;ão II) 

ArL 3'1' Os Tribunais do Trabalho, atravês de ato in
terno, estabelecerão normas regulamentares hecessárias 
à execução desta lei. 

Art. 4' A reestruturação dos Grupos-Direção e As
sessoramento Superiores dos Tribunais do Trabalho e a 
classificação dos cargos que os integram far-se-ão_ por 
deliberação dos respectivos Tribunais, ohse.rvada a esca
la de níveis constantes do anexo ll do Decreto-lei n• 
1.820,- de II de dezembro de 19_80. 

Parágrafo único. Ficam estendidos à Justiça do Tra
balho os níveis 5 e 6, acresCidos ã escala referida neste ar
tigo peJo art. 3' do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de feverei
ro de 1976. 

Art. 5_'1' Poderão ser aproveitados. no Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Superior- do Traba
lho, os servidores de outros órgãos da Administração 
Pública que se encontrarem prestando serviços, na quali
dade de requisitados, na data de vigência-desta lei, desde 
que haja concordância do órgão de origem. 

Parâgrafo único. _O_ cumprimento do disposto no ca
put deste artigo dependerá da existência de vaga ou vago. 

Art. 69 As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 79 Esta _lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8'~' Revogam-se as disposiç_i>!:s em contrário. 

de de 198 ) 

N overnbro d~e 1984 

OFICIO OP N• 805/84, DE 31 DE AGOSTO 
DE 1984, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO: 

Exm9 Senhor 
- Deputado Flã vi o Mar cílio 

DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília- DF 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex•. após a. pro

vação do _E. Tribunal Pleno desta Corte, o anexo projeto 
de lei que cuida de estabelecer a estrutura das categorias 
funcionais do Grupo Atividades de Apoio Judiciário dos 
Tribunais do Trabalho e dos cargos do GrÜpo Direção e 
Assessoramento Superiores, no mesmo pãdrão em que 
foram reclassificados os mesmos cargos, a exemplo do 
S!!premo Tribunal Federal, Tribunal Federal de Recur
sos, Justiça Federal de Primeira Instância e outrOs Tri· 
bunais da União, segund,a disposições específicas de lei. 

Objetivamente, a medida não cria cargos nem empre
gos, visa simplesmente estabelecer um melhor posiciona
mento das_categorias de nível superior, de Técnico Judi
ciário e Taquigrafõ Judiciário e Oficial de Justiça Avalia
dor. para permitir pequena mas -significativa melhoria 
funcional a essas categorias, visando a, s_obretudo, criar 
atrativos que tornem viâvel não só recrutar pessoal na 
forma estabelecida em lei mas tambêm fazê-lo, tendo 
como resultado o que de melhor existir. 

Por outro lado, tendo em vista o acrêscimo de duas re
ferências à escala do Podet: Executivo, aplicável a esta 
JUStiça, exataniente as referênciaS NM-34 e NM-35, o 
prOjetO-aS prevê para as categorias de Auxiliar Judiciário 
e Taquígrafo Auxiliar, que se situam logo abaixo das ca
tegotiãs- de nível superior. Em decorrência dessa provi· 
dência; as -demais categorias funcionais abaix:o aessas, 
também serão beneficiadas, embora sem atingir a essas 
duas novas referências. 

Relativamente à reclassificação dos cargos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, vale ressaltar que 
essa competência já foi definida aos Tribunais do Traba
lho, com relação a seus cargos, pelo_ Decreto-Lei nt~ 
L620, de 10 de março de 1978, art. 2'~'. Contudo, a m~di
da de reinclair o mesmo dispositivo, no presente projetO 
de lei, visa a consolidar_o entendimento de que a permis-

-:~c Aã€t compreendia t~mbêm, os níveis 5 e 6 da escala de 

!,) íecniCo --JudiciârfO - 1\J-021 Classe Especial NS22a25 ~ DAS. _ -
Classe "B" 
Classe liA li 

)) Taqulgrafo Judiciário AJ-022 Classe Especial 
Classe "_B" 
Classe "A" 

sJ Auxiliar Judicfãrio AJ-023 Classe Especial 
Classe "B" 
Classe "A" 

j) Agente de Segurança AJ-024 Classe Especial 
Judiciãria Classe "B" 

Classe "A" 

!!) Atendente~ Judiciãrio AJ-025 Classe: E$pecia1 
---~-Classe "B" 

Classe "A" 

Jl Taqulgrafo Auxilia r AJ-026 Classe Especial 
Classe ''B" 
Classe nA" 

_J) Oficial de Justiça AJ-027 Classe Especial 
Avaliador Classe "s•r 

Classe "A" 

NS 16 a 21 
~NS 10 a 15 

NS22a25 
NS 1~ a 21 
NS lO a 15 

NM32a35 
NM28a31 
NM24a27 

NM28a33 
Nl4 21 a 27 
Nr" 14 a 20 

NM28a33 
NM21a27 
NM 14 a 20 

NM32a35 
NM 28 a 31 
NM 24 a 27 

NS22a25 
NS16a21 
NS 10 a 15 

Ressalte-se que o grande alcance das medidas aqui 
propostas, em termos dos servidores da Justiça do Tra
bafho, amplia as possibilidades de progresso funcional, 
anseiO natural e inerente à índole humana; por outro Ia
do, dispondo a Administração de novos e significativOs 
meios para retribuí-los, conseqUentemente, deles recebe
rã illaior áedicação ao trabalho. 

Considerando que o assunto enfocado no projeto de 
Jeij Que trata esta minha expósição, repete matériajâ ob
j_çto de d~liberação da Câmara_ dos Deputados e Senado 
Federal, a teor das Leisn'S 6.959/81, 7.107/83, 7.178/83, 
-dentre outraS, encareço a V. Ex• que o Submc::la, nos ter
mos do art. 115 ... _!Ij da Constítuição F'e~deral, à delibe

-ração do Congresso Nacional. 
Regovo a V. ~•.,_expressões de real apreço .. - C. A. 

Bái-ata Silv8, rVtinistro-Presidente do Tribunal SuperiOi 
do Trabalho. 

OFICIO STSt~ -~GDG - N• 397, DE 28 DE 
SETEMBRO DE \984, DO TRIBUNAL SUPE· 

RIOR DO TRABALHO, ENCAMINHANDO ALTE· 
RAÇÕES REFERENTES AO PRESENTE PROJETO. 
Exm9 SenhOi · 

-neputado Flávío Marcílio 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Bra~íliã ---DF' 

Brasília-DF, 28 de setembro de 1984. 
Senhor Presidente 
Em aditamento ao Projeto de Lei n9_ 4.217, de 1984, 

que trata de nova estrutura de categorias funcio_nais do 
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Grupo Apolo Judiciário, da Justiça do Trabalho, e fiá 
outras providências, e que se originou de mensagem, 
(Oficio GP-805, dç 31 de_ agosto p.p),que remeti a V. 
Ex•., nos termos do Artigo 115, II da Constituição Fede
ral, solicito-lhe verificar a poSSibilidade de incluir as alte
rações de anexos I e II, deste meu expediente, que se refe
rem, respectivamente, a inclusão de dispositivo que ~er
mita o aproveitamento, no Quadro de Pessoal do Tnbu
nal de servidores da Administra_Ção_Públi~ que se en
co~trem prestando serviço, na condição de feqtiisitados, 
e a novo escalamento de refe.rências, at~ 33, das-Categp
rias FuncionaiS de A tendente Judiciã_riO e Agente de Se
gurança Judiciária. 

Sobre os motivos da presente solicitação, vale ressaltar 
que ela encerra interesse deste Tribunal e que se resume 
em matérias para as quais existem parâmetros: o apro
veitamento de s_ervidores requisitados, objeto já de_lei, 
no caso do Conselho da Justiça Federal, Lei n~'~7.178, de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

19.12.83, art. n~ 5~). viria a permitir a fiXação, noTribu
ilal de mão-de-obra que há muito tempo presta serviçOs 
em situação de permanente instabilidade, porém perfei
tamente adaptada à Casa, sendo de inter!!Sse sua_manu
tenção de forma definitiva; -a adoção da referênçia 33~ 
para as Categorias Funcionais de Atendente Judiciário e 
Agente de Segurança Judiciária, objelo do Projeto de Lei 
n~' 4.239/84, preSentemente em trainrta-Ção nessa Casa do 
Congresso, originário do Supremo Tribunal Federal, 
visa a preservar a paridade das referidas catego_ri~s fun
cionaiS coin as--de igual denominaçã'o- e atribuições da 
Suprema Corte dO País. 

Considerando o teor deste expediente, reiterO a V. Ex• 
submeter à deliberação do Congresso Nacional as alte
rações qUe aqui tratei. 

-Rei10Vo,ao Cnsejo, expressões de ã.preço. - C. A. Ba
rata Silva, Ministro-Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

ANEXO I. 
fl.el ·n,o de de 

Rérerinclu df: vencimento:. dN .oari'o- detlYa.,. 
do ~rupo-AUvfdades de Apolo ~udl~úlo --TS'l;'-A1-UI 

a) T6cnlco Judlclárlo 

b) Taqufgrafo .Jud1C1A.rlo 

c) Aux!Uar Jud1cl6.r1.9 

d) Agente de Seprança Judlcltrta 

., Atendente J'udlclirlo 

t) Taqu.la:rafo ~uxlUar 

c) 011elal de Justlça. Avaliador 

ANEXO II 

Artigo e parágrafo de lei a serem ·inseridos onde cou~ 
ber, no Projeto de Lei nl' 4.217~84, oriundo da Mensa
gem (OF.TST-GP-805/84) 

Texto 
Art._ Poderão ser aproveitados, no Quãdro Perma

nente da Secretaria do Tribunal SuperiOr do Trabalho, 
os servidores de outros órgãos da Administração Pública 
que se encontrarem prestando serviços, na qualidade de 
requisitados, na- data de vigência desta Lei, desde que 
haja concordância do órgão de origem. 

Parágrafo úriico. Depe-nderá da existência de vaga 
ou vago o cumprimento do disposto no caput deste arti
go. 

LEG!SLAÇÀO C!TAD4 

DECRETO-LEI 1'1'- [445, 
DE 13 DE FEVEREIRO-DE 1976 

Reajusta os vencimentos e sal:'-rlos dos servidores 
civis do Poder ExecutiYo, dos membros da Magistra
tura e do Tribunal de Contas da Unlio, e d:í outras 
proridências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 5.5. item III, da ConstituiÇão, 

Decreta: 

§ 31'1 A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei 
n' 113, de 25 de janeiro de 1967, para os Juízes da .Justiça 

AJ,:-021 Clb:l~ 'Eip~~ :;:::~~~ Cbwli!! liB" 

~e; ... ~ .. NÚ ~~ .. ·~~ 
AJ~022 ·CIUae~ã}.' 

cJa.ue:t'"B,.' ·. 
NS.2:. . .:ts 
'Ns118'1à'2i 

Cia.s5e .. A,..\ ··NS·Ifta!ts 
AJ-D2S. ÇJo.~"~ 11M Si"f" 

·=:~l~ ~231.11 
·NJ,i'/10 2'1 

. AJ'-ri:H t:Jaae •DPacul .lfiiJII. a SS 
;~"'B'!I HJI tlt-i 2'l 
ClaMe :"A'.' •NJ,I,lj ... 20 

A.f-025 "'""~-~r- ~MM 24i';i •• 
Cla.sae"'B" NliJl:.- S"l 
Claapli,"M ;NK 1-4J.':' 20 -

A.i-021 ·=:~~N.' if,)4 u 1i 35 
Wii~n 

~,;~· ~-~~·'(i2'1 
AJ-027 cJasMKs~ Ns'H i 21 

Claueif'B'" .. :NS 11:-& 21 
a'aui'.oiAtr' 'NS·lo')-. .15 

do Distrito Fedei-ii e áos TCriítórios, fica absorvida pelo 
valor global de retribuição estabelecido, para os respecti
vos cargos, no Anexo I deste decreto-lei. 

Art. 39 Os vencimentos ou salários dos cargos em 
comissão ou das funçõ_es de confiança integrantes do 

Grupo-Direção-e AssesSoramento Superiores, a que-se 
refere a Lei n' 5.645, de lO de dezembro de 1970; serão fi
xados nos valores constantes do Anexo II deste decreto
lei. ficando a respectiva escala acrescida dos Níveis 5 e 6, 
com os valores fixados no mesmo Anex.Q. 

§ Jl' Incidirão sobre os valores de vencimento ou·sa
fário de que trata este artigo os percentuais de Represen
tação Mensal especificados no referido Anex.o II, os 
quais não serão c_onsiderados para efeito_ de cálculo de 
qualqUer vantagem, indenizaçàO,-desconto para o Insti
tuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Esta
do,- ou p~ovento~ de aposentadoria. 

§ 2' É facultado ao servidOr do órgão -da Admii'lis
traÇ'lõ Federal direta ou de autarquia, investido em car
go em comissão ou função de confiança integrante do 
Grupo Direçào e Assessorarnento Superiores, optar pela 
retribuição de seu cargo efetivo ou emprego permanente, 
acrescida de 20% {vinte por cento) do vencimento ousa~ 
lário fixado para o cargo em comissão ou função de con
fiança, não fazendo jus à Representação Mensal. 

§ 3' A opção prevista no artigo 41' e seu parágrafo 11-
nico, da Lei nl' 5.843, de 6 de dezembro de 1972, far-se-á 
com base nos valores de vencimento ou salário estabele
cidos, nos Anexos I e II, para o cargo ou funçã"O de con
fiança em que for investido o servidor e sem prejuízo da 
percepção da correspondente Representação MensaJ. 
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§ 4'~'- Os valores de vencimento e de Representação 
Mensal, a que se refere este artigo, não se aplicam aos 
servidores que _se tenham aposentado com as vantagens 
de cargo em comissão, -cujós proventos serão ·reajustados 
em -3.0% (trin~t~ po{ cento1 na conformidade (!Q _art. I' 
deste_ decreto-lei. -

§_5'~'- ~_reestruturação do ÇJrupa..DireçãO _e Assesso
.rarnen.tQ SuperiÕres e a clasSificaÇão, na respectiva escala 
de Níveis, dOS cargos em -comissão ou_ funÇões de conM 
fiança -que -o integrarão f<lr-si:-ão por deCreto -dO Poder 
Executivo, na fortna autorizada pelo art. 71' da Lei nl' 
5.645, de 1970. 

DECRETO-LEI N• 1.820 
DE 11 DE DEZEMBRO DE !980 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores civis do Poder Executivo, bem como das 
pensões e d' outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, 
--DECRETA: 

_ --~Art. 1'~'- Os v_alores de_ vencirile~tos, salários e pro
ventos do pessoal civil do Poder Executi;o, bem co~oos 
das pensões, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n' 
1.732, de 20 de dezembro de 1979, ficam reajustados na 
forma dos Anexos deste Decreto-lei. 

Art. 21' A escala de vencimentos e salários, e respec· 
tivas referências, a que se refere o Anexo III do Decreto
lei nl' 1.732, de 1979, fica alterada na forma do corres-
pondente anexo Decreto-lei. 

Art. Jl' As categorias funcionais integrantes do Pla
no de Classificação de cargos, instituído pela Lei nt 
5.'@1.5, de 10 de dezembro de 1970, ficam distribuídas por 
classe, na forma do Anexo IV deste Decreto-lei. 

Parágrafo úrii_Có. ---os servidores atualmente' posicio
nados nas referênciaS ã Ciue se refere a parte inicial do ar
tigo anteriOr ficam aritóiilaticaiiiente localizadas, inclusi
ve com mudança de classe, nas correspondentes referên
cias do Anexo III deste Decreto-lei. 

Níveis 

DAS-I 
DAS-2 
DAS-3 
DAS-4 
DA5-5 
DAS-6 

ANEXO II 
(Art. 1' do Decreto-lei nl' 1.820, 

de 11 de dezembro de I 980) 

Vencimento ou SaJúio Mensal 

--------- Representa-
A partir de A-partlrde çioMensal 
1•-1-1981 1•-4-1981 

-58.274,00 . 74.677,00 20% 
68.870;00 88.255,00 35% 
76.817,00 98.440,00 -45% 
90.061,00~ ll5.4f3,00- SÕ% 
95.359,00 122.202,00 55"% 

105.957,00 - !35.782,00 60% 

Valor Mensal da Gratificação 
Níveis Correlação 

-- A partir de A partir de 
1•-1-1981 1•-4-1981 

DAl-I 7.944,00- 10.298,00 Categorias 
DAI-2 10.061,00 13.042,00 de Nível 
DAI-3 13.243,00 17.167,00 SuperiOr 

DAI-! 5.294,00- 6.863,00 Categorias 
DAI-2 6.885,00 8.925,00 deNfvcl 
DAI-3 7.944,00 10.298,00 Médio 

(Às Comissões de Serviç~ Público Civil e de Fi
nanças.) 
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PARECERES 

PARECERES N•S 745 e746, DE 1984. 

Sobre Projeto de Lei do Senado n' 244, de 1981-
Complementar, que "acrescenta o parágrafõ 49 do ar
tigo 29 da Lei Complementar n' 01, de 1967, que visa 
a reduzir, em casos que especifica, o limite mínimo 
populacional de que trata o Inciso I do mesmo alrti
go". 

PARECER N• 745, DE 1984 
Da Comissão de Constltulçio e Justiça. 

Relator: Senador João Calmon 
O PLS n' 244/81-Complementar,jâ apreciado-e apro

vado por esta Comis-são, volta ao-nosso !=Xame para o es
tudo da Emenda de Plenãrio n' _ _1/81, apresentada pelo 
nobre Senador Humberto Lucen~a. , 

A proposição original, em suma, quer alterar- a·'tei 
Complementafi1~' 01, de 1967, para o fim de estabelecer 
que, nos Municípios com população igual ou superiOr a 
cem mil habitantes, seja reduzida para 5.000 (cinco mil) 
habh_antes a exigê_nciii-para a _emari~ipa~ãt? de- DiS:ti-Ito~ 
desde que a distância entre as respectf~as sideS nã,.4?Sejã . 
inferior a 30 {trinta) quilôme_tros. 

O Projeto foi aprovado e _aplaudido pQr todas as_ Co_
missões Técnic'aS do Senado que se detiveram no seu exa
me, tramitando, assim, sem qualquer restrição de ordem 
técnica ou quanto ao seu méri(o. 

A Emenda de _pj~â_rip apenas propõe que, ao invés de 
5.000 (cinco mil) haP!tantes, a_ mencionada exigência 
míniina para a emancipação de Distrito se fixe- em_ 4.000 
(quatro mil) habitantes, pois seg0:ndo o _seu A1-1tor,_ .. a 
população_ requerida estã ainda um pouco alêm _da que 
normalmente seria de exigir-se para a criação de n9va 
unidade municipal." 

Quanto ao ângulo que esta Comissão cabe examinar, 
nenhum obstãculo constitucional ou jurídico impede a 
tramitação da Emenda de Plenário, motivo que me leva 
a opinar por sua apro'iação. 

Este o meu _Parecer. 

Sala das Cotnis$Ões, 15 de jUnho-·de 1982. - Murllo 
Badaró, Presidente.- Joio Calmon~ Relat~r.---- _Carlos 
Cbiarelll - José lgnáclo - Pedro Simon- Guilherme 
Palmeira - Passos Pôrto - Severo Gomes. 

PARECER N• 746, DE 1984. 
Da Cõmlssão de Munlc(pios 

Relator: Senador Almlr Pinto 
Retorna a este Órgão Técnico, em virtude da Emenda 

n'il 01/81 de Plenârio, o presente projeto de lei_ comple
mentar, que pretende reduzir para cinco mil habitantes a 
exigência para emancipação de Distrito, nOs M unidpios 
com população igual ou superior a cem mil habitantes. 

A emenda de Plenário redqz, ainda mais, o piso esta
be1ecido_ pela proposição. Isto é, propõe seja de quatro 
mil habitantes o requisito para que, nas unidades .muni
cipais com cem mil e mais habitantes, o Distrito possa 
emancipar-se. 

Depois de a douta·Cõritissão de Constituição" e.Justiça 
haver liberado a tramitação, vem ã matéria io~m-e 
desta Comissão, para que opine sobre o mérito. 

Evidentemente o projeto jâ oferece oportunidade espe~ 
cial aos DístritQ.s. CincO ·mil habitantes é cifra irfrSória, 
em termos populacionais, para q·ue surJa um M:Ü"ifu:ípjO, 
que deve ser dotado de infra-estrutura complexa, sob 
pena de não dispor de condições de sobrevivência. 

Opin-amos; pOrtanto, pela rejeição da ErilCnda n9 01 de 
Plenário, que pretende população de quatro mil habitan-
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tes para que um Distrito possa emancipar-se á tornar-se 
Município novo. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 1984. -Passos 
Pôrto, Presidente.- AllnJr Pinto, Relator.- José Lins 
- Benedito Ferreira - Jorge Kalume- Nelson Carneko 
--Lourlval Baptista- Mauro Borges- Gastão MW.ler. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PR_ESIDENTE (Henrique Satillo)o- A Presi
dência recebeu as Mensagens n'ils 229, 232 a 235, de 1984 
(n•s 446, 449, 450. 452 e 453/84, na origem), de 13 do 
corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, 
nos termos do art. 4_2.- item vr, da_ constituição, e de 
acordo._com o arl.)'l_da Resoluçã4? n'il 93/76,,do Senado 
Federal, solicita autorizaçã~ para q·ue os ÕÕ;ernos:_dos 
Estados de Mato Grosso, Mato Gr9~s_o do Sul, A lagoas, 
Bahia e o Departamento de Estradas de Rodagem de 

_ GçúãS (DbRGO), possam contratar operações de crédi-
to, pilra oS fins que c:ispecificam. _ 

As matérias serão despachadas às ComiSsões de Eco- -
nomia e de ConstituiÇão e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - A Presi· 
dência recebeu as M_~n_sagens n% 230, 231 e 23.6, de 1984 
(n'ils 447. 448 e 451/84. ·na 'órigem), ae n do corrente, pe
las quais o Senhor Presidente da República, nos lermos 
do art. 42, item VI, da ConStituição; e de aC.Otdo com o 
art. 2., da Resolução o.,-93}76, do Séiiã:do-Fe4ei-at, solici---
ta autorização par:i~qUe a-s Prefeituras MU~lCipais de-
Cuíabá (MT) e de Rio Branco (AC), possam contratar __ _ 
operações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão_de_sfªchadas às ConliSSõe-5 de Eco
nomia, de ConstituiÇão e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENJ;E (Henrique Santillô)- Sobre a 
mesa, projetas de lei que vão ser lidos pe!Õ Sr. ,.,_ 
Secretãrio. 

São lidos os. s.eguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 229, DE 1984. 

~--~Altera_~ L~ n9_2.604, de 17 de setembro de 1955, 
, _que r~la ~ exerdclO. da enfermai'.ein pi-àftsstonal, 

com vistas a nela incluir, definindo U respeCtivas atri
buições, o Técnlciii:l"e Enfermagem. 

O.Co~giesso Nacional decreta: 
Art. )'? A Lei n9 2.604, de 17 de set~mbro de 1955, 

passa'FVigorar com as seguintes modificações: 
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g) realização de episiotomia e episiOrfafia; além de 
aplic<~:~ão _<!a a!lestesia local, quando necessário. 

Parág_!afó úilico. São atribuições do TéCn-icO- de · 
Erifti:rniageni: 

a) tomar conhecimentÕ da evolução ao serviÇo e do 
estado dos pacientes pela passagem do plantão; 

b) admitir e Orientar os pacientes na unidade; 
c) executar ó Plano de assistência- de enfermagem e 

participar de-sua elaboração; 
d) prestar assistência de enfermagem a pacientes em 

estado grave, sob supervisão de ~n(ermeiro; 
e) assistir o médico nos cuidados às pacientes; 
f) substituir o enfermeiro em seus impedimentos; 
g) fazer registro das atividades executadas; 
h) realizar orientação individual e a grupos da co

fmihidade sobre assuntos de saúde; 
i) ministrar aulas nos- cursos de auxiliar de enferma

gem; 
:.,· j) executar atividades tais como; preparo do am

biente e disposição de material para exames, tratamen
- tos, intervenções cirúrgicas e atendimento obstétrico; 

I) desempenhar funções afins. 

·Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publícação. 

Art. 3., Revogam-se as disposições em contrâriQ._ 

JUSTIFICAÇÃO 

-A presente proposição, apresentada à Casa em atendi
mento a reivindicaçãQ do Sindicato dos ProfissionaiS-de 
Enfe"rmageiTI,TécnicOs DuChistas, Massagistas e Empre~ 
gados em Hospitais e Casas de Saúde de São Luiz, do 
Maranhão, visa aperfetçoar a legislação que disciplina() 
ex"ercícío da enfermagem, particularmente incluindo nela 

-o TécnicO -de Enfermagem, uma atividade hoje existente 
mas não comtemplada expressamente no diploma cita
do. 

Sala das Sessõçs-, 14 de novembro _de 1984. - Nelsoq 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 2.604, DE 17 de SETEMBRO DE 1955 

Regnla o exercício da enfermagem profissional 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta..J: eu 

sanciono a_s~uinte lei: 
Afl.l9- ~livre o exercfcio de enfermagem em todo o 

«Art. 29 . "'" ~-- ...... •-..--:· .-. ~---'""""-""=·~....-- .. -::--::~ ,t_çrritó_riº- ~clonai, observadas as disposições da presen-
1) •••••··~,_,... •. ,•-•••·•••••••~~·-·~-H~·'Y'"" te::1êi.": _. ·.·""··_--;c ·'- ... · ---:. :"· -. 

.-.-•• ' ••••••••••• -- ..... ---·~---~~-· ••• ·:·. '., •• •;;>-·-~ 

d) ·os- possuidores de diplomas de obstetrizes, expedi
dos ·no Srá_sil por escolas ofici"aiS óu recOnhecidas, nos 
termos da Lei 775. de 6 de agosto de 1949; 

e) oS diplomados por escolas de obstetrizes_estran
geiras, reconhecidas no pais de orgfgem, que revalida
rãm seus títulos de aCOrdo com a legislação em Vigor. 

2)Na qllalidade_de leçnlc:o de. Enfermagem: 
a) o titular de diploma ou certificado ·ae Técnico de 

Enfermagem, coníerído por instituição de ensino ofi
cial ou reconhecida nos tf!;rmos da lei; 

b) o titular de diploma ou certificado conferido_ Por 
escola ou curso estrangeiro, segtirido as leis d.o pais de 
Oiíiem, rCvalidado no Brasil como diploma de Técni-. 
co de Enfermagem. 

.-;";, -~, . .;-,_ . .;,., . ..::--·-·~--o"-~'"'-~--.~·-~~·._ .... ,~-.-~~~ 
Art~ 4Y ... ·--· ·- .... , .•. ·-~ ... "" -_-.~ •.. ~--· ._.,. --~- ~ 

. -~) ~~·;~;ê~·cf~. ;~ -~~;t~· ~~~~;1~---- ~··~-v~~··-~~~- -r~·? 

f) identificação das distocias obstetrícas e tomada 
de providE:ncias até a chegada do_roédico; 

__ ~- __ -.w~?~;~~J:i:oa~~;~~:~:~~e.r~ag~~}l~ __ pa-rs:·- · -_ ~ 
•) os possuidores de diploma expedido no Brasil, por 

escolas_qficia)_s ou Teconhecidas pelo GovernO Fe_deral, 
nos ·termos da Lei n9 i75; de 6 de agosto de 1949; 

b) os diplomados por escolas estrangeiras reconheci
das pelas leis de seus país e que revalidaram seus diplo
mas de acordo com. a l_egislação em vigor; 

c) os portadores __ de_diplomas de enfermeiros, expedi
dos pelas escolas e curso& de enfermagem das forçac; ar
mUdas nado riais ·e forÇas militarizadas, que habilitados 
mCdiante aprovação, naquelas disciplinas, do currículo 
estabelecido na Lei n'il 775, de 6 de a_gpsto de 1949, que 
requererem o registro de diploma na Direfófí<i.ãOEnSino 
Superior do _Ministério da Educação e CuU,_!.iL<L 

2) Nã qualidade de obstetriz: _ _ 
a) os poSSUidore.~ de diploma expedido no Brªsil, por 

escolas de_ 4?bstctrizes, oiicíai~ ou reconhecidas pelo Go
verno federal. nos termos da Lei n., 775, de 6 de agOsto 
de 1949: · -

b) os diplolnados por escolas de obstetriZés e.<>trangci
ras;-reCorihecidas pelas leis do País de origem e que reva~ 
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lidaram seus diplomas de acordo com a legislação em vi
gor. 

3) Na qualidade de auxiliar de enfermagem, os porta
dores de certificados de auxiliar de enfermagem, conferi
dos por escola oficial ou reconhecida, nos termos da Lei 
n" 775, de 6 de agosto de 1949 e os diplomados pelas es-
colas e cursos de enfermagem das forças armadas nacio
nais e forçaS milítarizadas que não se acham incluídos na 
letra c do item I do art 29 da presente lei. 

4) Na qualidade de parteira, os portadores de certifi
cado de parteira, conferido por escola oficial ou reconhe
cida pelo Governo Federal, nos termos da Lei n'1775, de 
6 de agosto de 1949. 

5) Na. qualidade de enfermeiros prãticos ou práticos 
de enfermagem: 

a) os enfermeiros prâticos amparados pelo Decreto nt 
23.774, de li de janeiro de 1_934; 

b) as religiosas de comunidade amparadas pelo De
creto n" 22.257, de 26 de dezembro de 1932; 

C) os portadores de certidão de inscrição,- conderida 
após exame de que trata o Decreto n' 8.778, de 22 de ja
neiro de 1946. 

6) Na qualidade de parteiras práticas, os portadores 
de certidão de inscriÇão conferida após o exame de que 
trata o Decreto n' 8.778, de 22 de janeiro de 1946. 

(Às ComiSSõés de CoiiSiiluição e_/ustiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 230, DE 1984 

Proibe a adlçio do broiiUlto de potúslo • farloha 
de trigo, nos produtos de 111a fabrkaçio, pelas pauifl
cadoras e confeltariu. 

O CongresSf? Nacional decreta: 
Art. 1' f: proibida a adição do bromato de; potáSsio 

à farinha de trigo, nos produtos de sua fabricação, pelos 
moinhos, panifiCadores e confeitarias. 

Art. 2.9 _A inobservância_ do _c;Jisposto no artigo ante
rior, sem prejuízo de tipifiCar crime cOntra a sãi1de públi
c'a, de que trata o artigo 274 do Código Penal Brasileiro, 
acarreterá iinediata interdição, temporária ou definitiva, 
do estabelecimento ínfratOr. 

Art. _3? __ Q_ Poder __ Executivo regulamentar4 esta lei 
noventa dias após a sua publicação. 

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

Art. 5' Revo~am-se as d~posiçÕes e~~coõtrÂrio~ 

Justlficaçio 

Não obstante proibido o uso do bromato de potãssio 
como .. agente melhorador" da farinha de trigo, o uso 
freqUente desse aditivo pelas panificadoras e confeitarias 
estã a merecer um.diploma-legal repressor como o que 
ora apresentamos. 

Com efeito, embora a Resolução n9 15/70, da Comis
são Nacional de.Normas e Padrões para Alimentos
CNNPA- publicada no Diário OfldaJ da União de 16 
de setembro de 1970, negue o pedido de emprego do bro
mato de potássio, em qualquer quantidade nas farinhas e 
nos produtos de panificação, a infring~ncia perdura, no
toriamente. 

Numerosos laudos de análises expedidos pelo Institu
to Adolfo Lulz têm revelado a existência do bromato de 
potãssio no pão produzido por fabricantes diversos. 

Convêm ressaltar que o Instituto Adolfo Lutz, insti
tuição científica vinculada à Secretaria de Saúde do Esta
do de São Paulo, ~ credenciado pela Organização Mun
dial de Saúde como centro internacional de monitora
mento para análises de resíduos de pesticidas, micotoxi
nas e contaminantes inorgânicos em alimentos. entre os 
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quais se iricluem os produtos de panificadoras e confeita
rias em geral. Exerce ainda, aquela conceituada insti
tuição, por credenciamento do Ministério da Saúde, a 
função de laboratório nàcional de saúde pública e treina
mento de técnicos em análises químicas e bacteriológi
cas. Desempenhando importante papel na alimentação 
de todas as. camadas sociais da população, notadamente 
as de baixa renda, convém rrisar que a adição do broma
to_ de potássio ao pão acarreta a destruição das vitaminas 
do complexo B. presentes nas rarinhas, sobretudo a tia
mina e a riboflavina. Durante sua rabricação, parte do 
bromato de potássio é transformado em brometo de po

- tãssio. Ou seja, em vez de um único ad~tiv4? nocivo à saú
de humana, passamos a ter dois, com ·os inevitáveis ris
cOs, çuj~ _i~gestãó buscamos proibir com a presente lei 
projetada. Segundo informações do OlniW Toxlcogy of 
Conunerda! Prod~, ocorrem numerosos casos de en
venenamento por bromato de potássio devido a ingestão 
3ciderital da soluçãO desse sal que, traiçoeiramente, é 
insípida, inodora e incolor. Seus ereitos patológicos se 
manifestam através-de lesões do sistema remi!, hepato
megalia, nãuseas, vómitos e dOres gástricas. 

O professor Dr. Charles Edward Corbett, farmacolo
gista da Faculdade de Medicina da USP. no livro uEie
mentos de FannacodinâmiCa", afirma que "a ingestão 
de certa quantidade de bromato de potássio (ignora-se 
extamente a dose tóxica ou mortal) pode originar qua
dros clínicos mais "oii menos graves. Os renômenos ini
Ciais refereril-se ao aparelho digestivo: náuseas, vômito~ 
mal-estar gástricO; depois O paciente -torna-se irritado, 
desassossegado e as crianças podem apresentar crises 
convulsivas~·. E ainda, .. Muito importantes são os danos 
renais de aparecimento um pouca mais tardio e que, por 
isso, exigem- que a -Vitima sCjã- mã-ntida em observação 
por 3 a 4 dias, mesmo nas intOxiCaçõ-es apari:mteinenfe 
sem gravidade. As lesões renais vão até a necrose tubular 
:;tguda (agtigamente chamada d~ .. síndrome de néfron in
reri_or"), com todo seu cortejo sintomático_ e de progn6s
tico muito reservado. -Há também- lesões hepáticãs. A 
c3Usa da -niOrie-São- aS-tesões tubulafes". -- -

A pedido dos Ó~gã~s" governamentais, como é o caso 
da solicitação do Ministério da Saúde e Bem-Estar do 
Japão ao Instituto Nacional de Ciências Higiênicas, o 
bro_m~to de potãssio vem sendo apoulado como indutor 
de anomalia cromossomãtica e mutabilidade primária. 
DeVido às observações já disponíveis, hã um forte movi
mentO no JaPãO para proibir O b-romãto de potáSsio na 
tecnologia da panificação, enquanto_ o Ministério da 
Saúde e Bem-Estai" promove uma campanha para elimi
nação desse aditivo rio pão destinado à merenda escolar 
{Jornal ASHI, Tóquio, 02.12.81). A carcionogenicidade 
do bromato de potássio foi confirmada pelo grupo do 
Dr.-vuji"Kt.irõkawa; da DiVísãQ de Patologia do Institu
to Nacional de Ciências HigiêniCas &pós a avaliação dos 
resultados obtidos com animais, utilizando a metodolo
gia internacional recomendada. 

---Quanto ão brometo de potássio (KBr), o livro 1'he 
Merck Index, 2• edição, 1976, afirma que provoca de
pressão do _sistema nervoso central, podendo sua inges
tão prolongada causar deteriorização mental e erupções 
na pele, na forma de acnes. 

O Prof. Corbett observa: .. Ações. Os brometos prati
camente ituam apeflaS nO SNC {Sistema Nervoso Cen
tral). Da depressão causada pode resultar efeitos sedati
vo, hipnótico ou anticonvulsivo: este último determina a 
sua aplicabilidade no tratamento do "grande mal" epilé
tico. A administração t:::xce~iva de brometos pode causar 
quadros psicomotores confundíveis com os próprios au4 

tomatismos epiléticos, o que pode _levar o mêdico a tratar 
o "'"bromidismon com brometO (Assis, 1962)"~ 

E. '"Efeitos colaterais. Devido à ação irritante exercida 
nas mucosas em geral, comumente provocam sintomas 
gastrintestinais. com prevalência para os gástricos. 
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Reações cutâneas indicam estado de hipersensibilida
de à droga, sem relação com a magnitude das doses, e 
que determina a suspensão do uso. Mais graves ainda 
são os distúrbios mentais, Que podem ocorrer durante a 
sua administração prolongada. 

Também Q Dr. Manuel Litter, na segunda edição do 
livro '"'"Farmacologia" e na edição de 1972 do livro 
.. Compêndio de Farmacologia .. , descreve o bromidismo: 
.. os transtornos que produz o bromidismo podem 
classifjca_r~se em cutâneos, mucosos, gastrointestinais~ 
neurológicOs e meritais". 

Também é iinportante questionar os efeitos cumulati
vos, no organismo humano, dos resíduos de bromato e 
brometo de potássio eXistentes no pão, os quais são inge
ridOs diariamente pelo homem desde meses de idade. No 
caso da aprovação da adição às rarinhas, a nível de moi
nho, o bromato e o brometo passariam a ser consumidos 
no macarrão, biscoitos, alimentos infantis, etc., poten
cializando os efeitos negativos e possibilitando o acúmu
lo no organismo de quantidades capazes de levar ao bro
midismo, cujos transtornos são muito bem descritos no 
tratado '"Farma"OOlogia" - Manuel Litter, 2' edição, 
1963. 

Norteado pela universal tendência de trabalhar-se ex
clusivamente com substânciaS seguras, reuniu-se em Ge
nebra. em abril de 1983, a Junta de Experts PAO/WHO 
d_o Comitê de AditivOs em AlimentoS, que rebaixou o 
status do bromato de potássio, de aditivo aceitável no 
tratamento de farinhas pari panificação, para uma per
missão temporária dependente de estudos toxicológicos 
a serem conduzidos pelos interessados no seu uso. Tam~ 
bém em uma reuníão do Codex Alimentarius, realizada 
em Haia, em março de 1983, a recomendação do broma
to de potássio, cOmo aditivo_em alimento, foi adiada. 

Em saúde pública não é Permitido o uso de substân· 
cias suspeitas, e os aditivos bromato de potássio e bro
meto de potássio são atualmente vistos como de conside
rável grau de_ periculosidade. 

Atuando como o~id:;mte, o bromato de potássio, sob a 
ação do calor nos fornos de padarias, libera grande 
quantidade de _oxigênio, provocando considerável des
proporcionalidade do volume em relação ao_ peso. Ao 
adquirir o pão, o consumidor malogrado recebe um pro
duto de baixa densidade, inchado, aparentemente boni
to; e que, em alguns minutos, estará murcho. Note-se, 
neste particular. que o bromato de potássio intervém até 
como agente de fraude no peso do pão, Baqueando a boa 
fe do adquirente, possibilitando um produto final de 
grande volume em relação ao peso tabelado. 

Não ignoramos a tramitação no Congresso Naciollal 
de projetas similares, de autoria dos eminentes parla
mentares Deputada Lúcia Viveiros e Senador Gastão 
MUller, aos quais rendo as nossas homenagens pela 
preocupação voltada _para a ~aúde do Q?nsumidor. En
tendendo, todavia, a premente necessidade do advento 
de um diploma legal mais abrangente em sua coercibili4 

dade, apresentamos este p~ojeto de lei. 

