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1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de pro}etos de lei sancionados: 

- N• 143/80 (n' 248/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
7/80-CN, que dispõe sobre as diretrizes bâsicas para o zoneamento 'indus
trial nas áreas critiêas de poluição, e dá outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n9 6.803, de 2-7-80). 

- N• 144/80 (n• 257/80, na origem), referente ao Projeto de Lei do 
Senado n'~75f80-DF, que dispõe sobre a destinação da taxajudiciâria de 
que trata o artigo 20 do Decreto, lei n• 115, de 25 de janeiro de 1967. (Pro
jeto que se transformou na Lei n' 6.811, de 8-7-80). 

- N• 145/80 (n' 249/80, na orígem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 5/80 (n' 2.'230f19, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
Conselho de Disciplina das Polícias Militares dos Territórios Fedeqlis do 
Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dâ outras providências. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.804, de 7-7-80). 

- N• 146/80 (n• 250/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 18/80 (n• 1.865-B/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
constituição, no Território Federal de Rondônia, da Companhia de De
senvolvimento Agrícola de Rondônia- CODARON, e dá outras provi
dências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.805, de 7-7-80). 

- N• 147f80 (n• 251/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
1 I /80-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até 
o limite de Cr$ 31 I .911.000.000,00, e dá outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n• 6.806, de 7-7-80). 

- N• 148/80 (n• 252f80, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
10/80-CN, que cria o Corpo Auxiliar Femininó .. da-Reserva da Marinha 
(CAFRM), e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 
n• 6.807, de 7-7-80). 

- N• 149/80 (n• 271/80, na origem), referente ao Projeto de Lei do 
Senado nll 140/80-DF, que autori::za o Governo do: Distrito Federal a con
trair empréstimos destinados à elaboração e execução de programas de de
senvolvimento urbano, e dá outras providências. (Projeto que se transfor
mou na Lei n• 6.812, de 9-7-80). 

De agradecimento de comunicações: 

- N• I 50/80 (n• 274/80, na origem), referente às matérias constantes 
das Mensagens da Presidência da República nlls 4 e 3, do coireii.te ano. 

- N• 151/80 (n• 275/80, na origem), referente às matérias constantes 
das Mensagens da Presidência da República n's 544, 222 e 394, de 1979; 
I 38, 175, 213, 214,98, 169,97, 93, 177, 219, 168, 209, 176, 210 e 99, do cor
rente ano. 

-No 152/80 (n• 305/80, na origem), referente às matérias constantes 
das Mensagens da Presidência da República n"'s 6, 9, 5, 8, 10, 11, 7, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 e 18, do corrente ano. 

- N• 153/80 (n• 3i6j80, na origem), referente à escolha do Doutor 
Henrique de La Rocque Almeida, para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro João Baptista Ramos. 

Submetendo à deliberar;ào do Senado o seguinte projeto de lei: 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 175/80-DF, que fixa os valores de re
Eribuiçào de empregos da Categoria Funcional de Agente de Trânsito, do 
Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de se
tembro de I 973. 

1.2.2- Aviso do Sr. Ministro de Estado das Rela~ões Exteriores 

- N• 661(040), de agradecimento pela promulgação, pelo Presidente 
do Senado Federal? do Decreto Legislativo n9 60/80, que aprova o texto 
da Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura. 

1.2.3- Oficios do Sr. Jll-8ecretário da Câmara dos Deputados 

ComuniCando a aprovação das seguintes matérias: 

- Emenda do Senado ao. Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1980 (n• 
220/79, na origem), que declara feriado nacional o dia 12 de outubro, con
sagrado a N assa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. (Projeto envia
do à sanção em 27 de junho de 1980). 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 42/79 (n• 
58/79, na origem), que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, e 
dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 1• de julho de 1980). 

-Projeto de Lei do Senado n• 68/80 (n' 3.222/80, na Câmara dos 
Deputados), que cría cargos no Quadro Permanente do Senado Federal) e 
dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 2 de julho de 1980). 

-Projeto de Lei do Senado n' 214/79 (n• 3.021/80, na Câmara dos 
Deputados), que cria e transforma çargos do Quadro Permanente do Se
nado Federal, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 2 de 
julho de 1980). 

-Projeto de Lei do Senado n• 76/79 (n• 2.460/79, na Câmara dos 
Deputados), que inclui entre os beneficiados pela Lei n• 6.554, de 21 de 
agosto de 1978, nos termos do diploma, os Ministros Togados, os Juízes 
Auditores e os Auditores Substitutos da Justiça Militar, e dá outras provi
dências. 

Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 33/80 (n' 220/79, na origem), que de
clara feriado nacional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil. (Projeto que se transformou na Lei n"' 
6.802, de 30 de junho de 1980). 
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Enc-aminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 38/80 (n• 3.044/80, na Casa de ori
gem), que retifica, sem ônus, a Lei n9 6.730, de 3 de dezembro de 1979, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1980. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 39/80 (n• 2.573/80, na Casa de ori
gem), de iniciaüva do Senhor Presidente da República, que reajusta o va
lor da pensão especial concedida a Dulce Evers de Abreu. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 40/80 (n• 2.567 j8rJ, na Casa de ori
gem), que autoriza a reversão ao Município de Palmeira dos lndios, Esta
do de Alagoas. do terreno que mencion? 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/80 (n• 49/80, na Câmara dos 
D~putados), que ratifica o texto da Resolução n9 WHA 2938,-aprovada 
pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 

-Projeto de Decreto Legislativo n,., 11/80 (n9 48/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da RePública 
Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimen
tação e Agricultura- F AO, sobre o estabele:cirnento de um Escritório de 
Representação da FAO em Brasília, celebrado em Roma, a I9 de no
vembro de 1979. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12/80 (n• 46f8U, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Pror
rogação da Convenção sobre o CoQlércio de Trigo de 1971, aprovado na 
Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do 
Trigo- CIT, a 21 de março de 1979. 

1.2.4- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 77 f79 (n• 153-B/75, na origem), 
que altera dispositivos da Lei n• 5.890, de 8 dé junho de 1973, que modifi
cou a legislação da Previdência Social. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 138/78 (n• 3.833-H/77, na Casa de 
origem), que altera a Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 

-Projeto de Lei da Câmara n• 68/78 (n• 93-C/75, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade_ de informação sol?re _9 Fundo de 
Garantia do Ternpo de Serviço. 

-Projeto de Lei do Senado n9 8/80, que dá nova redação ao item I 
do artigo 69 da Lei Orgânica da Previdência Social e ao § 49 do art. 10 da 
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

-Projeto de Lei do Senado n9 12/80, que altera a redação e revoga 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remune
ração suplementar durante o período de férias. 

- Projeto de Lei do Senado n9 62/80, que dá nOva reâação ao pará
grafo únicâ-dO artigo 79 da Lei n9 5.315, de 12 de setembro de 1967, que 
dispõe sobre os ex-combatentes da II Guerra Mundial. 

-Projeto de Lei do Senado n11 203/79, que acrescenta parãgrafo ao 
artigo 38 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 312/79, que altera a redação do§ 19 
do artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n11 14/79, que revoga dispositivo da Lei 
n• 5.449, de 4 de junho de 1968, os Decretos-leis n•s 672 e 1.273, respecti
vamente de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n• 82/79, que altera o artigo 5• do 
Decreto-lei n9 999, de 21 de outubro de 1969. 

-Projeto de Lei do Senado n11 250j79, que determina que os empre-
gados de estaçõe_s dq iaterior farão jus a remuneril.ção correspondente ao 
regime de "prontidão" pelas horas que excederem às da jornada normal 
de trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n9 297/79, que garante ao empregado 
aposentado por velhice, a requerimento da empresa, indenização em 
função do salário que percebia em atividade. 

-Projeto de Lei do Senado n11 I64J79, que acrescenta alínea ao arti
go 2• do Decreto-lei n• 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a 
inclusão da Educação Moral e Cívica, como disciplina obrigatória, nos 
sistemas de ensino no País, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 296j79, que institui o Dia Nacional de 
Defesa da Fauna. 

-Projeto de Lei da Câmara hll 6f80 (n9 1.523-B/79, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação ao caput do artigo 29 da Lei n9 5.861, de 
12 de dezembro de 1972, que autorizou a constituição da Companhia Imo
biliária de Brasília- TERRACAP, e acrescenta parágrafo, renumerando 
os demais. 

1.2.5- Expediente recebido 

-Lista n• 3, de 1980. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 39 f80, lido no Expediente. 

-Recebimento do Aviso n• 135/80, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando ao Senado cópias das atas das sessões 
em que foram tomadas decisões aplicando sanções aos responsáveis que 
discrimina. 

-Recebimento das Mensagens n•s 154 a 187}80 (n•s 259 a 298}80, 
na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete ao· Se
nado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que o Gover
no do Estado do Rio Grande do Norte, as prefeituras municipais oue 
menciona, a Empresa de Desenvolvimento de Limeira S. A. - ENDEL, e 
a PRUDENCO -~ Cia. Prudentina de Desenvolvimento de Presidente 
Prudente (SP), sejam autorizados a elevar, temporariamente, os parâme
tros fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62f75, desta Casa, e possam reali
zar operações de crédito, para os fins que especificam. 

1.2.7- Comunicação 

-Do Sr. Senador Henrique Santillo, de renúncia à Liderança do 
Bloco Parlamentar do Partido dos Trabalhadores e sua transferência para 
o _Bloco Parlamentar do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
pelos motivos qu~ expende. 

1.2.8- Requerimentos 

- N•s 304 a 307 f80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, so
licitando a transcrição, nos Anai"s do Senado Federal, respectivamente, 
das seguintes matérias: 

-da saudação feita pelo Senhor Presidente da República ao Papa 
Jo~o Paulo II, na Base Aérea, quando de sua chegada em Brasília, no dia 
30 de jun-ho e a resp-osta de Sua Santidade ao Senhor Presidente da Re
pública; 

-dos discursos proferidos pelo Senhor Presidente da República e 
por Sua Santidade o Papa João Paulo II, no Palácio do Planalto, no dia 30 
de junho de 1980; 

-da saudação feita pelo Senhor Presidente da República ao Senhor 
Presidente Lopez Portillo, e o agradecimento _do Presidente dos Estados 
Unidos Mexicanos, no jantar realizado no dia 28 de julho, no Palácio do 
Itamarati; e 

- da declaração conjunta assinada no último dia 29 de julho, pelos 
Senhores Presidentes João Baptista Figueiredo, do Brasil, e Lopez Por
tillo, dos Estados Unidos Mexicanos. 

1.2.9- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 176/80, de autoria dos Srs. Senadores 
Henrique de la Rocque e Amaral Furlan, que cancela penas impostas ao 
ex-Governador de São Paulo, Adhemar Pereira de Barros, determina a de
volução das condecorações nacionais que foram retiradas, bem como a 
sua reinclusão nos-quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido ex
cluído. 

1.2.10- Requerimento 

- N9 308/80, de autoria do Sr. Senador Benedito Ferreira, solicitan
do prorrogação de licença para tratamento de saúde, pelo prazo que men
dona. Aprovado. 

1.2.11 - Comunica~ões da Presidência 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-s_e hoje, às 18 horas e 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

- Recebímento da Mensagem h• 188j8Ó-(n' 319}80, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado proposta do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que o Governo do Estado da 
Bahia seja aUtárizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
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pelo art. 2"' da Resolução n9 62f75, desta Casa, e possa realizar operação 
de crédito para o fim que especifica. 

- Referente a designação de Srs. Senadores, durante o recesso, para 
representarem ? Mesa Diretora na ·solenidade de assinatura do Convênio 
celebrado entre o Senado Federal e a University ofNew York, em Albany, 
nos Estados Unidos da América. 

- Recebimento de comunicações de Srs. Senadores que se ausenta
ram do País, durante o recesso parlamentar. 

1.2.12- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Solenidade de assinatura de 

convênio entre o Senado Federal e a State Universíty of New York at Al
bany (SUNY-A). 

SENADOR ALMIR PINTO - Observações colhidas por S. Ex•, 
como integrante de comitiva da Comissão de Assuntos Regionais, em re
cente viagem à região nordestina. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Procedimento do PresJdente 
do Egito em episódio envolvendo o ex-Imperador do Irã. 

SENADOR DIRCEÚ CARDOSO- Eleiçãodo Senador José Sarney 
para a Academia Brasileira de Letras. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Agradecimento, em 
nome do Estado do Maranhão, à manifestação do orador que o antecedeu 
na tribuna. 

I.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n9 58/80, de autoria do Sr. Sçnador Jorge 

Kalume, que estabelece norma para abertura da Sessão pública do Senado 
Federal. Aprovado, em regime de urgência. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 59/80, que aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em CrS !.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 
e dezesseis cruzeiros_ e ses.s_enta e quatro centavos) o _montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quOrum, após usar da palavra 
o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n9 60/80, q~e autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiros) o montan_te de sua dívida consoli-
dada. Votação adiada por falta de quorum. · 

-Projeto de Resolução n9 61/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ponta Grossa (PR) a elevar em CrS 154.660.329,77 (cento e cin
qUenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove 
cruzeiros e setenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 62/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros 
e oit~nta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 63/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Largo (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e 
quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votatào adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 64/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu (SC) a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e vinte centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Votacão adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 65/80, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e 

vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e 
seis cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. Votacão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 66/80, que autoriza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a realizar operação de eri:Ipréstimo externo, no valor 
de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

- Prqjeto de Resolução n9 67/80, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a realizar empréstimo- externo ·no valor de US$ 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), para 
ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtos 
Rurais. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 23j77 (n' 996/75, na Casa de origem), 
que altera a redação do art. 147 do Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). Discussão encerrada, voltando 
às comissões competentes, em virtude do recebimento de emenda em ple
nário. · 

-Projeto de Lei da Câmara n• 59/79 (n• 3.19lj76, na Casa de ori
gem), que altera a redação da alínea b do inciso II do art. 275 da Lei n9 
5.869, de li de janeiro de !973- Código de Processo Civil, com as modi
ficações introduzidas pela Lei nq 5.925, de }9 de outubro de 1973. (Trami
tando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n9 265J79). Disc:ussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 265/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta alínea ao item II do art. 275 do Código 
de Processo Civil, para incluir no elenco de ações de rito sumaríssimo a_ do 
fiador para exonerar-se da fiança prestada sem limitação de tempo. (Tra
mitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 59/79). Discus
são encerrada, tendo a votação adiada por falta de quorum. 

1.4-,-- DISCURSOS APÕS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Observações sobre as inter
pretações dadas aos pronunciamentos do Papa João Paulo II no Brasil. 

SeNADOR VALDON VARJÀO -Transcurso da data de faleci
mento do ex-Senador Filinto Müller. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Defesa da preservação da le
gislação salarial. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Portaria baixada pelo Ministro 
Delfim Netto, referente à uniformização do preço do leite no País. 

SENA DOR MAURO BENEVI DES - Debate sobre a problemâtica 
nordestina, realizado no Estado do Ceará, sob a coorde_naçã_o da Asso
ciação Comercial daquele Estado. 

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

2- RETIFICAÇÃO 

Ata da 103• Sessão, realizada em 27-6-.80. 

3-ATOS DO PRESIDENTE 

Nos 29 e 30, de !980. 

4- MESA DIRETORA 

5- PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNCEGRAF 

6- LIDERES E V! CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 104ª SESSÃO, EM J9 DE AGOSTO DE 1980 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura 

PRESIDÊ:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E JORGE KALUME. 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard _-:-Gabriel Hermes 
- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José 
Sarney- -Almir Pinto- José Uns- Mauro Benevides- Aderbal Jurem a 

- Luiz Cavalcante - Lo_urival Baptista - Luiz Viana - Moacyr Dalla -
. Roberto Saturnírw ~ Fi~riCo~Mont~ro.-:- Valdon Varjão- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 
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O'Sr. 1<?-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO J'RESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 
N• 143/80 (n• 248/80, na origem),~de 2 de julho do corrente ano, referen

te ao Projeto de Lei n'i' 07~ de 1980-CN, que dispõe sobre as diretrizes básicas 
para o zoneamento industrial nas áreas crítiCaS-de poluição, e dã outras pro
vidências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.803, de 2 de julho de 1980). 

N• 144/80 (n• 257(80, na origem), de 8 de julho do corrente ano, referen
te ao Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1980-DF, que dispõe sobre a desti
nação da taxa judiciária de que trata o artigo 20 do Decreto-lei n• 115, de 25 
de janeiro de 1967. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.811, de 8 de julho 
de 1980). 

N• !45f80 (n• 249/80, na origem), de 7 de julho do corrente ano, referen
te ao Projeto de Lei da Câmara n• 05, de 1980 (n' 2.230/79 na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o Conselho de Disciplina das Polícias Militares dos 
Territórios Federais do Amapã, de Roraima e de Rondônia, e dã outras pro
vidências. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.804, de 7 de julho de !980). 

N• !46/80 (n• 250/80, na origem), de7 de julho do corrente ano, referen
te ao Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1980 (n• 1.865-B/79 na Casa de ori-

. gem), que dispõe sobre a constituição, no Território Federal de Rondônia, da 
Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia- CODARON, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.805, de 7 de ju
lho de !980). 

N• 147/80 (n• 251/80, na origem), de 7 de julho do corrente ano, referen
te ao Projeto de Lei n'i' 11, de 1980-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos adicionais até o limite de Cr$ 311.911.000.000,00, e dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.806, de 7 de julho de 
1980). 

N• !48f80 (n' 252/80, na origem), de 7 de julho do corrente ano, referen
te ao Projeto de Lei O 'i' 10, de 1980-CN, que cria o Corpo Auxiliar Feminino 
da Reserva da Marinha (CAFRM), e dâ outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.807, de 7 de julho de 1980). 

N• !49/80 (n• 271/80, na origem), de 9 de julho do corrente ano, referen
te ao Projeto de Lei do Senado n'i' 140, de 1980~DF, que autoriza o Governo 
do Distrito Federal a contrair empréstimos destinados à elaboração e exe
cução de programas de desenvolvimento urbano, e dã outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.812, de 9 de julho de 1980). 

De agradecimento de comunicações: 
NO 150/80 (n' 274/80, na origem), de 9 de julho, referente às matérias 

constantes das Mensagens da Presidência da 'República n'i's 004 e 003, do cor
rente ano. 

N• !5!(80 (n• 275/80, na origem), de 9 de julho, referente às matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 544, 222 e 394, de 
1979; 138, 175, 213, 2!4, 98, 169,97, 93, 177, 219, 168, 209, 176, 210e 99, do 
corrente ano. 

N• !52/80 (n• 305/80, na origem), de lO de julho, referente às matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 06, 09, 05, 08, 10, 
II, 07, !2, 13, 14, 15, 16, 17, e 18, do corrente ano. 

N• !53/80 (n• 316(80, na origem), de 23 de julho, referente a escolha do 
Doutor Henrique de La Rocque Almeida, para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro João Baptista Ramos. 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo- à deliberação do Senado 
projeto. de lei: 

MENSAGEM N• 142, DE 1980 
(N• 299/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Dis
trito Federal, o anexo projeto de lei que Hfixa os valores de retribuição de em
pregos da Categoria Funcional de Agente de Trânsito, do Plano de Classifi
cação de Cargos ínstituído pela Lei n'i' 5.920, de 19 de setembro de 1973". 

BrasOia, 10 de julho de 1980. - João Figueiredo. 

E.M. 

N' 006 /80-GAG 
Brãsi!ia, 28 de fevereiro de !980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Dando continuidade aos trabalhos de elaboração e implantação do 
Novo Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n• 5.920, de 19 de 
setembro de 1973, a Administração do Distrito Federal identificou algumas 
atividades próprias do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, ainda não 
incluídas no Sistema, referente à Categoria Funcional de Agente de Trânsito, 
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, cuja inclusão no novo Pla
no se faz necessário. 

Depois dos necessârios entendimentos com o Departamento Adminis
trativo do Serviço Público - DASP, o Governo do Distrito Federal tomou 
as providências que no caso se situam na competência do Poder Executivo lo
Cal, para a inclusão, no Grupo-NM, da Categoria Funcional de Agente de 
Trânsito. 

Resta, agora, proceder à fixação dos vencimentos dos empregos que de
verão integrar as classes da Categoria Funcional em questão. 

Tal providência, de conformidade com o que dispõe o artigo 59,§ 29, da 
Lei n• 5.920, de 1973, deverâ ser objeto de lei. 

Nes.tas condições, consubstanciando a providência acima indicada, o 
Governo do Distrito Federal elaborou o anexo anteprojeto de lei, que tenho a 
honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência, para encaminha
mentO ao Senado Federal, se com isto estiver de acordo Vossa Excelência. 

Apresento a Vossa Excelência as expressões do meu mais alto apreço e 
profundo respeito. 

Aimé Alcibíades Silvein Lamaison, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 175, DE 1980-DF 

Fixa os valores de retribuição de empregos da Categoria Funcio
nal de Agente de Trânsito, do Plano de Oassificação de Cargos insti
tuído pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973. 

O Senado Federal decreta: 
Art. I 'i' Às classes de empregos integrantes da Categoria Funcional de 

·Agente de Trânsito, do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, do Plano 
de Classificação de Cargos instituído pela Lei fl'i' 5.920, de 19 de setembro de 
1973, correspondem as.RefeiênCías de salário eStabelecidas no Anexo desta 
Lei. · 

Parágrafo único. Os valores mensais de salãrio das Referências de que 
trata este artigo são os fixados na escala constante do Anexo III do Decreto
lei n<? 1.462, de 29 de abríl de. 1976, reajustados de conformidade com o Ane
xo !II do Decreto-lei n• 1.738, de 21 de dezembro de 1979. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

ANEXO 

(Art. I• da Lei n• , de de de 1980) 

Referências de salário das Classes de empregos que integram a Categoria 
Funcional de Agente de Trânsito, do Plano de Classificação de Cargos de que 
trata a Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973. 