Socorremo-nos, para a sua. consecução, do próprio 
Código Pe_nal brasileiro, cuja força cogente comina, no 
artigo 274, pena de detenção para o emprego de substân
cia não permitida pela legislação sanitária. Acreditamos 
que só assim, caracterizada a injuridicidade pelo uso in
devido do bromato de potássio, devidamente comprova
do, poderemos tipificar o ilfcito penal, movido pelo dolo 
genérico manifestado pela vontade livre e consciente de 
realizar tal adição. 

Em que pese o esforço do Ministério da Saúde, consta
tamos que as normas estabelecidas pela legislação sani
tária, como regulamentos, resoluções ou instruções das 
autoridades competentes, têm sido inócuas, como reper
cussões apenas de sanções administrativas. Com o proje
to, qualquer do povo e o órgão do Ministério PúbJico 
poderão agir na forma cabível da Lei Penal adjetiva. 
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O projeto abarca também a hipóteSe de reprimif, põr 
extensão, a venda do bromato de potãsSio-as-pailíficado~ 
ras e confeitariaS, ·com'-arrimo, outrossim, do artigO 276 
do mencionado -código ~ena! brasilei:i'o,- que preceitllã 
como ilícito v-ender, expor à venda, ter effi depósito para 
vender ou, de qualquer forma, entregar a consu-rn-o pro~ 
duto nas condições dos artigos 274 e 275. _ 

Confiamos; pois, C6frra adesão de todÕs os COngressiS~
tas para a aprovação do presente projeto, CujoS-sãlutan
tes objetivOS;"-s'Obejamente demonstrados nesta justifi
cação, estão a serviçQ da saúde pública _brasileira. 

Sala das Sess.ões, t4_de novembro de -1984. -EuniCe 
Michiles. 

(Às ComissõeS de Cons,tituiçao .. ~ Justiça, de Eco
nomia e de Saúde.) . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 231, DE 1984 

Dispõe sobre a extraçio e o transplante de tecl.dos, 
órgios e partes do corpo humano, com fins terapêutl~ 
cos e clentfficos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacioual_~reJa: 
Art. {9 A extração e o Transplante de tecidos Qrgã~s 

e partes do corpo humano, com fins terapêuticos e cientf:' 
ficos, são permitidos na, fqrrQa de_~ta Lei. 

Art. 2"' A extração de tecidos, órgãos e partes de ca
dáver humano somente pode ser realizada: 
I- após' verificação indubitável da morte, atestada 

unanimemen(e por e-quipe mêdica conipoSla, no-mínimo, 
por dois especialistas; distinta da que· realizará a ex
tração- Ou o -transplante; 

II - pr_eenchida uma das seguintes condições: 
a) consentimento expresso, manifestadO em vida pelo 

disponente maior e capaz, comprovável por qualquer 
meio admitido em direito; 

b) consentimento manifestado por meio- de- inStru~ 
menta público, tfatando-se de disponente relativamente 
inCapaZ ou an"alfabeto; 

c) necessidade comprovada para preservação da vida 
ou para a conservação ou melhora da saúde do receptor, 
caso a finalidade seja terapêutica; 

d) na ausência das formas de consentimento previ~ta 
nas letras anteriores;-autoriza-ção escrita do cônjuge, não 
separado, ou, sucessivamente, de descendentes, ascen· 
dentes, colat~ra~. corporações religiosas ali civis r·espon
sáveis pelo destino dos despojÕs; 

e) na falta de responsáveis pelo cadáver, autoriz-ação_ 
do Oiretor da Instituição onde haja ocorrido o óbito; 

ru- por mêdico de _capacidade tê_cnica comprovada; 
IV- em instituição pública ou privada detentora de 

autorização de órgão_ público competente. 

§ (9 A extração de teCidos, órgãos e ·partes de cadá
ver sujeitcrpo-(força de lei à necrópsia ou à verificaÇão 
do diagnóstiCO ~cauSI.Dfõrtis deve ser autorizada pelo 
médico-legista e citada no relatório da necrópsiã oU Oa· 
verificação diagnóstica. 

§ 2'~ Se há suspeita de o disponente ter sido vítima de 
crime, a extração -de tecidos, órgãos e partes do cadáver 
somente pode ser efetívãda: 

·a) se não há prejuízo -para as investigaÇÕe-s; e 
b) mediante autori4a_ção_ judicial._ - -
§ 39 Compete ao Ministério da: saúde ou~àS-Secreta; 

rias de Saúde dQs Estados, do DiStritO Federal e dos Ter
ritórios, conforme o caso, conceder a au.tóriZ-aÇãO a que 
se refere o item IV do caput deste artigo, observados Os 
seguintes requisitos:-

a) instalações adquadas; e 
b) corpo médico· e aúxiliar especializado. 
Art. 39 Feita a extração; o cadáver deve ser condig

namente recomposto e entregue aos responsáveis, parà o
sepultamento. 
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Parágrafo único. A i_nfracão ao-disposto neste artigo 
ê punida com a pena prevista no art. 211 do Código Pe-
naL -

Ãrt. 49 OS- Dlretores ôe Institutos. Universitários e 
doS Hospitais devem c_omunicar ao_ Diretor da Saúde 
Pública quais as pessoas que fizeram disposições-, -para 
post mortem, de seus tecidos ou órgãos, para transplante, 
e o. nome das_ instituiçÕes ou peSsoas· contefupladas. 

Ar!.~- 5?. Nã·o haVendo Cpmpatibilfdade, a destinação 
a determin8.da pessoa pode, a critériO-do nlêdico. chefe da 
lnstituição,-e mediante prévia-disposiçãO-ou autorização 
de quem de direito, sef-transferida para óliti'ó reCeptor 
em que- se verifiqUe aquela condição. 

Art. 69 Os Diretores dos InstitutOs UniversitáriOs 
ou Instituições Hospitalares _on~e_ se rea_l_izem as eX
trações de teCidos ou órgãos de-cad~yir ç_offi fins ter~~ 
pêuticoS devem remeter ao D~artamento NaCíoOarde 
Saúde Pública, ao fin(;lJ ~~ cada ano, os re\~tórios dos 
a toS cfru.-rgi~Os a -elas ·relativos, bem assim as resultadoS 
dessas _operações. 

Art. 7? Só_é permitida a_extr_açào de tecido_ ou órgão 
_do corpo humano vivo: 

I -tratando-se::; de disponente maior e c;1paz, devida
mente informado dos riscos previsíveís da operação; 

11 -quando se trate de órgãos duplos ou tecidos, 
· vísc.eras ou partes; 

III- não havendo risco previsíV-el de mor_te_qu de pre
juízo grave para a vida e a sªú_de 4_o Qi~on~nte; 

IV -se corresponde a uma necessidade ter~pêu"tfCã. 
comprovadamente indispensável para a preservação da 
vida ou-parã a conservação ou melhora da saúde do re· 
ceptor; 

V -desde que s_e ~fetue a faVor 9o diSpon~nte seguro 
co~ntr_a_risco de YJda e_ de incapacitação físico-rhental; 

Yl- se, haveiido informação mêdiéa àdequáda dos 
risCos e benefíciOs PreVisíveis, o receptor dá seu consenti
mento prévio.-liVre e expresSO, por si ou pof alguém que 
Q-represente de direito Ol! de fãJo. 
- § l9 Alêm dos requisitos mencionados no caput des
te artigo, só ê permitida a extração de tecidos ou órgão 
do corpo vivo de disponente menor:-- · , - --

a) se se _trata de irmão- oU irmã do receptor;-
- b) sé liá C_ón-s~ntimentõ_d.õ menor, cãp-ai:- de expressá-

to,' e_ de seu repfeserit"ãnfe -1egal; -
c)-se hoUverem- Sido 'çsgotado; os rc!çUrS"os ·p-ara ?t pre

servação da vida ou a cOnservação ou-m~Thora da saúde 
do receptor; 

d) mediante autorização fU:diciªl, informa<:!_o o juiz 
dos rlsC:os preVisíVeis da operação Pata -a Vida é a saúde 
dO diSponente e dos riscos é benefícios préVisíveiS para a 
vida e a Saúde do receptor. 

§ 2Y A autorização do disponente deve !;!specificar o 
teciCio ou órgão a ser ob]eto da extração a que se refere 
este artigo. 

§ 39 Incumbe ao médico responsâvel pela cirurgia, 
per.inte 2 (duaSfte·sterilúnhas idóneas, não só prestar as 
inTorm_cições a que aludem Õs itens I e VI -do caput e ale
tra "d" do§ 19 deste artigo, como certificar-se de qüe fo
ram entendidas. 

~A~;t. _89 Opservad,;ts ~s deJ;nail! condições pa~a a ex
tração de tecidos, órgãos ou partes ciê cadá:ver oU do cor

-- po humano vivo, o transplante só pode ser realizado: 

I - se o _receptór não terri possibildiade alguma de me
lhora Por méío de ti-atamento rii&ficõ -oi.t àçãó -cir6rgica 
C6Jivene:ion:al; . 
·II- se, havendo inforinaÇão nl._êdi_ca_ adequada dos 

risCos e benefíCios pféViSfveiS da ciflii'gia, o receptor dá 
seu consentimento prévio, livre e expresso, pof si Ou por 
alguém que o represente de direito ou de TatO;-
-ui -apôs o exame imunOlógico de compatibilidade 

entre o _dfSPmle'nlC e o rece):itor. 
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Art. 99 As despesas com as extraçõ~ e transplantes 
serão disciplinadas na forma determinada pela regula
mentação desta Lei. 

-Ãrt. 1 O. A infração ao disposto nos artigos 29, 49, 69, 
79 e 8"' desta Lei é pu ri ida -com a pena de detenção de._um 
a três anos~ sem prejuízO de outras sanções que no caso 
couberem. 

Art. 1 L Incumbe ao Departamento Nacional de 
Saúde Pública fisçalizar a execução desta Lei. 

Art. (2. _Q Poder Executivo regulamentará i:sta Lei 
dentro de 180 (ce·nto e oitenta) dias a partir de sua publi
cação-. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art t4. São revogadas a Lei n9 5.479, de lO de agos
to de f968, e d~mais disposições em contrário. 

Justificação 

A ex.traçã~--de "tecidos, 9rgãos e partes do corPo huma: 
no ~ª'zia-se, inicialmente, a partir de cad_áwres, com fi-n~ 
de estudos anatômicos. 
__ Co_in_Qs ver:Jiginosos progressos que a Ciência e a Téc
nic? vêm experimentando nas últimas décadas, a Medici
na loí ampliando mais e mais as suas aplicações em pro[ 
da vída e da saúde dos seres humanos. 

Dentre essas aplicações, a extração de tecidos, órgãos 
e partes de cadáVeres hlitnanos e mesmo do corpo viva, 
com fins d~ tra_usplante, vem ganhando relevo e possibi
lidades crescentes, obrigando os vários Estados a baixa~ 
rem normas disciplinadoras dos váfios ·e c-õmplexos 
problemas que a questão envolve. 

9 Brasil não demorou muito a ingressar no clube dos 
PaÍses -riatiúdores de diversoS tipos de transplantes, 
logO sentíiido; em conseqiiência, a necessidade di: -uma 
disciplina normativa específica para esse campo--:--

Já em 6 de novembro de .1963 era editada a Lei n9 
4.2~~.dispondo sobre a- extir~ação de órgão ou tecido de 
pessoa [alecida. · 

APós cef"ca de apenas 5 (cinco) anos de vigência ·ct"à Lei 
4.280/63, era aprovado __ novo diploma normativo, a Lei 
N? 5A1if. de -tO de agoSto de 1968, que "dispõe sobre a 
retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de cadá
ver para finalidade terapêutica e científica e dá outras 
pfÕvidências'\ amplianáo a disciplina da matéri-a. 

A Lei 5.479/68, ainda em vigor, determinava sua pró
pria regulam~ntação para dentro de Sessenta dias, o· que 
atê_ h9je flào foi efetiV!ido, inobstante os dezesseis anos 
decorridos de sua publicação, 

Embo_ra precise det atualização em alguns aspectci~, a 
Lei brasileira pode ser considerada boa. 

Em 1973, dizia Fernand_o_Whitaker da Cunha_, Juiz no 
Estado da Guanabara e professor da Faculdade de Ciên
cias~Jurídicas, referindo-se à Lei n9 5.479/68.:-"Essa Lei ... 
atende aos reclamos presentes, sendo c.er~o que a Lei n9 
1.015, de 27 de março de 1950, permitira jâ a doação de 
sangue" (Whitaker da C_u_nha, Fernando, "O Novo Di
reito Penal", ia Jurídica, n" 1201 Ano XVII, jan. -
·março 1973, pág. 208).-

No mesmo ano, discorrendo sobre "A Disciplina Jurí
dica dos Transplantes e dos A tos de D_isposição do Cor
p-o Ruma-no", em comunícaçãó""apresentada no XVI 
Curs-o de_Estudos, do Centro Internaztonale Magistrati 
''LuigrSeverini", em Perugia, Itália, setembro de 1969,
opinava F'etippe Augusto de Miranda Rosa, juj~ do Tri
bunal de Alçada do então Estado da Guanabar~.:. "Creio 
que a legislação hoje em vigor no Brasil esteja bem for~ 
mulada. Poder-se-ia, talvez, aperfeiçoar algumas deter~ 
mi:nações da lei, com a inclusão_ de normas especiais 
sobre a proteção __ do donatário, nos transplantes ... " (in, 
.. Arquivas do Tribunal de Alçada", Estado da Guana
bara, Ano V, Número VIIT, 1973, pág. 7). 

Em estudo mais recente, publicado em 1979, visando à 
reforma da legislação espanhola sobre transplantes, Car· 
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los Maria Romeo Casabona, Professor Assistente de Oi
reito Penal da Uriiversídade de Sarag-oÇa, cita vârías· Ve
zes a lei brasileira (Carlos Maria- ROiiieo CàsibOna; 
.. Los Transplantes de Organos- Informe y Documerita 
- ci6n para la Reforma de Ia Legislación Espanola 
sobre Transpfantes de Organos'', Bosh, Casa Editorial, 
S.A., Barcelona, 1979, pãgs_ 57, 61, 69). 

t certo, no entanto, que alguns pontos de nossa legis
lação podem e devem ser melhorados, como O demons
tra a existência de vãrios projetas em tramitação no Con
gresso Nacional, um de iniciativa do Poder ExecutiVo, 
todos eles apresentados quando jâ havfamos iniciado os 
estudos referentes ao assunto. 

A fim de mais bem situar-nos na matéria, esfudamos 
algumas das melhores legislações estrangeiras sobre o as
sunto, tais como as da Inglaterra e da DinamarC-a (6sta 
última com estudos comparativos sobre as da Finlândia, 
Suécia, França, Irlanda, Holanda, Estados Unidos), do 
Méxicõ (in Lozano Y Romén, Javier ... Anatomia dei 
Trarisplante Humano", Méxjco, D.F., 1969), Espãnha, 
EstadOs Unidos, Itâlia, França, República Democrática 
da Alemanha (estas últimas in Casabona, Carlos Maria 
Romeo. "Los Transplantes de Organos - Informe y 
Documentación pará la refo"rlna de Ia Legislación -Espa
nola sobre Transplantes de Oiganos'', Bosh, Casa Edito
rial, S.A., Barcelona, 1979). Analisamos, tarnbém, os 
princípais pontos de vista do Comitê do Ministério da 
Justiça da Din:iriil3ca, percoir'emos parte da Doutrina 
brasileira e estrangeira especializada, culminando com 
um detido exame da Lei N9 5.479, de 10 de agosto de 
1968, e da Lei N9 4.280, de 6 de novembro de 1963, que 
precedeu a primeira. 

De tudo isso resultou identificarmos alguns aspectos 
da Lei vigente mais carecedores de atualização, tendo em 
vista o progresso da mediciria e o benefiCio para a vida e 

a saúde de numerosos receptores potenciais, com o ne
cessário resguardo dos direitos e melhor definição das 
obrigações das partes envolvidas no- processo. 

O Projeto ora oferecido à -apreciaÇão do Sena-do -Fede
ral introduz alterações em vários dispositivos da Lei N9 
5.479, de lO de agosto-de 1968, mantendÓ outroS inalte
rados em sua substância. As Piincip8is inovações intrO
duzidas, dizem respeito: à elíminação do caráter obriB;:i
tório da gratuidade do fornecimento de tecidos, órgãos 
ou partes do próprio corpo, vivo ou Pai-a post mortem; -à 
limitação da necessidade de o Diretor da Instituição 
onde ocorreu o óbito autorizar a extração em cadáver, 
mesmo em caso de suspeita de ter sido o disponente víti
ma de crime, desde que não haja prejuízo pú<i as investi- -
gações; à fixaçã9 -de exigências mínimaS para que o Mi
nistério da Saúde ou as Secretarias de Saúde aútorizem 
uma instituição a realizar Cxtração e transplante de teci
dos,- órgãos e partes do corpo humano; à necessidade de 
o carâter indubitável da morte, para que se proceda a ex~ 
tração em cadáver, ser atestado por equipe de especialis
tas distinta da que realizará a extração e/ou o transplan
te; à ampliação dos requisitos pãra que seja possíVel ex.: 
trair tecido ou órgão do corpo humano vivo, notada
mente: a informação do fornecedor e do receptOr sobre 
os riscos e benefícios preViSíVeiS da- C:írur8ia;-aserpresta
da pelos médicos responsãveis, que são, igualmente, 
obrigados a certificar-se de que foi compreendida, tudo 
perante duas testemunhas idôneas, e o seguro obriga
tório contra risco de vida ou de incapacitação tisico
mental a favor do disponente; as condições para forneci
mento de tecido, órgão ou ·parte-do corpo vivo, por dis~ 
ponente menor, para transplante; à previsão do consenti
mento do receptor para que se realize qualquer trans
plante. 

Além dessas inovações, procuramos aperfeiçOar a es
trutura da Lei, distribuindo e agrupando melhor as ma
térias versadas,, reunindo, por exemplo, num único arti
go, todos os requisitos para a: extraçãõ àe tecidos, órgãos 
e partes de cadáver, e em outro os referentes à extração 
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enl col-po humano vivo, num terceiro, recapitulativa-
mente, os adicionaiS--para ·transplan-tes, • · 
---Em· seguida a essaS considerações de carãter geral, pa·s
samos. a comeiltar o ProjetO, dispositivo por dispositivo, 
sobre"tudo em confronto com a Lei n• 5.479/68. 

A ementa fala em "extração" de tecidos, etc., ao invés 
de .. retirada", como o faz a Lei atual, ou "extirpação", 
comQ dizia a Lei n" 4.280/63, .buscando chegar a uma 
maior precisão terminológica. Para abranger todo o uni
verso regulado, fala-se, não jã apenas em extração de tC
ciclos etc. de "cadáver", mas do "corpo humano", uma 
vez que a Lei regula a extração em cadâver e também no 
corpo vivo. 

Tais alterações são mantidas no dispositivo geral, o 
art. }9, cuja inovação substantiva básica consiste em su
priri"lir a obrigatoriedade do caráte't gratuito do forneci
mento de órgão, tecido ou parte do corpo humano, cadá
ver ou vivo. Apesar das respeitáveis posições em- sentido 
contrário, não há razões decisivas para a restrição atual. 
Nào se quer, com isso, incentivar o--mercantilismo nessa 
ãrea. A doação gratuita é um gesto nobre e louvável de 
altruísmo e amor ao próximo, mas não se pode estigma
tizar quem preténda urria cotTtpf:nsaçãO qUalquer, sobre
tudO no caso de extração em vida para transplante, a 
qual, mesmo realizada com todas as cautelas, acarreta 
semPre algum risco e prejuízo para o fornecedor. 

A esse propósito, pondera o professor Everardo da 
Ctihha Luna, catedrático -de Direito Penal da Universi
dade Federal de Pernambuco: ••Resta indagar se é permi
tida à pessoa maior e Capaz dispor de órgãos e partes do 
próprio cOrpo -Vivo, para fins hum-ãnitáriãs e terapêuti
cos, mediante pagâmefito. A Lei 5.479, de lO de agosto 
de 1968, não considera tal fato como criminoso, no que 
está eiii conformidade com a moderna doutrina Jurídico
penal, porque, em matéria de consentimento do ofendi
do, o que interessa ao direito penal é a imoralidade do 
fato consentido e não a imoralidade do consentimento 
dó fato" (LUNA, Everaldo da Cunha, "Disciplina jurí
dica do Transplante", ln Justitia, Ano XXXI, 19Trimes
tre de 1969, vol. 64, pâg. 136. Grifos nossos). 

Acreditamos, porém, que não se possa falar nem mes
mo em -imoralidade do consentimento do fato. 
Artímá:mo-nos, ·no particular; na ã.utorídade o Papa Pio 
XII, cujas palavras colhemos em ensaio de Luiz Roldão 
de Freitas Gomes, Que também sustenta tal posição, e 
em obra de Javier Lozano Y Romen. Diz o pri-meiro Au
tOr:" ... a própria negociabilidade do cadáver não é de ser 
repudiada em termos abs-olutos, se predominante o fim 
u-tilitário do benefício à vida e à saúde de outrem. Basta 
lembrar as vendas de sangue e leite, a criação de Bancos 
para esSe fim, tal o de córnea, e ainda, no plano dos di
reitos da personalidade, a resistência vencida à indeni
zação do dano moral. Retenham-se a este propósito as 
palavras do Papa Pio XII, "apud" Monsenhor Arruda 
Câmara (DCN de 29-5-68): ··~de proibir-se qualquer re
tribuição ou compensação aos interessados? ~ fora de 
dúvida que graves abusos podem ocorrer se se exige re
tribuição. Mas seria exagerado tachar de imoral qual
QUer aceitação ati exigência ·de retribuição. O caso é 
análogo ao da transfusão de sangue: é um mérito do doa
dor recusar o prêmio; mas não constitui culpa, necessa
riamente, aceitá-lo. Arremata o padre deputado, que o 
cita; '~Assim, não vejo- corria considel-ar crime o recébi
mento de compensação, sobretudo tratando-se de pes
Soas pobres" (GOMES, Luiz Roldão de Freitas." lflego-
ciabilidade da matéria orgânica - Transplante de ór
gã~s ou Partes do Corpo", ensaio apresentado no II 
Congresso Fluminense do Ministério Público, Teresópo
lis, 1968, classificado em segundá lugar. ln JUSfiTIÃ, 
órgão-do Ministério P!Jblico de São Paulo, n9 68, 1970). 

As palavras citadaS de Pio XII, p"roferidas na aucÚên
cia às Associações de Doadores de Córnea e à União Ita
liana de Cegos, a 14 de maio de 1956, foram resposta à-
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pergunta que lhe foi feita na oportunidade sobre se era 
necessário repelir por _princípiõ qualquer compensação 
também reproduzidas por Javier Lozano Y Romém, 
Doutor em Direito, em sua obra .. Anatomia dei Trans
plante Humano", México, D.F, 1969, pág. 61. 

O art. 29 espipula as condições "para a extração de 
tecidos, órgãos e parte de cadáver humano. Nele estão 
reunidas as condições constantes dos arts. 2• (item 1), 39, 
itens I a IV (item II, alíneas "a" a "e"), 49, "caput" (itens 
II1 e IV) e9t (§ 19) da Lei n9 5.479/68, além de previsões 
especiais (§§ 19 a 3'1), Vejamos cada uma de per si. 

O Hem I-determina como- condição preliminar da ex
tração de tecidos, órgãos e partes de cadáver humano a 
"verificação indubitável da morte, atestada unanime
mente por equipe médica composta no mfnimo, por dois 
especialistas, distinta da que realizará a extração e o 
transplante." 

Em verdade, tal ê o pré-requisito lógica e ontologica
mente principal, e assim o· encaram, como não poderia 
deixar de ser todos os autores e legislações. Todos con~ 
cordam quanto à necessidade do estabelecimento de cri
térios següros de constatação rápida da morte (diagn6s
tico precoce), a fim de que se afastem riscos imprudentes 
para o fornecedor e seja-possível o aproveitamento de ór
gãos para transplante. Dados, porém, os avanços da Me
dicinã, os critérios fixados em Lei facilmente se desatua
lizam. E se é verdade que se pode detectar um consenso 
nuclear sobre a caracterização da morte, poucos não são 
os aspectos controvertidos. 

Vale a pena, antes de analisar em pormenor a solução 
do Projetol_aduzir alguns testemunhos da Doutrina pá
tria e estrangeira e de outras legislações. 
Ev~ardo da Cunha Luna, no estudo retrocitado 

(págs. f34- 135), faz o seguinte comentário a propósi
to: .. A Lei exige "a prova incontestável da morte". A i~
contestabilidade da prova da morte, porém, _tem de ser 
interpretada conforme o5 recursos de que dispôe a 
Medicina-Legal. A Medicina-Legal ensina, atualmente, 
"que não é passivei definir a morte sem referi-la à ces
saÇão da vida, e é sabido que a cesSação da vida, salvo 
nos casos de completa desintegra-ção, não implica con
temporaneamente todos os elementos celulares, alguns 
dos quais- sobrevivem longamente". também qu~ "na 
realidade o médico legista em vez de um diagnóstico de 
morte, é levado a fazer o prognóstico da absoluta impos
sibilidade de retorno à vida autônoma, e essa impossibi
lidade é a morte do indivíduo", e ainda qu~ .. não contra
diz o juízo de morte de um homem a eventual e tempo
rária sobrevivência de alguns de seus elementos celula
res, desde que estejanl irreversivelmente comprometidas 
as funções- orgânicas essenciãis e as suas réspectivas es
truturas". 

No mesmo ano de 1969, Javier Lozano Y Romém, es
crevendo no Mbc.ico, dedicava 30 (trinta) páginas de seu 
livro (obra citada, págs. 84 a 114) a essa questão, aduzin
do opiniões de academias e médicos mexicanos e estran~ 
geiros a respeito da morte e dos métodos para 
determiná-la. 

Entre as opiniões arrotadas nessa obra selecionamos 
algunias que nos pareceram mais Completas e c_onvincen
les. 

Para os doutores Miguel Gilbrón Maitret y David 
Guevara Feliciano, .. a morte é a suspensão irreversível 
das funções vitais (repiratória, cirCUlatória e nervosa), 
considerando o organismo como um todo" {obra citada, 
pãg. 90). 

No mesmo sentido, o doutor Alfonso de Gortari; "a 
morte é a cessação essencialmente dos processos circula
tório, respiratório e cerebral" (ib., pág. 90). 

Destaca-se o conceito de-morte cerebral da Academia 
Mexicana de Cirurgia, aceito pela Academia Nacional 
de Ciências dos Estados Unidos, pela Academia de Me
dicína da -França, pelo Conselho de OrganizRções Inter-
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nacionais das Ciências Médicas, pela Associação Médica 
Mundial, dentre outras ... Morte cerebral. Este é um con
ceito eletroencefalogr;\fico. As condições do enfermo po
deriam ser descritas da seguinte forma: conserva a ativi
dade circulatór_i;~ cardiOvascula!, perdeu a respiração es
pontânea mas é ajudado por um respirador mecânico, a 
isso se acrescentando todos os outros sinais clínicos da 
morte. Se se desliga o respirador, a tensão arterial cai 
bruscamente e o enfermo morre em parada cardiaca por 
anoxia. Se se tira um eletroencefalograma, o traçado é 
plano, carece. de qualquer acidente ainda com a ·apli- -
cação de estímulos; a isso se chama silência eletroencefa
lográfico. Baseia-se n~ obse~ação de que enfermos nesw 
sas condicões estão irremissivelrnente condenados à 
morte, sem possibilidade de recuperar suas funções ce
rebrais da vida de relação, e que conserva exclusivamen
te suas funções vegetativas. A condição indispensâvel é 
que o traça elétrico permaneça plano de maneira persis
tente durant~ um tempo suficiente, que alguns estimam 
con_s~rvaQoram~"nte em dez horas, e que outros mais exi
gentes pedem que seja de setenta e duas horas" (Obra ci
tada, traduçãO e grifos nossos, págs. 99 - 100). 

Segundo Leonard Stevens, três médicos que, entre 
1957 e 1967, investigaram 25 (vinte e Cinco) casós con
cluíram que •• ... depois da morte cerebral ê inútil e desu
mano conservar o pacie!lte num respirador mecânico,.
(obra citada, pág. 102). 

O simpósio de Neurologia sobre transplantes, qUe teve 
lugar no Congresso de Medicin'ª- Legal, em Madrid, ju
lho de 1969, aSsinalou que .... .,a pessoa cujo cérebro 
morreu, está morta" (obra citada, pág. 103). 

O doutor Renzo Gilli, Diretor do Instituto d~ Medici
na Legal na Universidade de Turim, Itália, adverte de 
que u ••• existt;m_ e._gora- falava em 21/02/69- mais de 
cem casos d_ocumentados que fazem duvidar forten1ei1.te 
desseS; diagnósticos (de morte): indivíduos dadQ_!j_ por 
mortos que se recuperaram ainda no plano da atividade 
cerebral depois de setenta e dl_!as horas". E enfatiz~; •• ... 
é necessãrio pôr-se de acordo pelo menos sobre um _pon: 
to: necessitamos de que a certeza seja total, n-ª"o bastando 
comprovar o silêncio elétrico do córtex cerebral" __ (obra 
citada, págs. 107 - 108). 

Para o doutQr__Çhristiao Barnard, pioneiro dos trans
plantes de coração, "devem reunir-se três conQ.ições no" 
doador: parada cardíaca, parada re_spiratória e sobretu
do_ prova da morte,_ isto ê, o_ fim da atividade cerebral" 
(obra citada, pãg. 108). 

Segundo o Professor Cesare_OertnL .. ~e por vinte mi
nutos o traçado eletr_ocardiográfico_- linha isoelétr1ca 
-é mudo, dever-se-á dar o diagnóstico de_mQrt~" (oJ>ra _ 
citada, pâg. 111). 

De acordo com a convenção de Cardiocirurgiões Es
pecialistas em Transplantes, em julho de_t968, na cidade 
do Cabo e depois em setémbro em Nova Iorque; .. amor~ 
te pode afirmar-se e por conseguinte pode proceder-se à 
tomada para fins de transplante quando: 1. Tenha de
saparecido qualquer sensibilidade, não excluindo aquela 
aos estímulos mais intensamente dolorosos. 2. Tenha 
havido o desaparecimento da motilidade~ da ~piração 
espontânea. 3. Tenha havido o desaparecimento dare
flectividade. 4. Tenha havido o desaparecimento das 
ondas _cerebrais _n"o eletr_oencefalogr~ma. Posteriormente 
se acrescentou que o exame eietroencefalogfáfi_cO dCVeU 
ser continuado por espaço de uma hora pelo menos, a-s
sim como a total ausência d_ê- respitaçàó eSpont'ânea de
pois da desconexão do respirador au-iõffiáiico f)Q_r três 
minutos., observando-se a eventual tentativa do sujeito 
para respirar espontaneamente" (obra citada, pág. I I2). 

A Academia Médica Francesa, em tO de mato de 1966, 
estabeleceu que o sujeit~ sustenfado em condições de 
vida artificial poderá ser declarado licitamenteCàdâver 
em presença_ de: .. a) Ab9lição total das funções espon
tâneas da vida de relação. b) Abolição total das 
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funções espontâneas da vida vegetativa. c) Traçado en~ 
cefalográfico plano." (obra citada. pâg. 113). 

Vinte e quatro cirurgiões, imunólogos, neurólogos e 
cardiólogos convocados pelo Conselho de Organizações 
Internacionais de Ciências Mêdicas dependente da Orga
nização Mundial da Saúde e a UNESCO, acordaram em 
uma série de normas em relação com __ os transplantes de 
Cor3:Ção; incluindo o aspecto referente ao es,tildQ de mor
te: "\9 ~ o coração do doador deve estar em perfeito es
tadO no-fnomCõfo de ser extirpado. 29- O exame imu
nológico de compatibilidade entre o doador e o r~ptor 
deve precCder o transplante. 3~' - O exame deve revelar 
um estado de suspensão completa e irreversível das 
funções do cérebro. O critério deve basear-se em: a) 

-perda--de todo o sentido d_e ambicmte (cessação de todo 
sinal de vida de relação); b) debÚidade to.tat dtls mús
culos (atonia ~ arreflexia total); c) parada da respiração 
espontânea; d) colapso da pressão arterial no momento 
em que deixa de ser mantida farmacologicamente; e e) 
traçado~absolutam_ente linear (mudo) no eletroencefa
lograma" (obra citada. pág. 113). 

Entre nós ainda, o Professor Jair Leonardo Lopes, da 
Faculdade de Direito_dª- Uo.iversidap_e_de Minas Gerais. 
falando sobre "O Transplante sob o Ponto de Vista do 
Direito Penal" (Revista dã:-Fiiculdade de Dir~ito do Oes
te de Minas, Diyin_ópolis, 1971, págs. 13- 22), ao abor
dar o problema do diagnóstico da morte, observa que 
"Tal diagnóstico é um dos mais árduos problemas da 
Medicina Legal. A certeza da morte, segundo os mestres 
da ma~éria, ocorre quando se iniciam os fenôllfenos de 
transformação do cadãvei. Antes disso, aquele diagnós
tico pode ser um juízo bastante precário: E a questão se 
torna ainda mais complexa quando se considera que o 
referido diagnóstico deverá ser feito em tempo litil ao 
transplante". E prossegue: .. há váriOs piõcessos preconi
zados para o diagnóstico da rea1id.ade da morte. Flamr
nio Favero, lembrando·o chamado tripode de_BICHAT, 
escreve .. que o homem morre pelo cérebro, pelo pulmão 
e pelo coração" (id., ib., pág. 16). Fácil é verificar cotno 
os conceitos supra-referidos convergem para esse ponto, 

Felipe Augusto de Miranda Rosa, na ComunicaÇão 
supracitada (pág, 5), assim discorre sobt:_e o ass.ur;ltQ: 
"outro problema. importante é aquele sob_re o_momento 
a partir" do qual_ a morte ê reconhecida para fins de direi
to. A qUestão- se sítua no domínio da Medicina Legal e, 
certamente, os prOgreSsOS realizados qUanto aos meios 
para reaiiirrlar os mofibundos, colocam muito mais arbí
trio, ou discrição, que antes, nas mãos dos médicos a 
Quem cabe, por exemplo, dizer qual o momento em que 
o doador. ou o donatário, faleceu efetíValnente. Esta -ê: a 
ràzã-o bem evidente _da disposição do art. 49 da Lei o~' 
5.479, que exige que a retirada e o enxerto de órgãos, te
cidos ou outras partes do cadáver, seja realizada somente 
por médico de_çomprovada aptidão, e em instituições 
públicas e privadas reconhecidas como sérias, somando: 
se a isso. sempre, a autorização dos órgãos competentes 
da administração pdblica". 

Pqra o Professor Antônio Chaves, a exigência da pro
va conte&.tâvel da morte "é, sem dúvida ... a exigência • 
fundamental, sob pena de se admiilr a possibilidade de 
verdadeiros crimes, dando sempre margem, por maiores 
que sefam as cautelas, a surpresaS" ("Direitos à v_ida, ao 
próprio corpo e às partes do mesmo - transplante .. .''. 
Revista _de Informação Legislativa; julho-setembro de 
1977, ano 14, n• 55, pãg. 163). 

rvfaurício L.una_ Bisbal entende que "de qualquer pon
to de vista, é aconselhável fixàr legalmente aS ex.lgê-l1cias 
para a_certific;ação de uma morte clínicà, ·ainda quando 
haja lugar para constantes mudanças pela natureza da 
matéria e pela influência do avanço tecnológico sobre 
ela~... "Isso... evitaria muitos abusos e ligeirezas" 
( .. Transplantes- Bases para uma legislaeión", Editorial 
Temis, Bogotá, 1974, pág. 40. Grifamos). 
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Entre os pontos de vista expendidos por um Comitê 
do Ministério da Justiça da Dinamarca, em 12 de ou
tubro de 1966, após o estudo de várias legislações sobre 
transplante, figura o de que" ... o médico que procederá 
à remoção de órgãos para transplantes não poderá ser o 
mesmo que acompanhou o paciente em suas últimas ho
ras de vida" (Edição Inglesa do Serviço Nacional de Saú
de da Dinamarca, 1968, .. os principais pontos de vista do 
comitê", 111-B). 

A Lei de 18.12.50, que regia, na Espanha, a obtenção 
de peçaS- anatômicas para enxerto, exigia que a morte: 
fosse constatada por dois médicos do estabelecimento, 
um dos quais, pelo menos, houvesse assistido o falecido 
em sua liltima enfermidade, e segundo métodos científi
coS deterlninados pela Escola de Medici.na Legal (art. 3~'-, 
"a'' e-"b''). · - -- · -

O -Ôecref.o de 4 de julho de 1975, da-Repliblica Demo~ 
crâtica da Alemanha, muito elogiado por Carlos MBria 
Romeo Casabona (o.bra citada, págs._l17, 121), e:xige o 
diagnóstico- indubitável e comprovado da morte, por 
uma equipe mêdica distinta da que realizará o transplan
te (Capítulo_ I, parágrafo 5"', n% 1 a 3). 

A Lei italiana de 2 de4ezemb~o ~e 1975 exige compro
vaÇão por equipe de três médicos, dos quais um cardiolo-_ 
gista e um perito em C'ncefalografia. Para o caso de in
dt~fdyos- afetados de lesões cerebrais primárias, 
descrevem-se o_s critérioS de diagnósticos da morte, a se
rem comprovados, por juízo unânime, por equipe médi
ca composta de um médico forense, um médico ane_ste
siS-ta reanimador e um neurologista perito em encefalo
grafia, devendo ser outra a equipe- de transplante (arts. 
31', 49 e 99). 

Nos Esta,d_os Uni_dos, a Lei Uniform~ de Doações 
Anatô.micas, de 30-7-68, na letra .. b" da Seção 7, deÍer
mina que o momento: da morte seja atestado pelo médico 
assistente ou,-na sua fal~a, por qualquer outro médico, 
que nâO poderá participar da extração ou do transplante. 

Na Inglaterra, vigoram critérios rigorosos e_ precisos_ 
para ·o diagnóstico da.rnorte cerebral (obra citada, págs. 
147-153). -

Dr. Ge_rvásio Leite,_ desembargador aposentado e Pr.o
fess<?r na Faculdade de Direito de Cuiabã, lamenta que 
teT1harll sido àcluídos, por veto, os artigos do Projeto 
que se transf()rmou na Lei n~' 5.._479, os quais dispunham 
que a Verificação d_o óbito deyeriª ser feita pelos métodos 
científicos atualizados, sempre procedida comprovação 
da ausência de atividade cerebral, demon~trada pelo 
.trã.ç~do ~absolutamente linear do eletroencefalograma e 
ausência de _batimentos cardía~os por -rriais de cirico mi
nutos, e atestada por um clínico, um cardiologista e um 
neurologiSta não pertencente à equipe de retirada e en
xerto ("A Manifestação da Vontade nos·ça_sg_s de Trans
plantes", _Revista de Informação Legislativa, 8 (29), 
janelrO-mârçÕ de 197!, pág. 90). _ 

.Por onde se pode concluir que Õ ProjetO acrescen~a, no 
particular, exigências mínimas, para a garantia do forne
cedor de órgãos, sem descer a demasiadas particularida
des, que poderão ser fixadas em regulamento. 