GRUPO 

Outras.Atividades 
de Nível Médio 

Código LT-NM-80 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

Agente de 
Trânsito 

CóDIGO 
REFERtlNCIA DE 

SALÁRIO 
POR CLASSE 

Classe Especial - 37 a 39 
LT-NM-823 Classe B- 31 a 36 

~ Classe A- 24 a 30 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.920- DE 19 DE SETEMBRO DE 1973 

Estabelece diretriz.es para a classi'ficação de cargos do Serviço 
Civil do Distrito Federal e de suas Autarquias, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. i 'i' A classificação de cargos do Serviço CiVil do Distrito Federal e 

de suas Autarquias obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente Lei. 
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Art. 29 Os cargos serão classific_ados como de provimento em comissão 
e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Gru
pos: 

De Provimento em ComisSão 
I - Direção e Assessotaroento Superiores 

De Provimento Efetivo 
II - Polícia Civil 
III - Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
IV - Serviços Auxiliares 
V - Artesanato 
VI - Serviços de Transporte Oficial e Portaria 
VII - Outras Atividades de Nível Superior 
VIII - Outras Atividades de Nível Médio 
Art. 39 Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou 

nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo vãrias atividades, 
compreenderã: 

I - Direção e Asessorame_nto Superiores: os cargos de direção e assesso
ramento superiores da administração cujo proVimento deva ser regido pelo 
critério da cOnfiança; segundo for estabelecido em regulamento. 

II - Policia Civil: os cargos com atribuições de natureza policial. 
III -Tributação, Arrecadação e Fiscalização; os cargos com atividades 

de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos do Distrito Federal. 
IV- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em ge

ral, quando não de nível superior. 
· V- Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente. princi

pais ou auxiliafes, relacionados com os serviços de artífice em suas vârias mo
dalidades. 

VI - Serviços de Transporte Oficial e Portaria: os cargos de atividades 
de portaria e de transporte oficial de passageiros e cargas. 

VII - Outras Atividades de Nível Superior: os demais cargos para cujo 
provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal 
equivalente. 

VIII - Outras Atividades de Nível Médio: os demais cargos para cujo 
provimento se exija diploma ou certificado de conclusão de curso de grau mé
dio ou habilitação equtvalente. 

Parâgrafo único. As a~ividades relacionadas com transporte, conser
vação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão 
de preferência, objetç de execução indireta, mediante contrato, de acordo 
·com o artigo 10, § 79, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 4• Outros grupos com características próprias, diferenciados dos 
relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados 
daqueles. se o justificarem as necessidades da administração, mediante decre
to do Governo do Distrito Federal. 

Art. 59 Cada Gr~po terã sua própria escala de nível, a ser aprovada 
mediante decreto atendendo primordialmente, aos seguíntes fatores: 

I - importância da atividade para o desenvolvimento do Distrito Fe--

deral; 
II - complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e 
lll - qualificaÇões requeridas para o desempenho das atribuiÇões. 
§ [9 Não haverâ correspondência entre os níveis dos diversos Grupos, 

para nenhUm efeito. 
§ 29 Os vencimentos córrespondentes aos níveis da escala de que trata 

este artigo serão fixados por lei. 
Ari 69 ___ Aascensão·~e·a progres·são·runeionais obedecerão-a-critérios se~ 

letivos, a serem estabelecidos através de regulamentação própria, associados 
a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a perma-

considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando 
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos in
tegrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obriga
tório. 

Art. 10. A Secretaria de Administração do Distrito f~deral expedirá as 
normas e instruções necessãrias e coordenarâ a execução dt• ~ovo Plano, para 
aprovação, mediante decreto. 

§ 1"' A Secretaria de Administração do Distrito Federal promoverá as 
medidas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atuali~ 
zado. 

§ 2'? Para correta e uniforme implantação do Plano. a Secretaria de Ad
mi.nistração do Distrito Federal promoverã gradativa e obrigatoriamente o 
treinamento de todos os servidores que participãrem da tárefa, segundo pro
gramas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

ArL 11. Fica a Secretaria de Administração do Distrito Federal com a 
incumbência de: 

I - determinar quais os Gtupos ou respectivos cargos a serem abrangi
dos pela escala de prioridade a que se refere o artigo 89 desta Lei; 

II -orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os es~ 
tudos e análises indispensãveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e 

lli - manter com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Admi
nistração Federal os contatos necessãrios para que haja uniformidade de 
orientdção dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de Classificação 
de Cargos de que trata esta Lei com os de elaboração e execução do Plano 
previsto na Lei n• 5.!í45, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 12. O n~vo Plano de Classificação de Cargos, a ser instituído em 
aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta Lei, estabelecerá um nú
mero de cargos inferior, ein relação a cada grupo, aos atualmente existentes. 

Parãgrafo único. A não observâncía da norma contida neste artigo so
mente será permitida: 

a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver 
aumento de despesas; ou 

b) em casos excepcionais, devidamente justificados, se inviâvel a provi
dência indicada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção Vlll, do Capítulo VII, do Títu
lo I, da Constituição e, em particUlar, no seu artigo 97, as formas de provi~ 
menta de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta Lei, serão esta~ 
belecidas e disciplinadas mediante normas regulamen'tares específicas, não se 
lhes aplicando as disposições a respeito contidas no Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União. 

Art. 14. Os aluais Planos de Classificação de Cargos do Serviço Civil 
do Distrito Federal, a que se referem a Lei n• 3.780, de 12 de julho de 1960, e 
o Decreto~lei n9 274. de 27 de fever~ro de 1967, e legislação posterior, são 
considerados extintos, observadas as disposições desta Lei. 

Parâgrafo único. Ã medida que for sendo implantado o novo Plano, os 
cargos remanescentes de cada categoria. classificados conforme o sístema de 
que trata este artigo, passarão a integrar um Quadro Suplementar e, sempre~ 
juízo das promoções e acessos que couberem, serão suprimidos, quando va
garem. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrãrio. 

Brasília, 19 de setembro de 1973; 152• da Independência e 85• da Re
pública. - EMIUO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid 
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AVISO 

Do Sr. Ministro de Estado das Relatões Exteriores nos seguintes termos: 

DAI/DEA/16/661 (040) 
Conven·ção sobre o Instituto 
Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura. Aprovação 
pelo Congresso. 

Senhor Senador, 

Em 22 de julho de 1980. 

Tenho a honra de acusar recebimento do ofício n" 394, de 2 de julho de 
1980, pelo qual Vossa Excelência me informou haver sido promulgado, pelo 
Senhor Presidente do Senado Federal, o Decreto Legislativo o9 60, de 1980, 
que aprova o texto da Convenção sobre o InstiÚtt<? I~teramericano de Coope
ração para a Agricultura, concluída entre o Brasil e- outros países, em 
Washington, a 6 de março de I979. 

2. Ao agradecer a Vossa Excelência a gentileza da comunicação, da 
qual foi tomada a devida nota, informo de que estão sendo tomadas as provi
dências necessárias à ratificação, pelo Governo brasileiro, do referido ato in
ternacionaL 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
da minha alta estima e mais distinta consideração. - Saraiva Guerreiro. 

.)FICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

NO? 142/80, de 27 de junho, comunicando a aprovação da emenda do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1980 (n• 220/79, na origem), que 
declara feriado nacional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil. (Projeto enviado à sanção em 27 de junho de 
1980). 

N9 143/80, de 19 de julho, ~,.;omunicando a aprovação do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1979 (n' 58/79, na origem), 
i,Ue dispõe sobre o transporte rodoviário de c3.rgas, e dá outras providências. 
(Projeto enviado à sanção em i' de julho de 1980). 

N' 150/80, de 2 de julho, encaminhando ao Senado autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara n• 33, de 1980 (no 220/79, na origem), que declara feriado 
nacional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Pa
droeira do Brasil. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.802, de 30 de junho 
de 1980). 

1''9 151/80, de 2 de julho, comunicando a aprovação1 sem emenda, do 
Projeto de Lei do Senado n• 68, de I 980 (n' 3.222/80,~ na Câmara dos Deputa
dos), que cria cargos ;;o Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras 
providências. (Projeto enviado à sanção em 2 de julho de I980). 

NO? 152/80, de 2 de julho, comunicando a aprovação, sem emenda, do 
Projeto de Lei do Senado n• 214, de 1979 (n• 3:<J2I/80, na Câmara dos Depu
tados), que cria e transforma cargos do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, e dã outras providências. (Projeto enviado à sanção erri 2 de julho de 
1980). 

N9 153f80, de 2 de julho, comunicanao a aprovação, sem emenda, do 
Projeto de Lei do Senado n• 76, de I979 (n' 2.460/79, na Câmara dos Deputa
dos), do Senador Henrique de La Rocque, que inclui entre os beneficiados 
pela Lei nO? 6.554, de 21 de agosto de 1978, nos termos do diploma~ os Minis
tro Togados, os Juizes Auditores e os Auditores Substitutos da Justiça Mili~ 
tar, e dá outras providências. 

O FI CIOS 
Do Sr. l\1-Secretârio da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 

do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 38, DE I980 
(N• 3.044/80, na Casa de origem) 

Retifica, sem ônus, a Lei n0?6.730, de3 de dezembro de 1979, que "es
tirna a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1980". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É retificada, sem ônus, a Lei n'<' 6.730, de 3 de dezembro de 1979, 
que ••estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exeidcio financeiro 
de 1980", no seguinte: 

2800 - Encargos Gerais da União 
2802- Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejarnento da Presidên
cia da República. 

2802. 15810312.580 - Assistência Financeira a Entidade através do Canse~ 
lho Nacional de Serviço Social. conforme Adenda. 

Onde se lê: 
Baturité 

ADENDO 
CEARÁ 

Abrigo da Criança Pobre do Oratório Salesiano ........• _ 12.000,00 

Leia~se: 
Baturité 

Oratório Festivo Madre Mazzarello - Obra Salesiana .... 12.000100 

Onde se lê: 
Fortaleza 

Associação Educacional Beneficente de Amparo e 
Assistência aos Pobres de Fortaleza e do Interior . . . 200.000,00 

Leia-se: 
Fortaleza 

Associação Educacional Beneficente de Amparo e 
Assistência aos Estudantes Pobres de Fortaleza e do 
Interior ............... ~ .............•....... 

Onde se lê: 
Fortale::a 

Fundação Constância Correia 

Leia~se: 

Fortaleza 
Centro Educacional Ana Furtado Leite .......... . 

Onde se lê: 
Fortaleza 

Sociedade Educacional do Colégio São João (sendo 
40.000,00 para Bolsas de Estudo) ............... . 

Leia-se: 
Fortaleza 

Colégio Santo Inácio (sendo 40.000,00 para Bolsas de 

Estudo) ············-··-···-··············-·· 

Onde se lê: 
Nova Russas 

Associação das Senhoras de Caridade da ParQquia de 
Nova Russas ..........• ·-~ ..•.• _ .. _~ ..••.....•.. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas 

Leia-se: 
Nova Russas 

Hospital Maternidade Sinhá Farias 

Onde se l~ 
Potengi 

Sociedade dos Trabalhador~s R_urã.i~ de Potengi 

Leia·se: 
Potengi 

Grupo Escolar Alitônia Guedes Marrocos 

Onde se lê: 
Quixeramobim 

Sociedade Hospitalar Santo Antônio de Quixeramo~ 

bim ......... ··········-·-·~··················· 

Leia-se: 
Quixeramobim 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim 

Minas Gerais 

Onde se lê: 
Belo Horizonte 

Faculdade de Filoscfia de Minas Gerais 

200.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

50_000,00 

50.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

so_ooo,oo 

60-000,00 

60_000,00 

25.000,00 
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Leia-se: 
Belo Horizonte 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Ho~ 
rizonte- FAFI (sendo 25.000.00 oara Bolsas de Es· 
do) ...........•....•...••.....•........•••...• 

Onde <e lê: 
Guidoval 

Leia-se: 
Itajubá 

Instituto Educacional Professor Celso Brant (sendo 
10.000,00 para Bolsas de Estudo) ............••. , 

Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas 
(sendo 10.000,00 para Bolsas de Estudoj ......... . 

Onde se lê: 
Matias Barbosa 

Instituto Educacional Tiradentes (sendo 15.000,00 
para Bolsas de Estudo) ......................... . 

Leia-se: 
Juiz de Fora 

Conselho Central Diocesano da Sooiedade São 
Vicente de Paulo ............................. . 

Onde se lê: 
Pouso Alegre 

Leia-se: 

Colégio Normal Santa Dorotêia, Pouso Alegre, 
Minas Gerais, mantida por: 
Congregação de Santa Dorotéia do Brasil-Recife
PE(sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudo) .....•. 

Santa Rita do Sapucaí 
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da 
Costa (sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudo) 

Onde se lê: 
Rio Verde 

Centro Social Rio Verde 

Leia-se: 
Montes Claros 

Centro Social Rio Verde 

Rio de Janeiro 

Onde se lê: 
Rio de Janeiro 

Colégio São Marcelo (sendo 50.000,00 para Bolsas de 
Estudo) .................................... . 

Leia-se: 
Rio de Janeiro 

Colégio São Marcelo (sendo 10.000,00 para Bolsas de 
Estudo) ................................... .. 
Associação Brasileira de Municípios ............ . 

Onde se lê: 
Teresópo!is 

Pro-Arte 

Leia-se: 
Teresópolis 

Pro-Arte Fundação Comendador Theodor Heuber-
ger ..................•......... ·-·- ......... . 

Rio Grande do Sul 

Onde se lê: 
Caibaté 

Ginásio Comercial Ca1baté (sendo 7.000,00 para Bol-
sas de Estudo) ............................... . 

Leia-se: 
Santo Angelo 

E$COla de li' e 29 Graus Sepé Tiaraju (Extensão Cai-
batê) ....................................... . 

25.000~00 Fundação Missioneira de Ensino Superior -
FUNDAMES (sendo 7.000,00 para Bolsas de Estu-
do) ........................................ . 

Onde se lê-: 
10.000,00 Catuipe 

Leia~se: 

Centro Educacional Aparecida, mantida por: 
Sociedade de Literatura e Benefícios Porto 
Alegre-RS (sendo 7.000,00 para Bolsas de Estudo) 

10.000,00 Santo Angelo 
Fundação Missioneira de Ensino Superior -
FUNDAMES (sendo 7.000,00 para Bolsas de Estu-
do) ........................................ . 

Onde se lê: 
lS.OOO,OO São Francisco de Paula 

Ginãsiõ São Francisco de Paula (sendo 7.000,00 para 
Bolsas de Estudo) ............................ . 

15.000,00 
Leia-se: 
Caxias do Sul 

Colêgio de Nossa Senhora do Carmo (sendo 7.000,00 
para Bolsas de Estudo) ........................ . 

Santa Catarina 

Onde se lê: 
São José do Cedro 14.000,00 Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Leia-se: 
São José do Cerrito 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
14.000,00 

Onde se l~ 
São José do Cerrito 

Sindicato Rural de São José do Cerrito 
200.000,00 

Leia-se: 
São José do Cerrito 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do 
200.000,00 -Cerrito ..••...•.........•. _ •....•.....•...... 

São Paulo 

Onde se lê: 
Mogi das Cruzes 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas 
57.000,00 (sendo 37.000,00 para Bolsas de Estudo) ......... . 

Organização Mogiana de Educação e Cultura -

15.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

57.000,00 

57.000,00 

37.000,00 

OMEC (sendo 2.547.000,00 para Bolsas de Estudo) 3.574.000,00 

17.000,00 
40.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

Leia-se: 
Mogi das Cruzes 

Organização Mogiana de Educação e Cultura -
OMEC (sendo 2.584,000,00 para Bolsas de Estudo) 3.611.000,00 

Art. 2~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

{Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 39, DE 1980 
(n' 2.573/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Reajusta o valor da pensão especial concedida a Dulce Evers de 
Abreu. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica elevado para o equivalente a três vezes o maior salário 
22.000,00 mínimo do País o valor mensal da pensão vitalícia e intransferíVel, concedida 
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pela Lei n"' 6.440, de }9 de setembro de 1977, em favor de Dulce Evers de 
Abreu, viúva do cientista Ma'noel Dias de Abreu, inventor da abreugrafia. 

Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de ~ncargos Ge
rais da União ~ .. Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 49, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. SI da Constituição, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que 
.. reajusta o valor da pensão especial concedida a Dulce Evers de Abreu'?. 

Brasília, 29 de janeiro de 1980 -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 21, DE 24 DE JANEIRO DE 
1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Pr~idente da República, 

Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, a Lei número 6.440, 
de 19 de setembro de 1977, concedeu pensão vitalícia no valor equivalente a 
duas vezes o maior salãrio mínimo do País, em favor de D. Dulce Evers de 
Abreu, viúva do benemérito cientista Dr. Manoel Dias de Abreu. 

2. A concessão revestiu-se de justa homenagem do Poder Público à me
mória do ilustre brasileiro, pelos relevantes benefícios proporcionados à hu
manidade. Porém, dado aos encargos que oneram o orçamento doméstico da
quela senhora, o valor arbitrado para a pensão, praticamente sua única fonte 
de renda, não vem permitindo atingir o objetivo colimado de garantir à viúva 
meios capazes de manter existência condigna. 

3. Por isso, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo projeto de lei, aumentando o valor da renda mensal vitalí
cia para o correspondente a três vezes o maior salário mínimo em vigor. 

Aproveito para renovar a V assa Excelênci q a expressão de meu mais 
profundo respeito. _,._ Ernane Galvêas, Ministro a l Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.440. DE 1• DE SETEMBRO DE 1977 
Concede pensão especial a Dulce Evers de Abreu, viúva de MaR 

noel Dias de Abreu. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Co_ngresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1~" É concedida a Dulce Evers de Abreu, viúva do cientista Manoel 
Dias de Abreu inventor da abreugrafia, pensão especial mensal, vitalícia e in
transferível, equivalente a duas vezes o maior salário mínimo do País. 

Art. 29 As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas à conta da 
dotação orçamentária de Encargos Gerais da União- Recursos sob a super
visão do Ministério da Fazenda, destinada ao pagamento de pensionistas. 

Art. 3~" Esta Lei entrarâ em yigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, I• de setembro de 1977; 156• da Independência a 89• daRe· 

pública : - Ernesto Geisel. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI PA CÂMARA N• 40, DE 1980 
(n' 2.567/80, ·~ Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autorização a reversão ao Município de Palmeira dos lndios, Es
tado de Alagoas, do terreno que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I.,., Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão ao 
Município de Palmeira dos lndios, Estado deAlagoas, do terreno com a área 
de 3.000,00m' (três mil metros quadrados), situado na Avenida Dr. Aristeu 
Arruda, Loteamento Chucurus, naquele Município, doado à Unlão através 
de Escritura cie_l9 de abril de 1976, transcrita no Registro de Imóveis da Co
marca de Palmeira dos lndios, no Livro 2-E, às fls. 87, matrícula n~" 1.079, em 
!• de agosto de 1977. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 585, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da ConstitUição, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senbor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que 
Hautoriza a reversão ao Município de Palmeira dos Indios, Estado de Ala
goas, do terreno que menciona". 

Brasília, 17 de dezembro de 1979. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 445, DE 27 DE NOVEMBRO 
DE 1979, DO MINISTERIO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
No anexo processo, cogita-se da reversão ao Município de Palmeira dos 

Indios, Estado de Alagoas do tei-reno, com a área de 3.000,00 ml, situado na 
Avenida Dr. Aristeu Arruda, Loteamento Chucurus, naquela Municipalida
de. 

2. O aludido bern integrou maior porÇãO, ca:m 6.000 m2
• doado Por 

aquele Município à União Federal, através da Lei Municipal n~ 851, de 2 de 
outubro de 1975 e do Decreto Municipal n9 575 .da mesma data. 

3. Aceitou-o a donatâria, lavrando-se o respectivO Contrato em 19 de 
abril de 1976, transcrito no Registro de Imóveis, no Livro 2-E, fl. 87, Matrí
cula n• 1.079, em data de I• de agosto de 1977. 

4. No terreno de que se trata foi construído o prêdio da Agência daRe
ceita Federal, em Palmeira dos Jndios. 

5. Ulteriormente, pelo Oficio n• 77179 de 28 de março de"l979, solicita o 
Senhor Prefeito Municipal de Palmeira dos 1ndios reverta àquela Municip::~l!
dade a ãrea de 3.000,00 m"2, que não foi utilizada para a mencionada cons
trução. 

6. O Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria-Geral deste Minis
têrio; opinam seja autorizada, mediante lei, a reversão do terreno de que se 
trata ao patrimônio municipal. 

7. Acolhendo esses pareceres, tenho a honra de submeter à elevada apre
ciação de Vossa Excelência o anexo projeto decreto, que consubstancia a me
dida proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito.- Márcio Fortes, Ministro da Fazep.da Inte
rino. 

{À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1980 
(n• 49/80, na Câmara dos Deputados) 

Ratifica o texto da Resolução~ WHA 29.38, aprovada pela 29• 
Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 

O CongresSo Nacional decreta: 

Art. I~ Fica ratificado o texto da Resolução n9 WHA 29.38, aprovada 
pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

MENSAGEM N• 62, DE !980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores., o texto da Resolução n"' WHA 29.38, aprovada pela 
29• Assembléia Mundial de Saúde) realizada em 1976. 

Brasília, 25 de fevereiro de 1980. - João Figueiredo. 

DIE/DAI/25/103(011) 
A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Em 12 de fevereiro de 1980. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, o texto da 
Resolução WHA 29.38, aprovada pela 29• Assembléia Mundial da Saúde, 
realizada em 1976. 