No item II do prefalado artigo do Projeto_ estão as 
cOndições relativas a consentimento ou autorização para 
extraç3.o de órgãos com fins terapêuticos ou cientificas. 
Em linhas gerais, são as mesmas do a_rt_. 39, itens I a IV da-
Lei ___ IJ-9 _5.479/_68, mas com algumas importantes dife-
renças. Na alínea_"a•\ além de se explicitar que a -hipóte
se diz res~eito a disponente maior e capaz, esclarece-se 
que tal consentimento é comparáv~l por qualquer meio 
admitido em direito, 'com o que se pretende dar-validade 
a qUaiquer forma de aferição da yontade do "de cujus••, 
uma e outra desnestida dos habituais rigores, desc!e que 
tenha caráter de credibilidade. 

A aHnea "b" reproduz o item II, exigindo o consenti
mento expresso, manifestad_o por instrum~nto ptiblico, 
quando se trate de disponente relativamente incapaz ou 
analfabeto. A ajínea ''d'~ é o mesmo item liJ atual, com 
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nova redação. A alínea .. e,. corresponde ao item IV, mas 
a autorização do Diretor da InstituiÇão _o_nde tiver ocor
rido o óbito passa a ser necessâria somente na falta de 
responsáveis pelo cadáver, tornando-se dispensável nos 
demais casos, o que significa os procedimentos~ 

Os itens III e IV reproduzem, em substância, o art. 49 
da Lei n9 5.479/68, com ligeira alteração redacionaL 

Esse problema do consentimento ejou da autorização 
para a retirada de tecido, órgão ou parte do cadáver é 
um dos mais discutidos e importantes aspectos da ques
tão em foco. Abordam-no todos os tratadistas nacionais 
e estrangeiros que versam o tema bem assim todas as le
gislações. "Reconchece--se ... de modo geral- preleciona 
Luiz Roldão de Freitas Gomes, com Ruggiero e Pontes 
de Miranda- um direit_o_de disposição do_ próprio ho
mem em relação a seu cadáver, limitado por razões de 
polícia, de sanidade pública o_u, lato sensu, de moral e or
dem pública (Ruggie!'o), Os herdeiros não têm este dífei: 
to de disposição, "posto que, se o interesse público, pos~ 
sa a pessoa mais próxima; efetivamente, do falecido ter 
de dar o s_eu consentimento, ou opor-se, mostrando que 
não se justifica, ln casu, a execução aos costumes" (Pon
tes de Miranda)" Gomes, Luiz Roldão de Freitas. Obra 
citada, pág. 45). 

Javier Lozano Y Romén o inclui entre os principais 
problemas que podem surgir com o transplante de ór
gãos (obra citada, págs. 47 - 49). 

A Lei inglesa de 27-dejulho de 1961 prevê o Consenti
mento expresso pelo fornecedor, ou, a falta, e não cons
tando objeção, por quem tenha a guarda legal do cadá
ver (n9s 1 e 2). 

Na Suécia, segundo o Relator do Comitê do Minis
tério da Justiça da Dinamarca, de 12-10-66, supracitado, 
ao comentar a Lei n9 104, de 14-3-58, .. a preocupação 
primei rã. e essencial das autoridades é quanto à autorida
de da pessoa e de seus familiares para que se proceda à 
operação". 

Na Bélgica, por informaÇão do mesmo Relatório, ..... 
é aceita a retirada de órgãos de -pessoas quando da mor
te, caso exista consentimento da própria pessoa e de seus 
familiares". 

A Lei espanhola de 18-12-50 Contém, no art. 2', seme
lhantes disposições, o qtie também ocorre na Lei france
sa n' 76.181, de 22-12-76 (art. 29), no Decreto de 4 de ju
lho de 1975 da República Democrática da Alemanha 
(Capítulo I, Parágrafo I, n' I, sem previsão de interferên
cia da família) e em ouüõs estatutos. 

Nos itens IH e IV são transpostas as condições do art. 
4'~' da Lei n9 5.479/68, relativas à capacidade técnica 
comprovada do médico que vai realizar o transplante e à 
habilitação do Hospital pelo órgão competente. O novo 
§ 3' estabelece parâmetros rrifilimos ·para a Concessão de 
autoriziição a instituições que pretendam realizar ex
trações e transplantes, o que não faz a Lei vigente, que 
tudo remete, no particular, para a regulamentação. O § 
1 '~ transpõe a norma do art. 99 da Lei 'vigente, enquanto o 
~ 2', diferentemente do que hoje se estipula (art. 13), per
mite a extração mesmo em caso de suspeita de crime, 
com as condições acauteladoras de que não haja prejuíZo 
'para as investigações e medeie a autorização judicial. 

O Art. 3_9 incorpora o atuat art. 6', dispondo sobre a 
recomposição condigna do cadâver de que se fez ex
tração, cominando-se pena do art. 211 do Código Penal 
pelo descumprimento dessa imposição. 

Os arts. 4', 59 e 69 mantêm os arts;--59; 7' e 89 da Lei n'~' 

5.479, com previsões sobre comunicações sobre pessoas 
que fizeram disposíções para posfiDortem "(art. 49), trans
ferência de órgão para outro reCeptador em caso de in
compatibilidade (art. 59) e relatórios sobre transplantes 
(art. 6•). 

O art. 79 contém uma série de inovações importantes 
relativamente ao art. 10 atual, sobre extrações de tecido 
ou órgão do corpo humano vivo. 
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No caput figuram os requisitos gerais. Pelo item 1, só 
pode dispor de tecido ou órgão do próprío corpO vivo o 
disponente maior e capaz (comojã ~tâ no art. 10, aiput, 
da Lei n~" 5.479/68), de~idamente informado dos riscos 
prevlsfveís- da operação. \A cláusula é importantíssima, 
para-que o fornecedor não-aja_~'"'"no·eScuro~\ mas_ tenha 
noção das conseqüências "previsíveis" de seu ato. Deve 
ele ser inforriladO dos riscos inerentes a toda: círurgia e 
dos especiais da extração. t õ que pede a DOuúiria e pre
vêem muitas legislações. 
-o íieffi II, f.epetind-o o que jâ está diSpoSto no" f2'f do 
arL IQ da Lei n9_5.479/68, limita a possibilidade de ex
tração aos- órgãos duplos, tecidos, víceras ou partes. A 
razão é óbvia: minimiiú, para o disponente, ÇJS Í'Ísc-os e 
efeitõS negativos da extirpaÇão. - -

O item III, ao lrivés de falar apenas em exclusão do 
preju:fto ou mutilação grave para o- dispOnente- como 
está no"§ 2' ciO út. 10 da Lei n9 5.479/68- explicita me
lhor a exclusão dizendo: "não havendo risco previSível 
de morte ou de prejuízo graVe para a vida e a saúde do 
disponente". Mais explícito, igualmente, do que o dispo
sitíVo coÍ'relaio da Lei n' 5.419jó8 é o item IV, que exige 
que a extfaçãO (e o Cbns_eqnlúüe trãnsplante) correspon~ 

"dá a .uma ilecessiC!.ade terãpêutica com.-prOvadamente in
dispensável Para a·conservação-di-víd3 oU pãfa a conser
vação ou melhora da saúde do receptor. Tal fórmula, 
aliáS~ Se inspira-n-a SúgestãO de Carlos Maria Romeo Ca~ 
s3:6ãfl3. parã um texto- de -lei sObre transpla-rltes (obra ci~ 
tada, pãg. 174, art. 59), 

O item V traz inovação de grande alcance, e que pode 
COntriblilr -dci:1srVamente para afastar o espectro desc;W
miila-dof---daS-PosSIVeiS c-Oõ5e(jüênCi3s ne~o trans
plante para o disponente e sua família, do ponto de vista 
da vída, da saúde e da situa9ão econôm-ico·financeira. 
Estatui ele que se efetue a favor do disponente seguro 
contra risco de vida e de incapacitação físico-mental. 
Esse tipo de pÍ'evisãci existe na Lei meXkã.nã de 26 de ju
lho-àe- 1961~ sobre tranSPlantes de din entre pessoas vi
vas, art. 5~> (ín-JãVier Lozano Y Romen, obra citada, pág. 
180), na Lei italiana de 26 de junho de 1967-(a:rt. 124), 

--havendo garantias semelhantes no Decreto de 4-7-75, da 
República DemoCráfica da Alemanha (Capítulo III, pa
rágrafo 29f 

o item vr, finalmente, requer o consentimento prêvío, 
livre e expresso, do receptor, manifestado por ele mesmo 
ou por alguém que o represente de direito ou-de fato (po-

-_de estar -inomeOtimea-mente- lmpOSslbilitado d"e fazê-lo 
devido a seu estado de saúde), após informação médica 
adequada dos riscos e benefícios previsíveis. Esse ponto 
fundamental não goza de previsão expressa na lei vigen
te, o_ que é c::rlticado p_or _Luiz Roldão_de Freitas Gomes 

- (o6i-ã citada, pág. 56), que tainbêffi -ãOuz su8estão conii
tãnte do "Esboço de Legislações sobre Transplantes", 
preparado pefo Instituto de Patologia CíiúrgiCa de Ro
ma. As melhores leis so~r~ o assunto cohtêm regras a 
respeíto. 

Nova ê,-ainda, a permissão expressa de extração de ór
gão ou tecido para transplante de disponente menor, 
com as cautelas e restrições convenientes, como se dispõe 
no§ t,-

A eSpecificação, pelo disponente, do tecido, órgão ou 
parte a ser objeto de extração, é norma do§ 1' do art. lO 

da Lei n' 5. 479/68, que o§ 2' do artigo sob exame man
tém. 

O§ 3', por-sua vez, traz previsão sanadora de lacuna 
das normas vigentes, vinculando o médico responsável 
pela cirurgia à obrigação de prestar as informações ne~ 
cessãrias ao disponente, ao receptador, -e/ou a quem os 
represente ou assista, devendo, além disso, certificar-se 
de que os esclarecimentos foram entendidos, tudo peran
te duas testemunhas idôneas. Trata-se de garantias es
senciais, preconizadas em parte, em várias legislações, 
por exemplo: no Decreto n9 78.501, de 31-3-78, da 
França, art. I'; no Decreto de4 de julho de 1975, daRe-
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pública Democrática da Alemanha, Capítulo lll, pará
grafo 89; na Lei italiana de 26 de ju_nho de 1967, n' 2. 

O arL 89 recapitula e completa as condições para 
t~ansplan~e, incluindo entre elas, para maior_segurança, 

-a- do prévio exame de compatibilidade imunológica. 
Os arts. 10 a 14 não oferecem azo a maiores--comen

tários, à ~xc~ção do art. 12, que fixa o prazo de 180 (cen
to e oitenta) dias para a regulamentação da Lei, em ~a
téria= reconhecidamente complexa. 

Concluindo, esperamos estar dando positiva contri
buição para a _àperfeiçoamento normativo em área tão 
importante quanto complexa e delicada. Não se diga que 
as exigência.;; para extraÇão e transplante tornam os pro
cedimentós):omplicados-e íilviabilizam a realização des~ 
·sas Cirurgias~ Pelo contrário. Só o estabelecimento de ga
rantias seguras, ao lado de trabalho educativo e esdare
cedor perman-ente, poderá estimular o fornecimento de 
órgãos para transplante, quer em vida quer para post 
mortem. 

Esperamos, assim, contar com o apoio dos ilustres 
membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputa
dos, que enriquecerão o projeto com suas valiosas con
tribuições. 

Sala das Sessões, 14 de novCiribro-de 1984. -=---Gastio 
Müller. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.479 DE 10 DE AGOSTO DE 1968 

Dispõe sob~_ a retirada e transplante de tecidos, 
õrgios e partes de cadáver para finalidade terapêutica 
e científica, e dá outras providências. 

_Q Presidente_ da República 
Faço_ saber qu~ o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. ]I' A disP,osfção_gratuita de uma ou várias partes 
do corpo, post morrem, para fins terapêuticos é permitida 
na forma desta I,.ei. 

Art. 29 A retirada- para os fins a "que se refere o artigo 
anterior deverá ser precedida da prova inconstestável da 
morte~ 

§ \9- .u Vetado 
§ 29 =""" ,.-.=-Vetado 
§ 3~>- ... Vetado 

Art. 39 A permfssão para o aproveitamento, referida 
no art. 1~>, efetivar-se-ã mediante a safísfação de uma das 
seguintes condições: 

1 -Por manifestação expressa da vontade do dispo
nente; 

II - Pela manifestação da vontade, através de instru
mento público,- quando se tratar de disponentes relativa
nente incapazes e de analfabetos; 

III -Pela autorização escrita do cônjuge, não separa
do, e sucessivamente, de descendentes, ascendentes eco
laterias, ou das_ corporações religiosaS ou civis responSá
veiS pelo destino dos de_spojos; 

rV ...:._Na faitá de respOnsáveis pelo cadãver a retirada 
somente poderá ser feita com a ·autorização do Diretor 
da Instituição Onde ocorrer o óbito, sendo ainda neces
sária esta autOriZação nas condições dos itens anteriores. 

Art. 4~> A retirada e o transplante de tecidos, órgãos e 
partes de cadáver, somente poderão ser realizados por 
médico de capacidade técnica comprovada, em insti
tuições, públicas ou particulares, reconhecidamente idó
neas e autorizadas pelos órgãos públicos comPetentes. 

Parágrafo únicO. O transplante somente será realiza~ 
do se o paciente não tiver possibilidade alguma de me
lhorar através de tratamento médico ou outra ação cirúr
gica. 
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Art. 59 Os Diretores de Institutos Universitários e 
dos Hospitais devem comunicar ao Oiretor da Saúde 
Pública quais as pessoas :que fizeram disposições, pa~a 
po,çt mortem. de seus tecidos ou órgãos, com destino a 
transplante e o nome das instituições ou pessoas contem
pladas. 

Art. 69 Feita a retirada, o cadáver será condigna
mente recomposto e entregue aos responsáveis para o se
pultamento. 

Parágrafo único._ A infração ao disposto Õeste artigo 
será punida com a pena prevista no art. 211 do C6digo 
Penal. 

Art. 7"' Não havendo compatibilidade, a destinação 
a determinada pessoa poderá, a critério do mêdico-chefe 
da Instituição, e medinte prévia disposição ou autori
zação de qUem de direito, ser transferida para outro re
ceptor, em que se verifique aquela condição. 

Art. 8~ Os Diretores das instituições hospitalares ou 
institutos universitários onde se realizem as retir~dãs de 
órgãos ou tecidos de cadáver com finalidade terapé~tica 
remeterão ao fim de cada ano, ao Departamento NaCio-
nal de Saúde Pública, os relatórios dos-atos át(frg1cos re.:. 
lativos a essas retiradas, bem como _os resultª-dos dessas _ 
operações. 

Art. 91' A retirada de partes do cadáver, sujeito por 
força de lei à necropsia ou à verificação do diagnósticO
causa mortis, deverá ser autorizada pelo médico-legista e 
citada no relatório da necropsia ou da verificação diag
nóstica. 

Art. 10. _I:: permitido à pessoa maior e capaz dispor 
de órgãos e partes d.o corpo vivo, para fins humanitários 
e terapêuticos. 

§ )'i' A autorização do disponente deverâ especificar 
o tecido ou órgão, ou a parte objeto da retirada. 

§ 2'i' Só é possível a retirada, a que se refere este arti
go, quando se tratar de órgãos duplos ou tecidos, vfsce
ras ou partes e-desde que não impliquem em prejuíió ou 
mutilação grave para o disponente e cOrresponda~ uma 
necessidade ter_apêutica comprovadamente indispensá
vel, para o paciente receptor. 

Art. lI. A infração ao disposto nos arts. 2'i',_3'i', 49 e 
S'i' desta lei serã punida com a pena de detenção de um a 
três anos sem prejuízo de outras sanções que no caso 
couberem. 

Art. 12. As intervenções disciplinadas por esta lei 
não _serão efetivadas se houver suspeita de ser o dispo
nente vítima de crime. 

Art. 13. As despesas com as retiradas e transplantes 
serão disciplinadas na forma determinada pela regula
mentação desta lei. 

Art. 14. O Departamento Nacional de Saúde Públi
ca será o órgão fiscalizador da execução desta Lei. 

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o dispos
to nesta Lei no prazo de 60 (ses-Senta) dias, a partir da 
data de sua publicação: 

Art. 16. Esta Lei entra,rã em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas a Lei n'i' 4.280, de 6 de Õo
vembro de 1963, e demais disposições em contrâriQ. 

Brasilia, lO de agosto de 1968; 147"' da Independência 
e 8Q9da República.-~ COSTA E SILVA- Luis An
tônio da Gama e Silva - Leonel Miranda. 

(Às Comissões âe Constltufçào e Justiça e de Saú~ 
deJ -

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santi!lo)- Os pro
jetas lid_os serão publicados e remetidos às c.omissões 
c_ompetentes. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a 
mesa, projeto de resolução que vai ser lido pelo Sr. IY~ 

Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

t! lido o seguinte 

-PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 74, DE 1984 

Altera os arts. 5J:z, -513, e 514 d~ Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, aprovado pelaRe-
solução n~' 58, de 1972 e dá Qlltras providências. 

O -senado Federal ~esolve: 

Art. IY Osarts.SI2,SI3e5t4doRegulamentoAd~ 

rT\iitiStrativo _-do Sen3do Federa"!, aproVado pela Reso
lução n9 58, de 1972, passam a viger com as seguintes al
terações: 

.. Art. 512. O Centro de Informática e Proces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODA
SEN e o Centro Gráfko do Senado Federal- CE-
G RA F, gozarão de autQnomia a4ministrativa e .f.i.~ 
nanceira nos termos do art. 172 do_Oecreto::lei n_9 

_ _zoo, de 25 de fevereiro de 1967, ~m-_areôªção dada 
P"i::lo Decreto-lei n'i' 900, de 29 l!e_se!e~,bro de 1969, 
observadas as_ normas .estabelecidas em A-tos pró
prios, que disciplinarão, entre outras ~aiérias, as 
referentes ao desdobramento da estrutura adminis
tr~tiya, à nat_ureza, organização e atribuições dos 

-,cargos_e empregos e o regime Jurídico _dq pessoal, 
obedecidas a estrutura de administração e dispo
sições específicas eStabelecidas neste Regulame.nto 
Administrativo. 

§ 1 'i' os A tos próprios referidos neste artigo, e 
suas alterações, serão aprovados pela Comissão Di
retora do Senado Federal. 

§ 2~' A- autonomia -financeifa do P'RODASEN e 
do CEGRAF será assegurada_ n_a for_ma do§ 2'~ do 
a_rt, 172 do Decreto-lei n'i' 200, de 25 de fev~reiro dt; 
1967, com a nova redação dada pelo Decreto-lei n~'. 
900, de 29 d_e seteml;no _dç ,t 969, ficand9 a,Çprni~sào 
Diretora do Senado_ federal autorizada a instituir 
Fundos especiais, t;Ie natureza contãbil, a cujo cré
dito serão levados t-OdQs os recursos vinculados às 
atividades- desses ói-gãos, orçame!llãrios e éx.tnl
orçame.ntâriOs, inclusive a receita própria. 

§ 3'i' A Comissão Diretora do S,enad~ F~?d~al 
determinará a inclusão, anualmente, no orça_mento 
do Senado Federal, de dotações destinadas a ocor
rer despesas dO P-RODASE~ e qo~ CEGRAF, as 
quais_ constituirão recursos dos Fundos. Especiais_ a 
que se refere o parágrafo anterior. 

§ 4'i' Os orçamentos, bem como suas alterações 
no decorrer do exercício, relativos aos-Fundos espe
ciais a que se refere o § 2'i' deste artigo, serão elabo
rados com observância da mesma sistemática do 
orÇaminto Geral da União e serão aprovados pela 
Comissão Diretora do Sinado -l;~c:le.ra_l. 

§ S'~ Será apresentado, mensalmente, ao )'i' __ Se
cretário do Se-nado, um relatório de Auditoria sobre 
as cuntas do PRODASEN e do CEGRAI'. 

Art. 513. Os ÇOriselQos de Supervisão do Cen
tro Gráfico do Senado Federal (CEGRAF) e do 
Centro de fnformática e Processamento de Dados 
do Senado Federal (PRODASEN) serão presididos 
por um Membro da Comissão Diretora, por ela in
dicado e integrados. cada um, por quatro membros 
designados pela Comissão Diretora, dentre funcio
nário_s do Senado federal, em atividade e pelo 
Diretor-Executivo respectivo, na qualidade de 
membro nato. 

Parágrafo Único. O Díretor-Executivo do 
PRODASEN e o do CEGRAF não terão direito a 

- voto ilas reuniões dos respectivos Conselhos de Su:-
pervisão. • 

Art. 514. O Diretor-Ex.ecutivo do PRODA
. ..; SEN e o do CEGRAF serão indicados pelos respeC-
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tivos Conselhos de Supervisão, e nomeados ou ad
mitidos para cargo ou emprego de Di:reção previsto 
no Quadro de Pessoal específico, Presidente do Se
nado, ouvida a Comissão Diretora, de conformida~ 
de com o regime jurídico previsto a ser estabelecido 
nos Atos próprios. 

§ l' O emprego ou cargo a que se r~fereestear
tigo podeiá ser exercido por servidor do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. 

§ 2'i' Na hipótese de emprego de direção, regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho, o Servidor 
contratado nas condições do parágrafo anterior, en
quanto permanecer nessa situação, ficará afastado 
do seu cargo efetiVo e, em· c-onseqUência, do respec
tivo regime estatutário, sem prejuízo dós direitos ?. 
Progress-ão e Ascensão Funcionais, r! a fOrma dare
gulamentação específica, e do cômpntn de tempo de 

-"i s'erviço para-os efeitOs de aposentadoria e disponibi· 
lidade. . 
--· 3' ....... _ •.•.. , ................. __ _ 

§ 4• 

§ s• 

Art. 2~ Na hipótese de modificação do atual regime 
jurfdico de qualquer dos órgãos de que Wlta esta Reso
lução, o A to próprio disporá sobre a opção pelo novo 
sistema, garantida aos não-optantes a permanência na si
tuação em que se encontram, integrados os respectivos 
empregos na parte Suplementar do Quadro Permanente 
do órgão próprio de lotação, para fins de e~tinção à me-
dida que vagarem. · 

Parágrafo Único. Verificada a modífbaçã.o do regí
mejurídico previsto neste artigo, a transformação dos 
empregos dos servidores optantes, em cargos deidêntica 
natureza, far-se-â mediante Ato da Comissão Diretora 
do Senado FOOeral. -

ArL 41' A Comissão Diretora do Senado _Federal 
disporá sobre a execução desta Resolução, no prazo de 
60_ (sessenta) dias, contados de sua publiCJ.çã_o. · 

Art. S'i' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

ArL 6'- Revoga-se as disposições em contrário. 

PARECER DA COMISSÃO DIRETORA 

Sobre modificação do reglint- jurídico dos servido-
res do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF. 

Relator: Senador Milton Cabral 
O OiretQr Executiva: do Centro Gráfico-do Se_nado Fe-_ 

deral- CEGRAF, endereçou ao Presidente, desta,Casa_ 
uma exposiçã~ de motiv•JS, em nome dos s~·rvidores da
quele Órgão, reiVindicando a modiftcaÇào do regime 
jurídico dos mesmos, para o estatutário. 

O Presidente, decLarando que a .. medida é de mereçer 
acolhida", d-esi_gnou uma Comissão composta do 
Diretç.r~Geral: do Consultor-Geral, do Diretor da Asses
soria_ e-do Óirt::tor ExecutivO do CEORAF para exam-i
nar a pretensãO, apresentando sugestão conclusiva; den~ 
tro do prazo estipulado por ele, de sessenta d_ias. 

A- COmissãO elaborou um alentado ~rabalho, através 
do qual concluiu pela viabilidade jurídica da postulação! 
uma vez que, ein relação aos Órgãos Supervisionados do 
Senado, ainda nã.o_ se operou a aplicação da sistemãtica 
classificatória resultante dos principias _estabelecidos 
pela Lei n9 5.645, de 1970, sendo facultado, portanto, à 
Admi~istraçào proceder à alteração do regime jurídico 
de qualquer um desses Órgãos Supervisionados~ 

Veriftcada, assim, a possibilidadejurídíca da alteração 
pretendida, passemos ao exame da medida sob a ótica d_o 
interesse econõmico-administrativo. 
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Servidores submetidos a regimes _jurjdicos _distintos 
convivem. hoje no _me~mo ambient_e de trabalho, reali
zando tarefas an:1logas_ Esta dua\idade_de regimes propi
cia diferentes_ padrõ_es_de prerrogativas e, não raro, te
mos assistido à assimilação das vantagens de um regime 
pelo outro. 

Atualmente \'árias vantagens típiCas-do regime estatu
tário já se eSt:enderam ao pessoal trabalhista dos Órgãos 
Supervisionados, em razão de concessões outorgadas 
pelo Poder Político na Administração e, em decorrência 
das normas celetistas, se incorporaram, definitivamente, 
aos respectivos salários, gerando discrepância em re
lação aos vencimentos de seus colegas regidos pelo Esta
tuto e, em conseqilêncía, descontentamento destes, por
que não podem atingir as-varifãgens daqueles, cerceados 
como estão pelas normas rígidas da legislação específica. 

A habitualidade do pagamento -das vantagens traduz
se em inCorporação das mesmas aos salários, de acordo 
com a pacífica jurisprudência trabalhista. A Adminis
tração se vê, assiin, impote"ilte para igualar a retribuição 
mensal de seus servidores, já que não lhe é licito majorar 
os vencimentos dos funcionários. Diante disto, para que 
se eliminem as distorções e a insatisfação atualmente 
existente, a solução proposta é aceitável e até mesmo re
comendável. 

Nos c~sos em que se apresentarerl] essas distorções sa
lariais.- quando da aplicação do reposicionamento suge
rido, dever-se-á, sem prejufzo do siste~. garantir ao ser
vidor a percepção da eventual diferença, como vantagem 
nominalmente identilicáVCJ, à semelhança da adotada 
com a Lei ComPlementar n"' 10, de 1970, aplicando-se 
em cada hipótese o critério- de absorções percentuais in
cidentes nos futuros aumentOs gerais de vencimentos dos 
funcionários públicos federais. 

Sob o ponto de vista econômico a medida representaiá 
para a Casa significativa redução de gastos. ~que, no re
ginie celetista vigente, o CEG RAF é compelido a efetuar 
o recolhimento mensal correspondente à parcela "em
pregador" das contribuições pievidenciárias, o que re
presenta, partindo dos elementos relativos ao mês de ou
tubro último, Cr$ 211.645.292,00 (duzentos e onze mi
lhões, seiscentos e quarenta e cinco mi1, duzentos e no
venta e dois cruzeiros); -

Além disto, fai o CEGRAF, tamb-éri1 mensalmente, o 
1epósítQ do Fundo de Gã.Tantía Por Tempo dC-Servíço 
da ordem de 8% (oitO PõiceT!1o) sobre o salário de cada 
empregado. Tomando-se por exemplo a folha correspon
dente ao mês de outubro passado, tal recolhimento signi
ficou Cr$ 156.178.784,00 (cento ·e cinquenta e Seis mi
lhões, cento e setenta e oito ffiil, setecentos e oitenta e 
quatro cruzeiros). _ 

Somados os dois enc3.rgoS, SOin'eOte -ar, o CEGRAF 
despendeu no referido mês do_ outubro Cr$ 
336.824.076,00 (trezentos-e trinta e sCi.úliilhões, oitocen
tos e vinte e quatrO mil e setenta e seis cruzeiros). 

A transformação pretendida, se adotada, resultará em 
substancial redução de gastos, pois os encargos sociais 
baixariam, em relação ao exemplo citado, para CrS 
61.378.484,00 (sessenta e um milhões, trezentos e setenta 
e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro cruzeiros). Ao 
longo do corrente exercício, a previsão de despesas com 
tais encargos é da ordem de CrS 2.782.056.542,00 (dois 
bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões, cinqUenta e 
seis mil, quinhentos e quarenta e dois cruzeiros), 
reduzindo-se para CrS 534.092.039,00 (quinhentos e trin
ta e quatro milhões, noventa e dois mil e trinta e nove 
cruzeiros), se se proceder à modificaçãõ do regimejuridi~ 
co. 

Em resumo, a mudança do regimejuridico, se, por um 
lado, trará ao servidor maiores beneficias no que diz res
peito à estabilidade e aposentadoria, por outro lado 
acarretará para eles a perda dos estipêndios do 13"' sa
lário e as importâncias -indenizatórias do Fundo de Ga
rantia por TempO de Serviço. 

DIÁRIO~ DOCQNGB.ESSO NACIONAL (Seçãa .11) 

___ Evidençia_--:se~ portanto, ~_v_ista -~o quadro vigen~e, ma
-rlifesta_ cÕffipe_~SciÇão, em le~rno~_~b~9_l_uto§, ~~tre ~s van
tag~~~ de~~ r~g~~-~ as-de outro,_equilibradas por be
neficias já alcan~âoS. 

Por todo o exposto, somos de parecer favorável à alte~ 
ração do regime jurídico dos servidores do CEGRAF. 
Para taoto, oferecemos o anexo projeto da resolução, 
que objetiva modificar preceitos constantes do Regula
_l}le_nto Administrativo do Senado, aprovado pela ResoM 
1 ução n'~ 58. de 1972, em sua Seçào V, referente aos Ór
gãos Supervisionados. Superada esta etapa inicial, cabe
rá a esta Comissão Díretora, com respaldo em sua com
petênCia- legal, baixar o Ato respectivo, estabelecendo 
nova estrutura administrativa dO CEGRAF, consubs
tanciando a alteração do regime jurídico deS!=U pessoal. 

t o parecer: 
Sala da Comissão Diretora, de de 1984. 

:-:--_ Moacyr J)_aJ~~~:, J>resic;lente - Milton Cabral, Relator 
-;__ Lomanto Júnior- Lenolr Vargas- Henrique San
tillo. 

O SR .. PRFSID~E (Henrique Santillo)- O proje
to que vem de ser lido após publicado e distribuído em 
avulsos licarã sobre a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões 
a fim de receber emendas, após o que será despachado às 
-omissões comp-etentés. 

_ O SR.P.RESIDENTE (Henrique Santi!lo) .,-A Presi
dência: convOca sessão ex.traordinãria a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minytos, destinada à apreciação das se
guintes matérias: 

-Projeto de Le_i_ c:ta Câmara nts, 192, de 1983 e 153, 
de 1984; e 

-- Partes do Projeto de Lei do Senado n"' I 53, de 1984-
DF. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santíllo) -.Hã ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
por ceSSã_o do nobre _Senador Hélio Gueiros. 

O SR. JORGE KALUME (PDS'- AC. Pronuncia o 
seguinte discUrso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A ar_te traz em seu cerne _a id~ª da paz. SobrePõe-se 
IJlajeStosa à_~ -yiCisSitu_des mi.indiais. ~ trégua em si nl.es
na_ por Sua magía- e encantamento. 

Desta tribiJna, aproveito o ens_eJo para deixar registra
da nos anais desta Casa, a atuação de um jovem e excep
cional artista, Emílio de CésaÍ', PiOfessor da Escola de 
Música de Brasília e Regente Titular da Orquestra do 
Teatro Nacional de Brasília desde 1981. 
~-~at_ural do Rio de)_aneiro, formou-se em Regência, 

eõmpbsiçào e Canfo pera·-universídãde de Brasília em 
1975 e em Cu-rso de Aperfeiçoãrrieilto no Robert -SChu
mam Jnstitut na cidade de Dusseldorf, Alemanha, a nível 
de pós~graduação_. concluídQ em 1_981_. · 

Músico- Crudito -de inegável brilho, tem com a humil
dade própria dos .. g-randes", honrado a nossa Pátria in
ternacionalmente, com a qualidade do seu trabalho e a 
segurança de sua regência. 

EnleVou-rios, r-eCentemente, a beleza do seu desempe
nho, ao ser encenada na Sala Villa-Lobos do nosso Tea
tro _Nacional, a famo_sa ópera negra norte-americana 
.. Porgy and Bess", que o teve como Diretar Musical e 
Regente. 

.Regeu nO dia 9 do corrente, a Orquestra Sinfônica de 
Córdoba, na Argenti"na, atuando como convidado, ou 
.. guest conductor", como se lê nos programas do mundo 

_inteiro. 
A S de dezembro deste ano, atuará na Orquestra Sin

fônica da Bahia, em Salvador, quando por certo, se ha
verá magistralmente, extraindo dos críticos e público -
elogios insofismáveís. 

Emílio de Cézar é filho do estimado casal Esaú e Mari
lisa,_sQbrinho do_ talentoso e mundialmente conhecido 
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Ma~stro El_eaz~r de Çafyalho e pLSado,~OrJ?- a pianista 
Lella de-CarValho. - - - - -

Em 1966, foi produtor da então RádiO Educadora de 
Brasília, hoje Rádio MEC, dirigindo um programa de 
música clássica. 

O Sr. Almlr Pinto --Permite V. Ex• um aparte1 

O SR.. JORGE KA_LUM_E - Çom muito prazer, 
no~re colega cearens~. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Jorge Kalume, V. 
Ex' faz hoje timi-Comtinícação à Casa que nos deixa, a 
nós cearenses, muito satisfeitOs,- pOrque V. Ex• traz o 
nome de um jovem e ialentoso·maestro na divina arte da 
Música cuJo pai, av6S e uin tiO são-nascidos na terra co
mum, no nosso Ceafá. Elea_:z:ar de Carvalho é filho da ci
dade de Guatu. Eu tive, por algum tempo, a sorte de ser 
médico da mãe de Eleazar e da mãe do Esaú, este jorna
lista, hoje Pres_idente do Comítê de Imprensa do Senado 
Federal. O irmão do Esaú sempre me procurava para 
que ê-u desse instruções médicas a sua veneranda mãe 
que, duran'e algum tempo, foi minha cliente, como já 
disse, lã em Fortaleza. Quero felicitar o jovem maestro e 
o jornalista- Esaú Caivalhot porque assistia este moço, 
não fa'z muito, talvez uns 30 dias, aqui em Brama, regen· 
do uma orquestra_ de jovens na Escola de Música de 
Brasília, quando ta!}lbém estreava como musicista ao 
piano a filha da nossa Secretãria de Educação de 
Brasflia, Eurides Brito, menina talentosa que, naquela 
nOite, inCOiporãv.ã-se ã.o conjunto regido pelo maestro 
cearense e deixando uma boa impressão naquela noite 
agradável que todos n6s assistimos em beneficio da Casa 
do Ceaiá. Isso é preciso iilostfar, porque o Esaú, hoje, é 
o yicç-Presidente do Çonselho Comunitârio da Casa do 
Ceará, e o Seu filho, em homenagem ao pai e à Casa que 
ele representa como vice-Presidente do Conselho Comu~ 
nitârio, Tez esse cOitC.!rto- na Escola de Música de 
Brasília, em benefício da Casa que recebe o nome do Es-
tado que serviu de berço a seu pai, a sua av6 e a seus tios. 
Minhas felicitações li V. Ex• pelo oportuno discurso que 
pronuncfa nesta tarde. 

O SR. JORGE KALUME -- Efetivamente, nobre Se
nador Almir Pinto,_ o nosso objetivo não é s6 homena
gear, mãs também estimular esse jovem maestro que, 
apesar de se encontrar apenas há 3 anos à frente da Or
questra Sinfônica de Brasília, já realizou proficuo traba
lho, já ofereceu relevantes serviços a-essa arte incomen
suráveL Daí porque resolvi vir à tribuna homenegeã-lo e, 
através da sua pessoa, todos os musicistas de Brasília. 
Portanto, a V. Ex•, por esta prova de solidariedade e seus 
coestaduanos, o meu muito obrigado. 

Na Escola de Música de Brasflia, regia com regulari
dade uma o:rquestra de alunos em audições públicas. Es
tevç_ por vários anos na direção do coral do CEUB, que 
ele próprio fundou naquela Universidade. 

Ao voltar da Alemanha em 1981, excursionou por 
todo o País, maravilhando os brasileiros com a sua ge
nialidade. 

Pelo muito que tem feito de Cézar, em prol da música 
e da cultura, a ele rendemos o nosso preíto de homena
gem. Fê-lo também, o Governo do Distrito Federal que 
com justiça, acaba de admiti-lo na Ordem do Mérito de 
Brasília, no Grau de Cavaleiro. 
- Emílio De Cézar completa três proficuos anos como 

Titular Regente da Orquestra do Teatro Nacional de 
Brasília, embevecendo a sociedade desta Capital com a 
riqueza de_ suas execuções, tal qual Orfeu que amaciava 
instintos com a sua lira, adoçando sentimentos, mostran
do a correspondência estreita e profunda que existe entre 
os-seres e a música. Esta, pode-se dizer, é um modo de 
adornar momentos, suavizar as relações sociais, de com
preender o homem. Dignifica-o. Toma-o mais semelhan
te a Deus. Daí, a sua eterna necessidade. 
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O Sr. Gastio MWier - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço o nobre Senador 
Gastão MUller. 

O Sr. Gutio MUller- Nobre Senador Jorge Kalume, 
em primeiro lugar, quero manifestar o meu aplauso pes
soal ao jovem maestro, vamos dizer1 brasili~nse, ligado 
por laços de familia a uma pessoa muita querida no Se
nado, o jornalista Eça6, aqui presente no mom-ento, que, 
com o pai, deve estar orgulhoso do seu filho, do seu tra
balho admirável em nome da cultura. De modo que, 
como Lfder do PMDB, no momento, e como Senador, 
pessoalmente, quero congratular-me com V. Ex• pela ini
ciativa de assi_n3.1ar um fato tão agradável para nós to
dos~ Como representante do PMDB, eu falo em seu no
me, e também o PMDB fici\ satisfeito com esSa manWes
tação de cultura, de inteligênci"a:; de vocação artísiic_a de 
um joveQ"i que_ -só pode _o B~asil_ orgulhar-se dele e sua 
fainília também. Erã o que eu_ tinha a dizer. -

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado aY Ex• 
Efetivamerite, ~-jove-in ~egente seguiu a conduta de 

seus a_ntepassados e _de seus famili~res-_ presentes, confor
me aparte do estimado -~alega Almir Pinto. E seguiu 
mais, o pensamento de um grande ma~tro, de que pro
cure primeiro as boas çoisa_s do. es_pírito, que o reSto virá, 
ou não lhe farâ fa1ta. Portan,tQ, é dejustiça que se exalte 
nesta oportunidade esse gênio da música brasileir~ que é 
de Cézar. Oai porque eu me encontrar nesta tribuna. 

Parabi=ns, Maestro Emílio de Cézar e_anônim_os. ~usi
cistas, que vida_ afora, através c;le sons maviosos, forjam 
um mundo m_elhor e r:nai~ humano! . _ _ . 

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

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Cooperativismo de Eletrificação_ Rural tem enfrentado 
uma luta inge_n.te em noss-o= País para sobreviver e 
consolidar-se. 

Contemplado na legislação como instrumento priori
târio do desenvolvimento energéticb na áreã. rural, deve
ria estar consolidado no Brasil inteiro; em franca expan
são, e não como ainda está, lutando para garantir-es
paços de sobrevivência. E por' quê? 

Será por inadequação de suas formulações para a 
energização rural? Serâ por incompetência de suas lide
ranças na condução dos negócios de _suas cooperativas? 

Será porque haja soluções melhores para energização 
rural do Que as cooperativas? 