2. A resolução em apreço modifica a composição do Conselho Executi
vo da Organização Mundial da Saúde, OMS, aumentando de 30 para 31 o 
número de países nele representados. A vaga assim criada será ocupada será 
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por um país do Sudeste Asiático, atualmente sob-representado naquele Con
selho. 

3. Na ocasião, o Brasil votou favoravelmente à citada resolução~ visto 
que esta não modificava a representação do grupo latino-americano e benefi
ciava outro grupo de países em desenvolvimento. 

4. Tendo em vista a natureza da resolução que modifica a constituição 
da OMS, faz-se necessãria a sua ratificação formal, após aprovação pelo 
Congresso Nacional, conforme disposto no art. 44, inciso I, da Constituição 
.Federal. 

5. Nessas circunstâncias, submeto à elevada consideração de Vossa Ex
celência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, para as provi
dências que julgar cabíveis. 

Apro~eito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

MENSAGEM NO 584, DE 1979 

Excelentíssimos Seilhores Membros do Congresso Nacional: 

Em confornlidade com o disposto no art. 44, inciso I, da COnstituição 
Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de V assas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa dÓ Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), sobre o estabelecimento de um Escritório de Represen
tação da F AO em Brasília, celebrado em Roma a 19 de novembro de 1979. 

Brasília, 17 de dezembro de 1979. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE/DAijCjDPBjDCOl'T/259/102(016) 
(B-46), DE 30 DE NOVEMBRO DE 1979, DO MINISTtoRIO DAS RE

LAÇÕES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
EMENDAS AOS ARTIGOS 24 E 25 DA CONSTITUIÇÃO DA OR- João Baptista de Oliveira Figueiredo, 

GANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE Presidente da República. 

Adotadas pela Resoluçílo WHA 29.38, da Vigésima Nona As
sembléia Legislativa de Saúde, de 1976. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 
29• Assembléia Mundial de Saúde 

Resolução WHA 29.38, de 1976 

EMENDAS AOS ARTIGOS 24 E 25 DA CONSTITUIÇÃO 

A Vigésima Nona Assembléia Mundial de Saúde 
I. A dota as emendas seguintes aos artigos 24 e 25 da Constituição, sen

do igualmente autênticos os textos em inglês, chinês, espanhol, francês e rus-
so. 

Artigo 24 - Suprimir e substituir por 

Artigo 24 

O Conselho serã composto por trinta e uma pessoas nomeadas por igual 
número de Estados-Membros. A Assembléia Mundial de Saúde, tendo em 
conta uma repartição geográfica eqUitativa, escolherá os Es_tados habilitados 
a designar um delegado ao Conselho, desde que, de tais Membros, não menos 
de três serão escolhidos de cada uma das organizações regionais estahelecidas 
em conformidade com_ mas disposições do artigo 44. Cada um desses Estados 
enviará ao Conselho, um representante tecnicamente qualificado em assuntos 
de saúde, que poderã ser acompanhado por suplentes e assessores. 

Artigo 25 - Suprimir e substituir por 

Artigo 25 

Esses Membros serão eleitos por três anos e serão reelegi veis, desde que 
dos onze membros eleitos na primeira sessão da Assembléia Mundial de Saú
de realizada após a entrada em vigor da emenda a esta Constituição que au
menta o núnlero de membros do Conselho de trinta para trinta e um, o man
dato do Membro adicional eleito seja, tanto quanto necessário, de uma du
ração menor de forma a permitir a eleição de pelo menos um Membro de 
cada organização regional a cada ano. 

Tradução Oficial. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 
Brasília, 12 de fevereiro de 1980. 
Assinatura do Chefe da Divisão de Atos Internacionais. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Saúde.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1980 
(N• 48/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federa~ 
tiva do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura- FAO, sobre o estabelecimento de um Escritório de Re
presentação da F AO em Brasília, celebrado em Roma, a 19 de no
vembro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultu
ra- FAO, sobre o estabelecimento de um Escritório--de Representação da 
FAO em Brasília, celebra9-o cm Roma, a 19 de novembro de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor ·na data de sua publi
cação. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que foi as
sinado em Rama, a 19 de novembro de 1979, o anexo Acordo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (F AO), sobre o estabelecimento de um Escri
tório de Representação da F AO em Brasília, Brasil. 

2. O mencionado Acordo é resultado de negociações decorrentes de in
teresse do Ministério da Agricultura no estabelecimento de um Escritório Na
cional da F AO em Brasília, em vista da importância da contribuição desse or
ganismo internacional no desenvolvimento de projetas de cooperação técnica 
no setor agrícola. 

3. Nos termos do Acordo, ficou estabelecido que o Ministério da Agri
cultura emprestará à F AO instalações móveis e equipamentos, além de pro
porcionar pessoal de apoio técnico e administrativo, cabendo àquele organis
mo internacional as despesas necessárias ao bom funcionamento do Escri
tório. 

4. Nessas condições, submeto a alta consideração de Vossa Excelência 
o anexo Projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, pelo qual é encami
nhado o texto do citado Acordo à aprovação do Poder Legislativo. 

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALI
MENTAÇÃO E AGRICULTURA, SOBRE O ESTABELECIMENTO DE 
UM ESCRITÕRIO DE REPRESENTAÇÃO DA FAO EM BRASILIA, 

BRASIL. 

Considerando que a 69" Sessão do Conselho de Organização das Nações 
para Alimentação e Agricultura (doravante referida como uFAO") aprovou 
o estabelecimento de um Escritório de Representação da FAO a nível de país; 

Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil (dora
vante referido como ••o Governo") expressou o desejo de que um Escritório 
Representante da F AO seja estabelecido em Brasília, Brasil, e que o Diretor
Geral concordou em estabelecer tal Escritório; 

O Governo e a F AO acordaram o segui ri te: 

Artigo I 

REPRESENTAÇÃO DA FAO NO BRASIL 

A FAO indicará um Representante para o Brasil e, dentro dos limites de 
seu orçamento aprovado, nomeará para o seu Escritório o pessoal que se fizer 
necessário para assistir tal representante no exercício de suas funções. Antes 
de nomear um Representante para o Brasil, a F AO deverá submeter o seu 
nome e curriculum vitae à aprovação do Go_v_erno. Uma vez recebida a apro
vação, a FAO deverâ informar o Governo sobre os nomes dos dependentes 
do Representante que residirão em sua companhia durante a sua permanên
cia no posto. A FAO consultará o Governo em relação a todo membro es
trangeiro do seu pessoal cujo nome for proposto para o escritório. 

Artigo II 

FUNÇÕES DO REPRESENTANTE DA FAO 

I. O Representante da F AO representará a F AO no Brasil e será res
ponsável, nos limites da autoridade a ele delegada, por todos os aspectos das 
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atividades da FAO no país. No efetivo exercício de suas funções, o Represen
tante da FAO terá acesso direto, atravês do Ministério das Relações Exterio
res ou através de autoridade nacional designada pelo referido Ministério, aos 
níveis apropriados de política e planejamento do Governo, nos setores da 
economia agrícola, pesqueira e florestal, assim como às autoridades centrais 
de planejamento. 

2. As funções do Representante da F AO incluirão, conforme o caso, as 
seguintes: 

-informar o Governo da posição do Diretor-Geral em respeito a 
problemas globais para cuja solução ele possa ser chamado a contribuir; 

- fornecer ao Governo informações suplementares sobre as decisões 
dos órgãos diretivos da F AO e relatórios de acompanhamento da implemen
tação dessas decisões; 

- manter contacto com os órgãos governamentais de administração 
agrícola, pesqueira e florestal e com instituições e associações nacionais liga
das a esses setores da economia e orientã-los quanto aos serviços que a FAO 
lhes possa oferecer; 

-fornecer regularmente ao EscritóriO Central da FAO informações 
atualizadas sobre a situação agrícola e de abastecimento alimentar no país, 
para inclusão nos sistemas globais de controle da F AO; 

- servir de canal para transmitir as sOlicitações de assistência que faça o 
Governo em casos-de emergência e coordenar as medidas de socorro da FAO; 

-ter a aprovação governamental pafa as visitas ·ao país de funcionários 
e missões dà F AO e providenciar a sua apresentação às autoridades compe
tentes; 

-assistir o- Governo na coleta e análise de dados sobr~ o desenvolvi~ 
menta dos setores agrícola, pesqueiro e florestal; 

Brasil de todas as pessoas que venham visitar o Escritório do Representante' 
da F AO, em rriissão oficial, bem como a viagem de pessoal de instituições na
cionais, quãrtdo necessária, em conexão com as atividades da FAO. 

Artigo VII 

ENTRADA EM VIGOR 

O presente Acordo entrará em vigár na data- em que a FAO acusar ore
cebimento da notificação do Governo de que o Acordo foi aprovado seguhdo 
as normas constitucionais brasileiras. 

Artigo VIII 

EMENDAS 

Emendas ao presente Acordo poderão ser propostas por qualquer das 
Partes. Qualquer emenda, desde que mutuamente concertada, poderá ser efe
tuada por troca de notas e entrará em vigor na data em que a FAO acusar o 
recebimento da notificação do Governo de que a emenda foi aprovada segun
do ãs normas conSfiluCionais brasileiras. 

Artigo !X 

TÉRMINO 

O presente Acordo poderá ser terminado por acordo mútuo ou mediante 
denúncia, efetuada por escrito e com antecedência mínima de um ano. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para tal 
fim, assinaram o presente Acordo. 

·Feito em Roma, aos 19 dias do mês de novembro de 1979, em dois origi
nais, por idiomas português e inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Angelo Amaury Stabi-
-contribuir para a identificação de áreas em potencial para projetas de 

assistência técnica ou de investimento; 

Pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura: 
- informar o Governo de ãrea em que a F AO possa oferecer assistência le. 

prática, por meio de projetas financiados por recursos extra-orçamentários 
Edouard Saouma. ou através de seu próprio Programa de Cooperação Técnica; 

-proporcionar assistência técnica para formUlação de projetas e acon
selhar sobre as fontes apropriadas de financiamento; 

- assumir as responsabilidades cabíveis, relacionadas com a implemen
tação dos projetes da FAO, quando, para tanto, tiver a autorização da 
Oiretoria-Geral. 

Artigo III 

ASSISTiôNCIA TÉCNICA 

Toda assistência técnica proporcionada pela FAO por meio dos seus 
próprios recursos orçamentários deverâ ser coberta por acordos específicos 
entre o Governo e a FAO. 

Artigo IV 

CONTRIBUIÇÃO GOVERNAMENTAL 

O Governo, através do Ministerio da Agricultura, prestará assistência ao 
estabelecimento e efetivo funcionamentO do Escritório do Representante da 
Fao no Brasil, emprestando à FAO instalações, móveis, material de escritório 
e demais acessórios, bem como um aparelho de telex e telefones, e deverá 
também proporcionar pessoal de apoio técnico e administrativo e serviços de 
limpeza e manutenção para as instalações acima mencionadas. As despesas 
decorrentes do uso diário dos aparelhos de telex e telefones, e quaisquer ou
tras que a FAO considerar necessárias ao bom funcionamento do Escritório, 
correrão inteiramente à conta da FAO. A contribuição governamental está 
especificada no Anexo ao presente Acordo. 

Artigo V 

PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 

O Governo aplicará à FAO, aos funcionários, recursos, propriedades e 
ativos dessa Organização as Cláusulas da" COnVenção sobre Privilégios e Imu
nidades das Agências Especializadas. O Governo concOrda igualmente com 
outorgar à F AO e ao Re'presentante da FAO e seus funcionários privilégios e 
imunidades nunca inferiores àqueles concedidos a qualquer outra organi
zação internacional ou agência do Sistema das Nações Unidas e seus funcio
nários no Brasil. 

Artigo VI 

ACESSO E ESTADA 

O Gover-no deverá tomar as medidas necessárias, no ·contexto das nor
mas regulamentares nacionais, para facilitar â. Cntrada, estada e partida do 

E cópia autêntica. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 
Brasília, 28 de novembro de 1979. 
(!!egíve!) 
Chefe da Divisão de Atos Internacionais. 

ANEXO 

1. A contribuição do Governo, referida no art. IV do Acordo, consistirá 
em proporcionar, através do Ministério da Agricultura e pelo tempo dedu
ração do presente Acordo: 

- o empréstimo de instalações para o Escritório do Representante da 
FAO, com~reendendo 1 (uma) sala para o Representante e 5 (cinco) salas si· 
tuadas em instalações separadas à disposição da FAO pela Secretaria Nacio
nal de Defesa Agropecuária (SNAD); 

- o empréstimo de mobília, material de escritório e demais acessórios 
necessários ao bom funcionamento do Escritório do Representante da FAO; 

- a instalação e aluguel mensal de uma máquina de telex e a instalação 
de telefones, ficando entendido que as despesas referentes ao uso diário dos 
citá.dos aparelhos de telex e telefones correrão à conta da F AO; 

- água e eletricidade usados em comum com a SNAD. 

i. O Ministério da Agricultura deverá recrutar e colocar à disposição do 
Escritório do Representante da F AO o seguinte pessoal de apoio técnico e ad
ministrativo: 

- I (um) Engenheiro-Agrônomo 
- 2 (dois) Secretários Bilingües 
- I (um) Bibliotecário 
- I (um) Arquivista 

, - 1 (um) Motorista 
- l (um) Mensageiro 

3. O Ministério da Agric_td_~l].ra deverá prover, através da SNAD, serviço 
de manutenção e limpeza para as instalaçõeS: bem como alguns serviços de 
manutenção para os veículos oficiais (lavagem, lubrificação e trocas de 
óleo). ~~ ~ 

4. Qualquer aspecto não previsto, ou quaisquer niudanças que se façam 
necessárias para a melhor implementação do art. IV do Acordo, ao qual este 
Anexo se refere, deverão ser resolviçlos por acordo mútuo entre o Ministério 
da Agricultura e a FAO, após consulta ao Ministério das Relações Exterio-
res. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Agricultura.) 
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PROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1980 
(no 46/80, na Câmara dos Deputados) 

Ratifica o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio de Trigo de 1971, aprovado na confe
rência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do. 
Trigo - CIT, a 21 de março de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica ratificado o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Pror
rogação da Convenção sobre o Comércio de Trigo de 1971, aprovado na 
Conferência realizada em Lodres, na sede do Conselho Internacional do Tri
go- CIT, a 21 de março de 1979. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

MENSAGEM No 155, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição 

Federal, tendo a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Pror
rogação da Convenção sobre o Comércio de Trigo de 1971, aprovado na 
Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do 
Trigo (CIT), a 21 de março de 1979. 

Brasília, 30 de maio de 1979. - João B. Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPB/DAI/SAL/67 /661.311 (00), DE 24 
DE MARÇO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de vossa Excelência que a Con

ferência realizada em Londres, na Sede do Conselho Internacional do Trigo 
(CIT), no dia 21 de março de 1979, aprovou o texto anexo do Protocolo de 
Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, e o texto do 
Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre Ajuda Alimentar de 1971, ins
trumentos que constituem, em conjunto, o Acordo Internacional do Trigo de 
1971. 

2. De acordo com a decisão tomada pelos Estados-Membros do CIT na 
referida Conferência, o Acordo Internacional do Trigo de 1971 serã prorro
gado pelo período de dois anos a partir de 19 de julho de 1979, ou até entrar 
em vigor novo acordo internacional. 

3. O Protocolo de Prorrogação da ConvençãO sobre o Comércio do Tri
go de 1971, da qual o Brasil participa, entrarã em vigor se, até 22 de junho de 
1979, os Governos de países exportadores que detenham pelo menos 60% dos 
votos fixados no anexo A do Acordo e os Governos de países importad'ores 
que detenham pelo menos 50% dos votos fixados I).O anexo B do Acordo tive
rem depositado jUntO ao Departamento de Estado Norte-americano os seUs 
instrumentos de ratificação, adesão ou declaração de aplicação provisória. 

4. O texto do referido Protocolo foi assinado pelo EmbaíXador do Brasil 
junto aos Estados Unidos da Amêrica, em Washington, a 11 de maio de 1979. 

-4-

5. Nestas condições, Senhor Presidente, por considerar de interesse na
cional o periódico exame da situação mundial do trigo realizado no quadro 
da referida Convenção, com base em informações e estatísticas fornecidas pe
los Estados-membros, e levando em conta o fato de estar sendo negociado 
novo Acordo Internacional do Trigo, dotado de mecanismos económicos, en
caminho à alta apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem 
para que, se tal aprouver a Vossa Excelência, seja: submetida à apreciação do 
Congresso Nacional a ratificação pelo Brasil do Protocolo de 1979 de Prorro
gação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971. 

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

PROTOCOLO DE 1979 PARA A QUINTA PRORROGAÇÃO DA 
CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO DO TRIGO DE 1971 

Os Governos partes neste Protocolo: 

1971, que foi prorrogada em virtude de Protocolo em 1978, expira a 30 de ju
nho de 1979, 
Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 

Prorrogação, Expiração e Término da Convenção 

Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a Convenção 
permanecerá em vigor entre as partes deste Protocolo até 30 de junho de 
1981, ressalvando-se que, se um novo Acordo Internacional sobre o Trigo en
trar em vigor antes de 30 de junho de 1981, este Protocolo permanecerá em vi
gor somente até a data da entrada em vigor do novo Acordo. 

ARTIGO 2 

Disposições Inoperantes da Convenção 

As seguintes disposiÇões da Convenção deverão ser consideradas inope-
rantes a partir de 1• de julho de 1979: 

a) Parágrafo 4 do Artigo 19; 
b) Artigos 22 a 26 inclusive; 
c) parágrafo 1 do Artigo 27; 
d) Artigos 29 a 31 inclusive. 

ARTIGO 3 

Definição 

Qualquer referência neste Protocolo a um ·~Governo" ou HGovernos' 
será interpretada como incluindo referência à Comunidade Económica Euro
péia (doravante denominada ua Comunidade"). Conseqüentemente, qual
quer referência neste Protocolo à .. assinatura", .. depósito dos instrumentos 
de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão", .. instrumento de adesão" 
ou "declaração de aplicação proviSória'' Por um Governo, deverá, no caso da 
Comunidade ser interpretada como incluindo assinatura ou declaração de 
aplicação provisória em nome da Comunidade pela sua autoridade compe
tente e o depósito do instrumento requerido pelos procedimentos institucio
naiS da Comunidade para a conclusão de um Acordo Internacional. 

ARTIGO 4 

Finanças 

A contribuição inicial de qualquer membro exportador ou importador, 
que adira a este Protocolo na forma do parágrafo 1 (b) do seu Artigo 7, será 
fixada pelo Conselho com base nos votos que lhe serão atribuídos e o período 
remanescente do corrente ano-safra, porém as contribuições estabelecidas 
para outros membros exportadores e importadores para o corrente ano-safra 
não serão alteradas. 

ARTIGO 5 

Assinatura 

Este Protocolo estará aberto à assinatura, em Washington, de 25 de abril 
de 1979 até e inclusive16 de maio de 1979, pelos Governos dos países partes 
da Corivenção _em su.a forma prorrogada em virtude do Protocolo de 1978 ou 
tidos provisoriamente como partes da Convenção em sua forma prorrogada 
em virtude do Protocolo de 1978, em 21 de março de 1979, ou que sejam 
membros das Nações UnidaS', das suas agências especializadas ou da Agência 
Internacional de Energia Atômica, e estejam relacionadas no Anexo A ou no 
Anexo B da Convenção. 

ARTIGO 6 

Ratificação, Aceitação, Aprovação ou Conclusão 

Este Protocolo estará sujeito a ratificação, aceitação, aprovação oU con
clusão por cada um dos Governos signatários, em conformidade com seus 
respectivos procedimentos constitucionais ou institucionais. Os instrumentos 
de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão serão depositados junto ao 
Governo dos Estados Unidos da América em data não posterior ao dia 22 de 
junho de 1979, ressalvando-se que o Conselho pode conceder uma ou mais 
prorrogações de prazo a qualquer Governo SignatáriO que não tenha deposi
tado seu instrumento de ratificação, aCeiíaÇâO", aprovação ou conclusão até 
essa data. 

ARTIGO 7 

Adesão 

I. Este Protocolo estará aberto à adesão: 

Considerando que a Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971 (do- a) atê 22 de junho de 197_9 pe~o CJ:overno de_ qualquer membro relaciona-
ravante denominada "a Convenção") do Acordo Irlternacional do Trigo de do no Anexo A ou B da Convenção nessa data, risS:alvindo-se que o Canse-
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lho pode conceder urna ou mais prorrogações de prazo a qualquer Governo línguas inglesa, francesa, russa e espanhola ao Secretário-Geral das Nações 
que não tenha depositado seu instrumento nessa data, e Unidas para registro de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações Uni

b) depois de 22 de junho de 1979 pelo Governo de qualquer membro das 
Nações Unidas, de suas agências especializadas ou da Agência Internacional 
de Energia Atómica, nas condições que o ConSelho considerar apropriadas 
por não menos de dois terços dos votos emitidos pelos membros exportadores 
e dois terços dos votos emitidos pelos membros importadores. 

2. A adesão se efetuarã através do depósito de um instrumento de ade
são junto ao Governo dos Estados Unidos da América. 

3. Quando, para fins da aplicação da Convenção deste Protocolo, for 
feita referência a membros relacionados no Anexo A ou B da Convenção, 
qualquer membro cujo Governo tenha aderido à Convenção nas condições 
prescritas pelo Conselho, ou a este Protocolo em conformidade com o pará
grafo 17 (b) deste Artigo, será considerado corno estando relacionado no 
Anexo apropriado. 

ARTIGO 8 

Aplicação Provisória 

Qualquer Governo signatário poderá depositar junto ao Governo dos 
Estados Unidos da América uma declaração de aplicação provisória deste 
Protocolo. Qualquer outro Governo qualificado para assinar este Protocolo 
ou cujo pedido de adesão seja aprovado pelo Conselho poderá também depo
sitar junto ao Governo dos Estados Unidos da América uma declaração de 
aplicação provisória. Qualquer Governo que deposite t;~l declaração aplicará 
provisoriamente este Protocolo e será provisoriárilente considerado parte dO 
mesmo. 

ARTIGO 9 

Entrada em Vigor 

1. Este Protocolo entrará em vigor ·entre ·os Governos que tenham de
positado instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou 
adesão, ou declarações de aplicação provisória, de acordo com os Artigos 6, 7 
e 8 deste Protocolo até 22 de junho de 1979, como segue: 

a) em 23 de junho de 1979, em relação a todas as disposições da Con
venção, menos os Artigos 3 a 9 inclusive e ao Artigo 21 :; 

b) em I'? de julho de 1979, em relação aos Artigos 3 a 8 inclusive, e ao Ar
tigo 21 da Convenção, ·se tais instrumentos de ratificação, aceitaçãO, apro
vação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória tiverem 
sido depositados o mais tardar até 22 de junho dC 1979 em nome- dos Gover
nos representando membros exportadores que detenham pei6-Inenos 60% dos 
votos indicados no Anexo A e representando membros importadores que de
tenham 50% dos votos indicados no Anexo B, ou que tivessem detido tais vo
tos, respectivamente, se fossem partes na C6tlVenção naquela data. 

2. Este Protocolo entrará em vigor para qualquer Governo que deposi
.te um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão 
depois de 22 de junho de 1979, de acordo corn as disposições pertinentes deste 
Protocolo, na data em que se efetue tal depósito, ficando entendido que ne
nhuma parte do mesmo entrará em vigor para tal Governo até que essa parte 
entre em vigor para os demais Governos na forma dos parágrafos I ou 3 deste 
Artigo. 

3. Se este Protocolo não entrar em vigor de acordo com o parágrafo I 
deste Artigo, os Governos que tenham depositado instrumentos de ratifi
cação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declrações de aplicação 
provisória, poderão decidir por consenso mútuo que o mesmo entre em vigor 
entre aqueles Governos que tenham depositado seus instrumentos de ratífi
cação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de apli
cação provisória. 

ARTIGO 10 

Notificação pelo Governo Depositário 

O Governo dos Estados Unidos, da América na qualidade de Governo 
depositário notificará todos os Governos signatários ou aderentes de cada as
sinatura, ratificação, aceitação, aprovação, conclusão, aplicação provisória e 
adesão a este Protocolo, bem corno de cada notificação e aviso recebido na 
forma do Artigo 27 da Convenção e de cada declaração e notificação recebida 
na forma do Artigo 28 da Convenção. 

ARTIGO 11 

Cópia Autêntica do Protocolo 

Logo que possível, após a entrada em vigor definitiva deste Protocolo, o 
Governo depositário remeterá uma cépia autêntica deste Protocolo nas 

das. Qualquer emenda a este Protocolo será comunicada da mesma forma. 

ARTIGO 12 

Relação do Preâmbulo com o Protocolo 

Este Protocolo inclui o Preâmbulo dos Protocolos de 1979, instituídos 
para a quinta prorrogação do Acordo Internacional do Trigo de 1971. 

EM TESTEMUNHO DO QUE os abaixo-assinados, devidamente auto· 
rizados para esse fim por seus respectivos governOs ou autoridades, assina
ram este Protocolo nas datas que aparecem ao lado de suas .respectivas assi
naturas. 

Os textos deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhola 
serão igualmente a:utênticos. Os originais serão depositados junto ao Gover
no dos Estados Unidos da América, que transmitirá cópias autênticas do 
mesmo a cada parte signatária ou aderente e ao Secretãrio-Executivo do Con-
selho. · 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Agricultura.) 

PARECERES 

PARECERES NoS 546 E 547, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 77, de 1979 (n9 153-B, de 
1975, na origem), que "altera dispositivos da Lei n9 5.890, de 8 de ju
nho de 1973, que modificou a legislação da Previdência Social". 

PARECER No 546, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

Chega à revisão do Senado Federal o presente projeto que, refundindo 
num só os incisos II e III do artigo 3'? da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, 
pretende reduzir de 48 para 24 meses a base de cálculo dos benefícios da Pre
vidência Social. 

A matéria foi convenientemente examinada pelas Comissões Técnicas da 
Câmara dos Deputados que, em seus pronunciamentos, concluíram por dois 
Substitutivos distintos, ambos com o intuito de compatibilizar a alteração 
pretendida com outras disposições da referida Lei. 

O texto do projeto que chegou ao Senado, no entanto, é o originário, o 
que leva a crer que o Plenário daquela Casa não acolheu as sugestões das suas 
Comissões Técnicas. 

Em fáce disso, ficou o Projeto, ao nosso ver, imperfeito quanto à técnica 
legislativa. 

Ao demais, resta-nos alguma dúvida quanto à constitucionalidade ejuri
dicidade da proposição. A simples menção de que as despesas decorrentes 
"serão- custeadas pelo superavit da Previdência Social" não condiz com os 
princípios que informam uma norma jurídica de vigência indefinida ou inde
terminada. Basta ver que, inexistindo superavit num determinado exercício, a 
lei se tornariá inexeqUível. 

Do mesmo modo, o mandamento constitucional do parágrafo único do 
artigo 165, impõe a indicação da fonte do custeio da despesa. Ora, superavits 
ou deflcits são reSultados da execução orçamentária e, não, verbas, dotações 
ou mesmo receitas. Assim, s.m.j., esse tipo de indicação de fonte de custeio 
não atende ao preceito constitucional. 

Ante essas razões e, sem entrar no mérito do projeto, opinamos pela au
diência da douta Comissão de Constituição e Justiça para os aspectos aqui 
enfocados. _ 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1980.- Helvídio Nunes, Presidente 
- Aloysio Chaves, Relator- Humberto Lucena- Lenoir Vargas- Henri
que de La Rocque - Nelson Carneiro - Franco Montoro. 

PARECER N' 547, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

O Projeto em causa vem ao exame desta douta Comissão por iniciativa 
do ilustre Senador Aloysio Chaves, Relator na Comissão de Legislação Social, 
e que levantou dúvidas sobrC-a constitucionalidade e juridicidade d~ propo
siÇão, assim exposta: 

•• Ao demais, resta-nos alguma dúvida quanto à constitucionali
dade e juridicidade da proposição. A simples menção de que as de
pesas decorrentes ~·serão custeadas pelo superavit da Previdência So
cial" não condiz com os princípios que informam urna normajurídi-
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ca de vigência- irldefinida ou iiidetermina_da. Basta ve_r que, inexistín
do superavit num determinado exercício, a lei se tornaria inexeqüi
vel. 

Do mesmo modo, o mandamento constitucional do parágrafo 
único do artigo 165, impõe a iildicação da fonte do custeio da despe
sa. Ora, supera~·ils ou deficits são resültados da execução orçamen
tária e, não verbas, dotações ou mesmo receitas. Assim, s.mj., esse 
tipo de indica_ção da fonte de custeio não atende ao preceito consti
tucional." 

Nada a objetar ao mérito dO Projeto, da melhor justiça e da maior opor
tunidade. Mas não há como excluí-lo do vício maior da inconstitucionalidade, 
face ao parágrafo únlcó do art. 165 da Carta- Cõn-itrtUCtonal. 

Ê o meu parecer. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre

sidente- Nelson Carneiro, Relator - Tancredo Neves- Lázaro Barboza -
Aloysio Chaves - Bernardino VIana - Hugo Ramos - Aderbal Jurema. 

PARECERES N•s 548 E 549, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 138, de 1978 (n' 3.833-B, 
de 1977, na Casa de origem) que "altera a Lei n9 5.107, de 13 de sew 
tembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". 

PARECER No 548, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jessé Freire. 

Alega o Deputado João Alves, autor do presente projeto, que "grande 
número de empresas, para fugir ao -pagamento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, admite têcnicos e pessoas especializadas como "direto
res", sem participação acionária ... Quando são dispensados, tais servidores 
nãp recebem qualquer indenização ou vantagem". 

Para corrigir essa irregularidade, propõe a alteração do artigo 29 da Lei 
n<J 5.107/66~ para incluir, entre os beneficiários do "FGTS'', "o diretor que 
não possua ações ou cotas-partes e esteja regulado em igualdade de condições 
com os empregados na legislação previdenciária". 

O projeto, aparentemente, nos parece destinar-se a fazer cumprir uma 
norma legal já existente. 

Isto porque o próprio Regulamento da Lei no 5.107/66, baixado com o 
Decreto n' 59.820, de 20 de dezembro de 1966, previu a hipótese considerada 
ao preceituar no § 49 do artigo 99 que: 

.. § 49 O depósito a que se refere este artigo ê, ainda, exigível 
quando o empregado passar a exercer cargo de diretoria, gerência 
ou outro de confiança imediata da empresa, incidindo a percenta
gem sobre a remuneração neste percebida, salvo se a do cargo efeti
vo for maior." 

Ora, a clareza do texto não dá margem a dúvidas. Se o diretor não é acio
nista ou quotista da empresa, seu vínculo empregatício permanece inalterá
vel. E mais, .. ainda que venha a ser detentor de pequena parcela do acervo so
cial, não perde ele a condição de empregado" (TST - Proc. no !.095/47). 

Claro está, portanto, que remanescendo a condição de empregado, cum
pre à empresa contribuir, sobre o seu salário, para o Fundo de Garantia, seja 
ele, ou não, optante. 

Onde, ainda, poderia restar alguma controvérsia seria no campo- doutri
nário, na conceituação da natureza da relação jurídica que se estabelece entre 
uma sociedade anônima e o empregado eleito para um dos seus órgãos de di
reção. Para alguns ocorreria um contrato de mandato, isto é, o diretor eleito 
seria um mandatário da sociedade e, nesse caso, não haveria a locação de ser
viços ou o vínculo empregatfcio. 

Sucede que, mesmo nessa hipótese, segundo nos ensina Gabriel Saad 
("Comentários à Lei n' 5.107/66"- LTr Editora, 1969, pág. 36) é possível 
comprovar-se que o título de diretor apenas encobre um contrato de traba
lho, principalmente se esse diretor cumpre trabalho apenas administrativo ou 
técnico, nitidamente subordinado a outro diretor. 

Vale ressaltar que no texto do anteprojeto elabor:ado pela Comissão In
terministerial de atualização da .. CL T", recentemente publicado para fins de 
estudo e sugestões, figura disposição (art. 100) tornando expressa a obrigato
riedade do depósito para o ''FGTS", calculado sobre a remuneração do em
pregado "eleito" para o cargo de diretor da empresa empregadora. 

De qualquer modo, o nosso direito positiVo é peremptório, como se viu 
do precitado § 4' da Lei no 5.107/66, ao declarar que o empregado no exerci
cio de cargo de diretor é beneficiário do Fundo de Garantia. A adoção do 
projeto, nesse caso, teria o mérito de trazer-se para o texto da lei uma norma 
constante do Regulamento dessa mesma lei. 

Nesse sentido a medida é plenamente justificável, não só por questão de 
técnica legislativa, evitando-se que o Regulamento extrapole a lei, como tam
bém, por ser ma teria assente na doutrina e na jurisprudência dos nossos Tri
bunais. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1979.- Helvídio Nunes, Presidente 

- Jessé Freire, Relator- Henrique de La Rocque- Humberto Lucena
Franco Montoro- Jaison Barret9 - Raimundo Parente - Aloysio Chaves. 

PARECER No 549, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Roberto Saturnino 

Cumprindo sua tramitação regimental vem a exame desta Comissão de 
Finanças o Projeto de Lei da Câmara que altera a Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 

A proposição é de iniciativa do nobre Deputado João Alves, que susten
ta, em sua justificativ~: 

.. Grande número de empresas, para fugir ao pagamento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, admitem Técnicos e pes
soas especializadas como "diretores", sem que tenham eles quais
quer ações ou cotas-partes das mesmas. Quando são dispensados, 
esses servidores não recebem qualquer indenização ou vantagem. 

Tal procedimento vem se generalizando há anos, a ponto de o 
Presidente do BNH ter baixado Ordem de Serviço em 1971, obri
gando as Sociedades, cujo regime de pessoal seja o da CLT, realiza
rem o desconto do FGTS também em relação aos exercentes de car
gos de diretoria, ainda que não pertencentesa9 quadro de emprega
dos. 

Infelizmente, foi a medida posteriormente derrubada sob a ale
gação de que a Lei não autorizava o desconto e, portanto, não pode
ria o Presidente do Banco impor a exigência através de Ordem de 
Serviços. 

Agora, esses "Di retores" prejudicados pedem uma lei explícita 
sobre a matéria a fim de não continuar o ludibrio de que são víti~ 
mas." 

Na Câmara dos Deputados a matéria colheu pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, de Trabalho e 
Legislação Social e de Finanças pela aprovação. Foi aprovada em Plenário na 
Sessão -de 27 de novembro de 1978. 

Tramitando no Senado, o projeto foi apreciado na Comissão de Legis
lação Social, onde mereceu parecer favorável. 

O acolhimento da proposição tem o mérito de incluir no texto legal nor
ma constante do Regulamento do FGTS- Decreto no 59.820, de 20 de de
zembro de 1966. 

Sob o aspecto financeiro, que nos cabe analisar, nada temos a opor ao 
projeto, ressaltando que vem a iniciativa dar adequada solução aos proble
mas emergentes da interpretação da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n' 138, de 1978. 

Sala das Comissõés, 19 de junho de 1980.- Cunha Lima, Presidente
Roberto Saturnino, Relator- Jorge Kalume- Affonso Camargo- Mauro 
Benevides - Pedro Simon - José Richa - Raimundo Parente - Milton 
Cabral - Tancredo Neves. 

PARECERES N•s 550 E 551, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 68, de 1978 ( n9 93-C, de 
1975, na Casa de origem), que "dispõe sobre a obrigatoriedade de in
formação sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Servil;o ". 

PARECER No 550, DE 1980 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

O projeto em exame pretende determinar que os bancos depositários de 
recursos do FGTS fiquem "obrigados a comunicar, trimestralmente, aos be
neficiários, o saldo das respectivas contas" 

2. A medida preconizada pelo projeto tem, assim, o objetivo de manter 
o empregado informado sobre a evolução do saldo de sua conta vinculada, 
permitindo que ele possa fiscalizar o cumprimento, pelo empregador, da obri
gação de realizar o depósito mensal para o FGTS. 

3. Na realidade, porém, o que pretende o projeto já constitui regra. O 
Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovado pelo 
Decreto n9 59.820/66, com as modificações introduzidas pelos Decretos n9s 
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61.405/67, 66.619/70, 69.265/71, 71.636/72 e 72.141/73, estabelece o sistema 
de informações de que o empregado pode se utilizar para efeito de acompa
nhamento e controle dos depósitos em sua conta vinculada do FGTS, a saber: 

"Art. 14. Cabe aos Bancos Depositários, através das empre
sas, fornecer aos empregados optantes extrato anual de suas contas 
vinculadas, devendo, ainda, atender aos pedidos de informações que 
lhes sejam feitos pelos empregados, por intermédio do respectivo 
Sindicato,- ou, na falta deste, diretamente pelos interessados. 

§ 19 O extrato da conta vinculada será também fornecido, à 
empresa e ao empregado, quando ocorrer rescisão ou extinção do 
contrato de trabalho ou for o empregado transferido para outra lo
calidade. 

Art. 16. 
§ 111 A empresa deverá informat~tfiensalmente, ao empregado· 

optante, o valor do depósito devido à sua conta vinculada, na con
formidade do que dispõe o art. 99 deste Regulamento. 

§ 29 O Banco Nacional da Habitação distribuirá aos emprega
dos optantes, através das empresas, Caderneta de Depósitos, desti
nada aos registras das informações previstas no parágrafo ante
rior." 

4. O direito de acesso, a qualquer tempo, às informações que deseja
rem, é, ainda, assegurado aos empregado.s, de forma mais explícita, pela Or
dem de Serviço FGTS-POS n• 1/71, de 27 de abril de 1971, do Banco Nacio
nal da Habitação, a seguir transcrita: 

.. 40- O Banco Depositário deve fornecer à empresa, até o mês 
de março de cada ano, extrato de sua conta, individualizada em re
lação aos empregados não-optantes, bem como das contas vincula
das dos seus empregados optantes, relativas aos registras realizados 
no ano civil anterior. 

40.1 - Cabe à empresa distribuir aos empregados optantes os 
respectivos extratos. 

41 - O Banco Depositário deve atender aos pedidos de infor
mações de saldos feitos por empresa, sindicato ou empregado, dis
criminando o valor dos depósitos e o de juros e correção mone
tária." 

5. Verifica-se, assim, que o empregado optante: 
mensalmente- é informado, pela empresa, do valor do depósito efetua

do em sua conta vinculada; 
anualmente- recebe do Banco DepositãdO, através da empresa, o extra

to de sua conta; 
eventualmente - pOde solicitar ao Banco o saldo discriminado de sua 

conta. 
6. Nessas condições, cabe ponderar que a medida pretendida pelo pro

jeto, ou seja, a comunicação direta e trimestral dos Bancos aos beneficiârios, 
é desnecessária, Urii.a vez que nada impede que o interessado solicite ao Ban
co, em qualquer época, o saldo de sua conta. 

7. Demais disso, não se pode deixar de reconhecer que a propositura é 
inconveniente, pelos transtornos que causaria à rede arrecadadora- obriga
da a processar, endereçar e expedir grande volume de documentos- e onero
sa, pelo aumento de despesas que forçosamente acarretaria. 

8. Conclui-se, portanto, que a medida proposta viria criar problemas 
de ordem prática para a própria dinâmica de funcion-amento do sistema do 
FGTS, sem com isso aumentar a eficiência do serviço de comunicação aos 
empregados, hoje em dia feito pelas próprias empresas, diretamente, e pelos 
Bancos, quando solicitados. -

9. Quanto à coibição de abusos e ao não recolhimento de quantias de
vidas ao Fundo, por parte daquelas que não recolhem as quantias devidas 
(item 2 da "Justificação"), registre-se que o item 71 - Seção 11, da aludida 
Ordem de Serviço n9 lf71, do BNH, prevê para a hipótese a imposição de 
multas em percentuais crescentes em relação aos atrasos, além da cobrança de 
juros capitalizados e correção monetária. 

lO. Ante o exposto, voto pela rejeitào do Projeto. 
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979.- Itamar Franco, Presidente

Benedito Ferreira, Relator- Milton Cabral- Arnon de Mello- Helvídio 
Nunes - Bernardino Viana. 

VOTO EM SEPARADO. VENCIDO. DO SR. SENADOR 
FRANCO MONTORO: 

ta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do montante dos respectivos 
depósitos individualizados. A comunicação referida deve ser mensal. 

Descumprida a obrigação, nos termos do artigo 29 do Projeto, ficará a 
instituição bancária impossibilitada de permanecer como depositária dos 
mencionados fundos. 

A justificação à matéria considera a informação urn dever elementar. Por 
outro lado, a medida proposta, segundo o representante do Rio de Janeiro, 
Hirá contribuir decisivamente para: coibir os abusos, sobretudo por parte da
queles que não recolhem as quantias devidas" aos seus empregados. 

Não resta dúvida que a informação é necessária e que deveriam ser os 
próprios bancos os interessados em fornecê-las àqueles que, nestas insti
tuições, têm contas do tipo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no en
tanto, em alguns casos, são essas próprias instituições que dificultam o acesso 
a essa infOrmação, essencial ao empregado, sobretudo porque é direito seu. 

Dois aspectos são positivos na proposição, pois a obrigatoriedade pre
tendida ensejará ao optante acompanhar a seqUência dos créditos, incluindo 
a correção monetária e os juros, e o conseqüente crescimento dos recursos 
consignados em seu nome, além de dispor de um aviso, para o caso de ina
dimpiência do empregador em relação ao recolhimento. 

A medida compreende também urna economia, até mesmo para o pró
prio poder público, porquanto o interessado será um fiscal sempre atento de 
qualquer falha nos depósitos do FGTS. 

Ante o exposto, considerando a oportunidade da medida e o seu caráter 
de proteção ao patrirnõnio do trabalhador, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1978. - Franco Montoro. 

PARECER N' 551, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Roberto Satumino 

O presente Projeto d~ Lei, ora sob exame desta Comissão, propõe que os 
estabelecimentos bancários, dePoSítâfiOs de recursos do Fundo de -Garantia 
por Tempo de ServiçO, sejam obrigados a comunicar aos beneficiários, tri· 
mestralmente, o saldo das correspondentes contas (art. 19), sob pena de fica
rem impedidOs de receber os referidos depósitos (art. 211). 

2. A justificação ressalta dois aspectos importantes da matéria. Primei
ro, o de que é dever elementar ''informar a parte interessada a respeito das 
suas prerrogativas e direitos". Segundo, o de que a aprovação da medida au
xiliaria no combate aos abusos cometidos pelos que não recolhem as quantias 
devidas, em prejuízo dos titulares das referidas contas, isto é, dos empregados 
optantes do FGTS. 

3. Esses pontos basilares em que se sustenta a proposição apresentada 
seriam suficientes para acatâ~Ia no plano financeiro, dado o objetivo de sim
ples informação bancária rotineira e, ao mesmo tempo, saneador da medida 
proposta. 

Mas há que ressaltar um outro ponto da matéria, consectário daquela fi
nalidade saneadora. Trata-se da fiscalização que, por força da informação 
prestada, será naturalmente exercida pelo beneficiário. E essa fiscalização, 
consubstanciada na medida saneadora proposta, é, sem dúvida, matéria de 
interesse público. 