Não! 
Nenhum desses problemas bãsicos "nunlei'ã o Cciopéra: 

tiVismo-de eletrificação- rural. Por incrível que pareça, é 
de exclusiVa responsabilidade do Governo Os pCrêalços 
por que passa esse segmento do cooperativísril.O brasihii
ro. 

Vejamos porque: 
Quando a lei definiu que as atividades no campo da 

eletrificação rurãl deveriam"'se· realizar essencialfuente 
através de cooperativas de eletrificação e lridustriali
zação organizadas~peios agricultores e pecuaristas e nãó 
pelas empresas estatais e sua subsidiárias, CoRsa-grava 
uma vontade do Estado ejmpunham uma -obrigação ao 
Governo que, ariles de Ser disCutida, teria de-ser acatãda 
e executada como ê irilperativo ti.ã.s democracias. 

Não foi o Que acOnteCeu. A todo-po-derosa tecnocracia 
então emergente, resolveu de forma diversa: Lei? Ora, a 
lei! 

Se a lei mandava, o funcionáriõ-podia desmandar, e de 
desmandos se fez a ação-do Governo na área da eletrifi.: 
cação rural. E ainda se fãz. 

Havendo recursos financeiros para a -eletrificação ru
ral por cooperativas, na fase inicial do processo. e não os 
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havendo para os concesSionârios. eStes partiram para 
uma fórmula esperta: montavam programas de expansão 
de seu sistema de distribuição, a copiaVam a estes progra
mas um certo número de consumidores rurais e, com es
tes, criavain cooperativas fictícias, eXistentes apenas no 
papel, com aúnica finalidade de abiscoitarem os recursos 
que a eles, concessionários, não se destinavam. 

Irresponsável burla lei, Sr. Presidente. Srs. Senadores. 
Com o passar dos anos, algumas dessas cooperativas 

tomaram consCiência de que podiam existir e: por si mes
mas. procuraram viabiabilizar expansões e assumir ser
viços. Desconheciam. porém, que como estavam éstrutu
radas poucas seriam suas chances de sobrevivência autõ
noma. Poucas não, nenhuma! Ficaram irremediavelmen
te cOridenadas à tutela dos concessionãrios, ·pagando, 
mUitas vezes, para trabalhar para estes.-

Hoje, os próprios tecnocratas das estatais de eletrici
dade, que são os exclusivos culpados de as cooperativas 
-se- encontrarem em dificuldades, vivem ·a criticã-las e 
procuram prescrever eles próprios remédios para o'Cdo
perativismo que adoentaram, por certo, para com este 
.~cabarem de vez. Estes tecnoçratas são çomo os- gatos, 
_homens de sete fôlegos. -~ _ 

Quando o novo Governador de São Paulo assumiu o 
Palácio doS Bandeirantes, as cooPerativas- de eletrifi
cação r:ural_ suspiraram aliviadas naquele Estado. Afinal 
de contas, o Senador Franco Montoro sempre forã um 
ardoroso defensor do co_operativismo de eletrificação rU
ral, sendo ele mesmo associado de uma ccroperativa em 
ItapeceriCa da Se:rra, e comparecendo às assembléias ge
rais com uma admirável freqUência. 

Lembram os companheiros daquela cooperativa que 
quando a LIGHT tentou liquidâ-la foram o Sendor 
frB:nco Montara e o Ministro Castro Neves, de saudosa 
memória, C!Ue assumiraffi a defesa da _t;:ooper3tiva e com 
um deitado iiDpressionailte expulsaraom a UGHT de lã. 
Lembram, ainda, que é de autoria do Senador Franco 
M ontoro-projeto de lei dispondo sobre a_ ampliação dos 
limites de carga hidroelêtrica, para sistemas geradores de 
cooperativa. Não es_tã, pois, sob suspeição o Governador 
Franco Montara de ser. antiCooperativista. Não, 
s3beiTi0-lo- cõinprorrietido com as bases sociiãiS do seu 
Estado, democrata provado que é. Acontece, todavia, 
que os tecnocratas, encravados na estrutura da CESP e 
ELETROPA U LO, mantêm fogo cerrado contra as coo
perativas de eletrificãção rural daquele Estado, tendo já 
conseguido fechar algumas. 

Episódio "recçnte. revela_ bem como isso _funciona: as 
cooperativas de São Paulo, tendo ciência de que o_ Minis
tro César Cais constituiria um gFupo de trabalho para es
tudar reivindicações do- cooperativismo_ de eletrificação 
rural, solicff3.rãnl que alguém do Estado participasSe 
d'essê grupo· como convidado, pois esse Estado é sabida
mente pioneiro no Brasil em programas de eletrifiC3ção 
rural cooperativado. Com muita piõ.dênciã surgiram no
mes de funcionâriOs das concessionâi'iâs dentre os que 
mantinham tratamento isento para "coin ela. 

Recebo, agOra, da frente parlaRJ.entar co~perativista· a 
denúncia de que, não só deixou de ser indicado qualquer 
dos_ nomes propostos pelas cooperafFias, coinO -não se 
sabe porque iridicou~se alguém radicalmente anticoope
rat1VIsta ·a- pOntO de receber o veto da unanimidade ~.t;Sta. 
oenlrn.cTas chegam -de quase todos os Estados dQ_ f_a!$ 
sobre perseguições de_concessionãrias à$ CQopçrativas de 
eletríficaçãO runif, as quais, desamparadas POr tOdos, re
correm aos cooperativistas do parlamento em busca de 
algum socorro. 

O Sr. Vlrgfiio Távora- Permite V. Ex• .um aparte? 

O SR._ MARTINS FILHO - Com todo o prazer, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Imagine V. Ex•, que cita o 
exemplo de São Paulo. onde o cooperativismo tem eSsa 
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lbrça e essa organização~ o que sucede nos pequenos Es
tados, como o nosso e o de V. Ex•, quanto a essas coope
rativas. Quando Governador, as maiores dificuldades 
que tivemos nos programas de eletrificação rural foram, 
justamente, aquelas criadas pela mã estruturação dessas 
cooperativas, pelo mau entendimento entre elas e os con
cessionários e por que rião 9izer, fazendo coro com V. 
Ex•, pela má vontade- está tudo no "mal"- 1xistente 
desses concessionãrios para com essas cooperativas. a 
um mal generalizado em todo o Pãís e só mesmo uma 
medida e:;nergêtica, que parta de um movimento, como o 
que V. Ex• há pouco se referiu, do Parlamento e das au
toridades maiores do País, pode, realmente, pôr cobro, 
ao eStado de coisa que só· tende a se agravar. O seu dis
curso merece elogios encomiástícos, mas gostaríamoS de 
lbCLQizer que muitO, muito mesmo terã que se fazt;r, para 
vermos funcionar as cooperativas de eletrificação como 
em outros países_ já tivemOS ensejo de _verificar. 

O SR. MA-RTIN~ FILHO - Recebo e incorporo, ~o 
meU 'pronunciaffienio, o aparte de V. Ex•, nobre Senadôr 
Virgílio Távora. 

'CíÜ!Í O Estado de São Paulo por ser governado. por um 
elemento- vincllládo oU filiado ao meu partidO, o PMDB, 
C vejO'Qt.iCtiiinéril V. Ex•, homem do Govúno, retnnhect 
o estado de penúria e de dificuldade em que se encontr~ 

-o" cooperativis-mo de eletrificaÇãO rural nO Brasil. 
COnffntiO, Sr. Presidente: 

- O Ministério da Agricultura que, por determinação le
gal, devia lutar pelo fortalecimento do cooperativismo 
de eletrificação rural, aliena-se com indiferença, pois tal
vez nem saiba que cooperativismo é ·esse. 

O fato novo e alvissareiro que ocorre no setor é o en
gajamento do ilustre Ministro das Minas e Energia, Se
nador César Cais., na defesa do cooperativismo de eletri
ficação. Tem o Sr. Ministro visitado cooperativas, tem se 
informado sobre seus problemas e _suas possibilidades e, 
sobctetudo, tem tomado medidas con.c~tas em_ bi;neficip 
desse movimento. Já garantiu o limite de 2 megawatts de 
carga para geração hidráulica de energia elêtrica pol 
cooperativa_ e instituiu um grupo de trabalho no Minis
têrio com a incumbência de estudar reivindicações desta. 
S. Ex•, que deverá reassumir sua cadeira nesta Casa, 
após deixar o Ministério, jã nos comunicou. _aliás, que 
ingressará na Frente Parlamentar Cooperativista, au
mentando o nosso número no País. pois o Senador AI

-mff Pinto, aqüi prese ri te, é cooperativista jurado aqui ou 
õOde estiver. - -

Como se vê, as cooperativas de eletrificação.rura_l ga
nharam urit importante aliado. Acreditamos quê o Sr. 
Ministro- conseguirá. antes do fim do Govenw, c:linliil-ar 
alguns dos problemas q~e aflige-m o cõopeiativismo de 
eletrificação rural, pOis essa é sua determinação confor
me tem reiteradamente afirmado. 

Podemos indicar, desde logo, que se impõe a revo~ 
gaçãO do decreto n9 79.898, de 30 de junho de 1977. ver .. 
dadeira: e-xcresCência Jurídica, concebida não se sabe por 
·que-êãbeça, contra as-cooperaiivas de eletrific"ciÇão ~ural. 

Seria bem-vindo, por outro lado, um instrum-entO 
-qualquer, talvez uma portaria minístefial, determinando 
ao Departamento Nacioanal de Águas e Energia Elétrica 
- DENAEE - que assumisse diretamente éf fiscali~ 
zação do s_erviço de energia elétrica,·realizados pelos per~ 
mission'ário"s,- para tirãt as cooperativas da tutela dos 
concesSionãrioS (rue as combatem. Estas são medidas 
que O Sr. Ministro poderá tomar de pronto antes mesmo 
de qualquer conclusão do grupo de trabalho. 

0-St. Virgfllo Távora- Eminente Senador, interrom
pendo mais uma vez V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO - Com muito praZer, 
nobre Senador. 

O Sr. Virgi:iio Távora- V. Ex• poderia afirmar aqui 
ao Plenário a qual Ministério está subordinado o Grupo 
Executivo de Eletrificação Rural, o GEER? Não vamos 
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lhe causar constrangimento, é apenas para ver que uns 
tomam os trâmítes burocráticos •.. 

O SR. MARTINS FILHO - Ao Ministério da Agri
cultura. 

O Sr. Virgílio Távora - Ao Ministério da Agricultu
ra. Por ser rural está justamente subordinado a este Mj
nistério. E posso dizer a V. Ex• as dificuldades colossais 
com as experiências que uvem.os-oomo, Govertlador, de 
nos entendermos com o Ministério das Minas e Energia 
que era o gerador do insumo bãsíco, i:ra o dono do insu
mo básico, e compatibilizar essa ação com a do Minis
tério da Agricultura. Os- einpréstirilos feitâs com-o BID, 
a esse respeito, era um verdadeiro tormento; a contra
partida que tínhamos que dar em recursos barasileiros. 
Sabe V. Ex~ que esses empréstilnos, para todos esses dife
rentes planos que envolvem investimentos oficiais -de 
bancos estrangeiros, são tefriv-elmente oner.asos para o 
Estado. Não é o que ele vai pagar, é a insta'ntânea con
trapartida que ele tem que apresentar de recursos nacio
nais. Pois bem, montar uma operação dessa,- pode ficar 
V. Ex• ciente, era um exercício de paciência coino poucOS 
já expCrímentamos effi nõSSa Vida, porque eram Minis
térios -diferentes, que lidavam com algo que era funda
mental para a vida do campo: a eletrificação rural. Era o 
aparte _que q~eria dar a V. Ex• 

O SR. MARTINS FILHO- Nobre Senador Virgflio 
Távora; não só em relação ao GEER, mas agora mesmo 
foi criada uma Secretaria Executiva subordinada ao- mi
nistério da Agricultura para normatizar o cooperativis
mo nacional. Veja bem, cooperativa de jornalistas, coo
perativa de médicos, cooperativa de advogados, coope
rativa cultural, estão toda essa gama de segmentos do 
cooperativismo nacional, vinculados ao Ministério da 
Agricultura, quando a nossa sugestão foi no sentido de 
que se criasse éssã Secretaria Executiva junto ao Conse
lho Nacional de CooperatiVisnlo.-Assim, reforçarfamOs 
o Conselho Nacional de CooperatiVismo e não pulveri
zaríamos a ação de todos aqueles que se propõem a lutar 
pelo cooperativismo. 

Como uma cooperativa de médicos pode se vincular 
ao MinistériO da Agricultura ou uma cooperativa -de jor
nalistas? -

O Go-Verno fez ouvidos de mercador e criou a Secreta
ria Executiva, órgão- Mrmativo do cooperativismo, vin
culado ao Ministério da Agricultura. Não temos nada 
contra o Ministério da Agricultura. Acreditamos que as 
co-operativas ligadas ao setor primário podeiiam ter um 
vínculo com o Ministério da Agricultura, não outros seg
mentos do. cooperativismo- nacional. 

O ~r. Almir Pinto --Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO - Com todo prazer. 

O Sr. Almir Pinto- Atentei para os apartes dado a V. 
Ex~ pelo nobre Senador Virgílio Távora, que, como Cs
tou sentindo, acompanha com muita atenção este opor
tuno pronunciamento de V. Ex• Nobre Senador Martins 
Filho, por algumas vezes fiz menção desta tribuna à vál
vula dispersara que foi instalada no Açude Orós para pe
renizar o rio Jaguaribe. Este rio foi perenizado, mas sem 
dispor de qualquer estrutura para a irrigação. E qual se
ria esta estrutura principal? S"eriam mOtobombas que, ao 
invés de serem a óleo diesel, muito mais barato, seriam 
as eletrobombas. SÓ no Governo do nosso colega 
Virgílio Távora, no seu segundo mandatO, é que uma 
parte das margens do rio Jaguaribe foi eletrificada com 
excelente resultado. Não se compreende a irrigação sem 
a energia, ora pelo diesel, ora pela eletricidade e, para 
nós e para as cooperatiVas, muito maís barato será a ele
tríficação porque o preço do diesel ~ muito mais alio do 
que o preço da energia elétrica, da energia necessária 
para a eletrificação rural. Pois bem, foi no Governo do 
nobre Senador Virgílio Távora, no seu segundo manda
to, que grande parte do vale do Jaguaribe recebeu eletri-
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ficação. Foi excelente o_ resultado da produção que lã 
apareceu._ Daí a tal história, não adianta fazer alguma 
coisa de útil para o Nordeste só pelo sentido de fazer, 
sem lhe dar a instrumentação ou_ a _operacionalidade. 
Isto é importante, porque o que vimos lã durante um cer
to tempo- V. Ex• é testemunha- fói a válvula disper
sara soltaildo água Para dentro_do rio Jaguaribe e aque
las águas correndo para o rOar. Tiveràm qUe diminuir_a 
expansão; que ·erã. de 30m3 por minuto, para SmJ por mi
-n-uto para não secar o açude, já que não tinha utilidade 
nenhuma aquela água estar perenizando o rio Jaguaribe. 
Algumas pessoas faziam:· "vazante" no próprio leito do 
rio para colher-~ algUma coisa para a ·sua suôsistêriciá. 
Neste sentido, estou de acordo com V. Ex• e com_ o pró
prio Ministio Cés<ir ·cais, que é nordestino, como nôs 
outros, e sabe da necessidade, da eficiênCia que prOduzi-
rã a eletrificação rural para a produção-agrícola do Nor
deste. 

O Sr. Virgílio T:~bora - Eminente Senador, estamos 
nos tornando até insistentes. Mas o seu discurso ê tão 
pertinente, principalmente para as nossas regiões sofri
das do Nordeste, que nos permitimos dar mais algumas 
achegas ao mesmo. Veja V. Ex•: Orós foi con~truído por 
Juscelino Kubitschek, em 1960. Uma luta imensa junto 
ao Ministro Andreazza fez com que no nosso segundo 

- m-andato governamental conseguíssCri10s dar alguma uti
lidade_ àquele grande lago _no interior -do Estado, 
colocan_'do-lhe uma vâlvula dispersara. Quer dizer, uma 
vâlVUlã que permitia corltrOlar a descarga daqUele açude. 
O_ canal principal de irrigaçãO de todo o vale seria o pró
prio leito do riQ._ Margem direita, margem esquerda. O 
governo entraria com as linhas de alta tensão, e o Banco 
Nacional de Cooperativismo, com recursos do GEER e 
que ajudariam os proprietários dessas margens para que 
eles fizessem' a sua irrigação: a baixa tensão e os canais 

_sim_ples de irrigação. Custa vã uni décimo do preço da ir-
- rigaçãci o_ficial <iõtiNOCS. Vam-os rePetir a V. Ex•: unl

dêCiri10 do preço. Com dificuldade muito grande se con
seguiu o primeiro programa do GEER depois de venci
dos esses obstáculos burocráticos, que deixamos à imagi

-nação de V. Ex• para saber quais foram, qual a soma, en
tão, de dificuldades: que se antepôs quando foi pensado 
em novo pr()_grama? Para V. Ex! saber, em um ano tinha
se irfigado dois mil e setecentos hectares, praticamente 
dois terços_ do que o DNOCS, na 111_esma r~gião; havia 
feito em q uiitze anos e por um décimo do gasto. A falta 
de apoio aos cooperados, a falta de apoio à idéia, a exi
gência absurda de uma contrapartida, fez com que aque
la idéia magnífica se estiolasse. Como sabe V. Ex•, duas 
cabeças, cinco sentenças. Saímos do Governo e o chama
do PROMOVALE, que recebeu elogios de todas as au
toridades, inch~sive do antigo Ministrei _da Agricultura, 
que lá foi, examiná-lo, o Sr. Amaury Stábile, parou pela 
fricção entre os con"cesSionários e as cooperativas, pela 
fricção entre Governo Federal e Governo Estadual que, 
aliás, eram do mesmo Partido, das exigências de contra
partida que estavam muito acima da capacidade do pró
prio Estado. Era este o depoimento que desejávamos dar 
a V. Ex•, reforçando o seu brilhante e oportuníssimo dis
curso~ 

O SR- MARTINS, FILHO.- Agradeço as inter
venções válidas dos_ nobres Senadores Almir Pinto e 
Virgílio Táv_ora, representantes autênticos do sofrido 
povo do Ceará. Quero, também, ressaltar, fugindo um 
pouco do tema do meu pronunciamento, que não é só o 
Cearã que sofre desse descaso no aproveitamento dos 
mananciais represados. No meu Estado, o Rio Grande 
do Norte, também foi çonstruída uma obra gigantesca, 
maravilhosa, imponente, a Represa Armando Ribeiro 
Gonçalves, que só este ano armazenou mais de3 bilhões 
e 500 milhões de metros cúbicos de água. E. para tristeza 
nossa, quase que revolta nossa; essas águas não foram 
aproveitadas. E lá_ está" a Armando Ribeiro Gonça[ves 
represando mais de 3 bilhões de metros cúbicos de água, 
e logo abaixo _de sua barragem, centenas de famflias es-
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. tão passando_ necessidade, passando fome, por falta da
quela água que, logo ali acima, está armazenada. Quan
do poderia o Governo, concomitantemente com a cons
trução_ da represa, tambêm, já programar as áreas a se
rem irrigadas para, imediatamente, serem aproveitadas 
na construção de redes de distribuição de água para 'irri
gação daquelas áreas ribeirinhas e, através dela, matar a 
forrie de miltiões'-de nOrdestinos. 

Fico muitO feliz em receber o aparte de dois seii3dores 
do Nordeste brasileiro, homens do partido do Governo 
que vêm se juntar à nossa voz, no sentido de clamar por 
uma política mais eficiente, no sentido do aproveitamen
to de nossos mananciais no Nordeste, que são considerá
veis. Só precisamOs de um pouco de conhecimento e de 
um poUco de recurso para resolver um problema secular 
do nosso Nordeste. 

O Sr. Alberto Sih'a- Permite_ V. Ex• Ull! aparte?' 

O SR. M_ARTINS_ FI~O - Com_ muito_ prazer, 
nobre _Senador- Albe~to $ilva. 

O Sf. Alberto Silva- Eu estava ouvindo o discurso de 
V. Ex~ e os apartes m<:~gníficos dOs nossos dois Sen;~do
res. e queria apenas coinpletar a informação que eles de
ram. co-nheço o· trabalho realizado pelo Governador 
Virgílio 'lâvora, na-parte jus~ te de alguns açudes, lã do 
Ceará, e gostaria ae lem.qrar..:... eu acho magnífica_ a idéia 
do aproveitamento do rio Jaguaribe, conheço muíto bem 
também a_quela região- gostaria de lembrar que naque
la área, há um projeto O- chamado Mora9a _Nova. e 
lembro-me bem que conheci muitos proprietários daque
la fCgião, que diziam que o projeto do DNOCS, um pro
jeto muito- bonito pa-ra ser mostrado, no meiO da sequi
dão, aqUela verdura imPressiOna; era um projet~ que 
não resolvia· o problema na área, porque era mats um 
projeto oficiaL Na prática ele não transform?u o irrigail-
te naquela pessoa que-eles des-ejavam que fosse. Mas o 
núrilero é impressionante. Conheço umJ!Qrn.em que foi 
Vice-Goverriador dele, e ele dizia: antes do Projeto Mo
rada Nova vi~iam das águas do açude, das águas que 
saíam petas comportas, 50 mil pessoas. Depois do proje
to do DNOCS, essas 50 mil pessoas foram desterradas e 
escolhidas algumas pess~as de sorte, quatrocentas, para 
serem irrigantes. Então foi dito a eles: vocês que eram 
miseráveis, daqui para a frente vão ter uma renda perca· 
pita de tanto, porqUe serão irriganteS_do Governo, quer 
dizer, vão ganhar uma casa, um canal, uma área de terra, 
vão ter assistência. Na prática, esses homens não são 
aqueles que se esperava que fossem; os antigos planta
vam nas vazantes do rio, no verão, e plantavam nas en
costas da terra quando chovia. Agora vamos imaginar; 
se nós tran~lantássernos isso para a bacia do açude aci
ma, a montante - eu sempre cito o Açude do Araras, 
que conheço bem de perto - o perímetro molhado do 
açude tem mais de 100 quilômetros de extensão e 200m 
da enchente máxima desse açude para cima- quando se 
faz a desapropriação, jã pertence ao Governo. Então, 
não precisa desapropriar nada. Como esses açu_des se-
cam no verão, e secam muito, sabe disso V. Ex•, vão for; 
mando aquelas enormes vazantes. Imagina ql!e não se 
tem que fazer nada, não se tem que gastar um tostão 
para irrigar nada, só se vai acompanhando a água do 
açude e plantando. Já imaginou V. Ex', 100m de frente 
para a água, com os 200m de fundo para cada família? 
Uma pequena estrada contornando o açude e talvez mais 
adiante uma linha elétrlca, caso houvesse necessidade de 
irrigar? Quantas famílias se poderia colocar em cada 
açude público no Nordeste? Só no Cearã há 869 bilhões 
de metros ctíbícos de água acumulada. Vamos ver qual é 
o perímetro_ molhado desse enorme volume d'água? Um 
perímetro molhado enorme, porque em terras planas 
como aquelaS, a liflfia d'água do açude vai longe. Creio 
que V. Ex' aborda um tema que deveria ser um tema de 
todos nós do Nordes_te. Uma' política para a ãgua. que já 
existe, ou uma política para a água que bate e escorre 
para o mar, nos riachos, nos rios, e em quanto mais se 
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poderia. Não sou tQtalmente contra a. vínda do Sào 
Francisco. mas com o dinheirõ de trazer o São Fran-cisco 
para o Nordeste nós colocaríamos todos os Qagelados 
em volta dos açudes e faríamos outros açudes capazes de 
dar assistência-a--essa gértte.- Desculpe se fulinUitó longo, 
mas V. Ex' éStâ. di: parabéns. 

O Sr. Virgílio Távora - Desejava não deixar passar 
em julgado o que disse o eminente Senador Alberto Sil
va, porque dá Uma impressão errônea do que ftzemos e 
do que foi afi_nnªdo. - -

O Sr. Alberto SUva- Não, eu não analisei, eu elogiei 
o trabalho. 

O Sr. Virgílio Távora- Um momento! A irrigação do 
DNOCS é irrigação coletívizada, e que tira o dono da 
terra do lugar; a irrigação do PROMOVALE, a irri
gação feita pelos cooperados, ao contrário,. é irrigação 
privatizada. Não se tira nif!g~ém de sua Terra. b a res
salva que gostaríamos de incluir no aparte de S~ E_:x;! -os 
dados oferecidos pelo Dr. manoel de Castro. que é o 
Vice-Governador~ a quem S. Ex• se refere, foi nosso a_u
xi!íar direto e o responsável pela ex:ecução do PRO MO
VALE. filho que era da zonajagu<_~ribana, a mais atingi
da por esse projeto. são exatos. Reãfmente. vez por ou
tra. necessário se torna dentr_o daquele sertão adusto, 
que nós tenhamo~ um pequeno laboratório ....:. não coni 
aquela extensão de Morada_Nova, t~Ive~_l_!!en<?r_- do 
Governo~ para mostrar os processos. os métodos de irri
gação. mas nunca, jamaiS em tempo algum. transformar 
aquela irrigaç_ão oficializada. aquela irrigação ~ueê cole
tivizada, em que se joga para fora o dono d~ terr~ -~ q_ue 
se escora em determinados privilegiados paia serem os 
colonos-padrões, fazer isso como a base da ir!i&açã~ r!O 
Nordeste. A irrigação a que nos referimOs- é qúé& Ex• -
não estava aqui no inícío da nossa discussão - é irri
gação privatizada do AGROVAI,.E. 

O SR. MARTINS FILHO_- Agradeço a V. E~• 

O Sr. Alberto Silva- Quero apenas fazer um reparo. 
Não cheguei a analisar o projeto. ~logiei, sem comentar 
e fiZ a crítica do coletiV1zado. O que ele fez forieãfffiente . 
isSo; Se a- água ~está passando ao longo do rio e se nas 
margens moram proprietários daquela terra, e se nessa 
terra há co(onos. o que ele fez foi o aproVeitamento ra
cio-nal da áE;Ua-, Privatizarídd"a irrigã.ção com meios sim~ 
pies. econômiCQs e· altamente eficíinles; sem dílvida, dig~ 
na do maior ~lpgio. A crítica que fiz foi aõ projeto Coleti~ 
'vizado. b o reparo que eu queria fazer. 

O SR. MARTINS, FILHO - Agradeço as inter
venções. e gostaria de lembrar que mesmo que tenha 
ocorrido algum erro no Projeto Morada 1\Jova, que não 
conheço, vale a intenção de tentar uma solução pã.ra os 
problemas nordestinos. Agora mesmo. há poucos dias, 
estivemos na Ta-ilândia e visitamos uma ãrea onde, há 
mais de mil anos, eles vêm utilizando o sistema de irri
gação e conti_nua o solo tão fértil e produtivo, lógico que 
há a correção necessária. Mas o interessante é Que se dê o 
primeiro passo, o ímportante é que- está havCndo uma 
conscientização de todos os homens pú.blicos do Nordes
te no sentido de que é atravês da água que iremo~ al
cançar o desenvolvimento do Nordeste ou, pelo menos. 
amenizar o sofrimentO do nosso povo. 

Valia ao meu pronunciamento, Sr. Presidente. 
Falava sobre um grupo de trabalho e sobre as medidas 

que o Sr. Ministro das Minas e Energia poderia tomar 
mesmo antes das conclusões desse grupo de trabalho. 
QuantQ a este. estamos c-onfiantes de que prõduza con
clusõeS' imparciais, apesar de, em sua composiÇãO.ex1iti~ 
rem apenas dois representantes de cooperativas em 8 
membros. 

Queremos, todavia. advertir que a frerite Parlamentar 
cooperativista estarã atenta ao que possa acontecer às 
cooperativas de eletrific-dção. Nãn aceitar~ qualquer me
dida que as prejudique. nem que diminua o direito cons-
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titucionàlfuenle -àssegurado dos cidadãos idôneos. reuni
doS em coopCrafivas.- ·obterem autorização de. por si 
mesmos, ex:~utarem serviços de eletricidade de que ne
cessitêm. 

Antes d~ concluir este pronunciamento. quero agradC.:
cer daqui, ao ilustre Doutor Aléssio Vaz Primo - Dire-: 
tor de Crédito Ru_ral do Banco do Brasil - que estev~. 
em meu gabinente para comunicar que não haverã falta 
de recursos para cobrir_ Qs contrat_QS de EGF e de pré
EGF para algodão no Nordeste. 

Em aparte ao nobre Senador Almir Pinto, manifeStara 
minha preocupação com este problema. numa sessão an~ 
terior desta Casa. _ _ _ 

De parabéns o Banco do Brasil Por Seii Difetor Alês
sio Vaz de Primo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! P~Imas.) 

O SR. PRESI[)ENTE (Henrique Santillo)- COnce
do a palavra ao il:obre S'enador José Fragelli. 

K. EX"• deSiste da palavra. 
C:_?llcedo a -palavra ao nobre Senador Gastão MUUer. 

(f SR. GASTÃO MlltLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso,_) - Sr. Presidente, Srs. Senado.. 
res: 

:renho,- h~je, o praie.r de apreseDiar .~o estU.do d~ta
Casa ·do CoÓgresSci NaciOnal, unl projeto que·lalvez ve
nha a ser polêmico, mas Õ meu o.bjetivo é contribuir de 
uma certa fOrma, para- iniril, 11tH. de resolver o& impasses 
que surgem nessa área que vou adentrar. 

}'~a~a-~e, Sr. Presi~ente, Srs._Senadgres_. dQ -seguinte: 
RegU1alneritar a ex:traÇão e o transplante de tecidos. 6r
gão_s e: part~s do corp~_ human()._ com _fins t~rapêuti~os e 
ciênt:ífiCoS~ Nãtural~enf~_, o assuntO é ~sé~o._-·conSultei. 
ouvi pessoas que estudam-o problemà., Do _setor ril(XI_ico, 
quanto à parte jufRlíCa. Li livro& Sobre o ~sSuntó", enfun_. 
o meu prOjeto poder ter dezenas de defeitos, mas, é, não 
há dúvida_, ~~o ~enos. uma tentatíva de se colocar n9 
devido-lugar o assunto tão contrOvçrtido. 

Eis -o que diz o projeto: 

PRCJJETO DE l.iil 00 SENADO N• ' DE 
- !984 .. 

Dispõe sobre a extração e o transplante d.e tecidos, 
---6i"gãos e Partes do corpo humano, com fins terapêuti

cos e cl:entíficos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:_ 
Art. 19 A ex:tração e o transplante de tecidÕs, órgãos 

e partes do corpo humano. CQID fins terapêuticos e cientí-
ficos. são permitidos na forma desta Lei. . 
~t. 29 _ A extração de tecidos, órgãos e partes de ca

dáver humãno sOmente pode ser--realizada: 
I - após verifica-ção indubitâvel da morte, atestada 

unanimemente por equipe médica composta, no mfnimo, 
por dois espeCialistas, distinta da que realizará a ex
tração oU o transplante; 
II~ preenchida uma das seguintes condições~: 
a) -consentimento expresso, fnãfíifestado em vida pelo 

disponente maior e capaz. comprovâvel por quãlquer 
meio admitido em direito; 

b) consentinientõ -mãnifestado por meio de instru:.. 
mei1to públiccr, trãlãndo-se de disponente relativamente 
incapaz oU analfabeto; 

c) necessidade comprovada para preservação da vida 
ou para a conservação ou melhora da saúde do receptor, 
casO a finalídade Seja terapêutica; 

d) na auSênciã das formas de consentimento previstas 
nas leúâS aritCfiõreS; ãütorização escrita do cónjuge, não 
separado, ou, sucessivamente, de descendentes, ascen
dentes, colaterais, corporações re1igiósas oU civis respon
sâveis pelo destino dos desp-ojos; 

e) na falta de responsáveis pelo cadáver, autorízaçâo
do Diretor da Instituição onde haja ocOrrido o óbito; 

III -por ·médico _de capacidade técnica comproVada; 
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IV~ em instituição p6blica ou privada detentora de 
autoriZ_<Jção do órgão público competente. 

§ J9 A extração de tecidos, órgãos e partes de citdâ~ 
ver sujeito por força de lei à necrópsia ou à verificação 
do diagnóstico causa mortJs deve ser autorizada pelo 
mêdico~tegista e citada no relatório da necrópsia ou da 
verificação diagnóstica. 

§ 2' Se hã suspeita de o disponente ter sido vft_inl_a d~
crime, a ex:tração de tecidos. órgãos e partes do çadãve:r 
somente pode ser efetivada: 

a) se não há prejuízo_ para as investigações; e 
b) mediante autorização judicial. 
§ "3' Compete ao Ministério da Sa,úde ou às Secretlt

riaS de Saúde dos Estados. do Distrito Federal e dos Ter
ritórlo~. coriforme o caso, conceder a autoriz~çi\o a_ que 
se refere _o_iten:t_I_V ~do c11.Put aeste artigo, observados os 
seguinte_s requisitos: 

a) instalações adequadas; e 
b) COrpo mêdico e auxiliar especializado._ 
Art. J9_ Feita a ex:tração1 o cadáver d.eve ser CQndig;

namente recomposto e entregue aos responsáveis, para o 
sepultamento. 

Pa~:âgrãfo único. A infração ao disposto neste artigo 
é punida com a pena prevista no art. 211 do Código Pe-
nal. 

Art. 4' Os bjretores de Institutos Univesitáriqs e 
dos Hospitais devem coniunicar ao Diretor d~ _Saúde 
Pública _quais as pessOas que fizeram disposições, para 
post mortem, de seus tecidos ou órgãos, para transplante; 
e o nome das instituições ou pessoas contempladas. 

Art. 5.9 _ N.ãQ hayendo compatibilidade, a destinação 
a deterrriinada pess.oa pode, a critêrio do_médico chefç _da_ 
Instituição, e mediante prévia disposição ou aUtorização 
de quem de direito, ser transferido para outro receptor 
ern__que se verifique aquela condição. 

Al-t. €h Os dir_etores dos Institutos Universitários ou 
Iosti_tuições Hospitalares onde se realizem as extrações 
de_tecidos ou_Prgãõs de cadáver com fins terapêuticos 
deyem _rem~ter ao Departamento Nacional de Saúde 
Plibliça, ao final de cada ano. os relatórios do$ atos ci
nl_rgicos a elas relativos. bem assim os resultados dessas 
operações. 

ArL 7?. SQ_ê permitida a extração de tecido_ ou órgão 
de corpo humano vivo: 

I - tratando-se de disponente maior e capaz. devida
mente informado dos riscos previsíveis da operação; 

II- quando se trate de órgãos duplos ou tecidos, 
vísceras ou partes; 

rcr- não havendo risco previsível de morte ou de pre
juízo grave para a vída e a saúde do disponente; 

IV- se corresponde a uma necessidade terapêutica 
comprovadamente indis{knsável para a preservação da 
vida ou para a conservação ou melhora da saúde do re
ceptor; 

V - desde que se efetue a favor do disponente seguro 
oontra risco de vida e de incapaCitação físico-mental; 

VI- Se. havendo infõrmação médica adeqUada dos 
riScos-e beneficias previsíveis, o receptor dá seu consenti
mento prévio, livre e expresso. por si ou por alguém que 
o represente de direito QU de fato. 

§ I' Além dos requisitos mencionados no caput des
te artigo. só é permitida a extração de tecidos ou órgão 
do corpo vivo de disponente menor: 

a) se se trata de irmão ou itfuã do receptor; 
b) se há consentimento do menor, capaz de expressá

lo, e de seu representante legal; 
c) se houverem sido esgotados os recursos para apre

serva-ção da vida ou a conservação ou melhora da_saúde 
de receptor; 

d) mediailte autorização judicial, informado -o Juiz 
dos riscos previsíveis da opera-ção para a vida e a saúde 
do disponente e dos riscos e benefícios previsíveis para a 
vida e a saú.de do receptor. 

§ 29 A autorização do disponente deve especificar o 
tecido ou órgão a ser Objeto da i:xtraçãQ ã que se refere 
este artigo. 
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§ 3" Incumbe no médico responsável pela cirurgia, 
perante 2 (duas) testemunhas idôneas, não só prestar as 
inforinaÇões a que aludem os itens I e VI do caput e ale
tra d do § 11' deste artigo como certificar-se de que foram 
entendidas. 

Art. 8<? Observadas as demais condições para a ex
tração de tecidos, órgãos ou partes de cadáver ou do cor
po humano vivo, o transplante só pode ser realizado: 

I -se o receptor não tem possibilidade alguma de me
lhora por meio de tratamento médico ou ação cirúrgica 
convencional; 

II -se, h.&v.endo inforrilã.ção médica adequada dos 
riscos e benefíçios previsíveis da cirurgia; o receptor dâ 
seu consentimento prêvio, livre e expresso, por si ou por 
alguêm que o represente de direito ou de fato; 

III- apó~ v exame imunológico de compatibilidade 
entre o dispouente e o receptor. 

Art. 9~> As despesas com as extrações e transplantes 
serão disciplinadas na forma detenninada pela regula
mentação desta Lei. 

Art. to. A infração ao disposto nos artigos 2~', 4~', 69, 
7~> e 8~> desta Lei é punida com a pena de detenção de um 
a três anos, sem prejuízo de.outras sanções que no caso 
couberem. 

Art. tI. Incumbe ao Departamento Nacional de 
Saúde Pública fiscalizar a execução desta Lei. 

ArL .12 O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publi
cação. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14. São revogadas a Lei n~' 5.479, de 10 de agos
to de 1968, e deri:Jais disposições em contrário. 

Justificação 

A extração de tecidos, órgãos e partes do corpo huma
no fazia-se, inicialmente, a partir de cadáveres, com fins 
de estudos anatômicos. 

Com_os vertiginosos progressos que a-Ciência e a Téc
nica vêm experimentãndo nas últimas décadas, a Medici
na foi ampliando mais e mais as suas aplicações em prol 
da vida e da saúde dos seres humanos. 

Dentre essas aplicações, a extração de tecidos, órgãos 
e partes de cadáveres humanos e mesmo do corpo vivo, 
com fins de transplante, vêm ganhando relevo e possibi~ 
!idades crescentes, obrigando os vários Estados a baixa
rem normas disciplinadoras_ dos vápos e coinplexos 
problemas que a questão envolve. ' 

O Brasil não -demorou muito a ingressar no clube dos 
Países realizadores de diversos tipOs de transplantes, 
logo sentindo, em conseqUência, 'a necessidade de uma 
disciplina normativa espci:ífica para esse campO. -

Já em 6 de novembro de 19(';3 era editada a Lei nl' 
4.280;dispondo sobre a extirpação de órgão ou tecido de 
pessoa falecida. 

Após cerca de apenas 5 (cinco) anos de vigência da Lei 
4.280/63~ era apiovãdo nOvo diploma normativo, a lei 
n~' 5.479, de 10 de agosto de 1968, qU.~ udispõe sobre are
tirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de cadá
ver para finalidade terapêutica e cieniífica e dá outras 
providências", ampliando a disciplina da matéria. 

A Lei n~' 5.479/68, airida em vigor, determinava sua 
própria regulamentação para dentro de sessenta dias, o 
que até hoje nã9 foi efetivado, inobstante os dezesseis 
anos decorridos de sua publicação. 

Embora precise-de atualização em alguns aspectos, a 
Lei brasileira pode ser considerada boa. 