É muito importante destacar esse ponto, pois tódas as medidas de natu
reza físcalizadora têm uma especial significação no âmbito financeiro. 

Aliás, isto não pã.ssou despercebido pelo ilustre Senador Franco Monta
ra, que, em voto vencido na Comissão de Economia, assim se manifestou: 

.. A medida compreende também uma economia, até mesmo 
para o próprio poder público, porquanto o interessado será um fis
cal semPre atento a qualquer falha nos depósitos do FGTS." 

Ante o exposto, considerando que a matéria se reveste de grande interes~ 
se social e financeiro, somos pela aprovação do presente Projeto de L.ei. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1980.- Cunha Lima, Presidente
Roberto Saturnino, Relator- Jutahy Magalhães- Milton Cabral- Henri~ 
que de La Rocque- Tancredo Neves-Jorge Kalume- Pedro Simon- Rai~ 

mundo Parente - Mauro Benevides. 

PARECER N' 552, DE 1980 

Da Comissão de Constitui~ào e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n'? 8, de 1980, que Hdá nova redação ao item I do artigo 69 
da Lei Orgânica da Previdência Social e ao § 411 do art. 10 da Lei n9 
5.890, de 8 de junho de 1973''. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Projeto ora sob exame, de autoria do ilustre Deputado Nina Ribeiro, O Projeto de autoria do nQbre Senador Nelson Carneiro, ora sob nossa 
torna obrigatória a comunicação pelos bancos depositários, ao titUlar de con- apreciação, tem por escopo incluir o valor do abono de permanência em ser-
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viço, previsto na legislação, no cãlculo da aposentadoria dos segurados da 
Previdência Social. Para alcançar tal objetivo, o Projeto altera a redação de 
dispositivos das Leis n9 3.807 j60 (com as modificações posteriores) e 
no 5.890(73. 

O abono de permanência em serviço, como se recorda, é o instrumento 
de que se utiliza a Previdência Social para estimular a continuidade do segu
rado em atividade. Ao invés de efetivar uma aposentadoria a que faz jus, o se
gurado muitas vezes prefere permanecer em serviçO e receber-o abono da Pre
vidência Social, correspondente a 25% e 20% do salário-de-benefício se o em
pregado conta, respectivamente, 35 ou 30 anos de atividade laboral. 

Entre a Previdência Social e o segurado, portanto, estabelece-se um en
tendimento, ou uma tranSação, que aproveita aos interesses de ambas as par
tes, livre e voluntário, mas insuscetível de interromper-se. 

No disciplinamento desse abono de permanência (art. 10 § 49 da Lei n"' 
5.890j73), firmou-se o princípio de que o mesmo "'não se incorporarã à apo
sentadoria ou pensão", desonerando-se assim a Previdência Social de valores 
suplementares à próxima aposentadoria, ou pensão, do segurado beneficiário 
do abono mensal. 

É es__te o princípiO q-ue o Projeto deseJa modificar, determinando clara
mente, através de alterações na legislação, que o referido abono de permanên
cia passa a incorpora-se à aposentadoria ou pensão "após cinco anos", em 
função do que sobre o mesmo também passa a recair a contribuição mensal 
de 8%, devida pelo segurado como sua participação ·no custeio da Previdência 
Social em nosso País. 

O abono de emergência, na verdade, pode ser interpretado, em termos 
jurídicos, sob dois diferentes ângulos: o primeiro~ ·cr de que se trata de um 
auxílio pecuniário, e não de aposentadoria propriamente dita, pois é a pró
pria lei (§ 4'i' do art. lO da Lei Orgânica da Previdência Social) que o define 
como uma opção contrária ao exercício do direito do segurado em aposentar
se: o segundo, o de que se trata de uma expectativa de aposentadoria que, de 
modo peculiar, terá de se efetivar obrigatoriamente, pois, formalizada a 
opção, o segurado dela não pode recuar até que se efetive a aposentadoria 
propriamente dita. 

O mencionado abono, portanto,_ é uma antecipação percentual pecu
niária da aposentadoria cujo valor se fixou no momento da opção. O proces
so de aposentadoria teve um início, CQIJStituíndo-se em ato jurídico que, em 
termos definitivos, vincula as partes interessadas. 

Com o Projeto sob exame, praticamente desapareceria a opção, já que 
nenhum segurado cometeria a imprudência de não receber o abono de perma
nência que, além de lhe aumentar a renda mensal, aUmentaria também ova-

. lor da sua futura aposentadoria. A opção, nesta hipótese, não mais repre
sentaria o rísco calculado de hoje, sob o qual o segurado acha conveniente 
aos seus interesses receber de logo o abono de permanênCia- calculado irre
versivelmente sobre determinados V?lores só reajustáveis na forma do § 59 

do citado art. lO-, de continuar trabalhando, a aguardar, no futuro, valores 
mais altos de aposentadoria. 

Parece claro que, independentemente da definição jurídica que se dê ao 
abono de emergência, a sua adoção indiscriminada pelos segurados, confor
me o Projeto- pois todos os que estivessem no seu direito iriam recebê-lo e, 
por via de conseqüência, teriam aumentados os valores das suas futuras pen
sões-, viria sobrecarregar a Previdência Social. 

O Projeto buscou uma solução deveras inteligente para o problema, de
terminando que o segurado passe a contribuir também sobre o abono quere
ceber, e que a aposentadoria, com as vantagens que preconiza, só se possa 
efetivar após cinco anos da data da opção. 

E com desprazer que não adoto tal solução, em termos constitucionais, 
porque ela não me parece corresponder aÇ~S rig~res do Parãgrafo único do 
artigo 165 da Constituição. 

O custeio da Previdência Social, em nosso País, não se faz apenas com as 
contribuições dos segurados, às quais se somam as dos empregadores e as da 
União (art. 69 da LOPS). Em relação ao abono de permanência, portanto
e segundo o Projeto- a caixa da Previdência já estaria desfalcada da pãrcela 
mais substancial dos seus contribuintes para fazer face a esse aumento das 
suas despesas. 

·· g mesmo que tal ónus fosse criado para as empresas e a União, de con
veniência discutível, restaria saber seus efeitos atuariais. O Congresso, lamen
tavelmente, não tem acesso a esses cálculos da Previdência e, enquanto não o 
tivermos, inviáveis serão as tentativas de se contornar as exigências constitu
cionais. "Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de benefício com
preendidos na Previdência Social será criada, majorada ou estendida, sem a 
correspondente fonte de custeio total"- preceitua o§ único do artigo 165 da 
Constituição. Sem estatísticas e cálculos atuariais à mão, o parlamentar não 

tem condições de jamais indicar a fonte de custeio total da mais justa medi-
da previdenciãria que pretenda propor. -

A idéia contida no Projeto, não obstante seu grande alcance social, 
tornou-se inviãvel pela iniciativa parlamentar, dado o impedimento que se lhe 
opõe a mencionada preceituação constitucional. 

Isto posto, opino pela rejeição· do Projeto, por inconstitucional. 
Sala das ComiSsões, 25 de junho de 1980. - Henrique de La Rocque, 

Presidente - Tancredo Neves, Relator - Nelson Carneiro, sem voto -
Aderbal Jurema - Hugo Ramos - Aloysio Chaves - Bernardino Viana -
Lázaro Barboza. 

PARECER N• 553, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n9 12, de 1980, que •'altera a redação e revoga dispositivos 
da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suple
mentar durante o período de férias". 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
O presente Projeto, de_ autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, quer 

alterar ou revogar alguns dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho 
para o fim de assegurar ao empregado, além das férias reguladas pela legis
lação vigente, mais "um abono correspondente a I/3 (um terço) do valor to
tal'' da remuneração a que tem direito. 

Esclarece o Autor, num trecho da Justificação, que "o salário do traba
lhador, que não é suficiente sequer para o atendimento de suas necessidades 
básicas e seus compromissos, não pode, em nenhuma hipótese, ser utilizado 
em viagens de recreação durante o período de férias". 

O Projeto, portanto, supera a própria Constituição que assegura ao tra
balhador, entre outros direitos, o das férias remuneradas (art. 165, VIII). 
E, em termos jurídicos, estremece toda a estrutura da política salarial que; 
com o apoio do Congresso, se cumpre no País. 

O próprio Autor lembra, também na Justificação, que o Poder Executi
vo, com o Decreto-lei n"' l.535j77, ampliou de vinte dias úteis para trinta dias 
corridos o período de férias a que faz jus o trabalhador brasileiro, 
permitindo-lhe o direito de converter em abono pecuniário um terço do seu 
período de férias. 

Em raras nações do mundo o trabalhador logrou tal concessão de férias, 
graças a grandes esforços de aprimoramento das conquistas sociais, partilha
dos pelo empresariado nacional, que resultaram de estudos técnicos profun
dos e de análises prudentes e amadurecidas. 

A proposição não faz qualquer referência às conseqUências da medida 
pleiteada, se seria ou não suportada pelas empresas nacionais, do grau da sua 
contribuição para o agravamento do processo inflacionário, ou da sua prová
vel inconveniência aos interesses do próprio trabalhador. 

Um novo abono como o pretendido, sem qualquer exame da sua reper
cussão na vida econômica do País, parece-me, além de inoportuno, inteira
mente desaconselhável através da iniciativa parlamentar. 

Isto posto, opino contrariamente ao Projeto, por injurídica e inconve
niente. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Moacyr Dalla, Relator- Nelson Carneiro, sem voto- Tancredo 
Neves- Aloysio Chaves- Hugo Ramos- Bernardino Viana- Aderbal Ju
rema. 

PARECER N• 554, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n9 62, de 1980 que "dá nova redação ao parágrafo único do ar
tigo 79 da Lei n"' 5.312, de 12 de setembro de 1967, que dispõe sobre os 
ex-combatentes da II Guerra Mundial". 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

Propõe o nobre Senador Cunha Lima seja dada nova redação ao pará
grafo único do art. 79 da Lei n9 5.3 I 5, de 12 de setembro de 1967, que dispõe 
sobre os ex-combatentes da II Guerra Mundial, para, entre eles, incluir os 
brasileiros naturalizados, uque tenham servido em exércitos aliados". Refere 
o ilustre parlamentar paraibano que "essa extensão se justifica plenamente, 
porque tal como os brasileiros natos, ~sses cidadãos que escolheram o Brasil 
como sua nova pãtria, participaram com iguaridealismo e bravura da luta 
dos povos livres contra o nazi-fascismo, em defesa dos supremos postulados 
da democracia, da liberdade e da igualdade das raças". Conclui o eminente 
colega proclamando "nada inais justo que se conceda os mesmos dire[tos a 
esses contribuintes da Previdência Social, valendo salientar que eles são em 
número reduzido mas nem por isso devem deixar de merecer a nossa simpa
tia''. 
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Diria que. além de nossa simpatia, esses combatentes merecem nossa ad
miracão e nosso-·afcto. E estivesse eu a relatar o presente Projeto na Comissão 
de Serviço Público, ou de Legislação Social, ou de Finanças, que o devem 
examinar em seu mérito, lhe daria minha calorosa aprovação. 

Laoa um de nós sabe como é penosa a miSsão de opinar nesta Comissão 
de Constituição e Justiça, jungido, por força do texto regimental, ao exame 
da constitucionalidade e juridicidade da proposição, qtie alguns, e eu entre 
eles, têm procurado minorar, elastecendo quanto pode a interpretação consti
tucional, para só aceitar inconStitucionalidade quando intransponível. Isso 
mesmo a(irmei, mais largamente, em discurso pronunciado na Câmara dos 
Deputados em 22 de agosto de 1951 e de que, para não alongar demasiado 
este parecer, retiro apenas um trecho ( .. A Luta pelo Divórcio", 2• ed., págs. 
57/8): 

"Se é certo, como assinala Castro ~Nunes_ (Teoria e Prática do 
Poder Judiciário, pág. 589), que "-não somente o Judicíârio, mas 
qualquer dos dois outros Poderes é intérprete do tex{o com igual au
toridade constitucional para ditar as regras de sua aplicação de 
acordo com o entendimento que lhe derem", ao Poder Judiciário, 
como é obvio, e não ao Legislativo, é que a Cons.tituição confere a 
atribuição de declarar a inconstitucionalidade das leis. Tal não im
pede, já disse, que os demais Poderes~ o que elabora e o que san
ciona a lei- a procurem escoimar de qualquer pecha de inconstitu
cionalidade. Por isso mesmo que a inconstitucionalidade do projeto, 
que se converteu em fei, tem para declará-la um poder específiCo, o 
Congresso há de agir com a maior prudência, no acolher de discuti
da inconstitucionalidade, que, caso contrário, reduziria sem motivo 
e sem cura a garantia constitucional da iniciativa dos membros do 
Congresso, já que c-ontra tal violência não haveria como bater à porM 
ta dos pretórios. 

Ruy Barbosa invoc_aya lição de Hamilton: - "Interpretar as 
leis é jurisdição própria e peculiar dos- tribunais. Urna constituição 
é, de fato, e pelos juízes deve ser havida como a lei fundamental. 
Aos juízes, portanto, compete vedTicar o pensamento dela, assim 
como a dos atos legais do corpo legislativo" (Comentários à Consti
tuição Federal do Brasil, coligidos por Homero Pires, vol. IV, pág. 
142). Na dúvida, o Parlamento deve opinar sempre pela constitucio
nalidade, Mais gritantemente "inconstitucional do que a lei, ama
nhã desprezada pelo Judiciário, será o ato do Legislativo, que, tran
cando o curso do Projeto inquinado de contornar o texto da Carta 
Magna, subtrai ao representante do povo o primeiro de seus direi
tos, que a tanto vale fulminar, nos malabarismos de uma hermenêu
tica improvisada, a proposição oferecida. O maior dos nossos juris
tas já explicava: ~·se entre a lei superior e a inferior a colisão é tão 
possível, quanto entre a lei da mesma classe, e se essa colisão, onde 
quer que se dê, há de ser resolvida - a um dos Poderes tinha de 
confiar-se, por força, o poder de resolvê-la. Mas, se ele se entregasse 
à autoridade que faz a lei, parte interessada, juiz em sua própria 
causa, o Congresso substituir-se-ia à Constituição, a Constituição 
desapareceria na vontade indemerável do Congresso." (A Consti
tuição e os A tos Inconstitucionais, pág. 70). 

Foi com esse espírito largo que me debrucei sobre o Projeto em exame. 
Não me detinha o§ único do art. 165, que não pode ser um instrumento de in
justiça, a distínguir entre brasileiros natos e naturalizadoS, nUm tempo em 
que essa reprovável dicotomia já não existe. O_ que, a meu ver, se contrapõe à 
aprovação do Projeto é o texto, lísamente transcrito pelo nobre Senador 
Cunha Lima, do art. 197 da _Çarta Constitu~ional: 

•• Ao civil, ex-combatente <;la 2' Guerra Mundial, que tenha par~ 
ticipado efetivamente em operações bélicas da Força Expedicio
nária Brasileira, da Marinha, da Força Aérea Brasileira, da Mari
nha Mercante ou de Força do Exército,- são assegurados os seguin
tes direitos: 

c) aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco 
anos d_e serviço efetivo, se funciortátio público da Administração di
reta ou indireta ou contribuinte da Previdência Social.'' 

Esse dispositivo figura no Título V, das Disposições Gerais e Transi
tórias. 

Não o Lncluiu a Constituição de 1946, que ressalvou, todavia, no art. 18 
do Ato das Disposições ConstituciOTia:iSTransitórias, que não perderiam "a 
nacionalidade os brasileiros que, na última guerra, prestaram serviço militar 
às Nações aliadas, embora sem licença do governo brasileiro'', enquanto, em 

seu parágrafo único, considerava "estáveis os atuais servidores da União, dos 
Estados e dos Municípios que tenham participado das forças expedicionárias 
brasileiras". 

O art. 178 da Constituição de !967, mal copiado pelos autores da Carta 
Constitucional, tinha redação mais clara: 

"Ao ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, da 
Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mer
cante do Brasil que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas na Segunda Guerra Mundial, são assegurados os seguintes 
direitos: 

d) aposentadoria com pensão integral aos vinte e cinco_ anos de 
serviço, se contribuinte da Previdência Social." 

Os Benefícios concedidos pelos referidos estatutos visavam, como de
monstrado, a brasileiros, fçssern eles natos oU riaturalizados,já que nenhuma 
distinção se fez, nem se poderia fazer, entre uns e outros. Mas é evidente que 
se exigia, e se exige, que os beneficiários hajam integrado as forças brasilei~ 
ras. O Projeto não se preocupa com os naturalizados brasileiros, que partici
param, sob nossa bandeira, dos combates da 2' Guerra Mundial, mas com os 
que, naturalizados depois de findo aquele conflito, haviam lutado, como nos
sos expedicionários, sob outros pavilhões, pelos mesmos ideais de democracia 
e liberdade. 

Não encontro duas interpretações possíveis para o invocado texto cons
titucional, o qUe me impede, superando a admiração e a feto por esses brasilei
ros, de opinar pela aprovação do Projeto. E é com profundo pesar, lamentan
do que outra não possa ser a conclusão deste parecer, pelos motívosjâ expos
to51 que opino pela inconstitucionalidade do Projeto. Vale porém, comova
liosa sugestão, a ser aproveitada quando da desejada reunião de uma As
sembléia Nacional Constituinte, se antes não for aprovada Emenda Constitu
Cional com esse objetivo. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1980. Henrique de La Rocque, Presi
dente- Nelson Carneiro, Relator - Tancredo Neves- Lázaro Barboza
Aloysio Chaves- Aderbal Jurema- Hugo Ramos- Bernardino Viana. 

PARECERES NoS 555, 556 e SS7, de 1980. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i" 203, de 1979, que "acres· 
centa parágrafo ao artigo 38, da Lei n~" 3.807, de 26 de agosto de 
1960". 

. PARECER No 555, de 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Sfnador Amaial Furlan. 

O nobre Senador Nelson Carneiro compareceu perante seus pares com a 
presente proposta de lei, objetivando aditar parágrafo ao art. 38, da Lei 
ri9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, a fim 
de que: 

HSempre que a pensão for rateada entre o· ex-cônjuge e a comM 
panheira do segurado, o valor de cada quota, em nenhuma hipótese, 
poderá ser inferior à metade do maior salário-mínimo vigente nó 
País." 

Para cobertura do custeio do benefício, indica como fonte a receita de 
que cuida o art. 69 da lei alteranda, em cumprimento ao preceituado no pará
grafo único do art. 165 da Constituição. 

Na justificação assinala ser muito frP-nUente morrer o segurado deixando 
duas famílias. 

E quando, em tal hipótese, se trata de segurado percebendo salário
mínimo, as quotas da pensão a serem atribuídas à viúva e à companheíra são 
"irrisórias e absolutamente insuficientes para atendimento de suas necessida
des mínimas". 

Daí propor venha a constituir norma da LOPS que, em tais casos, nã6 
seja cáda quota inferior a 50% do maior salário mínimo vigente. 

Inscreve-se a proposição entre as de iniciativa parlamentar, mediante ter
mos expressos de nosso Estatuto Supremo. 

Todavia, ocorre um desencontro entre o previsto no projeto e o referido 
na justificação; quanto 'à esposa do .. de cujus" e a seu ex-cônjuge. Infere-se da 
análise de ambos, haja seu Autor desejado conferir igualdade de tratamento à 
ex-esposa como à esposa. Essa a ra1:ão da Emenda a seguir oferecida, que 
contempla a ex-esposa e a esposa do segurado. 
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Isso posto, nosso parecer, quanto ao aspecto jurídico constit_ucional, é 
pela aprovação da iníciativa em exame, adotada a seguinte 

EMENDA N• 1-CCJ 

Imprima-se ao texto proposto para o § 39 do art. 38 a redação infra: 

''§ 39 Sempre que a pensão for rateada entre a ex-esposa ou a 
esposa e a companheira do segurado, o valor de cada cota, em ne
nhuma hipótese, poderã ser inferior à metade do maior salário 
mínimo vigente no País." 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Cunha Lima - Almir Pinto - Rai
mundo Parente - Murilo Badaró - Bernardino Viana - Lenoir Vargas. 

PARECER N• 556, DE 1980-
Da Comis$ãO de Legislação Social 

Relator: Senador Jaison Barreto 

O Projeto sob exame, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, 
busca acrescentar parâgrafo ao artigo 38 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 
1960- Lei Orgânica da Previdência Social, com o fim de assegurar para efei
to de rateio de pensão, sempre que esta contemplar a ex-esposa ou a esposa e 
a companheira, cota com valor nunca inferior à metade do maior salário
mínimo vigente no País. 

Justificando a proposição, o Autor salienta que as atuais disposições da 
Lei Orgânica da Previdência Social, na espécie do projeto, geram uma injusta 
situação que leva à miséria os dependentes de segurado que têm duas 
famílias. Levando-se em conta que a remuneração percebida pelo de cujus era 
a nível de salário-m"ínimo, aS Cotas atribuídas à viúva e à companheira serão 
absolutamente insuficientes para o atendimento de suas necessidades. 

O projeto intenta, pois, sanar essa situação. estabelecendo que, em ne
nhuma hipótese, essas cotas serão inferiores à metade do maior salário 
mínimo vigente no País. 

Não se pode deixar de reconhecer a justeza de uma medida que visa a 
contemplar famílias sujeitas ao rateio de um escasso e humilde salãrio 
mínimo, atingido pela volúpia inflacionária que reina no País. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça exaininou e aprovou o pro
jeto, com a sua habitual proficiência. 

Achamos, portanto, que a matéria, ao beneficiar dependentes, não raro, 
em absoluto estado de carência financeira, estã a merecer a acolhida deste or
gão Técnico, no âmbito de sua competência regimental. 

Assim, opinamos pela aprovaçãQ do projeto. 
Sala das ComiSsões, 29 de maio de 1980. - Hdvidio Nunes, Presidente 

- Jaison Barreto, Relator- Humberto Lucena- Aloysio Chaves- Jutahy 
Magalhães - Franco Montoro. 

PARECER N• 557, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

De iniciatiVa do ilustre Senador Nelson :CarneirO, vem a Exame da Co
missão de Finanças o Projeto de Lei do Senado que acrescenta parágrafo ao 
artigo 38, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Ao justificar sua propoSiÇão, destaca o autor: 

.. Assinale-se, a esta altura, que a medida proposta nada inova, 
eis que a Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que institui ampa
ro previdenciário para maiores de 70 anos de idade e inválidos, esta
belece, em seu art. 29, item I, que a renda mensal vitalícia devida aos 
beneficiários ali indicados é igual à metade do maior salário míni-
mo. 

Em realidade, a situação das pensionistas esposas e companhei
ras de segurados falecidos de baixa renda não é diferente da dosam
parados pela Lei n9 6.179 j14, devendo a elas ser assegurado o mes
mo beneficio. 

Por derradeiro e em atendimento ao preceituado no parágrafo 
único do art. 165, da Lei Maior, a propositUra indica a fonte de cus
teio total da benesse previdenciâria a ser majorada." 

Objetiva o proJétci assegurar que, no caso de rateio da pensão previden
ciâria entre ex-cônjuge e compaitheira do segurada,· cada quota não seja infe
rior à metade do maior salário mínimo vigente no País. 

Em sua tramitação, o projeto colheu parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação, com a 
Emenda n• 1-CCJ. 

Manifestou-se também a Comissão de Legislação Social, pela aprow 
vação, após destacar que ao beneficiar dependentes, não raro, em absoluto 
estado de carência financeira, o projeto merece acolhida. 

E de se lamentar, desde logo, que o Ministério da Previdência e Assistênw 
cia Social não tenha respondido aos oficias nos quais foi solicitada sua au
diência, por decisão da douta Comissão de Constituição e Justiça. 

Entendemos que a Emenda n9 1-CCJ veio aperfeiçoar a redação do pro
jeto, abrangendo as situações de fato que são comuns no universo previden
ciário brasileiro. Com essa redação ficarão contempladas a ex-esposa e a es
posa do segurado, conforme o caso. 

Sob o aspecto financeiro, vale ressaltar a justiça da medida proposta, 
ante a conjuntura inflacionária que vivemos. 

Muitas vezes, o segurado da Previdência.Social possui duas famílias e,·ao 
morrer, a pensão deixada é rateada, sendo irrisória a quota atribuída a cada 
uma das partes beneficiárias, tornaitdo-se, insuficiente para atender necessi
dades mínimas. 

Dessa forma, é justa a fixação do seu mínimo, equivalente à metade do 
salário mínimo vigente no País. 

Está indicada precisamente a fonte de custeio do benefício previden
ciário a ser majorado, no artigo 29 da proposição. 

Ante as razões apresentadas, concluimos pela aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n• 203, de 1979. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1980- Cunha Lima, Presidente
Jutahy Magalhães, Relator- Henrique de La Rocque- Tancredo Neves
Jorge Kalume- Mauro Benevides- Raiiruihdo.Parente- Milton Cabrai
Affonso Camargo - Roberto Saturnino. 

PARECERES N•s 558 E 559, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 312, de 1979, que ' 1altera a 
redação do § 19 do artigo 389, da Consolidação das Leis do Traba
lho". 

PARECER N• 558, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, es

tabelece que as empresas em que trabalhCm ou· prestem serviço efetivo~ pelo 
menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, deverão 
ter um local apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar, sob vi
gilância e assistência, os seus filhos no período de amamentação. 

Isto é: acrescenta ao§ }9 do art. 389 da_CLT, a expressão " ... ou prestem 
serviço efetivo", objetivando, assim, beneficiar as trabalhadoras que, vincula
das a empresas locadoras de mão-de-obra, militam em locais diversos, daí 
que, como salienta o Autor na Justificação, a medida visa "alcançar também 
os estabelecimentos onde as trabalhadoras vinculadas às empresas locadoras 
de mão-de-obra prestem serviço efetivo". 

No mérito, verifica-se que a proposição está em harmonia com a legis
lação consolidada do trabalho, e procura simplesmente levar o favor legal a 
uma categoria de trabalhadoras que, embora vinculadas a locadoras de mão
de-obra, prestam efetivo serviço em empresas, as quais devem ser obrigadas 
ao atendimento do preceito legal em questão. 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídico
constitucional, nosso Parecer é pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979 - Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Lenoir Vargas, Relator- Aderbal Jurema- Raimundo Parente
Bernardino Viana ~ Hugo Ramos - Amaral Furlan ~ Murilo Badaró -
M oacyr Dali a - Alm1r Pinto. 

PARECER N' 559, DE !980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto sob exame 

visa dar nova redação ao parágrafo I 9 do art. 389 da CLT, incluindo a expres
são~· ... ou prestem serviço efetivo", obje_tivando assim, contemplar com o fa
vor legal as trabalhadoras que prestam serviços nas eni.presas locadoras de 
mão-de-obra, militando em locais diversos. 

Cumpre observar qUe, pelo atual dispositivo alterando, as empresas em 
que trabalharem pelo menos trinta mulheres com mais de dezesseis anos, de
verão ter local apropriado que permita às empregadas guardar sob vigilância 
e assistência os seus filhos no período da amamentação. 

As trabalhadoras vinculadas às empreSas locadoras de mão~de-obra, 
com a redação proposta, gozarão dos benefícios previstos nas seções IV e V 
da CLT, respectivamente, "Dos métodos e locais de trabalho" e "Da pro
teção à maternidade", tudo incluído no Capítulo III, "Da proteção ao traba
lho da mulher". 
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Cumpre assinalar que a ilustrada Comissão de Constituição e Justiça 
opinou favoravelmente, ao apreciar o mérito da presente matéria. 

A medida, pois, se nos afigura incensurãvel, além de oportuna na espécie 
que abrange, notadamente, mães carentes de recursos, e que Sãó compelidas a 
~·trabalhar fora", contribuindo para a escassa renda familiar, sob pena de 
passar fome com sua familia. Aliâs, essa espécie de trabalhadora vinculada a 
empresa locadora de mão-de-Obra, pode ser vista aqui no Senado Federal, 
cumprindo com abnegação, em horários excepcionais, tarefas de limpeza e 
atividades conexas. 

Pelo exposto, manifestamos nossa total adesão a~ projeto, opinando, na 
esfera de competência desta Comissão, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1980- Lenoir Vargas, Presidente
Moacyr Dalla, Relator- Humberto Lucena- Jaison Barreto- Raimundo 
Parente - Franco Montoro - Henrique de La Rocque. 

PARECER N• 560, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n'i' 14, de 1979, que "renova dispositivo da Lei n'i' 5.449, de 4 
de junho de 1968, os Decretos-leis n'i's 672 e 1.273, respectivamente, de 
3 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providências.'' 

Relator: Senador Moacyr Dalla 

O Projeto em exame de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, ob
jetiva revogar-dispositivo da Lei n• 5.449, de 1968 e os Decretos-leis 672/69 e 
1.273/73, no sentido de excluir da ârea da Segurança Nacional os Municípios 
de Duque de Caxias, Angra dos Reis e Volta Redonda, todos do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Determina, igualmente, a proposição, que os Prefeitos dos Municípios 
referidos serão eleitos, em eleição direta, noventa- dias após a vigência "desta 
Lei", com mandato atê a data da posse dos eleitos em IS de novembro de 
1980. 

Na forma do que dispõe o art. 89, II, da Constituição, é da competência 
do Conselho de: Segurança Nacional "indicar as âreas indispensáveis à Segu~ 
rança Nacional e os Municípios considerados de seu interesse", em razão do 
que há, evidentemente, um choque entre a matéria e o texto da nossa Lei Fun
damental, uma vez que, instituídos como âreas de interesse da Segurança Na
cional, os municípios a que se refere a proposição, por força da norma consti
tucional vigente, somente podem perder essa condição quando e por solici
tação expressa daquele Conselho. 

E de assinalar-se, por igual, que a norma do art. 15, letra b, da nossa car
ta política, rerriete ao Senhor Presidente da República a iniciativa das Leis de
finidoras das âreas de interesses da segurança nacional, ao estabelecer que, 
em relação aos Municípios assim co-nsiderados, imperativa se faz a preexis
tência de disposição legal que só pode resultar de proposta privativa do Chefe 
do Poder Executivo, verbis: 

"Art. 15. 
§ 19 Serão nomeados pelo Governador,_ com prévia apro

vação; 
a) ...•.............. ·---· ...••..••.••••..•.•••..•..•.. 
b) do Presidente da República. os Prefeitos dos Municípios de

clarados de interesse da segurança nacional por lei de inciativa do 
Poder Executivo ... (Os grifos são nossos.) 

Há, assim, por evidente, expressa restrição no que respeita à iniciativa de 
lei que modifique, por qualquer forma, o siStema de segurança nacional, espe
cialmente quando, como no caso, tais mudanças implicam em consideráveis 
alterações nos limites territoriais definidos. 

Em face disso, somos pela rejeição do Projeto, por inconstitucionalida-
de. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1980.-:- Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Moacyr Dalla, Relator - Nelson Carneiro, sem voto - Aloysio 
Chaves- Lázaro Barboza, vencido- Hugo Ramos- Raimundo Parente
Bernardino Viana. 

PARECERES N•S 561, 562, 563 E 564, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 82, de 1979, que "altera o 
artigo 59 do Decreto-lei n'? 999, de 21 de outubro de 1969." 

PARECER N• 561, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Henrique Santillo, 
altera a redação do art. 59, caput, e seu parágrafo único, do Decreto-lei n'i' 

999, de 21 de outubro de 1969, com o objetivo de elevar de 60% (sessenta por 
cento) para 80% (oitenta por cento), a quota da Taxa Rodoviária Única dis
tribuída aos Estados e Municípios, ao tempo em que estabelece que a quota
parte destinada aos Municípios no rateio do referido tributo, não serã infe
rior a 40% (quarenta por cento), ou seja, à metade do total arrecadado. 

Há de observar~se, de início, que a proposição visa a ·reduzir a concen
tração, nas mãos do Poder Executivo, da maior parte da arrecadação de im
postos e taxas, como bem assinala o Autor na Justificação, por isso que os Es
tados e os Municípios "foram conduzidos a uma situação de penúria 
económico-financeira e extrema dependência aoS recursos transferidos pelo 
Governo Federal." 

Outrossim, o Projeto vem disciplinar a questão da quota-parte destinada 
aos Municípios, cujos parâmetros foram deixados à competência da legis
lação estadual, daí as distorções como a que ocorre no Estado de Goiãs, no 
qual, segundo informa o nobre Senador Henrique Santillo, "a parte do mu
nicípio não ultrapassa os 6%, o que é irrisório". 

Cumpre notar, ainda, que embora disciplina de Direito Financeiro, não 
há confundir-se o assunto de ciue trata o projeto, com aquela "matéria finan
ceira" que o art. 57, item I, d3. Carta Magna, remete à competência exclusiva 
do Presidente da República. 

Diante do exposto, e por considerá-lo perfeito quanto ao aspecto 
jurídico-constitucional, nosso parecer é pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1979.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Tancredo Neves, Relator - Almir Pinto, vencido - Cunha Lima 
- Aloysio Chaves, vencido - Helvídio Nunes - Bernardino Viana - Rai
mundo Parente, vencido- Aderbal Jurema- Lázaro Barboza- Murilo Ba
daró, vencido :-:--- Franco Montoro - Hugo Ramos. 

PARECER N' 562, DE 1980 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Relator: Senador Lázaro Barboza 

o presente projeto, de iniciativa do ilustre Senador Henrique San
uno, altera o artigo 59 do Decreto-lei n'i' 999, de 1969, que institui a Taxa Ro
doviária Única, incidente sobre o registro e licenciamento de veículos. Esse 
artigo, como se sabe determina que os Estados, Territórios e o Distrito Fede
ral entregarão ao DNER- Departamento Nacional de Estradas de Roda~ 
gem, 40% do produto da arrecadação da aludida Taxa. A proposição em exa
me, no artigo l'i', sugere que esse percentual seJa reduzido para 20%. 

2. Na Justificação o Autor esclarece as intenções do projeto: 

.. A atual legislação tributária concentrou ainda mais ao nível 
da União as arrecãdações de imposto e taxas. Com isso, os Estados 
e os Municípios, estes principalmente, foram conduzidos a uma si
tuaç~o de penúria econômico-financeira e a extrema dependência 
aos recursos transferidos pelo Governo central. 

Corn excessivas despesas, não sem motivos, encontram-se alta
mente endividados, sem condições até mesmo de cumprirem o com
promisso com o pagamento de seu funcionalismo. 

Sendo premente a necessidade de provê-los com os necessários recursos 
para a prestação de indispensáveis serviços a comunidade, o presente projeto 
dispõe sobre diferente distribuição da Taxa Rodoviâria Única, que, pela le
gislação federal vigente, prevê 60% do total_ distribuídos aos Estados e Mu
nicípios, deixando à legislação estadual a competência para o estabelecimento 
da quota-parte de uns e outros. Em_ alguns casos, como o é o Estado de 
Goiás, a parte do município não ultrapassa os 6%, o que é irrisório. 

No presente caso, prevêm-se 40% para o Estado e 40% aos Municípios 
do total arrecadado. 

É certo que não representarâ solução para as angústias financeiras dos 
municípios. mas poderá constituir~se em bom início." 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando o projeto, assim 
conclui seu parecer: 

"Diante do exposto, e por considerá-lo perfeiiO quanto ao as
pecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela aprovação do 
projeto." 

4. Do ponto de vista desta Comissão, cumpre apenas assinalar que a 
proposição está em consonância com a diretriz de promover a descentrali
zação industrial, bem assim como a de fomentar as atividades agrícolas. E 
isso porquanto na rodovia predominam as cargas desígnadas por bens ubí
quos. Por conseguinte, há que se aumentar a extensão das rodovias vicinais 
nas faixas de servidão. Para tanto, torna-se indispensável o aumento das do~ 
tações Municipais vinculadas ao setor rodoviãrio. A rigor. o que se está evi-
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tando é o crescimento de latifúndios inativos, vale dizer, pressões sociais nos 
centros de consumo. 

Ante o exposto, opinamos peJa aprovação do presente projeto. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979.- Vicente Vuolo, Presiden

te, em exercício - Lá.uro Barboza, Relator - Evandro Carreira - Passos 
Põrto. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO. DO SR. SENADOR PEDRO PE
DROSSIAN; 

O presente projeto de iniciativa do ilustre Senador Henrique Santillo, al
tera o artigo 59 do Decreto-lei n9 9_99, de 1969, que institui a Taxa Rodoviária 
Única, incidente sobre o registro e licencia:menio de VeíCulos. Esse artigo, 
como se sabe determina que os Estados, Territ6rios -éõ Distrito Federal en
tregarão ao- DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
40% do produto da arrecadação da aludida Taxa. A proposição em exame, no 
artigo (9, sugere que esse percentual seja reduzido para 20%. 

2. Na Justificação o Autor esclarece as intensões do projeto: 

"A atual legislação tributária concentrou ainda mais ao nível 
da União as arrecadações de impostos e taxas. Com isso, os Estados 
e os Municípios, estes principalmente, foram conduzidos a uma si
tuação de penúria eco"ri6mico-financeira e extrema: -dependência aos 
recursos transferidos pelo Governo central. 

Com excessivas despesas, não sem motivos encontram-se alta
mente endividados, sem condições até mesmo de cumprirem o com
promisso com o pagamento de seu funcionalismo. 

Sendo premente a necessidade de provê-los com os necessários 
recursos para a pr~stação de indispensáveis serviços à comunidade, 
o presente projeto dispõe sobre diferente distribuição da Taxa Ro
doviária Única, que, pela legislação federal vigente, prevê 60% do 
total distribuídos aos Estados e Municfp"ios, deixando à legislação 
estadual a competência para o estabelecimento da quota-parte de 
uns e outros. Em alguns casos, como o é o Es~ado de Goiás, a parte 
do município não ultrapassa os 6%, o que é irrisório. 

No presente caso, prevêm-se 40% para o Estado e 40% aos Mu
nicípios do total arrecadado. 

Ê certo que não representará solução para as angústias finan
ceiras dos municfpios, mas poderá constituir-se em hom início." 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando o projeto, assim 
conclui seu parecer; 

"Diante do exposto, e 'por considerá-lo perfeito quanto ao as~ 
pecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela aprovação do 
projeto.'' 

4. Do ponto de vista da política nacional de transporte, cumpre ressaltar 
alguns aspectos que nem sempre são lembrados, ao se abordar as questões de 
locomoção. 

O primeiro deles está associado ao destino da quota do DNER no pro
duto da arrecadação da Taxa Rodovíãria Única. Como se sabe, por volta de 
1964, um acordo com a USAID- Agência Internacional de Desenvolvi
mento - resultou, pela primeira vez na história brasileira dos transportes, 
em empréstimo estrangeiro para fiilanciamento de rodovias, a exemplo da 
duplicação do trecho Rio de Janeiro-São Paulo (Presidente Outra) da BR-
116. A generalização desses empréstimos fez com que surgissem as operações 
de crédito interno, mediante a antecipação de despesa (30%) por conta dare
ceita futura, vale dizer, do Fundo Rodoviârio Nacional, com a finalidade de 
fazer face à contrapartida brasileira na implantação de rodovias. Em verdade, 
essas operações de crédito propiciaram o aviltamento da situação líquida do 
DNER, já que escassearam os recursos destinados à restauração e à conser
vação de estradas de rodagem. 

5. Como a taxa de crescimento do produto nacional expandia-se com o 
decréscimo da relação insumos importados - insumos nacionais, imaginou
se que os investimentos viários deviam ser ampliados, o que entretanto reque
reu, em 1968, mais recursos, resultando na reformulação do sistema de finan
ciamento, mediante vãrios expeaie-riles, inclusive a instituição da Taxa Rodo
Viária Única e a vinculação de 40% do a_r:r_eca_d_ado ao DNER,. 

6. Sem embargo, tal inovação também resultou em uma reversão inefi
ciente. É que atualmente (1979) o orçamento do DNER soma cerca de Cr$ 
22,3 bilhões, sendo que ao serviço de dívidas contraídas foram alocadas Cr$ 
5,8 bilhões (26%), sendo à externa Cr$ 4,8 bilhões e à interna Cr$ I bilhão. À 
conservação de rodovias foi alocado o montante de Cr$ 3,4 bilhões (15%) e à 
restauração Cr$ 2,8 bilhões ( 12%). Ã implantação e pavimentação foi alocado 
pouco mais da quinta parle (21%), da qual 7% jã estã gravado pela anteci-

- pação de despesa em 1978 por conta da receita de 1979, ou seja, neste item 

só resta 14%. Finalmente, à administração e a outros programas foi alocado o 
restante (26%). 

7. De seu lado, os recursos orçamentários se distribuem nas quotas
parte do DNER referentes ao Fundo Rodoviário Nacional, Cr$ 5 bilhões 
(22%) e Taxa Rodoviãria Única (14%), requerendo, pois outras receitas, a 
exemplo do produto da arrecadação do imposto sobre o transporte de pes
soas e cargas (I4%), uma parte do imposto sobre a renda (37%) e outros re
cursos ordinários (31 %), nada mais sigriificando que uma transferência de ati
vos de outras atividades econômicas para o setor transporte. 

8. Por conseguinte, os prováveis cortes nas despesas da União não atin
girão a conservação e sinalização de estradas de rodagem, atividades finan
ciadas pela aludida Taxa, consoante o artigo 6v do Decreto-lei nv 999, 1969. 
Ao contrário, incidirão sobre os novos investimentos (21 %) e sobre o mon
tante (12%) destinado a corrigir danos causados às rodovias por fatores cli
máticos inusitados. 

9. Dessarle, reduzir de 40% para 20% a quota-parle do DNER no pro
duto da arrecadação da Taxa Rodoviária Única significa reduzir os serviços 
de_conservação de 15% para 7,5%, ou os de recuperação (de 12% para 6,5%) 
ou, o que é mais provável, reduzir a construção de 21% para 13,5%, o que nos 
parece ser um contrasenso. E isso porquanto os Estados estão requerendo a 
construção de acessos às rodovias federais e os Municípios a implantação de 
estradas vicinais, que também são projetas incluídOs no orçamento do 
DNER e que têm a finalidade de assegurar a circulação aos veículos em todo 
território nacional, qualquer que seja o local de seu registro. 

Ante o exposto, e não obstante a proposição ser digna de encômios, opi
namos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979. - Pedro Pedrossian. 

PARECER No 563, DE 1980 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mauro Benevides 
Propôs o ilustre Senador Henrique Santillo, mediante o presente projeto 

de lei, a alteração do artigo 511 do Decreto~lei n9 999, de 21 de outubro de 
1969, o qual dispunha sobre a destinação do produto da arrecadação da Taxa 
Rodoviária Única aos Estados, Territórios, Distrito Federal, Municípios e aO 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Segundo aquele dispositiVo, à autarquia federal cabiam 40% (quarenta 
por cento) da referida arrecadação, distribuindo-se às demais pessoas jurídi
cas de direito público, para rateio, os remanescentes 60% (sessenta por cento). 

A proposição sugere a distribuição de 80% (oitenta por cento) aos Esta
dos, Municípios, Distrito Federal e Territóríos, destinando ao DNER, a par
cela de 20% (vinte por cento). 

Tendo em vista a precária situação econômico-financeira com que se de
para a maioria dos Municípios, a medida reserva a estes a quota-parte míni
ma de 40% (quarenta por cento). 