Em 1973, dizia Fernando Whitaker da Cunha, Juiz no 
EstadQ da Guanabara e professor da Faculdade de Ciên~ 
cias Jurídicas, referindo-se à Lei n9 5.479/6$; .. Essa Lei .•. 
ateride aos reclamos presentes, sendo certo que a Lei n~' 
I .075, de 27 de março de 1950, permitira já a doação de 
sangue" (Whitaker da Cunha, Fernando, uo Novo Di-
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reito Penal", .. in" Jurídica, n"' 120, Ano XVII, jan. -
marco 1973, pãg. 208). 

No mesmo ano, discorrendo sobre "A Disciplina Jurí
dica dos Transplantes e dos Atos de Disposição do Cor~ 
po Humano", em comunicação apresentada no XVI 
CurSo de Estudos, do Centro Interriazionale e Magistrati 
••Luigi Severini", em Perugia, Itália, setembro de 1969, 
opinava Felippe Augusto de Miranda Rosa, juiz do Tri
bunal de Alçada do então Estado da Guanabara; .. creio 
que a legislação hoje em vigor no Brasil, esteja bem for
mulada. Poder-se-ia, talvez. aperfeiçoar algumas deter
minaÇões da lei, com a inclusão de normas especiais 
sobre a proteção do donatário, nos transplantes ... " 
( .. in", .. Arquivos do Tribunal de Alçada", Estado da 
Guanabara, Ano_ V, Número VIII, 1973, pág. 7). 

Em estudo mais recente, publicado em 1979, visando à 
reforma da legislação espanhola sobre transplantes, Car
los Maria Romeo Casabona, Professor Assistente de Di
reito Penal da universidade de Saragoça, cita várias vezes 
a Lei brasileira (Carlos Maria Romeo Cãsabona, .. Los 
Tfa_nsplantes de Organos - Informe y Documentación 
para la Reforma de la Legislación Espfiola sobre Trans
plantes de organos", Bosch, Casa Editori~d. S.A., Barce
lona,~ 1979, p~gs. 57, 61, 69). 

a certo, nO-entanto, que alguns pontos de nossa legis
Iacã.o podem e devem ser melhorados, como o demons
tra a exiSténcia ·de vários projetas em trilmitaÇão" no- Con
gresso Nacional, um de iniciativa do Poder Executivo, 
todos eles_ apresentados qua~do já h_avíamo:S iniciado _os 
estudos refererites ao aSSuntO. 

}\"fim de mais bem situai-nos na matéria, estudamos 
algumas das melhores legislaçõ_es estrangeiras sobre o as
sunto; tais comO as da Inglaterra e da Dinanlarca: (esta 
última com estudos comparativos sobre as da Finlândia, 
Suécia, França, Irlanda, Holanda, Estados Unidos), do 
México ("in" Lozano Y Romén, Javier, .. Anatomia dei 
Trasplante Humano .. , México~ D.F., 1969), Espanha, 
Estados Un.i9_Ç)s, ltáli~. Fr.ança, República Democrática 
da Alem~_oha (e~tas ll!.tima:> .. ~n" Casabona, Carlos Ma
ria Romeo."Los Transplantes de Organos- Informe y 
Documentación para la reforma de la Legislación 
Espllola s_obre Transplantes de Organos", Bosch, Casa 
Editorial, S.A., Barcelona, 1979). Analisamos, também, 
os principais pontos de vista do Comitê do _Ministério da 
Justiça da Dinamarca; percorremos parte da Doutrina 
brasileira e estrangeira especializada, culminando com 
um detido exame da Lei n"~ 5.479, de lO de agosto de 
1968, e da Lei n~' 4.280, de 6 de novembro de 1963, que 
precedeu a primeira. 

De tudo isso resultou identificarmos alguns aspectos 
da Lei vigente maiS Cã.i'ecedores de atualização, tendo em 
vista_() _progresso da Medicina e o ben.eficio para a vida e 
a saúde de numerO.Sqs -recePtores potericiais, com o ne
cessáiió resguardo dos direitos e melhor definição das 
obrigações das partes envolvidas no pr~so. . 

O Projeto ora oferecido à apreciação_ do Senado. Fede
ral introduz alterações em vários dispositivos da Lei n'~ 
5.479, àe lO de agosto de 1968, mantendo outros inalte
rados_ em sua substância. As principais inovações intro
duzidas dizem respeito: à eliminação do caráter obriga
tório da gratuidade do fornecimento de __ tecidos, órgãos 
ou partes do próprio corpo, vivo ou para post mortem; à 
limitação da necessidade de o diretor da instituição onde 
ocorreu o óbito autorizar a extração em cadáver, mesmo 
em caso de suspeita de ter sido o_ disponente vitima de 
crime, desde que não h~a prejuízo para as investigações; 
à fixação de exigências mínimas para que o Ministério da 
Saúde ou as Secretarias de Saúde autorizem uma· insti
tuição a realizar extração e transplante de tecidos, ór
gãos e partes do corpo humano; à necessidade deo_cará
ter indubitável da morte. para que se proceda a extraçã.o 
em cadáver, ser atestado por equipe de especialistas dis
tinta da que realizará a extração e/ou o transplante; à 
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amPliação dos requisitos_ para que seja possível extrair 
t~cido ou órgãO do corpo human_o vivo, notadamente: a 
informação -do fornecedor e do receptor sobre os riscos e 
beneficios previsíveis da cirurgia, a ser prestada pelos 
médicos responsáveis, que são, igualmente, obrigados a 
certificar-se de que foi compreendida, tudo perante duas 
testemunhas idôneas, e o seguro ·obrigatório contra risco 

_ de vida ou de incapacitação ffsico-mental a favor do dis-
ponente; as condições para fornecimento de tecido, ór~ 
gão ou parte do corpo vivo, por disponente menor, para 
transplante; à previsão do consentimento do receptor 
para ·-que se realize qualquer transplante. 

Além dessas inovações, procuramos aperfeiçoar a es
trutura da Lei, distribuindo e agrupando melhor as ma~ 
térias versadas, reunindo, por exemplo, num único arti
go, todos u_s requisitOs Para a extração de tecidos. órgãos 
e partes de cadáver, em outro os referentes à extração em 
corpo humano vivo, num terceiro, recapitulativamente, 
os adicion-ãis · para:transplantes. 

Em seguida a essas considerações de caráter geral, pas~ 
sarnas a comentar o Projeto, dispositivo por dispositivo, 
sobretudo em confronto com a Lei nl' 5.479/6.8. 

A emenda fala em .. extração" de tecidos etc., ao invés 
de "retirada". como o faz a Lei atual, ou .. extirpação", 
como dizia a Lei n9 4.280/63, buscando chegar a uma 
maiOr- p_T-eC:isão termiilológica. Para abranger todo o uni
vers-({regulado_, fala-se, não j~ apenas _em extração de te
cidos etc. de .. cadáver", mas do .. corpo humano", uma 
vez que a Lei regula a extração em cadáver e também no 
corpo vivo. 

Tais alterações são mantidas no dispositivO geral, o 
art. 19, cuja inovação substantiva básica consiste em su
primir "à--õbf.igatOfiedadC do carâter gratuitO do forneciw 
menta de órgão, tecido ou parte do corpo humano, cadã~ 
ver ou vivO. APesar das respeitáveis posi~ões erri sentido 
contrário, não _há razões decisivas para a restrição atual. 
Não se quer, com isso, incentivar o mercantilismo nessa 
ãTea.--A dOaCão ·gratuit_a ê um gesto nobre e louvável de 
altfuismo e amor ao próXimo. mas não se pode estigma
tizar quem pre~enda uma compensação qualquer, sobre
tudo no case de extração em vida para transplante, a 
qual, mesmo realizada com todas as cautelas, acarreta 
sempre algum risco__ e prejuízo para. o forneced_or. 

A esse propósito, pondera o professor Everardo da 
Cunha Luna, catedrático de Direito Penal da Universi~ 
dade Federal de Pernambuco; .. Resta indagar se é permi~ 
tida_ à pessoa maior e capaz dispor de órgãos de partes do 
próprio corpo vivo, para fins humanitârios e terapêuti
cos, mediante pagamento. A Lei n? 5.479, de lO de agosto 
de 1968, não considera ta/fato como criminoso, no quees~ 
tá em conformidade com a modema doutrina jurídico~ 
penal, porque, em matéria de consentimento do ofendi
do, o qlle interessa ao direito penal é a imoralidade do 
fa_to consentido e não_ a imoralidade do consentimento 
do, (ato" (Lu na, Everardo da_ C~!Jh_a~ "Disciplina Jurídi· 
ca do Transplante--;',ln-Jutidat Ano XXXI, l9Trimestre 
de 1969, vol. 64, pâg. 136. Grifos nossos). 

Acreditamos, porém, que não se possa falar nem mes
mo em imoralidade do consentimento do fato. 
Arrimamo-nos, no particular, da autoridade do Papa 
Pio XII, cujas palavras colhemos em ensaio de Luiz Rol~ 
dão de Freitas Gomes, que também sustenta tal posição, 
e em obra de Javier Lozano Y Romén. Diz o primeiro 
Au~or: ·~~-a própria negociabilidade do cadáver não ê de 
ser repudiada em termos absolutos, se predominante o 
fim utilitário do befleficio à vida e à saúde de outrem. 
Basta lembrar as vendas de sangue e leite, a criação de 
Banc_os para esse fim, tal o de córnea, e ainda, no plano 
dos direitos da personalidade, a resistência vencida à in
denização do_ dano moral. Retenham-se a este propósito 
as palavras do Papa Pio Xll, apud Monsenhor Arruda 
Câmara (DCN de 29-5-6_8): .. ~ de proibir-se qualquer re
tribuição ou compensação aos. interessados'? f: fora de 
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dúvida que graves abusos podem ocorrer se se exige re~ 
tribuição. Mas seria exagerado _tachar de imoral qual
quer aceitação ou- eXigênCia de retribuição. O casó ~ 
análogo ao da transfusão de sangue: é um mérito dO doa
dor recusar Q prêmio; mas não constitui culpa, necessa
riamente, aceitá-lo". Arremata o padre deputado, que o 
cita; "Assim, não vejo como considerar crime o recebi
mento de compensação, sobretudo tra.tando-se de pes
soas pobres" (Gomes, Luiz Roldão de Freitas, "Tnego
cíabilidade da matéria orgânica - Transplante de ór
gãos ou Partes do Corpo", ensaiá apresentado no II 
Congresso Flumi_nç_nse do Ministério Público, Teresópo
lis, 1968, classificado er:n segundo lugar, ln Justitla, ór
gão do Ministérlo=Póblico de São Pauto, n9 68, 1970). 

As palavras citadas -de_ Pio XII, proferidas na aüdiêi:t
cia às Associações de Doadores de Córnea e à Uoião Ita
liana de Cegos~ ã l4~d~ maio de 1956, foram resposta à 
pergunta que lhe foi feita na oportunidade sobre. se era 
nec_essârio repelir, por princípio, qUalquer compensação, 
também reproduzidas por Javier Lozano Y _ Romén, 
Doutor em Direitõ", em sua obra ~~Anatomia-dei Trans
plante Humano", México, D.F., 1969, pãg. 61. 

0-art. 29 estipula as condições para a ex_tração de te
cidos, órgãos e partes de cadãver humano. Nele estão 
reunidas as condições co"ftstáh(es dos arts. 29 (item n. 3<t, 
item [a IV (item II, alíneas "a".a "e"), 49, caput (itens III 
e IV) e 99 (§ 19) da Lei n9 5.479/68, alêm de previsões es
peciais(§§ J9 a 39),_Vejamos cada uma de per si. 

O item I determina como condição preliminar da _ex~ 
tração de tecidos, órgãos e partes de cadáver hum_ao..o a 
"verificaÇão indubitável da morte, atestada ~_una_n{tU_~: 
mente por equipe médica composta, no mínimo, pOr dois 
especialistas, dis_tinta_ da que reatizarã a extnição e o 
transplante". _ _ _ _ 

Em verdade, tal é o pré-requísitO lógiCa e-Onto!Ôgí~a
mente principal, e assim o encaram, como não poderia 
deixar de s_er, todos os aytores e legi_slações. Todos con
cordam quanto à necessidade do est_abelecimellto de_c!'!
térios seguros de c_ons_tatação rápida da morte (diagnós
tico precoce); a fim de que se afastem riscos imprudentes 
para o forn~cedor e seja posstvel o aproveitamento de ór
gãos para transplante. Dados, porém, os avanços da Me
dicina, os critérios fixados em Lei facilmente se desatua
lizam. E se é verdade que se pode detectar um consenso 
nuclear sobre a caracterl~açãa-·da morte, pou-cos não são 
os aspectos controvertido_s. ~ . . _ 
· Vale a pena, antes de analisar em pormenor a solução 

do projetO, aduzir alguns testemunhos_ da doutrtna- pâ:. 
tria e estrangeira e de outras legislações. 

Everardo da Cunha LY.!la, no estudo .retrocitãdo 
(págs. 134- 135), faZ o seguin-te comeiüârío a propõS:i
to:-A Lei exige "a prova incont~tâVe\ da ~orte", A iri
cont~tabilidade da prova da morte, porêm, tem de ser 
interpretada conforme os recursos de que dispõe a Medi
dna'Legal. A Medicina .Legal ensina, at.ualmet:t_te, "ql!-e 
não é possível definir a moi'te Sem referi-la à cess~çã? da 
vida, e é sabido que a cessação da vida, salvo nos casos 
de completa desintegração, não implica contemporanea
mente todos os elemeptos celulares, alguns dos quais 
sobrevivem longamente", e também qu~ "na reaiídade o 
médico legista em vez de um díagnóstico d~ morte, é le
vado a fazer o prognósticO da absoluta impossibilida"de 
de retorno à vida autónoma, e essià impossibilidade é a 
inofte do indivíduo", e ainda que .. não contradi~ -o juízo 
de morte de um homem a eventual e temporária sob(evi
vência de alguns de seus elementos celulares, desde que 
estejam irreversivelmente comprometidas as funções or
gân"icas ·essenciais ·e. áS SUas-~r~p"'t"CfiVas eStruturas''. 

No mesmo ano de t969;Jayier Lozan9 YRomén, es
crevendo no Méxfcó, âedicava 30 (trinta) pâgiilâs de seu 
livro (obra citada, pãgs. 84 a 114} a essa questão, a-duzin
do opiniões de academias e médicos mexicanos_e-es~ran
geiros, a respeito da _mort_e e dos métodos para 
determiná-la. 

_ DIÁRI_ODO CONGR_ESSO NACIONAL (Seção fi) 

Entre-as Opiniões arroladas nessa obra, $elec_ionamo·s 
algumas que. nos pareceram ma~s -càmpletas e convincen-
te>-

Para oS doutores Miguel Gilbrón Maitret y -David 
G-uevara Feliciano, "a morte é a SuSpenSão irreversível 
das funções vitais (respiratória1 cirCUlatória e rietvosa), 
coil_si_qerandC! o organismo como um todo" (obra citada, 
pág. 90). -· 

N~-m;smo -sCntidO,"O Doutor Alfonso de doitari: "a 
morte ê a cessação eSsencialmente dos processos circula~ 
tório, respiratóriO· e cerebral" (ib., pãg. 90). 

Destaca-Sê' o conCeito áe m_orte- cerebral da Academia 
MexiCana de Cirurgia, aceit() pela Academia Nacional 
de Óênciàs dos Estados Unid-os; pela Academia de Me
dicina da França, pefo Conselho de órgaõiZações Inter
nacionais das Ciências Médicas, pela Associação Médica 
Mundial, dentre outras. "Morte Cerebral. Este é um 
conci:fto -_erefroeli_cefalogrâficO: As condições do enfermo 
poderiam· ser descritas da seguinte formà: conserva a ati
vidade circulatória cardiovascular, perdeu a respiração 
espontânea mas é ajudado por um respir<idor mecânico, 
a iss_o Se acrescentando tOdos OJ;_outros sinais clínicos da 
~arte. Se Se desliga o respir~dor, a tensão arterial cai: 
bruscame_nte_e o enfermo morre em parada cardíaca por 
anoxta. Sê s-e tira um eletroençefalogramà, o traçado é 
plano, carece de _qualquer acidente ainda com a apli-

- caçào de_ estímulos; a isso se chama silência eletroencefa
Iográfico. Baseia-se na observação d.e que enfermos nes
sas cõndições estão irremisSive!Qlente coqdenados à 
morte, sem posSibilidade de rec1.1perar suas funções ce
rebrais da vida de relação, e que conserva exclusivmane
te -su.-ã~i TUil.ÇõeS- vegetativas. A con-dição illdispensâvel é 
que o traço efétrico permaneça plano de maneira persis
rente durante um tempo suficiente, que alguns estimam 
cõTISe"rvãdorarri.eiJ.Te-em-dez horas, e que outros mais exi
gentes pedem que seja de setenta e duas hora!!"-(Obra ci
tada, traduÇão e grifos nossos, pâgs. 99 - 100). 

Segundo Leonard Stevens, três mêdicos que, entre 
1957 e 1967, investigaram 2i (vinte e cinCo) casos cOn
clUíram que" ... aepois da moite cerebral ê inútil e desu
mano conservar o paciente num respiradOr mecânico" 
(obra citaaa, pãg. 102). 

O Sim-p6Sici de Neurologia sobre transplantes, que 
teve lugar no Congresso de Medicina Legal, em Madrid, 
julho de 1969, assinalou que" ... a pessoa cujo cérebro 
morreu, estâ morta" (obra citada, pág. 103). 

O Doutor Renzo Gilli, Diretor do Instituto de Mediei~ 
na Legal na Universidade de Turim, Itãlia, adverte de 

__ que ":.-:-:existem agora- falava em 21-2-69- mais ·de 
cem casos documentados que fazem duvidar fortemente 
,desses _di_~nósticos (de morte): -indivíduos, dados por 
-mortos que se -recuperaram ainda_no plano da aÚvidade 
_cet~bral depois de setenta e duas horas". E enfatiza:" ... 

"é- ne~sârio -por-se ae acordo pelo menos- sobre um 
pqn_to: _nec~sitã_inúsde que-a certeza seja total. não bas
tando comprovar o silêncio elétrico do córtex cerebral" 
(ob-ra citada, pãgs. 107-- 108). 

PÚa o Doutàr Christian Barnarél; PIOrieirO dõS tr:ins
plantes de coração, ••ctevem reunir-se três corid_içõf:s nó 
doador: parada cardíaca, parada respiraf6ría e Sobretu
do provã da morte, isto é, o fim da atividade cerebral .. 
(obra citada, "pâg. 108). 

-ge·gundo PrOfessor Cesare deriD., .-c se Pai-Vinte inmU~ 
tos o traçado eletrocardiogrâfko - linha isoelétrica ~ e 
mudo, dever-se-ã dar o diagnóstico de morte" (obra cita
da,-pâg. III). 

De aCclrdo com a Çonvenção de CardiocirUI-giões Es
peCialistas em Transplantes, em julho de 1968, na cidade 
dq Cabo e depois em setembro em Nova Iorque~ "amor
t~ pode afirmar-se e por conseguinte pode procedú-se -à 
tOmãd-a-pafa frits ile transplante quando: L Tenha desa
parecido q·ualquer serisibiHdade, não--excluindo aquela 
aos estímulos mais intensamente dolorosos. 2. T~ha ha
vido ci desaparecimento da motilidade e da respiração es
pontânea. 3. -lenha havid_o_ o desaparecimento da reflec-
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tividade. 4. Tenha havido o desaparecimento das ondas 
-cerebrais no eletroencefa1ograma. Posteriormente se 
a-crescentou que o exame eletroencefalográfico deveu ser 
c'6hiíni.i.iido por espaço de uma hora pelo menos, assim 
como a total ausência da respiração espontânea depois 
da descoriexão_ do respirador automãtico por três minu~ 
tos, observando-se a eventual tentativa do sujeito para 
resfjira·r espontàfieamenten (obra citada, pãg. 112). 

A Academia Médica Francesa, em 10 de maio de 1966, 
estabeleceu que o s_ujeiiO s~stentado em condições de 
vida artificiai poderá ser declarado licitamente cadáver 
em presença de: "a) Abolição total das funções espontâ
neas da vida de relação. P) Abolição total das fl!nções-es
pontâneas da vida vegetativa. c) Traçado encefalogrâfico 
plano." (obra citada, pãg. 113}, 

Vinte e quatro cirurgiões, imonólogos, neurólogos e 
cardiólogos convocados pelo Conselho de organizaÇõ_es 
Internacionais de Ciências Médicas dependeD.te da Orga~ 
nizaçào Mundiaf de Saúde e a UNESCO, acordaram em 
uma série de normas em relação com os transplantes de 
coração 1 _incluind_o o aspecto referente ao estado de mor
te:_ ''19 - o. çoração do doador deve eStar em perfeito es
tado no momento de se_r extirpado. 29 - O .exame imU
nológico de compatibilidade entre o doador e o receptor 
deve preceder o transplante. _39 - O exame deve revelar 
um estado de suspensão completa e irreversível da& 
funções do cérebro. O critério deve basear-se em: a) per
da de todo sentido de ambiente (cessação de t_Qdo sinal 
de vida de relação); b) debilidade total dos músculos (a
tania e arreflexia total); c) parada da respiração espontâ
nea; d) colapso da pressão arterial no momento em que 
deixa de ser mantida farmacologicamente; e e) traçado 
absolutamente linear (mudo) no eletroencefalograma" 
(obra citada, pâg. 113). 

Entre nós ainda, o Pr_ofessor Jair Leonardo Lopes, da 
Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, 
falando sobre ''O Ttansplante sob o Ponto de_Vista do 
Direito Penal" (Revista da Faculdade de Diri:it6 do Oes~ 
te de Minas, Divinópolis, 1971, pâgs. 13- 22), ao abor
dar o problema do diagnóstico da morte, observa que 
"Tal diagnóstico é um dos mais ãrduos problemas da 
Medi"cina Legal. A certeza da morte, segundo os mestres 
da matêria, ocorre quando se iniciam õs fenômenos de 
transformação do cadãver. Antes disso, aquele diagnóti~ 
co pode ser um jufzo bastante precário. E a questão se 
torna ainda mais complexa quando se considera que. o 
referido diagnóstico deverá ser fei"to em ternpo útil ao 
transplante". E prossegue: "hã vários processos preconi
zados para o diagnósticO da realidade da morte. Flamí
nio Favero, lembrando o chamado trípode de BICHAT, 
escreve "que o homem morre pelo cérebro, pelo pulmão 
e pelo coração" (id., ib., pâg. 16). Fácil é verificar como 
os co_nceitos supra-referidos convergem para esse ponto. 

Felipe Augusto de Miranda_ Rosa, na Comunicaçã.o 
supracitada (pâg. 5), assim discorre sob_re o assunto: 
"outro problema importante, é aquele sobre o momento 
a partir do qual a morte ê reconhecida para fins de direi
to. A q!lestão se situa no domínio da Medicina Legal e, 
ç_ertamente, os progressos realizados quanto aos meios 
para reanimar os moribundos, colÓcam _rn_uitQ _ _mais arbí
trio, ou discreção, que antes, nas mãos dos médicos a 
quem cabe, por exemplo, dizer qual o momento em que 
o doador, ou o donatário, faleceu efetivamente. ESte é a 
·a~ão bemevi'de~té CTa.-d-isj)oSi"ÇãO do art. 49 ~a _Lel n9 

5.479, que exige que a retirada e o enxerto de órgãos, te
cidos ou outras partes do cadâver, seja realizada somente 
por mêdico de comprovada aptidão, e -ém íilstitüições 
públicas e privadas reConhecidas como sérias, somando
se a isso: Seinpre, a autor"~zação dos órgãos c_ompetentes 
da administração póblican. 

Para o ProfesSor Antônio Chaves, a exigência da Pro
va constestãvel da morte "é, sem dúvida ... a exigência 
fundamerital, sob pena de se admitir a possibilidade de 
verdad~iros criro_es, dando sempre margem, por maiores 
que sejam as cautelas, a surpresas" ("DireitOs à -vidc:i, aO 
própriO Corpo e àS partes do m-esmo~ transplante ... " 
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revista de Informação Legislativa, julho-setembro de 
1977, ano 14, n• 55, pâg. 163). 

Maurício Luna Bisbal entende que de qualquer ponto 
de vista, é aconselhável ftxar legalmente as exigências 
para a certificação de uma morte clínica, ainda quando 
haja lugar para coõ.Stantes mudanças pela natureza da 
matéria e pela influência do avanço tecnológico -Sobre 
ela;... ..lsso... evitaria mUitos abusos e ligeirezas" 
("Trã-tl.splantes- Bases para uma Legislación", Edito
rial Temis, Bogotá, 1974, pág. 40. Grifamos). 

Entre os pontos de. vista expendidos por um comitê do 
Minis-tério -da Justiça da Dinamarca, em 12 de outubro 
de 1966, após o estudo de várias legislações sobre trans
plante, figura o de que ..... o médico que procederá à re
moção de órgãos para transplantes não poderá ser o 
mesmo que acompanhou o paciente em suas Ultimas ho
ras de vida" (Edição Inglesa do Serviço Nacional de Saú
de da Dinamarca, 1968, "os principais pontos de vista do 
comitê'', III-8). 

A Lei de 18-12-50, que regia, na Espanha, a obtenção 
de peças anatômicas para-enxerto, exigia que a morte 
fosse constatada por dois médicos do estabelecimento, 
um dos quais, pelo menos, houvesse assistido o falecido 
em sua última enfermidade, e segundo métodos científi
cos determinados pela Escola de Medicina Legal (art. 39, 
"a" e "b"). 

O Decreto de 4 de julho de 1975, da República Demo
crática da Alemanha, muito elogiado por Carlos Maria 
Romeo Casab_ona (obra citada págs. 117, 121), exige o 
diagnóstico indubitável e comprovado da morte, por 
uma equipe médica distinta da que realizará o transplan
te (C3pítulo I, parágrafo 59, n<~s l a 3). 

A Lei italiana de 2 de dezembro de 1975 exige comprá
vação por equipe de três mêdicos, dos quais um cardiolo
gista e um perito em encefalografia. Para o caso de in
divíduos afetados de lesõe_~ cerebrais primáriaS, 
descrevem-se os critérios de diagnóstico da morte, a se
rem comprovados, por juízo unânime, pai" equipe ri1êdi
ca composta de um médico forense, um médico aneste
sista reanimador e um neurologista perito em encefalo
grafia, devendo ser outra a equipe de transplante (arts. 
39, 49 e 99), 
· Nos Estados Unido_s, a Lei Uniforme de Doações ana
tómicas, de 30-7-68, na letra "b" da Seção 7, determina 
que o momento da morte ~eja atestado pelo médico as
sistente ou, na sua falta, por qualquer outro mêdico, que 
não poderá participar da extração ou do transplante. 

Na Inglaterra, vigoram critêrios rigorosos e preCisos 
para o diagnóstico da morte cerebral (obra citada, págs. 
147-153). 

Dr. GerVáSiO -Leite, DeSembargador aposentado e 
Professor na Faculdade de Direito de Cuiabá, lamenta 
que tenham sido excluídos, por veto, os artigos do Proje
to que se transformou na Lei n'~ 5.479, os quais dispu
nham que a verificação do óbito deveria ser feita pelos 
métodos científicos atualizados. sempre procedida da 
comprovação da ausência de atividade cerebral, demons
trada pelo traçado absolutamente linear do eletroencefa
lograma e ausência de batimentos cardíacos por mais de 
cinco minutos, e atestada por um clínico, um cardiolo
gista e um neurologista- não pertencente à equipe de reti
rada e enxerto ( .. A Manifetação da Vontade nos casos de 
Transplantes", Revista de Informação Legislativa, 8 
(29), janeiro-março-de 1971, pág. 90). 

Por onde se pode concluir que o Projeto acrescenta. no 
particular, exigências mínimas, para a garantia do forne
cedor de órgãos, sem descer a demasiadas particularida
des, que poderão ser fixadas em regulamento. 

No item II do prefalado artigo do Projeto estão as 
condições relativas a consentimento ou autoriZação para 
extração de órgãos com fins terápêutiCos õu cientrficos. 
Em linhas gerais, são as mesmas do art. 39, itens I a IV da 
Lei n'~ 5.479/68, mas Com ~lgurnas importantes dife
renças. Na alínea "a" alem de se explicitar que a hipótese 
diz respeito a disponente maior e capaz, esclarece-se que 
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tal consentimento é comprovável por qualquer meio ad
mitido em direito~ com o que se pretende dar validade a 
qualquer forma de aferição da vontade do decujus, uma 
e outra desvestida dos habituais rigores, desde que tenha 
caráter de credibilidade. 

A alínea "b" reproduz o item II, exigindo o consenti
mento expresso, manifestado por instrumento público, 
quando se trate de disponente relativamente incapaz Ou 
analfabeto. A alínea "d" é o mesmo ite!Jl III atual, com 
nova redação. A alínea .. e" correspondente ao item IV, 
mas a autorização- do diretor da instituição onde tiver 
ocorrido o óbito passa a ser necessãria somente na falta 
de respons~veis pelo cadáver, tornando-se dispensável 
nos demais casos, o que simplifica os procedimentos. 

Os itens III e IV reproduzem, em substânCia, o art. 49 
da Lei n<~ 5.479/68, ~com ligeira alteração redacional. 

Esse problema do consentimento e/ou da autorização 
para a retirada de tecido, órgão ou parte do cadáver ê 

-um dos mais discutidos e importantes aspectos da ques
tão em foco. Abordam-no todos os tratadistas nacionais 
e estrangeiros que versam o tema, bem assim todas as le
gislações. "Reconhece-se ... de modo geral - preleciona 
Luiz Roldão de Freitas Gomes, com Ruggiero e Pontes 
de Miranda - um direito de disposição do próprio ho
mem em relação a seu cadáver, limitado por razões de 
polícia, de sanidade pública, ou, "lato sensu", de moral e 
ordem pública (Ruggiero ). Os herdeiros não têm este di
reito de disposição, "posto que, se o interesse público, 
possa a pessoa mais próxima, efetivamente, do falecido 
ter de dar o seu consentimento, ou opor-se, mostrando 
que não se justífica io casu, a exceção aos constumes" 
(Pontes de Miranda)" (Gomes, Luiz Roldão de Freitas. 
Obra citada, pâg. 45). 

Javier Lozanõ- Y Romên o inclui entre os principais 
problemas que pÔdem surgir com o transplante de or~ 
gãos (obra citada, págs. 47 - 49). 

A Lei inglesa de 27 de julho de 1961 prevê o consenti
mento expresso pelo fornecedor, ou, à falta, e não cons
tando __ obje_ção, por quem tenha a guarda legal do cadá
ver (n<~s 1 e 2). 

Na Suécia, segundo o Relatório do Comitê do Minis
tério da Justiça da Dinamarca, de 12-10-66, supracitado, 
ao comentar a Le'í. n" 104, de 14-3-58, "a preocupação 
primeira e essencial das autoridades ê quanto à autori
zação da pessoa_ e de seus familiares para que se proceda 
à operação". 

Na Bélgica, por informação do mesmo Relatório, •• ... 
é aceita a retirada de órgãos de pessoa quando da morte, 
caso exista consentimento da própria pessoas e de seus 

__ Jamiliar~s". 
A Lei espanhola de 18-12-50 contêm, no art. 29, seme

lhantes disposições, o quê também ocorre na Lei france
sa n" 76.1181, de22-12-76(art. 29), no Decreto de4 de ju
lho de 1975 da República Democrática da Alemanha 
(Capítulo I, Parágrafo I, n9J, sem previsão de interferên
cia da família) e em outros estatutos. 

Nos itens III e IV são transpostas as condições do art. 
49 da Lei n9 5.4'79/68, relativas à capacidade técnica 
compr9vada do mêdico que vai realizar o transplante e à 
habilitação do Hospital pelo órgão competente. O noVo 
§ 3<~ estabelece parâmetros mínimos pàra a coilCeSSão de 
autorização a instituições que pretendam realizar ex
trações e transplantes, o que não faz a Lei vigente, que 
tudo remete, no particular, para a regulamentação. O§ 
}9 transpõe a norma do art. 99 da Lei vigente, enquantO o 
§ 29 , diferentemente do que hoje se estipula (art. 13), per
mite a extração mesmo em cas_o_ de suspeita de crime, 
com as condições acauteladoras de que não haja prejuízo 
para as investigações e medeie a autorização judicial. 

O art. 39 incorpora o atual art. 69, dispondo sobre are
composição condigna do cadáver de que se fez eXtração, 
cominando-se pena do art. 211 do Código P.enal pelo 
descumprimento dessa imposição. 

Os arts. 49, 59 e 69 mantêm os arts. 59, 79 e 89 da Lei n"' 
5.479/68, com previsões sobre comunicações sobre pes-
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soas que fizC:rarii disposições para post mortem (art. 49), 
transferência de órgão para outro receptor em caso de 
incompatibilidade (art. 59) e relatórios sobre transplantes 
(art. 6•). 

O art. "7<~ coRtém uma série de inovações importarites 
relativamente ao art. lO a tua!, sobre extrações de tecido 
ou órgão do corpo humano vivo. 

-No caput figuram os requisitos gerais. Pelo item 1, só 
pode dispor de tecido ou órgão do próprío Corpo vivo o 
disponente maior e capaz (como já está no art. 10, caput 
da Lei n9 5.479/68), devidamente informado dos riscos 
previsíveiS da operação. A cláusula é importantfssima, 
para que o fornecedor não aja .. no escuro", mas tenha 
noção das conseqUências .. previsíveis" de seu ato. Deve 
ele ser informado dos riscos inerentes a toda cirurgia e 
dos especiais da extração. ~o que pede a Doutrina e pre
vêem--muitas legislações. 

O item II, repetindo o que já está disposto no§ 29 do 
art. 10 da Lei n9 5.479/68, limita a possibilidade de ex
tração aos órgãos duplos, tecidos, vísceras ou partes. A 
razão é óbvia: minimizai', para o disponente. os riscos e 
efeitos negatiVos da extirpação. 

O item III, ao invês de falar apenas em exclusão_ do 
prejuízo ou mutilação grave para o disponente- como 
está no art. 29 do art. lO da Lei n9 5.479/68- explicita 
melhor a exclusão, dizendo: "não havendo risco previsí
vel de morte ou de prejuízo grave para a vida e a saúde 
do disponente". Mais explícito, igualmente, do que o 
dispositivO CorfelatQ da Lei n<~ 5.479/68 é o item IV, que 
exige que a extração (e o conseqüente transplante) cor
responda a uma necessidade terapêutica comprovada
mente indispensável para a conServação da vida ou para 
a conservação ou melhora da saúde do receptor. Tal fór
mula, aliás, se inspira na sugeStão de Carlos Maria Ro
rDeo Casabona para um texto de lei sobre transplantes 
(obra citada, pág. 174, art. 59). 

O iteni V traz inovação de grande alcance, e que pode 
contiibuir decisivamente para afastar o espectro desesti~ 
mulador das possíveis-conseqfJênciã.s negatiVas do trans
plante para o disponente e sua família~ do ponto de vista 
da vida, da sâude e da situação económico-financeira. 
Estatui ele que se efetue a favor do disponente seguro 
contra risco de vida e de incapacitação fisico-mental. 
Ess~ tipo de previsão existe na Lei mexiC2:na de _76 de ju
lho de 1967, sobre transplantes de rim entre pessoas vi
vas, art. 59 (in Javier ~zano Y Romên, obra citada, pâg. 
180), na Lei italiana de 26 de junho de 1967 (art. 124), 
havendo garantias semelhantes no Decreto de 4-7-75, da 
República Democrática da Alemanha (Capítulo III, pa
râgraro 11). 

O item VI, finalmente, requer o consentimento prévio, 
livre e expresso. do receptor, manifestado por ele mesmo 
ou por alguém que o represente de direito ou de fato (po
de estar momentaneamente impossibilitado de fazé--lo 
devido a seu estado de saúde), após informação médica 
adequada dos riscos e beneficias previsíveis. Esse ponto 
fundamental não goza de previsão expressa na lei vigen
te, o que é criticado por Luiz Roldão de Freitas GomeS 
(obra citada, pág. 56), que tambêm aduz sugestão cons

-tanie dO .. ESbáço de Legislações sO-bre Transplantes", 
preparado pelo Instituto de Patologia Cirúrgica: de Ro
ma. As melhores leis sobre o assunto contêm regras a 
respeito. --

Nova é, ainda, a permissão expressa de extração de ór
gão ou tecido para transplante de disponente menor, 
com as cautelas e restrições convenientes, como se dispõe 
no§ }9, 

A especificação, pelo disponente, do tecido, órgão ou 
parte a ser objeto de extração, é norma do§ I<~ do art. lO 
da Lei n9 5.479/68, que o§ 29 do artigo sob exame man
têm. 

O § 39, por sua vez, traz previsão sanadora de lacuna 
das normas vigentes, vinculando o médico responsável 

-peta cirurgia à obrigação de prestar as informações ne
cessárias ao disponente, ao receptor, ejou a quem os re
presente ou assista, devendo, alêm disso, certificar-se de 
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que os esclarecimentos foram entendidos, tudo perante 
duas testemunhas idôneas. Trata-se de garantias essen
ciais, preconizadas, em parte, em várias legislações, por 
exemplo: no Decreto n~' 78.501, de 31-3-78, da França, 
art. 19; no Decreto de 4 de julho de 1975, da República 
Democrática da Alemanha, Capítulo III, parágrafo 8; na 
Lei italiana de 26 de junho de 1967, n'i' 2. _ _ 

O art. _89 recãpitUla e completa as condições para 
transplante., incluindo entre elas, para maior segurança, 
a do prévio exame de compatibilidade imunológica. 

Os arts. 10 a I 4 não ofereCem azo a maiores comen:. 
tãrios, à exceção do_ art. 12, que fixa O pfazo de 180 (cen
to e oitenta) dias para a regulamentação da lei, em ma
têria reconhecidamente coinplexa. 

Concluindo, esperamos estar dando positiva contri
buição para o aperfeiçoamento normativo em -área tão 
importante quanto complexa e delicada. Não se diga que 
as exigências para-extração e transplante tornam os pro
cedimentos complicados e inviabilizam a realização des
sas cirurg"ias. Pelo contrário. Só o estabelecimento de ga
rantias seguras, ao lado de trabalho educativo e esclare
cedor permanente, poderá estimular .o fornecimento de 
órgãos para transplante, quer em vida quer para post 
mortem. 

Esperamos, assim, contar com o apóio dos ilustres 
membros do Senado Federai e da Câmara dos Deputa
dos, que enriquecerão o projeto cOm suas valiosas con
tribuições. 

Era o que tinha a dizer. (Muitô -bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR, FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Pronuncía 
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Existe uma antiga lição, que vem -desde os tempos do 
Direito elaborado pelos roma"nOs, que é a seguinte: toda 
sentença contra sentença é nula. 

Por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, recordar, na 
véspera do 95~ aniversário da Proclamação da Repúbli
ca, esta sentença magnífica e m-agistral? Tentarei explicar 
em breves palavras. 

No dia 25 de abril deste ano, o povo brasileiro lavrou 
uma sentença em favor das eleições diretas para Presi
dente da República. A Nação inteira sC levantou e sen
tenciou: a eleição do futuro Presidente da República tem 
que ser pelo sufrágio uiliversal, pelo voto direto e secre
to. O CongressO NaCional, por força dos adeptos da can
didatura do Sr. Deputado Paulo Maluf, sentenciou con
tra as eleições diretas, vale dizer, sentenciou contra uma 
sentença do povo. 