Submetida ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça. pronunciou
se aquele órgão técnico, em maio de 1979, pela constitucionalidade e juridici
dade do projeta. 

Opinando sobre o mérito, opinou a Comissão de Transportes, Comuni
cações e Obras Públicas, concluindo pela aprovação da providência. 

A sugestão, a nosso ver, merece acolhimento em face da inegável carên
cia de recursos, que tantos malefícios tem trazido às administrações munici
pais. 

A partir de agasto do ano próximo passado, todavia, foi revogado o dis
positivo que ora se pretende alterart razão pela qual é de se reformular apre
sente medida, através de emenda. 

Com efeito, o Decreto~ lei n9 1.691, de 2 de agosto de 1979, revogou ex
pressamente as disposições contidas no Decreto-lei n9 999, de 1969, dando 
nova disciplina à distribuição do produto da arrecadação da Taxa Rodo
viária Única, consoante rezam os arts. 69 e 79 do recente diploma, verbis: 

·~Art. 69 A Taxa-Rodoviária única será recolhida como receita 
orçamentária da União, à conta do Tesouro Nacional. 

§ 19 Vedadas quaisquer reduções ou deduções, inclusive para 
atendimento de despesas com fiscalização, processamento e distri~ 
buiç:ão, do produto da arrecadação da Taxa Rodoviâria Única 
destinar-se-ão: 

I'- 45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados e seus Mu~ 
nicípios, Distrito Federal e Territórios; 

li - 26% (vinte e seis por cento) à União; 

Jll- 17% (dezessete por cento) ao Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, para incorporação ao Fundo de~ que trata o 
artigo 4', item li, do Decreto-lei n' 512 (5), de 21 de março de 1969; 
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IV - I2% (doze por cento) ao Fundo de que trata o artigo 14 
da Lei n• 6.261 (6), de I4 de novembro de 1975. 

§ 2• O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem efe
tuará, mensalmente, para fins de distribuição, o cálculo das quotas
partes destinadas aos Estados e seus Municípios, Distrito Federal e 
Territórios. 

§ 3• Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municí
pios disporão, nas suas leis orçamentárias, sobre a aplicação da par
te que lhes couber na arrecadação da Taxa Rodoviária Única em 
gastos de conservação, melhoramentos e sinalização de vias públi
cas, destinando, pelo menos, 36% (trinta· e Seis por cento) do quere
ceberem a programas de mobilização energética, segundo as diretri
zes da Comissão Nacional de Energia. 

Art. 79 Dos recursos previstoS na alínea n do artigo 13, item II, 
da Lei n9 4.452, de 5 de novembro de 1964, e no item II do artigo 69, 
§ 19, deste Decreto-lei, destinar-se-ão: 

I - 1/3 (um terço) ao Programa Nacional do Álcool -
PROALCOOL, sob a supervisão do Ministério da Indústria e do 
Comércio; 

II - 1/3 (um terço) ao Programa de Transportes Alternativos 
para Economia de Combustíveis, sob a supervisão do Ministério 
dos Transportes; 

!II- 1/3 (um terço) ao Programa de Desenvolvimento do Car
vão e Outras Fontes Alternativas de Energia, sob a supervisão do 
Ministérlõ-âas Minas e Energia." 

Verifica-se, assim, que, em número reais, deve ter havido substancial au
mento das parcelas destinadas às edilidades, mas que, proporcionalmente ao 
valor global arrecadado, diminuiu a participação dos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios. 

De fato, a majoração das alíquotas do tributo em questão deverá pro
porcionar sensível acréscimo na arrecadação, todavia, apenas 45% (quarenta 
e cinco por cento) dessa recCita passaram a ser canalizados para os cofres da
quelas pessoas jurídicas, cabendo à União 26% (vinte e seis por cento), en
quanto que ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, caberão 
17% (dezessete por cento) e ao Fundo de Desenvolvimento dos Transportes 
Urbanos os restantes 12% (doze por cento), 

Entendemos que, embora se faça necessária a reformulação do projeto, 
permanecem inalteráveis o seu objetivo e a sua justificação, razão pela qual 
opinamos pela aprovação do projeto, na forma da seguinte emenda: 

EMENDA N• I - CF 
(Substitutivo) 

Dispõe sobre a distribuição da Taxa Rodoviária Única a que se 
refere o Decreto-lei n9 1.691, de 2 de agosto de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 Do montante da arrecadação da Taxa Rodoviária Única a que se 

refere o Decreto-lei n•1.691, de 2 de agosto de 1979, 80% (oitenta por cento) 
destinar-se-ão aos Estados e s~l,ls Municípios, vedadas quaisquer reduções ou 
deduções. 

Parágrafo único. A quota:~pai"te- dos Municípios no rateio com os Esta
dos será de 40% (quarenta por cento) sobre a arrecadação global da Taxa Ro
doviária Única_. 

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na daia de sua publicação e produzirá 
efeitos a partir de J9 de janeiro de 1981. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário e, especialmente, os 
arts. 6• e 7• do Decreto-lei n• 1.69I, de 2 de agosto de 1979. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 1980. - Cunha Lima, Presidente -
Mauro Benevides, Relator- Jorge Kalume.:... Jutahy Magalhães- Lomanto 
Júnior- Pedro Simon- Alberto Silva- José Richa- Henrique de La Roc
que. 

PARECER N• 564, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Henrique Santillo, 
retorna à nossa apreciação, em decortêrfeia de Substitutivo apresentado pelo 
ilustre Senador Mauro Benevides, relator da matéria na douta Comissão de 
Finanças. 

O Projeto, em resumo, altera a redação do artigo 5., e seu parágrafo úni~ 
co do Decreto-lei n., 999, de 21 de outubro de 1969, com o objetivo detransfe~ 
rir mensalmente 80% (oitenta por cento) da receita da Taxa Rodoviária Única 
aos Estados, Territórios, Distrito Federal e aos Municípios, assim corno esta~ 

belecer que a estes MunicíPiOs caberá no mínimo 40% (quarenta por cento) 
no rateio da TR U. 
. O Substitutivo viSa a compa-tibilizar a proposição com o Decreto n<? 
1.691. de 2 de agostode 1979, que revogou expressamente as disposições con
tidas no diploma original (Decreto-lei n9 999 j69), dando nova disciplina à 
distribuição do produto da arrecadação da TRU, bem assim melhorando a 
redação da propOsfa, sem ãlterar o seu- objetivo. 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídicow 
constitucional, nõ_sso parecer é pela aprovação do Projeto) na forma do Subs
titutivo da Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Tancrfdo Neves, Relator - Aloysio Chaves- Moacyr Dalla -
Raimundo Parente - Bernardino Viana - Lázaro Barboza- Nelson Carnei
ro - Hugo Ramos. 

PARECERES Nl's 565, 566 E 567, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 250, de 1979, que determina 
que os empregados de estações do interior farão jus a remuneração 
correspoi1dente ao regime de ''.prontidão" pelas horas que excederem 
às da jornada normal de trabalho. 

PARECER N• 565, DE !980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 

1. Cuida-se de Projeto de autoria do nobre Senador Franco Montara no 
qual se propõe seja alterada a redação do art. 243 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, para remunerar, como suplementares, as horas em que os ferro
viários das estações do intetior ficam de- .. prontídào", relativamente ao nú
mero de horas que excederem às da jornada normal de trabalho, 

2. Não há iriconstitucionalidãde--; riem injuridicidade no Projeto sob exa-
me. 

3. A respeito da conveniência âã proposição. melhor se pronunciarão as 
demais Comissões, COntudo, parece~nos que o Projeto em apreciação viria a 
onerar o sistema ferroviário, que, entre nós, ostenta deficits de caráter cróni
co, notadamente porqu~ a providência legislativa viria a beneficiar os empre
gados de modestíssimas estações do interior, cujo movimento viário nem 
mesmo suporta os encargos trabalhistas vigentes, pouco importando seja o 
excesso de jornada normal remunerado à base de 2/3 (dois terços) do salário
hora. 

4. Isto posto, somos pela aprovação do Projeto, no que concerne à cons
titucionalidade e juridicidade. 

E o parecer. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979.- Aloysio Chaves, Presi

dente em exercício- Hugo Ramos, Relator- Nelson Carneiro- Almír Pin
to - Bernardino Viana - Amaral Furlan- Murilo Badaró- Lázaro Barbo
za - Moacyr Dalla. 

PARECER N• 566, DE !980 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador J ayson Barreto 

A proposição sob exame, de autoria do ilustre Senador Franco Monto~ 
ro, dâ nova redação ao artigo 243 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, a fim de garantir 
aos empregados de estações do interior a remuneração correspondente ao re
gime de "prontidão", pelas horas que excederem às da jornada normal de 
trabalho. 

Em abono da sua iniciativa, o ilustre autor transcreve opinião do emi~ 
nente jurista Mozart Victor Russomano, que sustenta: 

"0 princípio específico do trabalho ferroviário é o de que se 
consid_era tempo efetivo de serviço o prazo em que o empregado fica 
à disposição do empregador. isto é, aguardando ou executando or~ 
dens (art. 238, combinado com o art. 4"'). 

0---art. 243. porém, resolveu excluir dessa norma e, bem assim, 
de todos os princípios gerais sobre duração do traba_lho, os empre~ 
gados que_ :stejam sediados em estações ferroviãrias do interior. 
onde o servtço seja de pouca intensidade ou intermitente. 

Na verdade, o serviço desenvolvido nessas condições é suave. 
Se se tornar excessivo, automaticamente, escapará o trabalhador 
das restrições do artigo, porque não será intermitente a sua 3.tivida
de, nem a estação será de pouco movimento. 

A medida, no entanto, nos parece rigorosa demais. Seria mais 
razoãvel que se fizesse com essa numerosa classe ferroviãria, que 
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aceita a vida precária do nosso interior, o que se fez, por exemplo, 
com o vigia (art. 62, alínea b). 

A lei, todavia, só lhe concede um repouso diãrio de dez horas 
consecutivas, no mínimo, entre duas jornadas de trabalho, e o re
pouso semanal, esquecendo que, mesmo nos serviços intermitentes 
ou de pouca intensidade, a atenção do trabalhador está sempre vol
tada para a tarefa que lhe foi confiada, de sentinela para qualquer 
eventualidade, o que também é trabalho e, como tal, merece remu
neração condigna." 

Submetida ao exame da douta Comissão de Constituição e Justiça, o 
projeto foi considerado jurídico e constitucional. 

A matéria em questão reedita providência contida no Projeto de Lei do 
Senado n9 147, de 1976, também da lavra do Senador Franco Montor_o que, 
infelizmente, não prosperou. 

O § 39 do artigo 244 da CL T considera como de prontidão o empregado 
que fica nas dependências da Estrada aguardando ordens; fixa a sua escala 
máxima em doze horas e esta];)elece que as horas de prontidão serão, para to
dos os efeitos, contadas à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora normal. 

Com efeito, não há que se cogitar se os serviços executados são de natu
reza intermitente ou de pouca intensidade. O qUe se tem de levar em conta é 
que o empregado está à disposição do empregador, atento para qualquer 
eventualidade, e merecedor, portanto, de retribuição salarial pelas horas ex
cedentes da jornada normal de trab~lho. 

Ã vista do exposto, somos pela aprovação do ProjetO de Lei do Senado 
n9250, de 1979, com a seguinte emenda, corretiva da técnica legislativa. 

EMENDA No 1-CLS 

Onde se lê: 

"Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, reM 
vogadas as disposições em contrário." 

Leia-se: 

.. Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário." 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presi
dente- Jaison Barreto, Relator- Humberto Lucena- Raimundo Parente 
- Henrique de La Rocque - Jutahy Magalhães - Moacyr Dalla. 

PARECER N' 567, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Roberto Saturnino 

Objetivando a concessão do benefício do regime de "prontidão" aos fer
roviários em atividade em estações do interior, apresentou o ilustre Senador 
Franco Montoro o projeto de lei em tela, o qual sugere alteração no artigo 
243 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Ao justificar a proposição, lraz o autor ã colação o pensamento de juris
tas com relação à matéria. 

Após a manifestação da Comissão de Constituição-e Justiça pela consti
tucionalidade e juridicida_de,. obteve a medida parecer pela sua aprovação na 
Comissão de Legislação SociaL 

A concessão do regime de prontidão, previsto no art. 244 da CLT, aos 
servidores de estações localizadas no interior pelas horas ci.ue excederem às da 
jornada normal constitui, na verdade, medida imperiosa de justiça trabalhista 
ou conquista de substancial relevância para essa classe laboral. 

Com efeito, ninguém desconhece o esforço e a abnegação de ferroviários 
que prestam serviços em localidades distantes deste vasto País, vivendo em 
constante situação de penúria, sem mesmo perspectivas de qualquer pro
moção dentro da empresa. 

Permanecendo nos locais de trabalho por longos períodos de tempo, 
com jornada muito superior à dos demais trabalhadores, restam esquecidos 
esses quase incógnitos servidores, desabrigados até mesmo pela legislação que 
tem por objetivo fixar normas de proteção ao empregado. 

O fato de se reconhecer que o serviço prestado por tais agentes é de natu
reza intermitente e de pouca intensidade não deve nem pode levar à conclu
são de que as tarefas que lhes são afetas são destituídas de fatores desgastan
tes física e mentalmente. 

A atenção às tarefas permanece indispensável por parte dos trabalhado
res, daí porque injustos os critérios até então adotados pela CL T com relação 
ao regime especial previsto no art. 243, o qual autoriza uma jornada de até 14 
(quatorze) horas de trabalho. 

A compensação pelo extenso período contínuo de trabalho deve ser feita, 
pelo menos, com a ado_ção do regime de prontidão, contido no art. 244 da 

Consolidação, que confere às horas de prontidão a remuneração correspon
dente a 2/3 (dois terços) do salário-hora normal. 

No que diz respeito às finanças públicas, nenhum óbice pode ser oposto 
à proposição. 

Em que pese o fato de se encontrar a grande parte das estradas de ferro 
submetida à exploração por empresa pública federal (Rede Ferroviária Fede
ral S/A), essa circunstância nãO pode se constituir em obstáculo à alteração 
-justificada plenamente pelo alcance social - de norma pertinente às re
lações de trabalho. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, ao disciplinar tais relações, não 
distingue o Estado corno empregador, mas, ao contrário, dispensa-lhe idênti
co tratamento ao previsto para a iniciativa privada. 

Ademais, a crescente desativação de canais ferroviários (em total contra
dição com as medidas que visam à economia de combustíveis) faz crer que, na 
atualidade, pequeno será o número de ferroviãrios a se beneficiar com a mu
dança de regime de trabalho sugerido no _presente projeto, o que demonstra o 
pouco significado financeiro da providência na administração das empresas 
exploradoras de transporte ferroviário. 

Por estas razões, opinamos pela aprovação do projeto em exame. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 1980L- Cunha Lima, Presidente

Roberto Saturnino, Relator- Raimundo Parente- Milton Cabral- Tancre-
do Neves- Jorge Kalume- José Richa- Pedro Simon- Mauro Benevides 
- Affonso Camargo. 

PARECERES NoS 568, 569 E 570, DE 1980 

Sobre PrOjeto de Lei do Senado n9 297, de 1979, que ''garante ao 
empregado aposentado por velhice, a requerimento da empresa, inde
nização em função do salário que percebia em atividade". 

PARECER No 568, DE 1980 
Da Comissã«_>_ de Constituição e Justiça 

_ Relator: Senador Almir Pinto 

O presente Projeto, de autoria do nobre Senador Franco Moo
toro, pretende alterar o § 39 do art. 89 da Lei Orgânica da Previdên
cia Social (n9 5.890/73) para corrigir equívoco que, apesar de sim
ples e motivado provavelmente por erro datilográfico, repercute 
fundamente nos interesses do assalariados. 

O dispositivo vigente, sobre o qual vamos nos deter em seguida, 
refere-se ao art. 479 da CL T, quando, na verdade, se devia referir ao 
art. 497, numa inversão, pois, dos dois últimos algarismos. 

A antiga Lei Orgânica da Previdência Social (n' 3.807/60), 
dispon_d~- S<)_b_~~ a obrigatoriedade da aposentadoria por velhice, 
desde que requeflda pelo empregador, determinava que ela se efeti
vava quando o segurado atingia 70 ou 65 anos de idade, se do sexo 
masculino ou feminino, respectivamente, assegurando-se ao empre
gado a metade da indenização prevista nos arts. 478 e 497 da CL T. 

Com a nova Lei n9 5.890/73 - que reformulou consideraveiM 
mente a anterior -. manteve-se a mesma preceituação relativa à 
aposentadoria compulsória por velhice, alterando-se porêm o nú
mero do art. 497 para o 479 da CL T- que é o que trata do contrato 
por prazo determinado, contendo normas que, em determinadas 
condições, podem eliminar do aposentado o seu direito, anterior
mente amplamente reconhecido, de receber a metade da indeni
zação_ trabalhista a que faz jus. 

Parece irrefutável, assim, a tese de equívoco datilográfico na 
elaboração da lei, e, mesmo que não o fosse, procede juridicamente 
a iniciativa que aspira recuperar para o segurado uin direito que a 
própria legislação lhe reconhecia formalmente. 

Tramitam na Câmara dos Deputados duas proposições que, 
com nuanças diferentes, procuram obter o mesmo resultado do Pro
jeto do Senador Franco Montoro, ora sob exame: o PLC n9 849-
A/75, do Deputado Athiê Coury, que renovou o de no 2.207/74, rei
vindicando exatamente o _mesmo sugerido pelo PLS n9 297/79; e o 
PLC n• 2.760-A, de 1976, de autoria do Deputado Freitas Nobre, o 
qual, mantendo no§ 39 do art. 89 da Lei n9 5.890/73 a referência ao 
art. 479 da CLT, nele também inclui o art. 497 da CLT como mode
lo para o pagamento da indenização devida ao empregado compul
soriamente aposentado pefa empresa. 

Nada impede, naturalmente, essa concorrência de proposições 
semelhantes nas duas Casas do Congresso, fato corriqueiro no nos
so cotidiano. No caso em pauta, ambas as proposições da Câmara. 
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com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Trabalho e Legislação Social e de Finanças, todas da Câmara
jâ se encontram preparadas pata ingressar na- Ordem do Dia das 
Sessões daquela Casa do Congresso, o que não implica em qualquer 
prejuízo processual ao Projeto que examinamos. Na Câmara dos 
Deputados, em virtude do acúmulo .de sua pauta de trabalhos, uma 
proposição, embora jã aprovada por todos os Órgãos Técnicos, 
pode ter de aguardar muitos meses para conquistar um lugar priori
tário na Ordem do Dia. Assim sendo, o PLS n9 297 j79, se aprovado 
rapidamente no Senado, iria alcançar na Câmara os dois Projetas 
que lhe são correlatas, e sobre os mesmos teria prioridade para a 
discussão e votação, consoante a orieritação fixada pelo art. 140 do 
Regimento Comum. 

Isto posto, opinamos favoravelmente ao Projeto, por constitu
cional, jurídico e, inclusive, quanto ao mérito. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1979.- Henrique de 
La Roeque, Presidente - Almir Pinto, Relator - Cunha Lima -
Raimundo Parente- Amaral Furlan- Murilo Badaró- Bernardi
no Viana - Lenoir Vargas. 

PARECER N• 569, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador J aison Barreto 

O nobre Senador Franco Montoro, com o Projeto de sua autoria que 
passamos a examinar, busca corrigir o que define como um equívoco da Lei 
Orgânica da Previdência Social, a qual, na sua nova redação da Lei n'i' 
5.890/73, retirou do aposentado compulsóriO - por simples inversão dos 
dois últimos algarismos do dispositivo, transformando a referência ao art. 
497 da CL T ., na do art. 479 - direitos que lhe eram consagrados sem res
trições. 

De fato, a Lei Orgân-ica da Previdência Social, no texto original da Lei n9 
3.807/60, defini rido o direito do empregador de requerer a aposeil.tadoria por 
velhice do seu empregado (de 70 anos, se homem, de 65 anos, se mulher), atri
buiu muito justamente ao aposentado compulsório o direito de receber, pela 
metade, a indenização prevista nos arts. 478 e 497 da CLT. 

O primeiro desses dispositivos estabelece o processo de cálculo aritméti
co da indenização, enquanto o art. 497, prevendo a hipótese da extinção da 
empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, determina que "ao em
pregado estável despedido ê garantida a indenização por rescisão do contrato 
por prazo indeterminado, paga em dobro". 

, A hipótese do art. 497 da CL T, portanto, só poderia se efetivar na ocor
rência de uma quase e difícil simultaneidade de datas, quais sejam a da ex
tinção da empresa (sem motivos de força maior) e a daquela em que o assala
riado estaria atingindo a sua idade má~ima para o tré!balho. 

Com a nova redação da Lei n9 5.890/73, alterou-se, nesse dispositivo de 
amparo ao aposentado compulsório, a referência ao art. 497 para o art. 479 
da mesma CLT, cuja redação é a seguinte: 

"Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o em
pregador que, sem justa causa, despedir o empregado serã obrigado 
a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a 
que teria direitO atê o termo do contrato." 

Verifica-se, à evidência, que uma coisa nada tem a ver com_ a outra, apro
veitando apenas o aposentado cujo contrato porventura fosse por termo esti
pulado. Como ressalta o Autor do Projeto, seria incongruente admitir-se que 
o empregador contratasse um empregado, por termo estipulado, sabendo 
que, mais adiante, lhe teria de indenizar por ter completado a idade limite. 

Esta, pois é uma hipótese praticamente inviável que sequer não merece
ria a proteção expressa em lei. Daí por qUe se agravam as suspeitas, acentua
das no brilhante Parecer da Co-riifsSão de- Constituição e Jus~iça, de tratar-se 
de um mero erro datilográfico, invertendo-se descuidadamente os algarismos 
de dispositivos da CL T. . . . 