Factualmente, historicamente, foi ntila a sentença do 
Congresso, mas vivendo- nõs num esdrúxulo estado de 
direito, prefaleceu a sentCllça jurídica nula, contra a sen
tença popular de validade fectual e histórica. Agora, pre
tendem adotar uma outra sentença, a de que a eleição do 
futuro Presidente da República deve ser procedida ago
ra, já, coriio se diz, através de eleições dÍretas. Ora, o 
povo já sentenciou que a eleição do fU.tu-rO -Presidente da 
República terâ de dar-se pelo Colégio Eleitoral, é a nova 
sentença do povo brasileiro, em cujo acordão estâ escrito 
que o sucessor do Senhor Presidente João Figueiredo 
deve ser o Dr. TancredO Neves. Informados, novamente, 
com a sentença popular os Srs. adeptos da candidatura 
do Sr. Paulo Maluf pretendem sentenciar contra a sen
tença do povo. 

Não tem cabimento, Sr. Presidente, não há Procedên
cia em tal pretensão, mas que ela existe, existe. Houve 
uma festa patrocitlada pelo Sr. Deputado Paulo Maluf, 
que reacendeu os ânimos dos Srs. Deputados e Senado
res denominados de Malufistas pela imprensa brasileira. 
E_o que reacendeu este ânimo foi o noticiário amplamen
te divulgado sobre o retorno do Senador Raimundo Pa
rente à.s hostes do Sr. Deputado Paulo Maluf. 
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Sr. Presidente, declaro ao Senado, sob penhor de mi
nha honra, que houve uma reunião no gabinete do Sena
dor Raimundo Parente, entre aquele ilustre Senador e o 
Governador Gilberto Mestrinho, do Amazonas, e fui eu 
a únicª testemunha de toda a conversa, de todo o diálo
go. A b~m da verdade, devo declarar que o Senador Rai
mundo Parente, em momento algum, firmou qualquer 
compromisso, fez qualquer promessa ao Governador do 
Amazonas, no sentido de apoiar a candidatura do Dr. 
Tancredo Neves. O que o Senador Raimundo Parente 
disse, o que S. Ex'- formulou ao Governador Gilberto 
Mestrinho foi o seguínte: convidado pelo Governador 
do Amazonas a liderar a Frente Liberal no meu Estado, 
a institui! 6Ssa frente, vez que-ela lá não existe, o Senador 
Parente pediu ao Governador 48 horas de prazo para 
consultar os seus amigos e as suas bases eleitorais. Foi só 
o de que se tratou. 

Devo proclamar a dignidade com que o Senador Rai
mundo Parente se houve naquele encontro e não poderia 
ser de modo diverso, porque não ê de hoje que conheço o 
Senador Raímundo Parente e o sei um homem inflexível 
naS Posições que assume, pois quando as adota ele o faz 
sob imposição dos seus princípios morãis e políticos, 
· sobr.etudo, acima de todas as coisas. 

Logo, Sr. Presidente, se havia alguma dúvida sobre ter 
·o Senador Raimundo Parente feito qualquer tip_o de 
·compromisso comigo ou com o Governador do meu Es
tado, devo desfazer qualquer dúvida. O Senador foi en
fático, simplesmente, ao pedir 48 horas de prazo para to
mar a sua decisão. Decorrido o prazo, o Senador anun
ciou a sua decisão. Logo, jamais o Se~ador Raimundo 

· Parellte deixou de integrar o PDS, pelo setor que apóia o 
Deputado P.o:iulo Maluf. Logo, não está havendo retorno 
do Senador Parente às hostes malufistas, porque nin
guém pode voltar a um local do qual jámais se retirou. 

O Sr. Ahnir Pinto- V. Ex• me concede um aparte 
nobre Senador? 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex• eom muito 
prazer. 

O Sr. Almir Pinto- Eu ouço sempre V. Ex• com mui
ta atenção, dada a honestidade com que V. Ex• costuma 
colocar os assuntos que aborda nesta Casa. Mas, eu per
guntaria, apenas para uma orientação minha: naquela 
reunião, de que eu vi hoje um clichê numa página de uma 
revista denominada Política, com as fotografias_ do Sena
dor Raimundo Parente, do Goverriador Mestrinho e de 

-v. Ex•, só foi tratado desse assunto do Senador Raimun-
do Parente? 

O SR, FÁBIO LUCENA- Certo! 

O Sr. Almir Pinto- Eu digo isto, nobre Seriador por· 
que~_ quando da última visita que fez a Brasília o nobre 
Governador Mestrinho, eu não estive com S. Ex!, não 
falei com S. Ex•, e qual não foi a riiinha surpresa 0-ntein 
quando chegou ao meu gabinete _uma revista com aquele 
clichê do Senador Raimundo Parente, do Governador 
Mestrinho e de V. Ex• E em um tópico se dizia: .. Depois 
de Raimundo Parente,_ outros_ Senadores aderirão ao 
candidato Talicredo Neves". Af cita: _Milton Cabral, 
Chiarelli, José Lins, não sei se Marcondes Gadelha e Al
mir Pi!] to. Ora, vejam só, eu nunca disse a n_i_nguêffi que 
iria aderir a a ou a b. A minha posição êmuüo clara. Sou 
suplente do Senador César Cais, que ê do PDS. Por uma 
questão de ética, tenho que acompanhar o candidato, a 
peSSoã.~-ãpoiada, votar na pessoa apoiada pelo Senador 
César Cais. ~u, nobre Senador Fábio Lucena, nunca 
mudei de partido na minha vida. Estou com 41 anos de 
vida política._ Fui PSD uma vida toda. O PSD acabou, eu 
fui para a ARENA, a ARENA acabou fui para o PDS. 
Então, quando o Ministro_ Mârio" Andreazza, que eu 
apoiei por ser o candidato do Ministro César Cais, per
deu para Maluf, num jantar de amigos, presente o MiniS
tro César Cais, eu disSe: Ministro, estamos- aqui em 
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famílta, com vários companheiros do Ceará, eu quero di
zer a V. Ex' que fui, a vida toda político, fiz polftica uma 
vida toda,_com O pai de V. Ex~, Õ Dr. Cêsar CaiS de Oli
veini, no PSD. Fui da ARENA e estou no PDS, e o meu 
candidato é o do PDS, eu não mudarei de partido. Aí o 
MinistrO César Cais disse exatamente o seguinte: "Eu 
também não vou mudar, ê uma questão de composição". 
Nunca disse à pessoa alguma que tinha intenções devo
tar no Governador Tancredo Neves. Não é por nada, S. 
Ex• é um homem digno demais. Se fosse o candidato do 
meu partído, eu votaria, com a maior alegria deste mun
do, em Tancredo Neves, companheiro que somos hâ 
quatro anos, pedessistas de longa data. Mas a questão é 
a seguinte: sou um homem partidário. Assim, quando eu 
vi o retrato de V. Ex', e V. Ex• nos está dando com mUita 
honestidade o resultado daquela conversa, eu pensei que 
tivessem tratado, tambêm, da minha possível adesão ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, Ex•, os amazonen
ses não ínvadem os outros Estados. Nós respeitamoS -as 
fronteiras. 

O Sr. AJmir Pinto- Eu estou perguntando a V. Ex•, 
porqu~ o jornal traz a palavra do GOvenlador Mestri
nho. Depois de Raimundo Parente. 

O SR. FÃBIO LUCENA- Faltava-nos, sobretudo, 
autoridade para tratar do assunto. Devo declarar isso. 

o-sr. Almir Pinto - Não. Eu esiOu dizendo exaia
mente por isso. Porque, depois quando eu vi a fotogra
fia, o clichê, e o Governador Mestrinho dizia: "Depois 
de Raimundo Parente, os próximos Senadores a ad-eri
rem -isso está lã na nota, entreguei-a há pouco ao jor
nalista Ezaú, que estava ali-, os próximos a aderirem à 
Can-didatura T3Õcredo Neves serão: Chiarelli, Milton 
Cabral, José Liiis, não sei se Marcondes Gadelha, e Al
mir Pinto, do Ceará." Ainda frisou, os outros não disse 
de onde eram, mas Almir Pinto, do Ceará. 

O _SR. FÁBIO LUCENA - ~. de fato, não aconteceu 
esse assunto. 

O Sr. Almir Pinto - Eu quero dizer a V. Ex~ que eu 
rião tenho nada contra ·a meu prezado amigo, ex
Senador, ex-Governador Tancredo Neves. Um homem 
excelente, um homem capaz de governar esta Nação. 
Mas, eu gostaria muito de votar em Tancredo Neves, se 
ele fosse candj9ato pelo meu partido. Mas, como não é, 
eu terei que me ater à candida-tura do meu Partido. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, Excelência. Até por
que não haveria a lógica mais absurda que nos fizesse 
ratar de asSunto relacionado com a consciência de iius
tres-·senádõfes como V. Ex~ e dos outros nomes que V. 
Ex• declinou. Em absoluto, isto não aconteceu. 

O Sr. Almlr Pinto - Ê bondade de V. Ex' Eu queria 
só esse esclarecimento. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Mas, Sr. Presidente, o 
chamado retorno do Senador Parente, que não foi um 
retôrno, porque, repito, não se pode retornar de um lu
gar de onde não Se saiu, despertou uma súbita euforia no 
~ongres-so Nacional. -

E as razões são as seguintes: 
Primeiro, por meio de um suposto equilíbrio existente 

agora na Mesa do Senado, a investida dos adeptos do Sr. 
Paulo Maluf, a primeira investida será a seguinte: conse
guir que a Mesa do Senado indefira o registro dos dele· 

_gad_gs_ eleitos por Assemblêias _Legislativas ligadas à 
Frente Liberal. Por meio de artifícios jurídicos ensande
cidos, vão propor à Mesa do Senado que indefira o regis
tro_-dos delegados estaduais ligados à Frente Liberal. 

Acreditam que o Senador Moacyr Dalla, que detém o 
Voto de Minerva, vá diddir por essa solução abstrusa, 
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absurda, ilegal, antijur[dica, anticonstitucional, inconsti~ 
tucional. Mas, Sr. Presidente, é preciso que se observe o 
seguinte: faz poUcoS dias, o Sr. Ministro do Exército de.
clarou - e sua declaração é da maior importância -
que não pode haver golpe de estado s,.em a participação 
das Forças Armadas.!!: uma verdade...Só_que não se trata 
de golpe de estado. Nos seus estilos clãssicos, modernos 
oL' contemporâneos, trata-se de um jus novum, de uma 
nova ordem, que teria como o seu juiz supremo- o Sr. 
Presidente Moacyr Dalla. 

''Ao rei- dizem- tudo, merlos a hOnra". Preten
dem, agora, atr.avés da Mesa do Senado, erradicar, por 
espórra cirurgiã, a honra do Presidente do Senado Fede
ral. E iStO não vai ser poSsíVd, Sr. Presidente; pOrque o 
Senador Moacyr Dalla está consciente, a esta altura, do 
golpe que se planeja não contra o Estado, mas contra sua 
própria honra. S. Ex• não irá consenti~ la em hipóteSe al
guma. Esta é a certeza adrede que todos nós temos e da 
qual não nos podemos afastar. 

O outro golpe prende~se a esta esdrúxula tese dos ju
ristas do malufismo. Entendem que o Tribunal Superior 
Eleitoral se manifestou sobre matéria em tese. É claro: o 
Tribunal Superior Eleitoral não pode responder a con
sultas factuais o_u vinculadas a pessoas, só pode respon
der a consultas em tese. 

Fala-se em recurso ao Supremo Tribunal Federal. Isto 
constitui uma indecência jurídica, porque não há figura 
de recurso em matériã de consulta._Se se consulta um ór
gão da Justiça Eleitoral, a resposta à consulta ~ um_ato 
conclusivo, definitivo. E se forem consultar o Supremo 
Tribunal Federal sobre o assunto, a hipótese mais válida 
é que o Supremo Tribunal Federal se declare incompe
tente para atender à consulta e que mande consultar o 
tribunal competente, que já foi consultado, no caso, o 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Mas, por sobre esse fato novo, Sr. Presidente, não se 
iluda V. Ex•, Senador Henrique Santillo, V. Ex• que é o 
]'~'-Secretário do Senado Federal, ilustre membro da 
Mesa do Senado, não se iluda V. Ex• que o golpe que se 
trama, e que se vai tram-ar, a partir do dia 21 de no
vembro, é o seguinte: o Tribunal _Superior Eleitoral 
manifestoü:se sobre matéria eln tese. Vão pretender que 
a Mesa do Senado se manifeste sobre matéria faCtual, 
sobre matéria de fato. E vão pretender da Mesa, Sr. Pre
sidente, vão tentar obter da Mesa, com o voto de Miner
va do Presidente Moacyr Dalla, por antecipação, a nuli
dade dos votos dos membros da Frente Liberal junto ao 
Colégio Eleitoral. Se não conseguirem issO ã.té o--dia 21 
de novembro próxiillõ Vifldouro, dentro de seis dias, vão 
esperar o recesso e é possível que no dia 14 de jarieiro, 
véspera da eleição presidencial, promova-se uma reunião 
da Mesa com a finalidade de que esta adote um ato de
clarando_nulos os votos dos eleitores vinculados à Frente 
liberal. O que pretendem, sob esse ímpeto de desespero, é 
tumultuar a eleição presidencial, quando a saída honro
sa, que tanto os enobreceria, a eles, ao Congresso e à 
Nação seria comparecerem ao Cõlêgio Eleitoral, vota
rem em seu candidato e aceitarem a derrota, porque per
der faz parte da guerra. O que é feio, o que é covarde é 
fugir- da guerra. Assim, Sr. Presidente, todos esperamos 
que o Sr. Paulo Malufmantenha a sua candidatura até o 
dia 15 de janeiro,-data da eleição": Mas é preciso alertar 
para os perigos que corre a Nação se o Congresso Nãcio
nal entrar em recesso a -partir do próximo dia 5 de de
zembro. 

Aproveito a -oportunidade para me dirigir a esse Sena
dor que desce as escadas da tribuna do Senado neste exa
to. momento, Senador Nelson Carneiro, que é hoje um 
professor da República brasileira, durante tanto tempo 
considerado o Deputado do Dívórcio, e hoje unanime
mente reputado o Senador da Liberdade. Dizia, ontem, 
o Senador Nelson Carneiro que não podia assinar ore
querimento de con~ocação extraordinãria do Congresso_ 
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Nacional, temendo que os congressistas n~o compare
_çessem às reuniões extraordinârias do período de 5 de 
deze.mbro a 15 de janeiro do ano vindouro. E, ao me diri
gir ao Senador Nelson Carneiro, querp formular um 
ape_lo ~ e..c;se homem que já virou lenda nas mais lúcidas 
inteligênCias nacionais ·e em todos os recan!os da_ Pãtria 
brasileira, para que S. Ex•, o Senador Nelson Carneiro, a 
partir de hoje, e diante dessas advertências que estamos 
faz.endo sobre o perigo, Sr. Presidente, de as luzes do 
Congresso __ se apàgare-m durante 45 dias e, dentro das tre
vas, o desespero do candidato já derrotado .t-entar. obter 
golpes contra o Colégio Eleitoral, quero apelar ao Sena
dor Nelson Carneiro para que se transforme, a partir de 
hoje: Õo Senado Federal, nO com3.ndãnte da convocação 
extraordínári_a do Congresso Nac_iQnaJ. 

Nobre Senador Nelson Carneiro, se é verdade que al
guris Deputados Federais ou Senadores aqui não compa
recerão durante a reunião extraordinária, verdade é que 
basta a presença de V. Ex•, neste Senado, para funcionar 
comC:lpólo de atração de todos os Senadores que tenham 
i'esf.i<lfiSàbilidade com ·os destinos da nossa_grande Pá
tria, Assim sendo, peço a V. Ex• que lidere, a partir de 
hOje,-nO--set"Jãdo Federal, a convocação extraordin_á_ria 
do Congresso Nacional, porque na Câmara dos Deputa
dos já hã ilúmero suficiente. Está faltando número no 
Senado. E a partir do momento em que V. Ex' assinar o 
requerimento, não tenho dúvida de que uma enxurrada 
de assinaturas haverá de acontecer, porque no momento 
em· que-v. Ex• as-sinar o_requerimento, o Senado inteiro, 
a Câmara inteira e o Congresso estarão convencidos de 
que a convocação do Congresso não é apenas uma neces
sidade, não ê apenas uma medida que se adota circuns
tanCialmente_ ou por impOsição do inomento:que esta
mOS-vivé:ndo. Não! A partir do momento em que o Sena~ 
dór Nelson Caineiro assinar o_ requerfmehto cohVoca:
tório_do COngresso Nacional a Nação inteira será alerta
da para o fato de que não só_ o Congresso como a própria 
NaÇão terã de ficar atenta, de vigília, de atalai_a desde o 
dia 5 de d~mbro atê a eleição do Dr. Tancredo Neves 
para Presidente da República, e mais, Sr. Presidente, atê 
o dia 15 de março, data em que S. Ex' for, efetivamente, 
empossado. 

Concluindo, repito, ••a sentença contra a sentença ê 
nula", este é um princípio que nos vem do velho Direito 
Romano. Querem sentenciar contra o Colêglo Eleitoral, 
depois de jã haverem sentenciado Contra o povo brasilei
ro. E V. Ex•, Senador Nelson Carneiro, foi Professor 
dessas gerações, que viveram tantos e tantos anos SQ_b o 
guante da frustração, e que hoje vêem na sua _simples as
sinatura, nesse requerimento, o holofote não no fim ~mas 
na entrada do túnel para que todo o túnel que nos con
duz à democracia possa ser suficientemente iruminâdo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique SaTttillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para 
uma breve comunicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Para uma comunicação. Sr. Presidente e Srs. Senãdores: 

Por várias vezes, ocupei esta tribuna, como Líder do 
PMDB, para denunciar violências cometidas em todo o 

. Nordeste, particularmente no meu Estado, contra sin1-
ples trabalhadoreS rurais :no contexto _dos conflitos de 
terra que tênl gerado uma situaçã_O permanente de in
tranqüilidade na zona campesina de toda a minha sofri
da Região. 

Não faz muito tempo, a Nação inteira tomou conheci
m~t"o, perplexa, de um crime dos mais hediondos prati
cado por pistoleiros profissionai:S"o qual vitimou a líder 
sindical Margarida Alves, e até hoje, não foi devidamen
te elucidado, ~algrado as providências anunciadas pelo 
Governo, inclusive, com a interferência; no caso em es
pé~ie, do próprio Sr. Ministro da Justiça. Esse delito 
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continua impune na Paraíba, para o estarrecimento de 
nossa sociedade+ -

Pois bem, Sr. Pre_sídente, Srs. Senadores, agora repete
se ó episódio. Chega ao meu conhecimento - e faço a 
denúncia ao Senado e à Nação- mais um assassinato, o 
do trabalhador rural Arlastâcio Abreu de Lima, morto a 
tiros domingo último, numa mercearia da fazenda Tabe
rabã, em -Rio Tinto; na Paraíba. São acusados pelo crime 
o capataz da fazenda, M_oacyr Calistro da Silva, e seu fi
lho Edivaldo. 

PO.d_er-Se-ia dizer que se trata de um fato sem maior 
significação, do pontó de vista político, em sentido am
plo. Mas ocorre_que não. Esse trabalhador rural trucida
do, participou ativamente do último movimento grevista 
dos trabalhadores da zona canavieira da Paraíba. 

Leio, no Jornal de Brasília, na sua edição de hoje, no
ticiário que relata o bárbaro homicídio d~se trabalha-
dor rural: 

Paraíba 

A.$SJt.!i!ilno é capataz - A Secretaria de Segurança 
Pública da Paraíba designou um delegado especial 

_ para investigar o assassínio do delegado do Sindica
to dos Trabalhadores Rurais de Rio Tinto, Anastã-

__ cio __ Abreu de__Lirna, morto a tiros, domingo, numa 
mercearia-da fazenda Taberaba. São acusados_ pelo 
.crtm_e_o capataz da fazenda, Moacir Calixto da Silva 
e seu filho, Edvaldo. 

O presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura da Paraíba, Álvaro Diniz, denunciou, 
ontem, que a vítima teve atuação destacada na últi
ma greve dos canavieiros ~a Paraíba e, segundo ele, 

- talvez esta tenha sido a razão do crime. O secretário 
.de Segurança, Fernando Milanez, porém, ê mais 
cauteloso e afirma que o caso ainda estã sendo in

~ vestigado e pode ter tido origem em rixa pesSõal. 
De acordo cOm infofmações chegadas a João 

. Pessoa- e que estão sendo investigadas pela polf
cia- o delegado sindical foi a uma mercearia fazer 
compras. Lá, deparou-se com o capataz e o filho. 
Houve discussã.o. O capataz sacou um revólver, fez 

_disparos e foi acompanhado pelo filho. A vítima 
defendeu-se _com uma faca, mas acabou tombando 
mortalmente ferida. Além de_ receber seis tims, 
Anastácio Abreu de Lima também foi esfaqueado. 

Ainda hoje, durante uma visita de cortesia que me Iei, 
em meu gabinete, o Gov:ernador Wilson Braga, da Paraí
ba, relatei-lhe o fato delituoso e pedi-lhe enérgicas provi
dên-Cias no sentido de sua apuração. Recebi de S. Ex• a 
palavra de que. outro não seria o seu procedimento. En
tretanto, com9 estou profundamente preocupado com o 
desenrolar dos acontecimentos, na área rural do meu Es
tado, que não se agravaram mais ainda graças à interve
niênda semPre prestigiosa da Igreja, através dos seus 
prelados, entre os quais, destaco: Dom José Maria Pires, 
Arcebispo de João Pessoa, e Dom Marcdo Cavalheira, 
Bispo de Guarabiia, renovo, desta tribuna, não só o meu 
apelo ao Sr. Governador do Estado, como também peço 
a atenç~o do Sr. Ministro da Justiça para que esse crime 
_seja devidamente apurado e exemplarmente punido, a 
fl_m de que a paz volte a reinar na zona rural do meu_ Es-
tado. ---

Era o_que tinha a dizer. (Muito bem!.) 

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo) - Para 
uma brevíssima comunicação, concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- (PTB- RJ- Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
,dente, Srs. Senadores: 

Devo ao Senado uma palavra depois do generoso ape
lo_do Senador Fábio_ Lucena, com referências excessivas, 
amáveis, e que de público agradeço penhorado. 
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Minha posição é a seguinte, Sr. Presidente. Acho que é 
necessária a convoc:ição. Mas acho que a convocaçãQ só 
é útil para o Congresso Nacional, se aqui estiVerem os 
Parlamentares para honrar a sua assinatura. Num perío
do ordinário de sessões, nós vemos que não há número 
para a votação, em várlciS dias da semana. E, mais ainda: 
em alguns dias, não há número sequer pa"ra abrir as ses
sões do Senado Federal. Se nós assinarmos uma conVo
cação, essa convocação se realizar, e ã.qui não tiver nú
mero sequer para abrir a sessão, nós estamos prestando 
um desserviço ao Corigresso Nacional, pela má- repercus
são, numa atitUde que será entendida, lá fOra, cOino ape
nas um meio da ganhar mais, quando, na verdade, não é 
esse o nosso objetivo. Por isso, eu disse e quero aqui re
novar a minha posição: eu estarei pfontã a ãssmar-o ·re
querimento, desde que a Mesa se comprometa, sob sua 
responsabilidade pessoal, a cortar o jeton de cada Parla
mentar que não atender ã votação na hora da Ordem do 
Dia. Não basta estar na Casa. Tem que estar aqurpara 
votar contra ou a favor. Nesse sentido, eu assino, com 
esse compromisso eu assino. b essa a minha posição, em 
respeito às prerrogativas e à dignidade do Poder Legisla-
tive. 

Sr. Presidente, a minha comunicação é brevíssima. É 
apenas, Sr. Presidente, para transcrever, nos Anais da 
Casa, uma nOticia de O Dia do Rio de Janeiro, em que 
anuncia que os Presidentes e dirigentes de dezenas de sin
dicatos da área do interior do Rio Janeiro, notadamente 
de Niterói-e São Gonçalo, estão aguardando para o iní
cio da próxima semana- a·reSJ)osta do Ministro da Fazen
da, Ernane Galvêas, sobre telegramas enviados por eles, 
pleiteando a liberação do. PIS-PASEP na sua totalidade, 
"numa concessão ampla, ao contrário do que vem sendo 
feito, atendendo apenas àqueles que se casaram de janei
ro de 72 para cã". 

Liderando os solicitanteS, ·o Presidente da Federação 
dos Metalúrgicos etc. 

Realmente, ê uma discriminação inexplicãvel. Quem 
se casou antes de 72 não pode levantar o PIS; quem se 
casou depois de 72 pode levantar o PIS. 

Contra essa discriminação protestam as entidades sin
dicais do Estado do Rio de Janeiro e, certamente, com 
elas, estarão todos os sindicatos do País. 

Era esta a breve comunicação que eu desejava fazer. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

O Dia- Rio de Janeiro, 12 de outubro_ de: 198_4 

Sem dlscrlmlooçio 
SINDICATOS REIVINDICAM O PIS TOTAL PARA 

TODOS 

Niterói (0 Dia) - Os presidentes e dirigentes de deze
nas de Sindicatos da área do interior do RJ, notadamen
te de Niterói e SãO- Goilçalo, estão aguardando para o 
iníCio da próxima Semãn3 a reSpOSta do Ministro da Fa
zenda, Ernane Galvêas, sobre telegramas enViidos por 
eles pleiteando a liberação do PIS-PASEP na sua tota
lidade~ "numa concessãO ampla, ao contrário do que 
vem sendo feito, atendendo apenas àqueles que se casa
ram de janeiro de 72 para cã". 

Liderando os solicitantes, o Presidente da Federação 
dos Metalúrgicos, Francisco Dai Prã, disse. ontem, que 
~·a medida. além do cuflho social, acabaria com uma dis
criminação, já que o resgate para aqueles que estão casa
dos de 72 para cã cria -uin privilégio e, se a-mpliada para 
todos, além de democrática, ainenizaria o sufoco finan
ceiro dos trabalhadores". 

Dai Prã, conclamou os presidentes dos sindicatos e as
sociações de todo o País para que tomem medida idênti
ca. encaminhando telegramas ao Ministro Ernane Gal
vêas, apelando pela liberação do PIS-PASEP a todos 
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os casados, sem distii'lÇão de época. Explicou, ainda, que 
se nãô fofem atendidos, ainda na próx.imã sem-ana Será 

-encaminhado um abaixo-assinado por todos os piesiden
tês de sindicatos de Niterói e São Gonçalo, diretarileilte 
para o Presidente Figueiredo, soficitando ···a a6ertura-do 
PIS-PASE-P a iodos, sem disCriminação''. 

Atê o momento, participam desta campanha os Sindi
ca(os doS Jornalistas do Estado do Rio; Metalúrgicos de 
Niterói e São Gonçalo, BancáriOs, Alimentação (Panifi
Cadores); Senalba; RodoviáriOs; Eletricitários; Despa
chantes Aduaneiros e Federação dos MetalúrgiCos. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Conce
do a palavra ao nóbre Senador Alberto Silva, que falará 

--pela Liderança do PMDB. 

O SR. ALBERTO SILVA- (PMDB- PI. Como 
líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Quero trazer ao conhecimento desta Casa um fato que 
certamente vai preocupar a todos os nossos pares nesta 
Casa do Congresso Nacional. 

AssistimoS- a luta que, o eminente Senador pelo Espíri
to Santo, João Calmon, vem travando a respeito daque
les 13 por cento que são da Constituição para aplicação 
na educação, e todos nós, em apoio a essa atitude do 
noss.o companheiro, a exigir que o Governo cumpra a 
sua parte nesta parcela de recursos, para que a educação, 
no País, não chegue ao estado em que estã chegando. 

Mas, o fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez te
nha escapado a quoem leu os jornais hoje~ Pela Primeira 
vez, eu vejo uma notícia em·- Cjlle estudantes no Bra_sil eri
tram em greve de fome, porque não podem pagar a anui
dade da faculdade em que estão inscritos. ~na Faculda
de Católica e procurei saber, pela reportagem, qual era 
realmente o caso. Os estudantes pretendem um diálogo 
com a direção da Faculdade Católica e, ao qUe eles di
zem, ela se nega a recebê-los. É que a anuidade era de 
Cr$ 11.804,00, no ano passado, e fOi auriientada para 
CrS 21.102,00, ou seja, represeritã. 122,43 por cento do 
INPC. 

Os alunos pedem que o aumento não ultrapasse os 
I 00% do INPC. E a direção da faculdade, por razões de 
ordem interna, ou econômica, não atendem. CQmo eSses 
dois estudantes são do interior, viram-se em uma si
tUação, talvez, quase que de desespero e entraram em 
grave de fome. E é grave o estado de um deles. O médico 
diz-qUe, d~lliro de 48 horas, se-de não sustar -a grCve, ele 
PodC morrer. -

~incrível que, em um País como o nosso, -um estudan
te tenha que morrer, porque não pode pagar a anuidade 
da faculdade que, com toda certeza, teve mil díficuldades 
para entrar. 

Fazendo esta comunicação eu creio que a Sr' Ministrã. 
da Educação, tendo à disposição a pr-ópriã Constituição 
que dã os 13%, naquela emenda que foi aprovada nesta 
Casa, possa m~ar parte desses recursos para transferir à 
Faculdade ou tenha um entendimento com essa Faculda
de, contanto que salve a vida do aluno e restabeleça o di~ 
reito que têm todos, pela própria Constituição, ao ensi
no, como uma das prerrogativas do cidadão da nossa Pã
_tria. 

Era esta comunicação. Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que eu desejava fazer, ao tempo em que apelo à Sr' Mi
nistra da Educação, que designe alguém da sua con
fiança para examinar se a notícia do jornal e o estado de 
saúde dos dois estudantes são os que foram relatados e 
tome uma providência. antes que assistamos a mais uma 
morte, e agora na Capital da República, por desespero 
em não poder pagar a escola onde entrou com tanta difi
cp.ldade, naturalmente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, 
como Líder de Partido. 
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O SR- ROBERTO SATURNINO (PDT __: RJ, Como. 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO dei 
oradOr.) - Sr. Presicíe"nte, Srs. Senadores: 

O Secretárío de Estado do governo americano, o Sr._ 
George Shultz, ontem, quando lhe foi pedida uma garan
tia corifra ·a hipótese de invasão da Nicarágua por parte 

·de forças americanas, silencioU, -não foi capaz de dar 
uma resposta a esta indagação que lhe foi posta por 
várioS jornalistas brasileiros, o que só fez aumentar a 
preocupação em relação ao que pode suceder ao país ir-
mão da América Central. ' 

Evidentemente, o caso Nicarágua, agora, depois da 
realização das eleições tornou nova conotação; governo 
legitimado pelõ- apoio popular, o que torna ainda mais 
grave essa ameaça coberta de todos os rumore~ c!~_p_~pa
rativos para uma ação militar, à semelhallça do que foi 
feitó na ilha de Granada, agredíndo, afinal de contas. o 
conjunto da América Latina como um todo. 

Os comentários crescem, as ameaças também crescem, 
vôos rasantes de aviões militares sobre a capital da Nica~ 
rágua têm sido feifos ultimamente, declarações de auto
ridades norte-americanas, como que avisando preventi
vamente sobre a possível ação militar, sob o argumento 
de que a Nicarágua estaria preparando uma invasão aos 
pilíses vizinhos da América Central. o que constitui por 
si mesmo um absurdo total, Sr. Presidente, vez que a Ni~ 
carâgua-encontraMse em dificuldades muito grandes, 
muito profundas, dificuldades económicas, dificuldades 
resultantes de todo o cerco económico e militar que se 
implantou sobre aquele país, e que não estaria absoluta
mente em coridiçõe.S de agredir país nenhum, está sim 
fe-iido dificuldades em se defender, em sobreviver diante 
das ações militares coordenadas pelo governo americano 
que financia os exército~ mercenários que atacam aquele 
país. 

Assim, Sr. Presidente, essas declarações só fazem con~ 
firmar as nossas preocupações. Só fazem confirmar os 
rumores Q_e que os Estados Unidos estariam buscando 
preteXto para, de fato, desencadear uma ação militar ful

-minante sobre aquele país. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR- ROBERTO SATURNINO -Ouço V. Ex• 
com muita atenção. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Roberto 
Saturnino, parece-me que, mais uma vez, vamos concor
dar em um ponto: a absoluta infelicidade que está tendo 
o Secretário Shultz nesta vinda aqui às plagas brasileiras, 
ora pelo silêncio ora pelas declarações._ NãCJ ficamos 
mais preocupados com outras declarações de S. Ex• que 
dirii:tm respeito ·a todos os países endividados, mas as ati
nentes a nós que temos este recorde, que V. Ex• sabe, de 
campeãO mundial no assunto, ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- ~verdade, 

O Sr. VlcgOio Távora - ... de justamente pagarmos, 
senào tudo, pelo meÍlos parte de nossa dívida pela alie
nação, troca de financiamento por capital de risco- das 
principais empresas nossas, sejain estatais, sejam parti
culares. S. Ex.•, realmente, não está com boa inspiração, 
em boa época, seja para silenciar quando é preciso falar, 
seja para calar quando é preciso falar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador Virgílio Távora. V. Ex• reforça bastante o 
pronuncíamento que- faÇo e, mais uma vez chamo a 
atenção do Senado para as declarações que ontem a im~ 
prensa publicou, do Sr. George Shultz e que foram aqui 
comentadas pelo Senador Nelson Carneiro, também 
coin o apoiO n·osso, em forma de protesto, contra a su
gestão que nós brasileiros como latino-americanos, de 
um modo geral, não podemos de forma alguma aceitar, 
isto ê, saldar a nossa dívida à custa de alienação de patri
mónio da Nação, património público brasileiro, que re
presenta o suor, o sacrificio e o trabalho de muitas déca
das de muitos milhões de brasilciros. 
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Mas, tem V. Ex' razão e eu acolho com muita satis~ 
fação o-aparte de v: Ex• E se estou me referindo ao as
sunto Nicarágua é porque ele é o assun_to_ de hoje. O ,as
sunto de ontem fái Comentado pelo Senador Nelson Car_
neiro com aparte noss_o e de_rnuitos outros colegas. Mas, 
hoje viinos na imprensa f'?-~~atando o sil_êncio do Sr. 
Geo_rgé Shultz na qUestão Nicarãgua - silêncio muito 
grave. E o que nos faz pensar e recomendar que os de-. 
mais países da América Latina e Q :Srasil~ em particular, 
tomem uma atitude agora jã difererite em relação a essa 
questão. A meu juízo não é-mais suficienfe o inero apoio 
declaratório. o mero apoio verbal aos esforço.s do Grupo 
de Contadora, o mero apoio à Ata de Contadora como 
instrumentO_ de pacificação da América Central. Ach() 
que diante desSas ameaçás, diante dessa evidência que 
vai se formando, cabe aos países da América Latina to~ 
mar uma ação diplomãtica mais eficaz, rriáis presente no 
sentido de apoiar mesmo a posição da Nicarãgua atê sob 
a forma de ajuda econômica de vez que esta ajuda pode
ria ser uma coisa_ext_r_ema_m_el;lte reduzida, pequena, mas 
importante para aquele país que, sendo um pilfs peque
no, enfrenta enormes dificuldades, uma form_a de apoiar 
de maneira mais Concreta o esforç_Q jmeilso deso_br~vi
vência _que está _fazendo a Ni_carágua. 

O Sr. Fábio LUcena (PMDB- AM)- Permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR- ROBERTO SATURNINO~- Jnhe dareí o 
aparte, nobre Senador. Porque o que estã em jogo é, em 
primeiro lugar, o princípio da soberania, o princípio da 
não interven-Ção; -um princípio extremamente importante 
para nós outros, para nós todos da América Latina e um 
princípio, enfim, que esU sendo ameaçado por unia hi
pótese cada vez mais concreta de agressão direta norte
americana. 

Mas nã9'é só um princfpío, o princípio é importante, é 
o mais importante, mas não ê sO uma questão de respeito 
a esse princípio da não intervenção_, mas também -uma 
questão de tomada de posição da América Latina, frente 
a essa atitude que sempre teve o governo nOrte
americano em relação aos nossos países, de tratar a nós 
outros com uma prioridade bastante baixa. Todas as 
atenções da política exterior americana são normalmente 
voltadas, seja para com os seus conflitos com o bloco so-
viético,.seja para com alianças com o Ocidente europeu 
ou com o Japão, deixando como que a América Latina 
sobreviver nas suas dificuldades -enormes, como essa que 
está passando agora ligada ao seu endividamento exter
no, aos seus problemas económicos gravísSimos. 

Tivemos ·oportunidade, em recente viagem que fize
mos liderada pelo Senador Nelson Carneiro, como Presi
dente do Parlamento Latino-americano de verificar as
sim como que o descaso, como t:jue o tratamento de bai· 
xa prioridade que as autoridades ameriCanas- dispensam 
à Amêrica Latina, como que seguros de que aqui, ne'ste 
quintal deles, não há nenhum problema a ser enfrentado 
com maior seriedade, com maior Priorídade, e, por con~ 
seguinte nós que nOs entendamos com os banqueiros, 
nós que nos entendamos com os nossos credores, direta
mente, ou então que vendamos o nosso patrimôriiO; 
como sugeriu o Secretário de Estado George Shultz, an
teontem. 

Mas essa atitude só mudará na medida em que a 
América Latina reafirmar a sua soberania, a súa iride
pendência em relação à política- americana, isto ê, por 
exemplo, apoiando a Nicarágua, agora, de forma mais 
ostensiva, de vez que aquele país realizou eleições; a re
volução sandinista se legitímou, cOm um apoio amplo da 
população, e não há por que, agora, deixar de reconhe
cer, até para manter aquele país dentro da órbita da 
aliança ocidental, da aliança Atlântica, e impedir que 
aquele país tome outros rumos e se veja vinculado, ama
nhã, à órbita do bloco soviético. Isto é uma questão de 
orientação da política do hemisfêrio que, infelizmente, as 
autoridades norte-americanas não compreendem, mas 
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.:;:.abe a nós, latino-americanos, c_ompreendermos e 
apoiarmos a Nicarágua para que essa ameaça de invasão 
.se. dissipe e aquele pafs possa livrar-se--dos iinensos 
problemas que estã enfrentando, da guerra, da agressão, 
do cerco econômico, das minas nos seus portos, das 
ameaças, ag~ra ostensivas, com aviões so_brevoando a 
sua Capital, e Possa respirar, tomar oxigênio e revitalizar 
a sua economia e_ atender aos reclamos do seu povo. 

Creio que esta seria u_ma atitude da América Latina 
-que valorizaria a nossa posição perante os Estados Uni
dOs, fazendo ver que nós temos que merecer-um nõvo 
tratamento de prioridade mais elevada, porque somos 
um contlnerite independente, somõs um continente im-
portante, já, sob o ponto de_yista político, sob o ponto de_ 
vista econômico, e_ não é possível que continuemos a ser 
tratados cmno um _m~o_quintal, como um conjunto de 
países e de terrlióriõS e de povos, que não merec.em u_ma 
atenção mais profUnda, por parte da política exteriOr 
norte-americana. 

O Sr, Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

o SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, com mui
- ta prazer, o nobre Senador Fábio Lu_cena. 

o Se, :Fá_bio Lucena- NObre" Seilaâ:qi' R~berto S~~u~
nino, quã.nto pedi o aparte V. Exf não havia se referido, 

_ ainda, à expressão «quintal"; e eu pretendia, com o apar
te, recordar que V ,_EX', daquela tribuna, quando retor
nou da reunião do Parlamento Litino-Americ;an9, ouviu 
de detefminada autoridade, se nfu:t me ef!gãrio,- de Uffi 

parlamentar norte-americano, referir-se à Améfica Lati
na exatamente Com a expressão «quinral". Ele usou o 
term~ "quintal". -- -

O SR. ROBERTO SATURNINO - Exatamente! 

ó"SJ.~-FabJó LUcena.:.:...~ ... -o (iue Causou a-té esPêCiC, per
plexidade nos Senãdores latino-americanos, em particu
lar em V. Ex• e no nobre Senador Nelson Carneiro. Mas 
o grande perigo, nobre Senador, nao é tão-somente a iri
-vasão da Nicarâgua;_o perigo ê que se faça suceder o fato 
histórico ocorrido c:m 1965, quando_ da invasão daRe
pública Dominicana. );: que o Presidente Ronald Reagan 
foi ·reeleito com um potencial de votos que _o transforma 
num .. mister América", como a imprensa carinhosamen
te o está tratando, no presente momento. O perigo é os 
Estados Unidos se prevalecerem do seu extraordinário 
potencial político e bélico, e também dos compromissos 
com que o Brasil está preso aos Estados Unidos, e repeti
rem o que aconteceu em 1965, em que troPas do Exército 

-- brasil_ç!_rot atra~és c!_a o~. participem, também, da ocu
pação _da Nicarágua, Como tropas brasileiras guindadas 
pelo~ Estados Unidos e pela OEA, e que 9cuparam, _em 
1965, a República Dominicana. Esse seria ou será o mal 
extremo que todos devemos lutar por evitar. Se. o mal é 
inevitável, como quer me parecer, a esta altura, a invasão 
da Nicarágua, e não houver outro desfecho que não a 
sua desgraçada consumação_, como todos nós estamos já 
vislunibrando. Erã-O apúte Que gostaria de dar a V. Ex-,-. 

O SR- ROBERTO SATURNINO- Muito~ obrigado 
--no&re Seiiado-r-Fábio Lucena. A ã.dvertência CC V. -Ex'., 

realmente, se encaixa muito bem nQ pronunciamento 
qutfeStou-fazerido, e ê preciso alertar as nossas autOrida
des. O Ministro Saraiva Guerreiro vem, efetivamente, re-

-Petindo prOnunciameritos Importantes nesta questão, 
apoiandO a solUÇão do Grupo de Contadora, mas acha
mos que as ameaças se tornaram de tal forma concretas 
que é necessário avançar um pouco 'inais nessa posição 
de apoio, indo mesmo a um pronunciamento, a uma de
claração de condenação, a mais veemerüe, a qualquer hi
pótese de intervenção norte-americana e de ajuda, de 
ajuda índusive econômica à Nicarãgua, para que ela 
possa sobreviver e enfrentar os graves problemas que es
tã vivendo. 

É como eu disse, Sr. Presidente, uma questão, primei
ro, de princípio da não-intervenção e, depois, de interes-
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se dã América Latina, no sentido de suscitar: uma nQva 
orientação da política externa americana, com relação 
aO nosso continente. 

Esta a razão pela qual nos pronunciamos aqui, nesta 
tarde, lamentando uma vez mais, repetindo o que jã dis
semos ontem, apoiando o protesto do Senador Nelson 
Carneiro,- lanlentando as declarações do _ Secretãrio 
George Shuitz de anteontem, e lamentando o seu silên
cio, ontem, ao lhe ser indagado sobre a posslbífidad-e-de 
inter-.;;enção- aimada por parte dos Estados Unidos na 
Nícar-ágUa. _ - · ~ --- --

Era o Que Ünha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

_COMPARÚ::EM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz 
- Odacir So<ires - Alexandre Costa - Joã_o Castelo -
CurTOs Alberto - Carlos· (yra - Morvan Acayaba -
Saldanha Derzi. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala-
vra, pela õfdem. · 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do <1 pãi<~vra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela or

-~eril __ - =---. 
-o SR. NELSON CARNEIRO -(PTB- RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente eSrs. Se
nadores: 

Duas palavras, apenas, para deixar consignada nos 
Anais a alegria _do Congresso Nacional, especialmente o 
Sen.ado Fedeiãt, pela presença, na Bancada de Honra 
desta Casa, do eminente Deputado Andrés Tronsend Ez
curra, Secretário-Geral do Parlamento Latino
Americano, _e figura exponencial no seu país o Peru. 

Torlos_ r.ecordamç_s os. que vivemos nestes 20 anos de 
Yid~:t do Parlatiienfq Latino-Americano, a sua atuação 
desde o _psímeiro_insta1:1te, como o verdadeiro fundador 
de.sta entidade, e a sua constante preocupação com os 
problemas e os homens públicos do Brasil. 

S. Ex•, neste momento, é um dos candidatos à Vice
Presidência, no pleito que se ferirá naquele País, em 14 
de abril. Não -poderia, portanto, deixar de figurar nos 
Anais do Congresso a satisfação com que o vemos mais 
um a vez, nesta Casa, que tanto se tem honrado com a 
sua presença. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidnete. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A Mesa 
do Senado associa-se às homenagens que V, Ex' presta 
ao Secretário-Geral-do Púfãffiento Latino~AlneriCano, e 
vai suspender a sessão, por 5 minutos, para os cumpri~ 
mentos dos Srs. Parlamentares. 

Estâ sUspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 38 minutos, a sessdo é rea
bel"_ta às _16 horas e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está rea
b~rta ·a _s_ess_ão. 

Passã-Se- à 

,ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 139, DE 1984 
(Em regime de urgência - art. 371, c, do 

Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~> 139, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneirõ, que revoga o Decretowlei n'i' 1.541, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorãvel, proferido em Ple
nário, da Comissão 

'"::" d_e Constituiçio e Justiça. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Gastio Müller --Sr. Presidente, peço verifi
cação -de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) ..,-V. Ex• 
será atendido. 

Como é evidente a falta de quorwn, a Presidê~cia vai 
suspender a sessão por ro minutos. acionando aS C3m
paiilhas para chamada dos Srs. Senadores a Plenário~ 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 40 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 48 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está rea
berta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidênw 
cia se dispensa de proceder a verificação solicitada. 
O Projeto de Lei do Sen_ado n9 139/84, em regime de ur
gência, fica com a sua votação adiata por falta de quO:. 
rum. 

Em conseqüência, as demais matérias da Ordem do 
Dia, todas em fase de votação, constituídas dos Projetes 
de Lei da Câmara n'S 10/81,44/81, 53/77,65/79, 14/84, 
211/83 e 79/79; Projetos de lei do Senado n's 13/80 e 
41/82; ficam com a sua apreciação adiada para a próxi
ma sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Há ora
dores inScritõs: Concedo a p_{llavra ao nobre Senad~r 
Nelson Carneiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- Rj. Pronuncia 
o seguinte discurso. - Sr. Preside:qte, Srs. S_enadores: -

No império da Constituição de 1946 os funcionârios _ 
civis- da União, com triilta e cinco anos de trabalho, ao 
encerrar a carreira, recebiam adicional equivalente a 
uma promoção e, quando ainda podiam ser promovidos, 
aposentavam-se com uma letra a mais. 

Assim, todos os aposentados podiam ganhar mais na 
atividade do ·que em serviço, considerando-se tal com
pensaçã-o um justo prêmio pOr nada menos de sete qüin
qüênios no serviço ativo. 

Entretanto, a partir da Constituição de 1967, que jâ 
comportou mais de vinte emendas em cerca-de dezessete 
anos de vigência, ficou determinado que njngué~ pode 
ganhar mais na aposentadoria do que na inatividad~. 
não se sabendo o fundamento de tal decisão. 

Com- a alteração constitucional, modificou-s~ a legis
lação em vigor referente ao assuntO, revogados diSpositi
vos da Lei n' 1.711, de 1952, cuja alteração depende de 
Proposta de Emenda à Constituição. 

Parece, no entanto; que o assunto ainda não mereceu a 
atenção condign'a dos legisladores, tanto que, na rumo-

rosa Proposta do Presidente da República - ímalmente 
retirada - disciplinando as eleições, houve algumas de
zenas de_ emendas, sobre os mais variados assuntos, prin
cipalrríerltê sobre o funcionalismo, eD.quanto- nenhUma 
delas procurava restabelecer aquele direito, revogando o 
dispositivo constitucional tão contundentemente con
trário aos interesses dos aposentados. 

Mesmo com a promoção da aposentadoria, o funCio
nário, ganhando uma letra, não supera em vencimentos 
o que ficou na ativa, diante das vantagens - principal
mente as diãrias- que este recebe. Trata-se, apenas, de 
um justo..p.rêmio, capaz de reduzir as agruras de quem se 
aposenta, na atual conjuntura, com a inflação galopante. 

Pelo sistema atual, a maioria tende a esperar a com
pulsória para aposentar-se, o que impossibilita-o rejLiVe
fieSCimentO- ôos quadros no serviço público, em detri
mento da própria administração. Abrem-se vagas, na 
maioria dos casos, por morte ou incapacitação física, ou 
quanto o aposentado já tenha assegurado um emprego 
trabalhista, que lhe garantirá, somado o salário aos pro
ventos, uma aposentadoria condigna. 
S preciso que devolvamos aos servidores um beneficiO 
que perdurou durante doze anos, com o maior proveito 
tanto para a classe como para o serviço público. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santil!o) -.Nada 
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a extraordinária, anteriormente Convo
cada, a segUinte 

Ordem do Dia 

. l. 

Discussão, em turno único, do ProjetQ de Lei da Çâ
IDaJ:a ii9 192~ de i98-3 5n~ 3.138j80, -na Casa de origCin), 
que institui õ_ Mêrft"D-Musical e Popular Lupicfiiio Ro
drigues e dã outras providências, tendo PARECERES, 
Sob n\'5 5~9 e SJQ; de 1~84, ~as Comi~s5Ses: 

- - - .:..__De· Educação e Cultura, favorávef;- e-
-De Finanças, favorável, cOm voto vencido do Sena-

dor Jorge Bornhausen e voto vencido, em separado, -do 
Senador Juthay Magalhães. 

. 2. 

DisCüSSão, em (urna único, do Projeto de Lei da Câ:
mara n9 153, de 1984 (n<l 1.771/83, na Casa de origem), 
de iniciafiv.i:t do Senhor Presidente da Repúb1ica, que au
toriZa a reVersãO ã.O Município' de São Francisco do Sul, 
EStado de Santa Catariria, do terreno q-ue menciona ten
do PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s616e617, de 
1984, das Comissões: 

- Dé segurança NaCional; e 
- ~ F"maõçãs. -
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-Discussão, em turno -Gnico, do Projeto de Lei do Sena
do n9_153, de 1984-DF, que estima a Receita e fixa aDes
pesa do Distrito Federai para o exercício financeiro de 
1985, nas partes relativas às Secretarias de Saúde e de 
Serviços SocíaiS, te"il.do PARECER FAVORÁVEL,.sob 
n9 716, de 1984, da Comissão: 

- Do Distrltq Federal. 

4 

Discussão, em turno llniêo, do Projeto de Lei do Sena
do n9153, de 1984-DF, que estima a Receita efixaaDes
~a do Distrito Fed~ral para o exercício financeiro de 
1985, nas partes relativas às Secretarias de Viação e 
Obras e de Serviços Públicos, tendo PARECER, sob n9 
717, de 1984, da Comissão: 

-Do Distrito Federal, favorável, com ernenda que 
apresenta de n' 1-R. 

s 
DíscUS.Sào, em turno ónico, do Projeto de Lei do Sena~_ 

·do n9l53, de 1984-DF, que estima a Receita e fixa aDes
pesa do DistrifO Federal para o exercício financeiro de 
1985, na parte relativa à Secretaria de Agricultura e Pro
dução, tendo PARECER FAVORÁVEL, sob n' 718,de 
1984, da Comissão: 

-Do Dlstrit~ Federal. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
do, _Í19 153, de 1984-DF~ que-estima ·a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito -Federal.pãrã o exercício financeiro 
de 1985, na parte relativa à Secretaria de Segurança 
Pública, tendo PARECER FAVORÁVEL, $O,b n9-7l9, 
de 1984, da Comissão: 

-Do Distrito Federal. 
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DiScussão~ em turrio único, do Projeto de Lei do Sena· 
do, n9 153, de 1984-DF, Que estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1985, nas partes relativas ao Tribunal de Contas do 
Distrito Federal e a Receita e Texto da Lei, tendo PA~ 
RECER, sob n9 720, de 1984, da COmissão: 

- Do i>fstrit~ Federal, favorável ao projeto e con
trário à emenda apresentada. 

.. o SR.PR;;giDENTE (Henrique Santillo)- Estâen· 
cerrada a ses.$ão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 ininutos.) 

Ata da 200t~ Sessão,em 14 de novembro de 1984 
1'- Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: • 

Jorge Kalume ~ Altevir Leal - Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Ro~ 
riz - Odacir Soares ~ Aloysio Çhaves --Gabriel Her
mes - Hêlio Gueiros:.:...;, Alexandre Costa- João Caste
lo - Alberto Silva- Helvidio Nunes- João Lobo ;..._ 

Presidência do Sr. Henrique Santillo. 

Almir Piilto -José Lins - Virgflio Távora ---Carlos 
Afberto -- Martíns Filho -Humberto-Lucena- Mar
cOndes Gaáelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - ·Lourival Baptista 
- Passos Pôrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana·-
João Calmon -José Ignácio Ff:rreira - Moacyr Dana 
~Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Morvan 

Acayaba - Fernando Henrique Cardoso -- Hen_rique 
Santillo ~ Mauro- Borges -Gastão MUller -José Fra~ 
gelli - Saldanha Derzi - Affonso Camar&o -Jorge 
Bornhausen - Lenoir Var_gas- ·carlos Chiarellj- Oc
távio CardOso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senado-
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res. Havendo número regirriental, declaro aberta a ses-
são. __ _ 

Sob a proteção de Deus inicianiOs rioSSos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

1'~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 289, DE 1984 _ 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
•• b .. do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Se
nado nt 205, de 1984-DF, que altera a estrutura da cate
goria funcional de Psícólogo do Grupo-Outras Ativida
des de Nível Superior de que trata a Lei n'i' 5.920, de 19 
de setembro de 1973, e dá outras providências. -

Sala das Sessões, 14 de novembro _de 1984,- Aloysio 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena -- Lfder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO N•290, DE 1984 

Requeremos urgência, nos terfuos do art. 371, alínea 
.. 8" do Regimento Interno, para o Projeto de RçSolução 
n" 74, de 1984, de autoria da Comissão Diretora~ que-al
tera os arts. 512, 513 e 514 d.o R~gul_<_t.mentoAtlministra
tivo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~> 58, 
de 1972 e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1984.-:- Aloysio 
Cbaves, Líder do PDS ....... HUmberto Lutena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, 
na forma do artigo 375, item II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A Presi
dência réCebeu a mensagem nY 242, de 1984 (n"' 454/84, 
na origem), de 14 do corrente, pela qual o SC:Jlhor_ Pr~si
dente da República solicita a retirãda da Mensagem n~' 
136, de 1984, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo (SP) a elevar o montante de sua dívida col)soJida..
da. 

A Presidência defere o pedido e determina o enViO da 
Mensagem n9 136, de 1984, ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -:""":" A Presi
dência rec-ebeU -ao Governador do Estado do Paraná o 
Ofício __ n..,_ S/26, de 1984 (n"' 1.157/84, na origem), solid
tando, nos termos do item IV do artigo 42 da Con_sii
tuição, autorização do Senado ~ederal a fim de que 
aquele Estado possa realizar operaç_ão de empréstimo ex
terno no valor de UsS 37,700,000.00 (trinta e sete mi
lhões e setecentos mil dólares norte-americanos), para o 
fim que especifica. .- :'-

A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIO_E_NTE (Henrique Santillo)- P~ssa~se 

à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DisCussão, em tilrho úffiCO;QCi ProfefOde Lei da 
Câmara n"' 192, de 1983 {nl' 3.738/80, na Casa de 
origem), que institui- o· Mérito Mu.sical e Popular 
Lupicíniõ Rodrigues e dâ outras providências, ten
do 

PARECERES , sob n'i's 529 e 530, de 1984, das 
Comissões; .. 

- De Educaçio e wltura; favorável; e 
-De Finanças, favorãvel, coiiiVoto VenCido do 

• Senador J~rge Bornhause_n, e voto vencido, em se
parado, do Senador Jutahy Magalhães. 

Em discussão. _(Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJl) 

Não havendo quem deseje us~r da palavra, encerro a 
discussão. 

En:l VOtação. 
Os srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

Se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá" à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 192, DE 1983 
(n"' 3.738/80, na Casa de origem) 

- InstitUi o Mérito M:W.itat e Popular LUpiclniÕ Ro
drigues e U outras prol'idênclas. 

O CQ__ngr_~so Naciooal decreta:_ 
Art. 1 'i' Fica instituído, nos termos desta lei, o Méri

to Musical Lupicínio Rodrigues, destinado a premiar os 
que prestem serviços relevantes à causa da defesa e da_ 
promoção da Música Popular B~asileira, em to_dos os se
to_res de atividade. 

Art. 2Y A premiação de que trata o artigo anterior 
será anualmente concedida por Comissão Especial cria
da pela Fundação Nacional de Arte - FUNARTE, a 
qual terá, como integrantes natos, representantes indica
dos pelas se_guit:'les enti~ades: 

I_- Fun4açã? _Nacional de Art~ .- FUNA_RTE; 
II - Conselho Federal di Cultura; 
III - Conselho Nacional de Diieito Autoral; 

- IV - AssoCiação Brasileira: de EnliSsoras de RâdiÕ e 
Televisão_- ABERT; 

V ::.:Associação~ BraSileira de Jmprensa; 
VI- Associação- Brasileira-de Empresas Jornalísticas; 
VII - compositOres musicais; 
VIII - gravadoras de discos; 
IX - autores de radiodifusão de que trata a Lei n9 

5.536; de 21 de novembro de 1968. 
Parágrafo único-.-- A Comissão de que trata este arti

go adotará critério de seleção e julgamento que avalie a 
_contribuição de concorrentes a nível nacional, sem o 
qual o Mérito não poderá ser concedido. 

Art. 3Y- Ato do Presidente -da FUNARTE baixará o 
regulamento da pr~miação, bem c~mo os seus valores e 
outrOs aspectOs que lhe digam respeito. 

ArL 4Q Esta Lei será regulamentada pelo Poder Exe
cutivo, ouvido o Ministério da Educação e Cultura, no 
prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. 
- ArL _51' Esta Lei entra ~m ':'igor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~> Reyo_ga_m-se as· dispOsiç~es em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique S"antillo.) 
Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto d.e Lei da 
Câmara n~" 15_3, de 1984 (n"' 1.771/83~ na Casa de 
origem), de iniciativa do senhor_Presidente daRe-
pllblica, que autoriza a reversão ao município de 
São Francisco do _S_ul, Estado de Santa Catarina, do 
terreno que menciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 616 e 
617, de 1984, das Comissões: 

-de Segurança National; e 
- d~ Fi~anças. 

Em- discussão. (Pausa-.) 
Não havendo quem deseje usar da p~lavra, encerr'? a 

discussão. ---- ---- ' -- -

Em votação. 
_ Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 
-se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 153, de 1984 
(N"' 1.771/83 na Casa de origem) 

De iniciciUva do Senhor 
PreSidente da República 

Autoriza a reversio ao Munlclplo de Sio Francfs.
co do SUl, Estado de Santa Catarina, terreno que 
menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }I' Fica o Poder Executivo autorizado a promo

ver a reversão ao Muncfpio de São Francisco do Sul, Es
tado de Santa Catarina, do terreno, com ãrea de 
278.360m2 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e ses
senta metros quadrados), localizado no Morro do Bana
nal de Ubatuba, naquele Município, doado à União Fe
deral através de Escritura Pública lavrada a 7 de março 
de 1958, sob o n"' 3.791, e transcrita, na mesma data, às 
fls. 2, do Livro _3-J, do Cariório de Registro de Imóveis 
da Comarca- de- São Ffàncisco do Sul - SC. _ 

Art. 2~> ~ta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo.) 
Item 3: 

Discusão, em turno único; do Projeto de Lei do 
S.enado nl' "153, de 1984 -l)F, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federa] para o exercício 
financeiro de 1985, nas partes relativas às Secre-
tárias de Saúde e de serviços sociais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 716, de 1984; 
da ComisSão 

-Do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto na parte mencionada. (Pausa.) 
Não havendo quem deseje usar da palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam_ perman_eçam ~orno se 

encontram~ (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão_ do Distrito Federal para re

dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santlllo.) 
Item 4: 

_Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Sçnf!,Qq .n!..l 53, de_l9S4- D_F~_q!le estima a receita-e 
fixa a despesa do Distrito federal para o exercício 
financeiro" de 1985, nas partes relativas às secretarias 
de: viação e obras e de serviços públicos, tendo 

PARECER, sob n~" 717, de 1984, da Comissão 
---Do DistritO-Federal, favorável, com emenda 

que apresenta de n"' 1-R. 

Nos termos do§ 3~>, art. 413, do Regimento Interno, 
;erã final o pronunciamento da Comissão sobre as emen
das, salvo se 1/3 da composição do Senado requerer vo~ 
tação, em plenário, de emenda pof ela aprovada ou rejei
tada. 

Em discussão o projeto na parte mencioilada, em tur
no ún1co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enterro a--discus
são. 

Em votação o projeto --nos -terJilOs do parecer. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

per~anecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado . 

A matéria vaí à Coniissão do Di_st_rito Federal parare· 
dação final. 
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -

Item 5: 

Discussão, cim-illrlJ()úríiCo,cOO Projeto de Lei do 
Senado n~ !53, de 1984- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa-do_ Distrito Feder<il para o exercício 
financeiro de 1985, na parte relativa à Secretaria de 
AgriCultura e Produção tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 718, de 1984, 
da comissão 

- Do Distrito Federal. 

Em discusSão o projetO mi partC-rilelicioil-ãda, em tur
no úriiCO:- (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto- queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O plojetolráà CórfiiSsã-õ do DiStrito Federal para ie

dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)-

Item 6: 

Discussão, em--turnO úníCo, dO Projeto de Lei do 
Senado n~' 1 53, de 1984- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de 1985, na parte relativa à Secretaria de 
Segurança Pública, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 719, de1984, 
da Comissão 

- Do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto na parte menciOríada~·em tur~ 
no único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados._ (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria ·vai à Coiiiissão do Distrito Federai para re

dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -

Item 7: 

DisCussãO; e·m turriO~ úilíC0-.- do Projeto de-Lei -do 
senado n~' 153, de 1984- DF; que-estima a receira a 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exercfcio 
financeiro de 1985, nas partes relativas ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federã.l e à receita e texto da 
Lei, tendo 

PARECER, sob n' 720, de 1984, da Comissão 

-Do Distrito Federal, favorável ao projeto e 
contrário à emenaa apresentada. -

Em discussão o projeto na parte mencionada, em tur
no único. (Pausa.) 

Não havend_o quem queira discuti-lo, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que~o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.)· 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal parare

daçào final. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento -n.,. 
289/84, lido no Expediente, de urgência para o Projeto 
de lei do Senado nl' 205, de 1984-DF. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permarleÇam senta

-dos. (Pausa.) 
-Aprovado.---

Aprovado o requerimento, passa-se à_ apreciaÇão da 
maté-ria quê foi desp"achãda às Comissões de Consti
tuição e Justiça, do Distrito Federal e de FiRan·ças. -

Solicito do nobre Sr. Senador-Morvan Acayaba o pa
recer da Comissão de Constituição-e Justiça:_-

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS -MG. Para 
emitir parecer.) Sr. Presidei1te, S_rs. Senadores: 

Nos termos do artigo 51, com]?in_ado com o art. 42, V,_ 
da Constituição Federal, o Presidente da República Sub
mete à deliberação do Senado o presente projeto de lei 
que altera a estrutura da categoria funcional de Psicólo
go_ do GrupoROutras Atividades de Nível Superior de 
que trata a Lei nl' 5.920, de 19 de setembro de 1973. 

Exposição de motivos dO Govem~dor do _Distrito Fe
deral acOmpanha a mensagem presidencial sobre o as
sunto, informailâo Que, na- elaboração do texto do-proje
to em estudq_ tomou-se o paradigma da lei n~' 7.216, de 10 
de setembro do corrente ano, válida para o funciona
mento público civil da União~ 

Sob o aspecto _constitucional, compete privativamente 
ao Senado Federal (arts. 17, § l<t e 42, V) legislar para o 
Distrito Federal, inclusive no que se refere a matéria- trí
but~ria e orçamentária, servit;;os públicos e pessoal da
administração. 

O projeJo é ori~ndo __ do Poder Executivo. A modifi
cação que se pretende é o dispositivo da Lei n' 5.920/73, 
que estabelece diretrizes para a classificação de cargos do 
Serviço Civil do Distrito Federal e de suas Autarquias, e 
dá outras providências. 

O paradigma da proposição é a Lei n' 7.216/84, desti
-nada a ~Iterar estrutura correspondente, no serviço 

público da u~ião. 
A-ssim, opinamos pela constitucionalidade e jurldici

dade do presente projeto_de_lei. 
h o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce-. 
do a palavra ao nobre Senador Gastão MUller, para pro
ferir parecer da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Para 
emitir parecer}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo projeto de lei que passa a ser examinado, a cate
goria "fUncional de Psicó-logo, Código NS-703 ou LT-NS-
703, do Grupo-Outras Atividã.des de Nível Superior, a 
que se refere a Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
fica alterada, no sentido de que (parágrafo único do art. 
i'): 

-· ... os-servidores atualmente posicionadoS-~as 
referênciãs NS:l- ã NS-4 da citegoria funcional de 
Psicólogo ficam autOmaticamente localizados na re
ferência NS-5; inicial da Classe A. 

Na forma do art. 2~', a alteração aludida não acarreta~ 
rá elevação automática de vencimento -ou salário, ressal
vada a hipótese de posicionamento. 

Todos os_detalhes da alieração ficam previstos no _tex
to em exame qUe, em virtude de tratar da implantação do 
plano de classificação do funcionalismo do Distrito Fe
deral, encOntra modelo no ocorreilte em relação ao fun-
cionalismo da União. - - ---

Do ponto de vista deste Órgão TéCnico, a m-atéiia é de 
merecer atenção, porquanto se verilica estar o Governo 
do Distrito Federal atento àS mutações operadas em re
lação ao fu-ncionalismo federal e 'à concomitante apli
cação no tocante aos servidores do DF. 
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Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Sãntillo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para pro
ferir parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O presente proje~o de lei do Senado é oriundo do Po-_ 
der Executivo. Pretende alterar a estrutura da categmja 
funcional de Psicólogo do Gov.erno do Distrito Federal, 
da mes~a forma que ocorreu quanto aos psicólogos do 
serviço pUblico da_ União. 

Apreciada a matéria na C_o_!l'tissão de Constituição_ e 
Justiça, maiilfeStOU-se-ãquele colegiado pela ineXistênCia 
de óbice constituciorial à sua aprovação. 

Quanto aO aspecto que -interessa a esta Comissão;-o 
art. 31' da proposição estabelece que a execução da L~i, 
no tocante à despesa, correrá à conta das dotaç_ões pró
prias do Orçamento do Distrito Federal. 

Cumprida a exigência legal, opinam=os pela aprovação 
do presen~te projeto de lei. 

É o parecer. 

O SR. PR~IDE_NTE (Henrique Santillo)- Os pare-
ceres são favoráveis. 

Completada _a instruç~o. da matéria, passa-se á 

DiscussãO: em turno únicÓ, do Projeto de Lei dO
Senado n" 205, de 1984-DF, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da 
categoria funcional psicólogo do Grupo-Outras Ati
vidades de Nf~el Superior de que trata a Lei n' 
5.910; de 19-áe setembro de 1973, e dã outras provi
dências 

Em discussão o projeto, ein-- turno Unico. (Pa-usa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer-

rada. 
Em votação. 

--OS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. _(Pausa.) 

Aprovado. 
O projet~ va_i à_ Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santi!lo)- Sobre a 
mesa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 1~'

Secrefári~ 

t lida a seguinte 

PARECER No 747, DE 1984 
Da Comlssio de Redaçio 

Redação final do Projeto -~e J:.ei do Senado n9 205, 
- de 1984-DF, 

~el~tor: SenS!dor Jorge Kalume 
A Co"rrliSslfo apresenta a redaç_ão final do Projeto de 

Le_í do Senado n~' 205, de 1984-DF, que altera a estrutura 
da Categoria Funcional de Psicólogo do_ Çirupo Outras
Atividades de-Nível SuperiOr, de que traÍa a lei nY 5.920, 
de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 1984. -Joio 
Lob_o, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Almir Pln~ 
to. 

-ANEXO AO PARECER No 747, DE 1984 

Redaçio final do projeto de Lei do Senado nt:ZOS, 
de 1984-DF. Alten a estrutun da Categoria Fanclo-
nal de Pslt61ogo do Grupo-Ontru AtiYidades de 
Nfvel Superior, de que trata a Lei Q9 5.920, de 19 de 
setembro de 1973, e dá outras pro\'ld@nclu. 

O Senado Federal decreta: 
Art. (1' A Categoria Funcional de Psicólogo, código 

NS-703 ou LT-NS-703. do Grupo-Outras Atividades de 
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Nfvel Superior. a que se refere a Lei n• 5.920, de 19desc
tembro de 1973, é alterada na forma constante do Anexo 
desta Lei. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicio· 
nados nas referências Ns-t a NS-4, da Categoria Fun
cional de Psicólogo, ficam automaticamente localizados 
na referência NS-5, inicial da Classe A. 

Art. 2'~' A alteração a que se refere o artigo anterior 
não acarretará elevação automática de vencimento ou 

(Le:!. nQ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

salário, ressalvado a hipótese de que trata o respectivo 
parágrafo único. 

§ 1'~ _O prC~n_çh_im~to dos cargos e empregos das 
classes, especial e intermediárias da Categoria Funcio~al 
de Psicólogo, far-se-á mediante progressão funcional ou 
outras formas regulares de provimento. 

§ 2"~ Os servidores atingidos pela alteração a que se 
refere este artigo serão posicionados nas novas classes da 

A N E X O 

, de de ·de 1984) 
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Categoría Funcional, mantidas. as respectivas referências 
de vencimento ou salário. 

Art. 39 A despesa com a execução desta lei correrá 
à conta das dotações próprias do Orçamento do Distrito 
Federal. 

Art. 4'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a seus efeitos financéifos .• 

Art. 5'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Grupo categoria FuncLonal CÓdigo ... Referência de Vencimento ou I 
Outras Atividades 

de Nível Superior 
(NS-700 ou Ilr-NS-700) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Saritillo) .
Achando-se em regime de urgência a matéria- cuja re
dação- liDai acaba de ser lida deve ser essa submetida, 
imediatamente, à dcH6éraÇãO do Plenáiio: .. · · 

Em discussão a redação- final (Iiinisa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
OiSrs. s-enadores que a -a Pi-Ovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovàda. 
A matéria vai -à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Passa

se, agora, à apreciação do Re(]uerimento n• 290,1ido no 
Expediente, de urgência para o Projeto de RCsolução D• 
74, de 1984. 

Em votação o requerimcntõ. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi desPachada às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Finanças. 

Solicito do nobre Sr. Senador Morvan Acayaba o pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MORVAN ACAYABA -(PDS- MG. Para 
emitir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, de iniciativa da Co
missão Dirctora da Casa, Visa a alteiar dispositivos do 
Regulamento AdministrativQ do Senado, aprovado pela 
Resolução n'~ 58, de 1972.- -. 

Justificando a proposição, o Órgão Diretor do Senado 
esclarece que o ponto fundamental do projeto está ali
cerçado na outorga que se confere à Administração para 
escolha do regimCjurídico mais ad.e"quado aos órgãos su
pervisionados da Casa, assegurada, assim, "uma rápida 
reforma pela via da direta ação administrativa, qúaiido 
se justifiqucn:i inodifiCações impostas pelas iieCessidã.dCs 
dos serviços seja- em conseqUên-cia d3s necessárias modi~ 

Psicólogo NS-703 ou 

LT-NS-703 

I 

ficaÇôCs, sCja- em Tazão de contingenciiunentos legais que 
- eStabC:IeÇãffi. j)ãr-adi&ritas a serem seguidos, c-Omo ocorre 

com o preceituado nos arts. 98 e 108, § 1' da Consti-
tuição Federal". -

De outra parte- esclarece ainda a Comissão Diretora 
- procura-se c~trigir a superfluidade de certas normas 

- insertas no Regul~ento Administrativo, que jamais f<>:-
ram obje_to d,e _eX,_eCução do plano administrativo. 

Do ponto ·de ~ista jurídico~Constitucjonal, nada _ hâ 
que se possa argUir contra a proposição, a qual se ajUsta 
às normas dcfluentes do art. 30 da Constituição Federal 
na c_o_i'iipetência deferida àS Casas do Poder Legislativo 
para disporem sobre assuntos de sua cco_nomia interna. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do presente 
projeto. 
--,----~o pa~.e_cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para 
proferir parecer da Comissão de Finanças. 

·-.O SR. _f/IRGILIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO Q.UE, ENTREGUE À REViSÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- OS pare
ceres são faVoráVeis. ·completada a instrução ·da matéria 
passa-se à 

- Discussão, cm turno único, do ProJeto de .Reso
lução nt 74._ de J984, de autoria da Comissão Oire
tora, que altera os arts. 512, 51~ e 51_4 do regula
mento administrativo do Senado Federal, aprovado 
pela resolução nt 58, de 1972 e dà- outras providên
cias. 

Em discussão o projeto .. (Pausa.) 

O .Sr. Jorge KaJume- Sr. Presidente, peço a palavra 
para cfiscutir. · - --

Salário por Classe 

Classe Especial NS-22 a NS-25 -

Classe c .NS-17 a NS-21 

Classe B NS-12 a NS-16 

Classe A NS-5 a NS-11" 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) ~Conce
do a palavra ao nob~ Senador Jorge Kalume, para dis
cutir o projc'to. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC- Para discu
tiro projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, ouvi, cõm muito interesse, as leituras dos 
pareceres do projeto e devo salientar, nesta oportunida
de, que estou de comum acordo com essa modificação, 
mesmo porque, quando também fizemos parte da Mesa 
anterior, cogitávamos desse assUnto. Mas infelizmente 
não houve tempo de materializar esse pensamento. Por 
isso, estou aqui para me congratular com a Mesa, que 
obrigou esse pensamento, vindo desde a Mesa anterior. 
Mesmo porque não se pode ter duas condições para fun
cionárioS da mesma Casa. Assim, como vamos certa
mente beneficiar-o pCssoal do CEGRAF, por certo, de
verá amanhã entrar o PRODASEN. 

O Sr. Virgílio Távora - Já entra no projeto. 

O SR. JORGE KALUME - Melhor aindal Então, 
nesta opOrtunidade~ ffiais uma Vez, reafirmo lninha po
-~~çã~JciVorâVeT,' e_ ni~n-~_ãS ·congiãtlllações pof se materia
lizar um velho arlseio. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Conti
nua eni discussão a matéria. -(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palvara, encerro a discus--
são. 

Êm vOtação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permaneCer seritadOs. (Pausa.) 
Apfovado. _ 
A matéria· Vai à tõmissãC) de Redação.-

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a 
mesa, pareCer da Cáinissão de Redação, que serã lido 
pelo Sr. -19-Secretârio. 
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1:. lido o seguinte 

PARECER N• 748, DE 1984 
Da Comlssiio de .Reilaçilo 

Redação final do Projeto de Resolução ""' 74, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a i'edação final do Projeto de 

Resolução n"' 74, de 1984, que altera os arts. 512, 513 e 
514 do RegulamentoAdminsitCativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n"' 58, de 10 de novembro de 
1972, e dá outras providências. 

Sala das Comissõés, 14 de ilovembro de 1984.- Al
berto Silva, Presidente - Saldanha Derzl, Relator -
Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER Ni 748, DE 1984 

Redação final do Proejto de Resoluçio n~" 74, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 52, item 
30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Altera os arts. 512, 513 e 514 do Regulamento Ad~ 
mioistrativo do Senado Federal, aprovado pàa Reso-
Juçio n' 58, de 10 de novembro de 1972, e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 Os arts. 512, 513 e 514 do Regulamento Ad
ministrativo do Senado FCderã1,-ai)TOvadó Pela Reso
lução n9 58, de 10 de novembro de 1972, passam a vigo
rar com as seguintes alterações: 

.. Art . .512 O Céntfo- de fnfonnâtiCa e Processa
mento de Dados do Senado Federal - PRODA~ 
SEN e o Centro Grãfico do Senado Federal -CE
GRAF, gozarão de autonomia administrativa e fi. 
nanceira -nos termos do art. 172 do Decreto-lei nll 
200, de 25 de fevereiro de 1967, com a-iedação dada 
pelo Decreto-lei n'~ 900, de 29 de setenibro de 1969, 
observadas as normas estabelecidas em atos pró
prios, que disciplinarão, entre outras matérias, as 
referentes ao desdobramento da estrutura adminis
trativa, à natureza, organização e atribuições dos 
cargos e empregos e o regime jurídico do pessoal, 
obedecidas a estrutura de administração e dispo
sições específicas estabelecidas neste Regulamento 
Administrativo. - -

§ I'~ Os atas próprios referidos neste artigo, e 
suas alterações. serão aprovados pela Comissão Di-
retora do Senado Federal. · 

§ 2'~ A autonomia financeira do PRODASEN e 
do CEGRAF serâ: assegurada na forma do§ 2t do 
art. 172 do Decreto-lei n'~ 200, de 25 de fevereiro de 
1967, com a novã redação dada pelo Decreto-lei n" 
900, de 29 de setembro de 196~. fic~d~ a Comissão 
Diretora do Senado- Federal autorizada a -instituir 
fundos especiais, de natureza contâbil, a cujo crédi
to serão levados todos os recursos vinculados às ati
vidades desses órgãos, orçamentários e extraorça
mentários,--iriCIUSiVe-a reCeita própri3.. 

§ 39 A Corni:>são Diretora do Senado FeciCral 
determinará a inclusão, anualmente. nO Orçamento 
do Senado Federal, de dotações destinadas a ocor
rer despesas do PRODASEN e do CEGRAF, as 
quais constituirão recursos dos fundos especiais a 
que se refere o parãgrafo anterior. 

§ 49 Os orçamentos, bem como suas alterações 
no decorrer do exercício, relativos aos fundos espe
ciais a que se refere o§ 29 deste artigo,--serão elabo-

-DIÁRIO DO-CONGRESS@ACIONAL (SeçãoJI) 

-- = rados corii-_ observância da mesma sisterllática do 
Orçamento Geral da União e aprovadOs pela Co
missão Diretora do Senado Federa!. 

§ 511- Será a:pre5entaao, -men-salmente, ao III
Secretário- do Senado, um relatório de auditoria 
sobre as contas do PRODASEN e do CEGRAF. 

Art. 513. -Os Conselhos de Supervisão do Cen
tro GráficO do Senado Federal - CEGRAF e do 
Centro de InfOrmática e Processamento de Dados 
do Senado Federal- PRODASEN, serão presidi: 
dos por um membro da Comissão Diretora, por esta 
indicado e integrados, cada um, por quatro 
membros designados _pela C~miissão Diretora, den-_ 
tre fi.mcionã!Ios do SenadO Federal, em atividade e 

- --Pelo oifetor-Ex~utivo fespectivo, na qualidade de 
membro nato. 

Pacágrafo único. O Diretor-Executivo do 
PROOASEN e o d-o CEGRAF não terão direito a 
voto nas reuniões dos respectivos Conselhos de Su
pervisão. 

Art. 514 O Diretor-Executivodo PRODASEN 
e o do _CEGRAF serão indicados pelos respectivos 
Conselhos de Supervisão e nomeados ou admitidos 
para cargo ou emprego de direção pieViSto Do Qua
dro de Pessoal especifico; Pelo Presidente do Sena
do, ouvida a Comissão Diretora, de conformidade 
com o regime jurídico previsto a ser estabelecido 
nos atos próprios. 

§ 111 O emprego ou cargo a queserefereeste ar
tigo poderá ser exercido por servidor-do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. 

§ 211 Na hipótese de emprego de direção, regido 
pela Co_nsolidação das Leis do Trabalho- CLT, o 
servidor contratado nas condições do parágrafo an~ 
terior, enquanto permanecer nessa situação, ficará 
afastado do seu cargo efetivo e, em conseqüência, 
do respectÍvo regime estatutãrio, sem prejuízo dos 
direitos ã ~regressão e Ascensão Func:ionais;na fOr~ 
ma da regulamentação específica, e do cômputo de 
tempo de serviço para os efelios de-aposentadOria e 
disponibilidade. - - - -- - -- --- - --

- § 3• ....... ·····-··-·····--·········"-·· 
§ 4• ... ·-· .......•... ·-·--·········-··--·· 
§ 5• ....•........•.....•..•..•.•••.••• 

Art. 29 Na hipótese de modificação-do atual regime 
jurídico de qualquer dos órgãos de que trata esta Reso
lução, o ato pr6prio disporá sobre a opção pelo novo sis
tema, garantida aos não optantes a permanência Da Si~ 
tuação em que se encontram, integrados os respectivos 
empregos -na parte suplementar do Quadro Permanente 
do órgão próprio de lotação, para fins de extinção à me
dida em que vagarem. 

Parágrafo único_. Verificada a modificação do regi
me jilfídico previsto neste artigo, a tranSformação dos 
tmtpregos dos servidores optantes, em cargos de idêntica 
natureza, far-se-á mediante Ato da Comissão Diretora 
do Senado Federal. 

Art. 3~~' A Comissão Diretóra do Senado Federal, 
di_spo-rá so.bre a execuçãO -desta Resolução. no Piazo de 
60 (sessenta) dias, contados de suã: publiciiÇão. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na: data de 
sua publicação. 

Art. 5" Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESID.ENTE (Henrique Santillo) -
Achando-se em regime de urgência a matéria cUja re
dação liriál ac8bâ de ser 1ida, deve essa ser Submetida 
imediatamente à- apreci3i;ã0 dO PieriãriÕ. - -

Em discuSsão ·a redação final. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

sãO. --
El!l votação. 
Os SrS. Senadores que aprovam a redação final quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

Novembro de 1984 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Conce
do_ a palavra ao nobre S_enador Nelson Carneiro. 

_Q SR. NELSON CARNEIRO (PTJl- RJ.Pronun-~ia 
o _seguiilte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

foi aprovada pelo Pres:idente âa Repúb\icã-Uma -expo
sição de motivos do Ministro Dêlio Jardim de Mattos, 
pleiteando, para os servidores civis de níveis médiO e su
perior do MinistériÜ' da Aeronáutica, a inclusão na úiti
ma referência da classe em que se encontram, vigorando 
os efeitos financeiros da medida a partir de setembro 
deste ano, vale dizer, com efeito retroativo de dois meses. 

Argumentou o Ministro da Aeronáutiéa Com as difí
ceis Condições de subsistência enfrentadas por esse pes
s·oal, como decorrência dos baixos níveis salariais recebi
dos, P!ua frisar que a medida não configurava matéria 
nova, uma vez que beneficiãriam, recentemente, a quase 
to_talidade dos órgãos judiciários, com o objetivo de ofe
recer a-os seus servidores um mínimo de retribuição fi-

- nanceira para que pudessem manter-se condignamente 
com a família. 

Advertia, por outro lado, a Exposição de Motivos, 
que a: medida se originara, em parte, no posicionamento 

- prejudicial a muitos servidores, decorrente da implan
tação do Plano de Classificação de Cargos, além de ser 
necessário equacionar os quadros funcionais dentro de 
Iirriítes compatíveis· do setor econômico, sob pena de eva
são da mão-de-Obra especializada para a iniciativa priva
da. 

A aprovação, pelo Executivo, da propoSta do Minis
tro da Aeronáutica, beneficia a quase totalidade dos ser
vidores daquela Secretaria de Estado c_om substanciais 
aumentos, que chegam, por vezes, a cinqUenta por cento. 
Assim, um Agente ~dmínistrativo, referência 'NM-9, 
que ganhava duzentos e setenta e cinco mil e novecentos 
cruzeiros, passa à referência NM-29, com salário de tre
zentos e trin~a e quatro mil e seiscentos cruzeiros, en
qua-nto um Assistente Social, referência NS-10, Com qua
trocentos e trinta e nove mil cruzeiros pássa à referência 
~S-19, com seiscentos e vinte e três mil cruzeiros, acres
cidóif da gratificaÇão de vinte por cento. 

A_ mt:4ida é d3:~ ?J.aisjustas e, por isso mesmo, merece 
,O$ !lOSsos_pãrâb~~ Ó- Ministrá bélio d~~l\!fatios,_i)Qr fa

-zer justiça distribUtiVã ãos servidores civis· do .seu- Minis
tério, dando, ainda, um exemplo de magilanimi4açJe qUe 
pode ser seguido pelos titulares das demais pastas. 

Tarflbêm merece especial menção, nesse aspecto, o Mi
nistro Jarbas Passarinho, ciue consegUiU-COn-ferir aOs ser
vidores da Previdência Social uma gratific<iÇão de- vinte 
por cento. 

Essas normas excepcionais devem generalizar-se, 
estendendo-se a tõdos os servidores civis da Uilião, que 
merecem, do atual Governo, depois de tantos achata
mentos salariais. um gesto de compreensão da dificílima 
situaÇão ec~nômica em que se encontram. 

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

O_ SR. !'RESIDENTE (Henrique Santillo) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrai a pre
sente sessão, designando, para a sessão ordinária de 
sexta-feira,- i seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DE 1984 
(Em regime de urgência - ai1:. 371, c, 

do Regimento Interno) 

Vo~ação, em prim(!irc;. turno, do Projeto de Lei do Se
nado n" 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car~ 
heiro, cjue revoga o Decreto-lei n~~'l.541, de 14 deabfil de 
1977 (Lei das Sublegendas), tendo 

PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão 

-de Coostltulçio e Justiça. 
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tério do Planejamento; constatava~se que ria distribuição 
de renda federal no Brasil cabia ao Nordçste, por pessoa, 
CrS 32,00; A média brasileira, íncluindo o Nordeste, era 
de Cr$ 46,00 e o CentrO-=-Sul reCebia_ do Oo~ern-o Federal 
CrS 56,00. 

Agora um ouiro levantamento é íeito pela Fundação_ 
Getúlio Vargas e este levantamento, Com base em dados 
de 1975, esclarece que a política continua a mesma. O 
Gov-erno Federal, em despesas sociais, em fomenfo eco~
nômicõ, em despesas com as estatais e despesas adminis
trativas, corit1nua a gã.Slà-r ·muitas vezes mais nas outras 
Regiões do que no Nordeste. Despesas-sõciais: etrquanto 
foram gaStOS nó Nordeste Cr$ 484,00 por pesSoa, no Su
deste foram gastos Cr$ 1.541,00 por pessoa; no Centro.:. 
Oeste, Crli 1.863,00; nO SuJ, CrS 793,00 por pess_óa. 

Onde menos se gastou, gastou-se o dobro do que no 
N ardeste em despesas sociaiS-.- E o N ardeste ê a região 
mais pobre do Brasil. Em despesas de fomento econômiR 
co o fato se repete: enquanto gasta-se n?Sudoeste Cr$ 
788:00 por pessoa e no Centro,Oeste Cr$ 83"9;00, gasta-se~ 
no Nordeste Cr$ 104,00 pcir p"essoa;·somando-$.e as ver
bas de despesas ·sociais, fomento eCónôrilico, estataiS ê 
despesas administrativas, . o· Goverflo Fi::der_al emprega 
no Nordeste, por pessoa CrS 1.826,00. Enqua-nto no Su
deste aplica-se Cr$ 7 .392,00, no Ceritro-Oeste Cd 
7.715,00;- nO Extremo-Norte ou no Norte Cr$ 3.039,00, 
só o Nordeste se situa córn apHCãÇão OO"rrespondeilte a 
cerca de 1/6 daquilo ·que é gastó--'úõ-·Si.tdeste ou nQ 
Céntfõ;.Oeste. 

Sr. Presidente e Srs. senadores, ouvimos os homens 
responsáveis -pelo planejamento do_ Brasil declararem 
que investem no Sul porque o Nordeste não responde, 
investem no Sul porque o retorno é maior. No entanto, 
se olharmos para os ·dados estatisticos por eleS mesmos 
publicados, verificaremOs que o percentüã.l do PIB e o 
percentual da renda naciOnal, nesses últimos 20 anos, foi 
mantido constante entre o N ardeste e o r_~sto do Bras_il. 
Então, nós- mantíVéilloS própõrciot'lalmente a renda, 
mantivemos a partiCipação no PIB, quando os investi
mentos federais representavam um quinto~ ·ou um sextO 
dos investimentos nas outras Regiões. 

Qualquer economista sabe que o crescimento eç:onô
mico;o crescimento dá renda é função do investimento. 
No Nordeste se investe_ um quinto ou um se:dô do que se 
investe no rCsto do Brasil. No entanto, essa região ainda 
mantém os mesmos índices de participação na renda, ·e 

.de fOrinã.êão do PIB. E_essa gente, e esses homens ainda 
têm a coragem de dizer que não investem no Nordeste 
porque o Nordeste não responde; não investem no N ar
deste porque o crescimento c-orrespondente é menor. 

O Sr. Joio Lobo - PermiÍe V. -Ex, um ~ParÍe?-

O SR. CID SAMPAIO- -Com Muita honra, ilustre 
'Senador João Lobo. 

O Sr. Joio Lobo -Senador Cid Sampaio, os números 
. que V. Ex.• cita, apesar de serem _ _m_ais ou menos çl_o co~_ 
: nhCcimento geral, sempre causam espanto e indignação. 
E nós, nesta in~errupção à brilhante fala de V. Ex•, que

' remos também juntiir a noSsa. illdignação, indignação 
!QUe V. Ex•, como nordestino, como exRGovernador de 
:Um dos Estados grandes e ricos do N ardeste~ expressa 
.neste momento tão bem. Calcule V. Ex• a indignação 

1
que se apossa de nós, por exemplo, representa.nte do 
mais pobre e sofrido estado do Nordeste brasileiro. 

O SR. CID SAMPAIO --O Piaui cresceu màis do 
que Pernambuco, nestes últimos anos, ilustre Senador. 

O Sr. Joio Lobo- Aceito o dado de V. Ex•, mas que
ro juntar o meu aplauso, a minha adesão à indignação 
lcom que V. Ex• aborda esse problema, responsabilizan
!do os quadros administraiivos deste Pafs pela perpe
, tuação dessa injustiça social. O Brasil deve essa justiça 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se cão -IIf 

ao Nordeste que tem contribuído para a construção das 
gr~ndes cidades, do deserlvolvimento da indústria do 
CentrO-Sul brasileiro. Veja V, EX .. , _o NordeSte cri~ o ho
me~m_ apenas com o custo social, de zero ano até viTite_, 
quando ele estâ apto a trabalhar e a contribuir para o de
senvolvimento e_para o progress'? da R~gião qll:ando esse 
_homem estâ Pr-onto, ele migra para os irandis centros 
brasileiros e vai dar a sua força de trabalho àquele cen
tro, 9elxando no Nordeste apenas o custo so_cial da sua 
criação até a idade da capacidade de trabalhar. Então~ o 
Brasil~deve à Região Nordçstina, à região pobre deste 
País, este subsídio, esta indenização, por um fenômeno 
cuja culpa talvez,_ não seja dos grandes centros, mas que 
acnntece. }oqos !lÓS estamos co"nterites em: qiie homens 
como V. Ex• d~nunciem à Nação esta grande injustiça. 

O SR. CID SAMPAIO- Senador João. Lobo, agra
deço a colaboração de V. ~· e os argumentos e dados 
que veio juntaf áo meu pronunciamentO. V. Ex' repre· 
senta um pequeno Estado do Nordeste, o mais pobre de
les. Mas a injustiça que é feita com essa Região do Brasil 
é de taT mOdo clamOro-sa que-ela envolve a responsabili
dade não só daqueles que executam programas, em 
no_me do Governo, mas envolve a responsabilidade de 
tOdoS; de -todos que de Um modo oú oUtro-, apOiãm este 
Governo. 

Tive a oportunidade, ao assumir a cade_ira de Senad-or 
por Pernambuco, de convocar .os Senadpres_ da Re_p\ibli:
ca a tomarem uma posição; dizendO qlie riesre momento 
histórico -os homens do Congresso que não podem legis
lar~- que não podem interferir nos _orçamentos, que são 
peados por uma Constituição impcista pofum regime di
tatorial, serão co-responsâveis pela miséiia que estâ 
acontecendo no Brasil, se não se libertarem, se não mo
difii:ãrem a Constituição, se não restiturrem ao Congres
so o poder peculiãi' aos Congressos democfâticos. Apre
sentei- uma ·emen-da à ConStituiÇão, restabelecendo esses 
poderes; ela se arrasta juntamente com as outras emen
das que reformam a Constituição e que tramitam no Le
gislativo deste País. 

No entanto, ·essa responsabilidade com relação à Re
gião Nordeste, o corte no_Fl.lndo de Participação e adis
tribuiç~o das verbas federais, tão iniquadamente feita 
neSte 'Pafs, CX.ige ti."ão só O protesto· de todo_s nós, Senado
reS, mas exige uma tomada de posição.~ precisO.que os 
homens que representam os Estados no Brasil, principal
mente os·Estados do Nordeste, se compenetrem de que 
se simplesmente protestar bastasse o Nordeste jã teria 
saído da misêría-. O que é indispensãvel é que oS repi-e
sei:Jtantes daquela Região tenham a coragem de 1omar 
urila p-osiÇãO frontalmente contra tudo que se faça sem 
que se dê solução às questões presas a imposiçãO da 
pobreza e da miséria ã. quase 1/3 da população do Brasil. 
Sr. Presidente, Srs, Senadores, ficam aqui-~ses núm_eros. 

O Sr. Alberto SUva - Permite V. Ex• um aparte? 

-0 SR. Ctri SAMPAio"- C~m muit~_honra, recebo o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador Alb_erto -Silva. 

O Sr. Alb~ Silva - Antes que V. Ex• encerre o seu 
brilhante discurso, abordando um tema de tamanho in
teresse para a nossa Região e para o País, e Sabe V. Ex•
quanto_ admiro os estudos que V. Ex• faz a respeito da 
economia deste País, gostaria de lembrar que no nosso 
País, par~ se resolver determinados problemas, criam·se 
comp\icaçõl!s de tal ordem. digamos, de natureza buro
crática, tecriocrãtiCa e às, vezes,- á solução estâ à mão. 
Por exemplo: O Nordeste, nobre Senador e V. Ex• oco
nhece tão bem, pois foi Governador como eu fui no Nor
deste, boa parte da população que mora no campo só 
precisa que o Governo lhe dê. quando chove, sementes e 
crédito, independente de grandes verbas p_ara gra~~es. 
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obras. Basta que eles tenham essas duas coisas, nobre Se
nadai-; -e i1ão é tão difícil. tJ.ão depende de tecnocracia, 
dep;;-n-d~_d~ umar_deci~ão pOÍítica: cr&iito para os fàVr8.- __ 
dare~ do-Nordeste_ e s~ffiente para etes plantã.rem. 

Veja V. Ex• a saJi:a de algodão do Nordeste este ano, 
sem semente e sem crédito, apenas porque choveu, é a 

. maior safra de tOda a história do Nordest__e._ Isso gera 
dOJar, gera dinheiro, gera receita. Então, nào é tão difí
cil, e nós, que temos tido o privilégio de estarmos com o 
nosso eminente candidato, t-antas' vezes, desde o tempo 
do PP, vamos fazer essa sugestão a S. EX• qUando assu
mi~ a Presidência da República, no sentido de que colo
que em primeiro lugar, para o nordestino, neste inverno 
qu-e-Vai entrar; d1nheiro e §emente para ele pla!Jtar. Aíjã 
começará o deSafOgo. ne_p9is, estud~remos as outra~ 
ve~béis. ConCOfdO Com v. Ex• em que a discrirriínação e 
realmente revoltante, e é necessário que se- faça· alguffia 
coisà para que o·Nordest_e disse- V. Exf- ·muito bem -
participe e que apesar de cada vez receber menos, conti
nua com o mesmo produto, e possa manter ... 

O SR. CID SAM~ AIO - Manter as taxas. 

O Sr. Alberto SIIYa- Exato. Manter as taxas de cres· 
cimento. Então, não é possível que haja ignorância da 
pã:ite- do Governo. Pode Jiayer sim._ é má fé e 4iscri~i
na'çãó para Com o Nordeste. Parabéns a V, Ex._ 

O SR. CID SAMPAIO -Agradeço ao ilustre Sena
dor Alberto Silva a lucidez do seu aparte. 

_O Sr. _Jo_s!_~~ageJII - Permite y. Ex• um aparte? 

O SR. CU> SAMPAIO - Pois não. 

O Sr. José Fragelll- Apenas uma rápida intervenção. 
Eu nào percebí no pronunciamento V. Ex• de 1!_1,inha par
te com certeza por descuido a razão pela qual istâ o Go
verno fazendo essa retenção do Fundo de Participação. 
dos Municípios. V. Ext se referiu a isso, no infciõ do seu 
disG.urso, não foi? Qual o motivo alegado para fazer a re
tenção desse fundo? 

O SR. CIJ) SAMPAIO --Sr. Senador, não hã justifi
cação para o crime. Este governo comete os crimes sem 
explicã(porque-coinete. Comete por comC:ter. Nada se 
explica e nada se diz, simplesmente retém-se. Retém-se 
quando ê ilegal, retém-se quando a própria lei estabelece 
que o funcionário que retiver é passível de demissão au
tomáÜi::ã, ·maS retéril:se dentro da ifresponsabilidade que 
preside os atas de governo que se instala no poder, à re
velia da vontade do povo. 

<;) Sr. José Fragelli - Eu prestei atenção no início do 
discurso de V. Ex• dizendo justamente isto: a responsabi
lidade daqueles que .têm que fazer a liberação destes re
cursos e não o filiem. Poderia haver uma razão de ordem 
legal e daí, a indagação minha a V. Ex•_~ntão, isto está 
em um quadro absolutamente inadimis_Sível. Será perse
guição? Qtie oufra razão poderia ser dada para essa ati
tude do Governo, sobretudo nesta quadra, no fim de um 
exercíclõ, no fim de um governo como o de Sua Excelên
cia o Presidente Figueireâo, e no infcio de uma nova fase 
da vida política do País? 

O Sr. Passos Pôrto - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. CID SAMPAIO - Pediria a V. Ex• que me 
permitisse responder ao aparte do Senador José Fragelli 
e, ein seguida, concederei o aparte a V. Ex•, com muita 
honra. 

Muito obrigado, ilustre Senador José Fr;:~.gelli. V. Ex• 
pergunta se é perseguição. Eu acrescentaria: é perse
guição quando as d~spesas sociais da UniãQ representam 
por pessoa, no Nordeste, Cr$ 484,00; No Sude.c;te Cr$ 
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I.S41,00 por pessoa, Cr$ 1.863,00, no Centro-Oeste, CrS 
793,00 no Sul e Cr$ 719,00 no Norte. 

t perseguição quando, no fomento- económico, gas
tam CrS 104,00 per caplta no Nordeste, no Sudeste Cr$ 
78_8,00, no Centro-Oeste, Cr$ 839,00 e no Norte CrS 
5S2,00? 

t perseguição quando, nas estatais, gastam no Nor
deste Cr$ 1.000,00 por PessOa, CrS 4.500,00 no Sudeste, 
CrS 2.072,00 no Centro-Oeste e CrS 1.469,00 no Sul? 

Essa pergunta fica no ar porque não hã razão para se 
fazer o que se faz no Nordeste. Este País comete o crime 
que nós assistimos serem cometidos por povos na His
tória durante séculos. 

O Sr. José Fraj:elll (Fora do microfone) - Alguém 
pelo Pafs, não o País! 

O Sr. Cid Sampaio- Sim, faz no Brasil, os responsá
veis pela direção do País. 

Esta é justamente a minha indagação, Srs. Senadores: 
que esta responsabilidade, esse crime em parte é compac
tuado pelos que indiferentes a istO apoiam,- colaboram e 
permitem que os governos coritinuem a tomar C:Ssàs ati:.. 
tudes. 

Nós no Senado, hoje, como na Câmara -dos Deputa
dos, pouco podemos fazer. Nós não Podemos mexer no 
orçamento, quC a ConstitUição- nos proíbe. Não pode
mos alterar as rubricas governamentais, porque a Cons
tituiÇão nos proíbe, mas nós podemos alterar a Consti
tuição e não o fazemos. E essa responsabilidade há de 
pesar, no futuro, sobre todos aqueles que tornaram-se 
coniventes e não a reformara·m. AS emendas tramitam 
no Congresso; inas-rião são aprovadas. 

Concedo ao ilustre Senador Passos Pôrto, o aparte 
que me solicitoU. 

O Sr.,passos Pôrto- Nobre Senador Cid Sampaio, 
tenho a impressão que V. Ex• focalizou de início, comO 
carro-chefe do seu discurso, a retenção de recursos das 
prefeituras que não foram remetidos na cota do mês de 
outubro. Hã, pelo menos, uma explicação oficial para is
so: é a de esses recurs_os não _(oram retidos. O que houve 
no mês de outubro foi o pagãment1fdo Imposto de Ren
da retido na fonte, que teria sido pago nesse mês, porque 
o controle da distribuição não é feito pelo Ministério da 
Fazenda nem pela SEPLAN, mas pelo Banco do Brasil, 
que recebe os recursos do Imposto de Renda, faz os cál
culos, abate os compromissOs e o restante é distribuído 
pelos municípios, dentro daqueles coeficientes estabele
cidos na legislação. E não poderia ser de outra forma. O 
Governo não teria nenhum interesse em fazer isto. O que 
está havendo no Brasil é uma falta de controle nos pró
prios municfpios e nos Estados, que não planejam de 
acordo com a receita, a cada exercício, a cada mês, aque
les recursos que são partilhados. Como houve uma devo
lução do Imposto de Renda naquele mês, baixou a parti
cipação dos Estados e dos municípios. Esta, pelo menos, 
é a explicação oficial dada num Congresso de Municí
pios, de público, e ninguém até hoje contestou. Ainda 
devo acrescer a V. Ex:• que o Tribunal de Contas da 
União controla essa distribuição. 1:: a ele que é comuni
cado, a cada mês, os recursos que são partilhados pela 
Prefeitura e pelos Estados. Esta era a explicação que eu 
gostaria de acrescentar às outras jã dadas aqui a V. Ex• 

O SR. CID SAMPAIO- Agradeço a V. Ex• a expli
cação, mas infelizmente ela não cabe. 

Quando a fazenda federal arrecada o Imposto de Ren
da na fonte ou em decorrência das declarações, não ca
naliza todo esse dinheiro para o Banco do Brasil mas, re
tém, ou no Banco Central ou no Tesouro. Todo mundo 
sabe fazer contas. O pagamento da prestação do Impos
to de Renda já atrasado que está sendo feito agora, não 
pode ser feito com o dinheiro dos municíPios. O Gover
no sabe o saldo do Banco do Brasil porque os computa-
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doreS acusam. Cabe ao tesouro depositar no Banco do 
Brasil os recursos necessários para a devolução do I m
posto de Renda e não permitir que sejam utilizados os 
recursos destinados aos municfpioS. Isso interrompe tra· 
balho, isso desemprega, isso causa transtornos terríveis 
na vid:i dos pobres municípios brasileiros. É-essa irres· 
ponsabilidade que tem caracterizado as administrações 
brasileiras. Hoje, com computação, s6 está desinforma
do_ quem quer. Não falta dinheiro rio Banco do Brasil 
desº-e que, conhecendo os números, a Fazenda, o Tesou
ro Nacional depositasse as importâncias necessárias. 

Se elas não sãõ depositadas, é evidente que sabe o Go· 
verrto, por· anteCipação, que o Fundo de Participação 
dos Municípios não será pago porque não tem dinheiro 
no Banco do Brasil, dinheiro que corresponde à devo
lução do Imposto de Renda, o que dCveria ser feito às 
custas do Tesouro, e não às custas do Fundo de Partici
paçãO. 

Esse crimé, sOmado aos oUtros crimes, sornadO a essa 
distribuição, de renda iníqua que vem desde 1966. Quan
do Deputado .fiz a denúncia na Câmara, do vício da dis
tribuição de renda feita pelo Governo levantada pela Se
Cretaria do Planejamento a resposta que me foi dada foi 
a susPensão da publicação ·desses- númefoS de 1966 até 
hoje. Nunca mais ninguém soube quánto cabia a cada 
Estado. 

-- = ----· 

Aülda respondendo ao Senador Alberto Silva, quando 
S. Ex• diz que o simpfes dinheiro para a semente chega, 
infelizmente seria nos contentarmos com muito pouco. 
Em levantamento feito pela FAO, nos idos_da década de 
50, chegou aquele órgão internacinal à conclusão de que 
o agricultor do Nordeste ganhava, per caplta,o equiva
lente a cerca de metade do agricultor do Centro-Sul; per
cebia 60% O- empregado no comérciO; e pollt:() ma:is de 
60% o empregado na indústria ganhava menor per caplta 
do que os profissionais liberais. Então, esse ganho a ITte
nos, essa compreensão que vem desde a década de 50, 
reflete-se hoje, na estatura, nos- nanicos que começam a 
se mult-ipliCar na_zona seca nordestina, naqueles que não 
se podem alfabetizar_ por deficiência mental, por falta de 
proteína na primdira infância; esses números refletem-se 
na marginalização de milhares de brasileiros, quase que 
por imposição do próprio Governo. Essa conivência não_ 
quero ter. 

A emenda constitucional que apresentei, e os projetas 
que encaminho ao Governo, irei cobrar _desta Casa, irei 
cobrar aos meus companheiros de Senado e de Congres
so, a aprovaçíio,·a favor ou contra a vontade do Gover
no, porque a favor ou contra a vontade do Governo os 
homens de uma região não podem permitir que 30% da 
população de brasileiros definhem fisicamente, ãtrofiem
se mentalmente, tornem-se um peso social neste País por 
inconseqUência, por imprevidência por falta de espírito 
de justiça Ou por mero desconhecimento por parte dos 
homens que gerem esta República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas declarações 
que pretendia fazer, manifestando a minha indignação e 
a minha esperança. Espero que ainda do Congresso bra
sileiro parta um grande protesto e que independentemen
te de innuências partidárias, de grupos ou do que quer 
que seja, consigamos, nós parlamentares brasileiros, mo
dificar as leis e a Constituição, naquilo que possa assegu
rar a todos os brasileiros uma vida digna, uma vida ca
paz de ser vivida. 

COmo Presidente da Comissão de Reforma Tributá~ia 
.do Senado, estamos elaborando o esquema de uma re
forma: tributária que seja justa; justa com as regiões e 
com as pessoas, que assegure melhor distribuição de ren
das, que assegure a todos os Estados do Brasil um piso 
mínimo com que viver em termos de assegurar à popu
lação condições e serviços sociais que o Governo tem 
obrigação de executar. 
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Estou certo que não sairei do Congresso com um peso 
na consciência. Cumprirei o meu dever e estou certo que 
o Congre_sso brasHelro tarTibérri cumprirá o seu. Estou 
certo de que o Brasil haverá de ter, para o futuro, dias 
melhores e que esses bolsões de miséria e _de pobreza, 
esse.atrofiamento de uma parcela de uma raça terá fim 
na República brasileira. 

Muito obrigado, Srs. Senadores. Muito bem! Palmas!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE 13/ll/84 E 
QUE.· iilitRf:GUE À REVISÀÓ DO ORADOR, 
.SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO CALMON - (PMDB- ES. Pronun
cia O se_guinte di_sc~rso.)- Sr. PresiQente, Srs. Senado-
res-:---

Ausente, ontem em Brasília, não me fái possível juntar 
a mínha voz ao coro de indignados protestos de meus 
nObres colegas dO Senãdo Federal, Hêlio Gueiros, Fábio 
LUcena e Pássos PÕrio, contra o nefando assassinato do 
combativo Jornalista e radialista Mário Eugênio, que in
tegrava os quadros-·do ccirie10 BrazUiense -e da R'dlo 
Planalto. 

Hoje, à_s I O hof-as, Brasília prestou à memória do bra
vo Campeão da luta contra o crime uma consagradora 
hC!~~-n_:i~em~ ~9b-ilizando para o seu sepultamento, no 
Can1Po da Esp6railça, iritenSa multidão, só Cotriparãvel à 
qUe acompanhou o enterro dos restos mortais de Jusceli
no Kubitschek. Como reagi_r diante desse revoltante cri
me que confirma a existência, em plena Capital da Re
pública, de um atuante Esquadrão da Morte, semelhante 
ao que opera impunemente, há muitos anos, na Baixada 
Fluminense, para vergonha do Brasil? 

Em sua primeira página de hoje, o Correio BrazUieue 
não hesita em publicar, em sua primeira página, estas 
notas que, pela sua C?: trema gravidade, merecem constar 
dOs Anais dO Senàdo Federal: "Denúncias apontam 
pai'a polícia'~ e_ o editorial intitUlado .. Justiça!" 

Diz o Correio Brazillense, em sua primeira página: 

"DENÚNCIAS APONTAM PARA POLICIA 

Durante todo o dia de ontem o Correio Brazilien
se e a Rádio Planalto receberam denúncias anóni
mas, por telefone e por escrito, sobre os mandantes 
e executores do atentado contra o repórter Mário 
Eugênio, muito cori:hecido e querido na cidade, e 
com uma vasta rede _de informações espalhada por 
Brasília. A maioria das denúncias, que estão sendo 
~_!tecadas pela reportagem do_ Correio, envolve poli
ciais no assassinato, algumas delas com riqueza de 
detalhes, inclusive refazendo todo o percurso ·do· 
Fusca branco, desde o assassinato, na porta daRá
dio Planalto, até o local onde os assassinos se sepa
raram, partindo em mais duas viaturas, além do fus~ 
ca com placa fria que os levou ao local do crime. 
Outras denúncias são mais específicas: falam em no
mes de policiais envolvidos, como mandantes e exe
cutores. Todas as informaçõe~ estão sendo checadas 
pela reportagem, e novas informações são bem
vindas. O Correio Braziliense e a Rádio Planalto, in
dependentemente da ação da polícia, farão todos os 
esforços para que os assassinos de Mário Eugênio, 
em especial os mandantes, sejam localizados e puni
dos, e Brasília volte a respirar com seguran ça, e 
para que o sacrificio de Mário Eugênio não tenha 
sido em vão." 

Sr. Presidente, Srs. Seitadores, tive oportunidade de, 
na manhã de hoje, Visitar o Superintendente do Correio 
Brazlliense, Jornalista Edilson Cid Varela, e o Editor 
Geral desse matutino pioneiro da imprensa do Planalto 
Central, Ronaldo Junqueira. Vi toda aquela comunid~de 
de luto e disposta a levar às últimas-conseqUências a apu-
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ração do hediondo crime, que acaba de ser condenado, 
mais uma vez-, pelo fulgurante triburto, Senador Fábio 
Lucena. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, de ler também o corajoso 
editorial do Correio Brazillense, e não apenas pedir a sua 
transcrição nos Anais do Senado Federal. Eis o_ texto 
desse editorial: 

"JUSTIÇAI 

As circunstâncias em que o joti_lalista Mário Eu
gênio Rafael de Oliveira f9i ª-ss~s$ij;tado, ao final da 
noíte de domingo, fizeram a opiniâó pública suspei-
tar de que a polfcia de Brasflia talvez não possua as 
necessárias dondições de isenção para conduzir o in
quérito policial!! chegar ao assassi,np ou _assassi"!l_os. 
Esse temor decorre da natureza peculiar com o que 
o repórter exercia o seu mister, usan9o o seu tale1_1to 
para desvendar ações criminosas müjtas vezes ptati- -
cadas por elementos pervertidos da própria insti
tuição policial. E claro que esses J!Oliciais consti
tuem minoria dent_ro do corpo de agentes armados 
pela sociedade para protegê-lá e qu~ _se desviam de 
suas funções pela seduções 'da violênc~~ e da cor;_~_ 
rupção. 

Serja, pois, de to_do conveniente Qüe, atê mesmo 
em_ beneficio da própria eficá~;ia das_i~vestigações, o 
Mínistério-'da Justiça, atrav!s dª Potícia Federal, 
decidiu-se subsidiá-las. A presença da ação federal 
junto aos órgãos da polícia _de Brasília Se justifica 
até em razão do clamor público, que se segu'iu ao 
bárbaro trucidamente do jornalista. A sociedade e, 
mais precisamente, o Correio, onde o jovem profis
sional militava, exercem dever iiTecusâvel de exigir 
esclarecimento cabal, de modo que nã_o caia sobre o 
seu ou seus algozes o manto da impunidade. 

Julga-se este jOrnal na obrigação ®.insistir nesse 
ponto não apenas porque foi diretam~tlte atingido, 
mas, sobretudo, porque tem sido sua trü.dição em 25 
anos de existênciã- defender a sociedade contra os 
que ofendem. E, no casO, a btufalidad.e com que foi 

perpetrado o crime e a pessoa da vítima sugerem a 
existência de uma conspiração de marginais de todo 
tipo contra um dos principais valores da socieade 
democrática: a liberd.a9e de imprensa. 

Ao mesmo tempO, a morte do jornalista Mário 
EugêniO constitui gravíssima den6ncia sobre os 
níV-eis de insegurança- que hoje aterrorizam a popu
Ia"çãÕ de :S:rasilia. Como ~spectos maiS graves desse 
estado de çoisas, ressaltam~se o fato d_e as estatísti
cas crimiriais terem alcançado incidência. tãO mons
truosa e a constatação_ d~ que essa síndrome de ter~ 
ror ocorre em plenã Capital da República. Brasília 
deixou para trás sua Condição de uma das maiS pacf~
ficas cidades do País para converter-se e~ amplo re
duto de ou-sada e impune atividadé diliiuosa. 

-AS Õ-rganizações sindicais e ãS -entidades civis, 
principalmente a Associação-Brasileria de Imprensa 

-..e a ordem dos Advogados do Brasil, bem fazem ao 
se pôr imediatmaente effi ação para erguer a Oj)iriiãO 

_g_ública contra ~sa violência inQminável e adotar as 
providências qÚe lhes cabem, a fim de que o_ mata
dor ou matadores de M~rio Eugênio, por efeito de 
qualquer falha, ~ão escapem pelas malhas largas da 
impunidade. Afinal, ele foi imolado fria, e covarde_
mente porque se obstinou em servir à verdade, no 
exercícip da rçlevan_te missão de informar o povo. 

_Uma verdade qUe, lamentavelmente, muitas veZes 
atingi].l algumi ma~~~ elementos .da,_Pt?líci_ª, jncapazes 
de_ perceber os -valor.es êticOs índiSsoltivelmente liga~ 
doS à missão de bem informar e não contemporizar 
com irlteresses inenores coO.frãi"iadOs. -- -~ 

Numa palavra: o que a sociedade deseja, na linha 
da tradição que o Correto sustenta há 25 anos, ê 
simp_lesmente_ Justiça." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Correio Brazlllense 
deStaca hOje em uma de suas manchetes; ~'Mário levou 
quairo tiros peTas -costas". · 

O crime hediOndo ~ covarde, como- já foi salientado, 
não ocorreu na Bái-Xà~a Flumln"ense, ~as nO co~~ão'da 
Capital da Repúblic~. a pouca distâ~cia d9 suPremo 
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Tribunal Federa-l, dO Congresso Nacional, do Ministério 
da Justiça e do Palácio do Planalto. ' 

Esse crime não pode, obviamente, ser esç:lar~~ido ape-_,_ 
nas pela Polícia de- BrasHía. Além do Minsité:ri'o da JusE. ~ 
tiça e da Polfcia Federai, sugiro a conveniência de sef 
acionada i Comissão do Di~trito Fed_eral no Senado' 
para ouvir alguns depoimentos que eventualmente n~o 
possá1n sé-i- prestados à-pOfícia, que está -sOb suspeita. 
Ap6ío, assim, a feliz sugestão do nobre Senador Fâb{o 
Lucena que indiCou- a alta conveniência dç: um represe:n
tante da ComissãO. do Distrito Federal aCompanhar a 
apuração desse hediondo atentado no âmbito das inve~ 
tigações conduzidas pela Polfcia do Distrito Federal._~ 

E Vou mais longe, nobre Senador Fábio Lucena, a C~ 
missão do Distrito Federal poderia tomar a iniciatiVa":, 
através do seu Presidente e da maioria dos elementos que 
a integram, de promover, no_ âmbito do Senado Federal,_.. 
uma ampla investigação, porque eu compartilho dos te-~~, 
mores que~aqui expressaram os nobres Senador~ Fábio =: 
Lucena, Hélio Gue_iro_S e Passos Pôrto, de que esse crime 
acabe incluído no rol infiildâvel de atentados_ que nunca 
são devidamente esclarecidps. CreiQ_ que: a Comissão do 
Distrito Federal poderá e deverá- prestãr ui:n rdevantíssi
mo s_ervíç(l à soCiedade biasiliénse, pronlOV_endo uma 
ampla investigaÇão, convocando autoddades QiiC estão 

_ hQj~_sob_suS~~ 12a~a_prestarem, aqui no SenadO'""F~de-
ral, o seu depo.irr(~nt'Ó. ----..... ..._ -,., 

O que aconteceu a Mário Eugê!i_.g, na noite de domhl: 
go último, pode, sem dúvida nen1ÍY_ffi_a, acontecer a qual
quer membro do Co"ngresso NaCió@1:1'l:-~imos rw pas
sado o atentado da Rua To-nele_rQs;qg~Jip5V~Ou conse
qUências tão dramáticas na_ histõf.ii-..--pólítica deste País. 

Como neste Congresso Nacional há também parla
mentares de e5traordinária combatividade, com a lei da 
selva que acaba de ser implantada no coração do Brasil, 
na Capital da República, nós, do Senado Fedeu], atra
vés da sua vigilante; Çomissão do Dis_tfitQ f"_~derai, preci
samos cumprir o nosso dever, levando às, óltimas conse': 

-~ .....,qüêl)cias ~ apuração .desse atentado_. 
- Er_a _o que tin~tt~ ~,.!zer. (Muito beml) 

-~' 