Se acaso não existiu tal equívoco meCânico, a alteração legal não teve 
qualquer procedência, só se tornando possível pelo período negro vivido pelo 
país, no qual as prerrogativas do Poder Legislativo foram levadas ao fundo 
do poço. 

Registram um trecho da Justificação do Projeto: 

" ... E cabe ainda ressaltar que a omi_ss_ão da alusão ao art. 497 
deixou sem proteção quantos empregados estáveis, contando 70 e 65 
anos, se homens e se mulher, respectivamente, caso a empresa venha 
a ser extinta, pois em tal hipótese, o empregador poderã requerer a 

aposentadoria por velhice de tais empregados, sem a obrigação legal 
de pagar-lhes qualquer indenização." 

Por todas essas razões, opino favoravelmente ao Projeto de lei do Sena
do n• 297, de 1979. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1980. - Helvídio Nunes, Presidente 
- Jaison Barreto, Relator- Humberto Lucena- Eunice Michiles- Henri
que de La Roeque- Jutahy Magalhães, cj restrições- Nelson Carneiro
Franco Montoro. 

PARECER N• 570, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Pedro Simon 

De iniciativa do Nobre Senador Franco Montoro, vem a exame desta 
Comissão de Finanças o Projeto de Lei do S_enado que garante ao empregado 
aposentado por velhice, a requerimento da empresa, indenização por função 
do salário que recebia em atfV"idade. 

Justificando sua proposição, após referir*se ao texto legal que pretende 
alterar, afirma o parlamentar: 

"Nos termos, portanto, da legislação anterior, quando a 
LOPS aludia ao!;i artigos 478 e 497 da CLT, se o empregador reque
ria aposentadoria do velho segurado, o afastamento deste da ativi
dade era obrigatório, mas fazia ele jus, em tal hipótese, à percepção 
de 50% da indenização expressamente prevista no art. 497 da CLT. 

Quando, no equívoco da inversão perpetrado pela Lei n9 
5.890/73, esse art. ficou sendo o 497, viu*se prejudicado o segurado 
- compulsoriamente inativado - em cem por cento. É que o art. 
479 da CLT estabelece: 

"Nos contratos que tenham- terino estipulado, o empregador 
que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar
lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria 
direito até o termo do contrato. 

Parágrafo único - Para a execução de que dispõe o presente 
artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito 
de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à 
rescisão do contrato por tempo indeterminado." 

A comprovação do engano, na citação equívoca do art. 497 
pelo 479, está em que, o art. 479 trata de contrato por prazo deter* 
minado, e; se o empregador deseja requerer-lhe a aposentadoria ao 
completar 70 ou 65 anos de idade, se homem ou mulher não ida 
contratá-lo por período que ultrapassasse esses limites, quando as
sumiriam a obrigação de ind.enizá-lo. E cabe ainda ressaltar que a 
omissão da alusão ao art. 497 deixou sem proteção quantos empre

' gados estáveis, contando 70 e 65 anos, se homem e se mulher, respec
tivamente, caso a empresa venha a ser extinta, pois em tal hipótese, 
o empregador poderã requerer a aposentadoria por velhice de tais 
empregados, sem a obrigação legal de pagar-lhes qualquer indeni
zação. 

Como se constata, o que se verificou na redação do parágrafo 
· alterando a Lei n~ 5.890/73 foi unl simples engano de inversão de al
garismos no art. 497, vem prejudicando sobremaneira o aposentado 
no caso em tela. 

Cinge-se portanto, a p-resente iniciativa, a proceder a essa retifi
cação, grifando o artigo como sendo o 497 da CLT, restaurando di
reito assegurado ao trabalhador no antigo texto da LOPS, segundo 
acabamos de demonstrar." 

Em sua tramitação, a matêria recebeu parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação do proje-
to quanto ao mérito. · 

Por seu turno, a Comissão de Legislação Social concluiu favoravelmente 
ao projeto. 

De fato, a análise realizada nas Comissões precedentes mostra que a ini
ciativa do eminente Senador_ Franco Montoro tem total procedência. 

E o autor da proposição demonstrou com meridiana clareza e de forma 
amplamente fundamentada que o equívoca da Lei n"' 5.890, de 1973, veio pre
judicar consideravelmente o segurado. 

Evidencia-se que o artigo 479 da CLT trata de contrato com termo esti
pulado, o que nada tem a ver com o amparo ao empregado aposentado com
pulsoriamente. 

A iniciativa parlamentar ora em exarrle recupera para o segurado o direi
to que a própria legislação reconhecia expressamente (Lei Orgânica da Previ
rlência Social- Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960). 
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Sob o aspecto financeiro, nada temos a opor ao Projeto de. Lei do Sena
do n• 297, de 1979. 

Face as razões expostas, opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comíssões, 19 de junho de 1980.- Cunha Lima, Presidente

Pedro Simon, Relator- Jorge Kalume- Tancredo Neves- Milton Cabral 
- l\1auro Bcnevides- Raimundo Parente- Affonso Camargo- Roberto Sa
turnino. 

PARECERES N•s 571 E 572, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 164, de 1979, que acrescenta 
alínea ao artigo 211 do Decreto-lei n'? 869, de 12 de s~tembro de 1969, 
que ~'dispõe sobre a inclusão da Educa~ão Moral e Cívica, como disci
plina obrigatória, nos sistemas de ensino do País, e dá outras provi
dências". 

PARECER N• 571, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Lázaro Barboza, es
tava arquivado e, por força do art. 367 do Regímento Interno do Senado, vol
ta à tramitar por deliberação do Plenário. 

Reivindica a proposição que, ao art. 29 do Decreto-lei n9 869J69 - que 
dispõe sobre a Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória nos sis
temas de ensino do País - inclua·se, entre as finalidades dessa disciplina, a 
seguinte alín~a: 

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

AJunta Militar que baixou tal Decreto-lei, como se verifica, incorreu em 
grave omissão, pois perdeu uma oportunidade histórica de reconhecer e enal
tecer a relevância dos Direitos Humanos. Se tivesse incluído, na nova discipli
na curricular que se disseminou nos sistemas de ensino do País, a compreen
são e a defesa dos Direitos Humanos, provavelmente teria contribuído para 
que, em nosso País, tais Direitos fossem respeitados exatamente na quadra 
mais negra em que foram desdenhados. 

O Projeto procura suprir essa falha. 
Na Justificação, o Autor oferece um excelente trabalho em torno do as

sunto, demonstrando a procedência da proposição. 
O Projeto tem o amparo da Constituição, é jurídiCO e, no mêrito, merece 

cabal apoiamento, o que me leva a opinar por sua aprovação. 
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente- Leite Chaves, Relator- Bernardino ViBRa- Lenoir Vargas
Franco Montoro - Almir Pinto - Hugo Ramos - Murilo Badaró - Cunha 
Lima - Raimurido Parente -- Aderbal J urema. 

PARECER N• 57Z, DE 1980 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

A Educação Moral e Cívica, instituída em caráter obrigatório como dis
ciplina e como prâtica educativa pelo Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de 
1969, tem sido instrumento precioso para incutir nos jovens o respeito aos va
lores e às tradições nacionais. Ela tem sua finalidade prevista no art. 211 da
quele ato legislativo: defesa do princípio democrático, preservação e fortaleci
mento dos valores espirituais e êticos da nacionalidade, fortalecimento da 
unidade nacional e do sentimento de solidariedade -humana, culto à Pátria e 
seus símbolos e instituições, ·aprimoramento do caráter, compreensão exata 
dos direitos e deveres dos brasileiros, preparo do cidadão para o exercício das 
atividades cívicas, culto à obediência à lei e integração dá comunidade. 

O parágrafo único do aludido art. 29 oferece as bases filosóficas da Edu
cação Moral e Cívica que deverão motivar: 

a) a ação nas respectivas disciplinas de todos os titulares do magistério 
nacional público ou privado, tendo em vista a formação da consciência cívica 
do aluno; 

b) a prâtica educativa da moral e do civismo noS estabelecimentos de en
sino, através de todas as atividades escolares, inclusive quanto ao desenvolvi
mento de hábitos democráticos, movimentos dejuvent1:1de, estudo de proble
mas brasileiros. atas cívicos. promoções extraclasse e orientação dos pais. 

Agora. pretende-se acrescentar, ao elenco apresentado pelo art. 29, em 
referência. a seguinte alínea: 

"Art. 2• 

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

Esclarece o autor da proposição, ao justificâ~la, que o Decreto-lei n~' 869 
deixou de arrolar, entre as finalid.ades da Educação Moral e Cívica .. a minis
tração de noções dos direitos fundamentais do homem e dos direitos -e garan
tias individuais dos cidadãos brasileiros". E assinala: 

01Nada mais conveniente e oportuno, portanto, do que, como 
declara o Manifesto de Bruxelas, de 1973, reafirmar, através de um 
ensino sistemático, a intangibilidade dos Direitos Humanos, .. face à 
circunstância de serem eles permanentemente vicoiados", e alimentar 
a esperança de que, pela sua reiteração, esses princípios sagrados 
acabarão por prevalecer." 

Lembra a Justificação que ••a fixaçãO" dos Direitos Humanos é obra de 
séculos, tendo demandado lenta maturação do pensamento filosófico, só se 
assentando com o declínio do estado monárquico absoiutista". 

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices à tramitação 
do projeto, que agora, vem a este Órgão Técnico. 

O estudo da Moral e Cívica é fundamental para a formação do caráter 
da criança e do jovem. Nenhuma nação subsiste sem a preservação das suas 
tradições, sem uma doutrina flexível que, infensa a radicalismos, permite a 
formação de uma elite capaz de assumir os encargos de direção do esforço na
cional. 

A escola representa o instante de plantio das idéias que contenham os in
teressC:S, as aspirações e os objetivos nacionais, sejam estes permanentes ou 
atuais, tendo em vista as condicionantes . 

E bom, portanto;-que a compreensão e a preservação dos direitos huma
nos, tanto quanto os direitos e garantias individuais dos brasileiros, estejam 
contidos no elenco da Educação Moral e Cívica. Em primeiro lugar, a luta 
milenar trabada para a conquista dos direitos fundamentais da humanidade 
como um todo, e do homem, como indivíduo, não pode parar. Hoje, como 
ontem, os mais fortes agridem os mais fracos; as superpotências invadem os 
países subdesenvolvidos, corno, ainda agora, acontece no Afeganistão, ínva· 
dido pelas tropas soviéticas. 

E bom que as nossas crianças e os nossos jovens aprendam a ter respeito 
a si mesmos e aos semelhantes. É necessário que conheçam os direitos e as ga~ 
rantias individuais que a Constituição brasileira lhes assegura. Somente co
nhecendo tais direitos verificarão que as outras· pessoas também têm os mes
mos direitos, que devem ser respeitados. Tal noção acabarã influindo no cará
ter de cada qual, de maneira a gerar bons frutos no piano cívico. 

Somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comis'sões, 26 de junho de 1980. -João Calmon, Presidente

Aderbal Jurema, Relator- Adalberto Sena -- Jutahy Magalhães- Aloysio 
Chaves. 

PARECERES N•s 573, 574 E 575, DE 1980. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 296, de 1979, que '~institui o 
Dia Nacional de Defesa da Fauna". 

PARECER N• 573, DE 1980 
De Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto sob exame, de autoria da ilustre Senadora Eunice Michiles, 
institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna, a ·sei- 'co_memorado a 22 de se
tembro de cada ano, em todo o País. 

2. Na Justificação, após mencionar o ~·slogan" da ca.IDpanha da Frater
nidade de 1979- "'preserve o que é de todos"- e referir-se à irnpõitância da 
defesa da ecologia, _observa a Autora: Hentretanto, pouco·ou quase nada se 
falou a respeito da preservação da fauna. Assim, temos espêcies em extinção, 
como certos tipos de baleia, o próprio peixe-boi da Amazônia, o lobo-guará 
do Planalto Central brasileiro, o tatu-canastra, o pirarucu, a ariranha, o jaca
ré, além de inúmeras espécies de pássaros que estão em franco desapareci
mento". E conclui: .. urge, pois, que se promovam amplas campanhas de es
clarecimento junto aos estasbelecimentos de ensino, aos setores voltados para 
a preservação do meio ambiente, em defesa da fauna brasileira ... , 

3. O Projeto não contém_ falhas, quer sob o aspecto jurídico
constitucional, quer do ângulo técnico-regimental. 

O problema focalizado é da maior atualidade. Prossegue entre nós a fai
na cega e _criminosa de destruição e poluição do meio ambíente, de devas
tação da nora e dizimação da fauna, se bem que jã agora sob a vigilância e 
clamores de uma opinião pública mais e mãis consciente da gravidade da si
tuação. Ante a força da inércia, o peso da rotina e a magnitude dos interesses 
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- nem sempre confessáveis e quase sempre indefensãveis- em causa, todos 
os meios válidos devem ser mobilizados para deter o rolo compressor da de
predação niilista. Dentro dessa perspectiva, o Projeto se apresenta como por
tador de alto sentido pedagógico e conscientizante-;-na linha de medidas ten
dentes à defesa de interesses coletivos indisponíveis, pois nenhuma fiscali
zação, por mais ampla, enérgica e aparelhada que seja, conseguirá, por si só, 
deter a ação dos agentes do nada. A fauna brasileira, em franca extinção, 
deve ser urgentemente defendida. Um dia nacional da fauna muito contribui
rá para a consecução desse objetivo. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por juridicó, 
constitucional, regimental e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Raimundo Parente, Relator - Cunha Lima- Hugo Ramos
Murifo·Badaró- Lenoir Vargas- Amaral Furlan- Bernardino Viana- Al
mir Pinto. 

PARECER N• 574, DE 1980 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Pedro Pedrossian 

O Projeto de Lei, que institui o Dia Nacional da Fauna, a ser comemora
do, anualmente, a 22 de setembro, em todo o território brasileiro, foi conside
rado constitucional e juódico, pelo Órgão Técnico competente, desta Casa. 

É de autoria da Senadora Eunice Michiles que, na Justificação, alinhou 
os seguintes argumentos: 

1 -Constitui dever de todos preservar aquilo que a Natureza, generosa
mente, nos oferece. 

2 ____,_E necessário que nos preocupemos com a sobrevivência dos animais 
e das florestas, a fim de que o mundo não se torne um imenso deserto. 

3 -O av:anço "científico nem sempre corresponde às expectativas, pois o 
homem constrói um mundo, destruindo outro. 

4- Imensas florestas vão sendo devastadas, ao mesmo tempo em que 
inúmeras espécies animais vão caminhando para a extinção. 

5 --Foi necessário o surgimento de ações de defesa da ecologia, para 
que se tivesse idéia dos índices de autodestruição, em curso na esteira do pro~ 
gresso. 

A Justificação aponta as marcas da destruição da fauna, com espécies 
uem franca extinção, como certos tipos--de baleia, o próprio peixe-boi da 
Amazônia, o Iobo-guará do Planalto Central brasileiro, o tatu-canastra, o pi
rarucu, a ariranha, o jacaré, além de inúmeras espécies de pássaros". Daí pro
por campanhas de esclarecimento popular, em especial nas escolas, no senti
do de que se preserve a fauna brasileira. 

E, como o dia 21 de setembro é dedicado à Flora, a Proposição preconi
za o dia 22 de setembro para a Fauna. 

A Proposição é justificada por si mesma. Efetivamente, o Homem, que 
se considera o Rei da Natureza, hã milênios trabalha sem a consciência de 
qp.e é preciso defender o meio ambiente. A conscientização dO problema cau
sado pela destruição milenar da floresta e da fauna é recente. Mesmo assim, 
as superpotências parecem insensíveis à questão, cuja màgnitude não pode ser 
esquecida. Ainda é recente o que se passou no Sudeste asiâtico, onde substân
cias químicas eram lançadas, de avião, sobre as massas florestais, a fim de 
desfolhar as ârvores. 

Ninguém discute o interesse militar do desfolhamento de âreas florestais. 
O que é preciso é que, sobre tal interesse, haja prevalência do direito da Hu
manidade inteira. 

O tema enseja digressões, as mais amplas. Muito se tem discutido e, na 
prática, todos os ângulos já foram, exauStivamente, enfocados. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das ComissPes, 23 de abril de 1980. - Evelásio Vieira, Presidente 

- Pedro Pedrossian, Relator - Jutahy Magalhães - Passos Pôrto. 

PARECER N• 575, DE 1980 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Adalberto Sena 

I. De autoria da Sra. Senadora Eunice Michiles, o Projeto de Lei ora em 
exame tem por objetivo a instituição do Dia Nacional da Fauna. a ser come
morado, anualmente, a 22 de setembro em todo território nacional. 

2. Justificando-o alega a sua ilustre autora entre outras considerações: 

"Preservar o que é de todos nós- aquilo que a natureza gene
rosamente nos oferece- é um dever de todos nós. E tanto isso é ne
cessário que, na medida em que não nos preocupamos com a sobre
vivência das-espéCies florestais e animais que nos·cercam. o mundo 
vai se transformar em imenso deserto ... " 

.. Assim, temos hoje imensas florestas sendo devastadas ao mes
mo tempo em que inúmeras espécies de animais são dadas como em 
extinção. Isto porque a ação predatória de agentes destruidores 
não foi conveni~ntemente evitada" ..... foi necessãrio mesmo que 
surgissem movimentos de defesa da ecologia para que se tivesse ide
ia dos índices de autodestruição em curso nas próprias esteiras do 
progresso. Entretanto pouco ou quase nada se falou a respeito da 
fauna ... assim temos espécies em franca ex.tinção como certos tipos 
de baleia. o próprio peixe-boi da Amazônia, o lobo-guará do Pia~ 
nalto Central, o tatu-canastra, o pirarucu, a ariranha, o jacaré, além 
de inúmeras espécies de pâssaros que estão em franco desapareci
mento. 

Urge. pois que se promovam amplas campanhas de esclareci
mento junto aos estabelecimentos de ensino, aos setores voltados 
para a preservação do meio ambiente, em defesa da fauna brasilei
ra. A exemplo do 21 de setembro dedicado à flora, poder-se-â come
morar o dia da fauna a 22 do mesmo mês, completando-se assim o 
que se poderia, chamar de "semana ecológica". 

3. Em princípio, esta Comissão vem se manifestando contrariamente a 
projetas de instituiçãp de dias comemorat~vos de atividades ou de classes, 
partindo, entre outros motivos, da presunção de que, a dar-se acolhimento 
às numerosas medidas desse gênero que foram e continuam ser propostas, 
acabar-se-ia por tirar-lhes a colimada significação, acumulando-as entre as 
datas - e não poucas - jâ reservadas, no calendário, para comemorações 
festivas. 

4. Todavia, em 1978, foi admitida uma exceção a esse comportamento, 
quando esta ComissãO aprovou parecer favorável à instituição do "Dia Na
cional da Pecuária", tendo em vista não tratar-se apenas de comemoração, 
senão tambêm de oportunidade para promoções e divulgações indispensâveis 
ao desenvolvimento de uma atividade essencial para a sobrevivência do País e 
possivelmente de boa parte da humanidade. 

5. Ora, sendo evidente a analogia entre as razões justificativas daquele 
projeto e as do atuafmente em exame, que, além disso, viria completar o al
cance da comemoração já decretada para a defesa da flora, opinamos pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n~' 296, de 1979. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1980. -João Calmon, Presidente 
Adalberto Sena, Relator- Jutahy Magalhães- Aloysio Chaves- Aderbal 
Jurema. 

PARECERES N•S 576, 577 E 578, DE 1980 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 6, de 1980 (n' 1.523-B, de 

1979, na Câmara dos Deputados), que "dá nova redação ao caput do 
artigo 211 da Lei n~' 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que autorizou a 
constituição da Companhia Imobiliária de Brasília- TERRA CAP, e 
acrescenta parágrafo, renumerando os demais". 

PARECER N• 576, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O presente Projeto de Lei,- encaminhado ao Congresso Nacional pelo 
Presidente da República, tem por escopo respaldar legalmente a aplicação de 
recursos que têm sido feitos peJa Companhia Imobiliária de Brasília- TER
RACAP, a qual, com competência para ''a execução das atividades imobi
liárias de interesse do Distrito Federal", absorve tarefas jurídicas não clara
mente correspondidas na lei, ou não harmõnicas com a legislação vigente. 

Na Exposição de Motivos aceita pelo Senhor Presidente da República, 
registra, num dos seus trechos, o Senhor Governador do Distríto Federal, ex· 
plicitando a solução até agora encontrada para a movimentação financeira da 
TERRACAP: 

"A aplicação desses recursos vem originando convênios entre 
aquela Companhia e Companhia de Água e Esgotos de Brasília -
CAESB, Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, e o 
próprio Distrito Federal. Esses investimentos poderão proporcio
'nar, em alguns casos, para a TERRACAP, posterior retorno com a 
conseqtiente participação acionáría desta no capital de empresa be
neficiada. Tal participação, entretanto, não está prevista na Lei n9 
5.861, de 12 de dezembro de 1972, citada, e o mesmo ocorre com a 
Lei das Sociedades por Ações, que não se refere, em qualquer de 
seus dispositivos, às empresas públicas, mas tão·somente às Socie
dades de Economia Mista. 
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Nessas condições, a presente providência legislativa, além de 
explicitar o conteúdo do artigo 29 da Lei n9 5.861, de 12 de de-
zembro de 1972, atende também às perspectivas da referida partici
pação." 

A matéria foí amplamente debatida nas Comissões TéCnicas da Câmara 
dos Deputados, tendo recebido emendas das Comiss-ões de Constituição e 
Justiça, do Interior e de Finilnças, prevalecendo no Plenário daquela Casa do 
Congresso o Substitutivo da Comissão do Interior, em cujo bojo ficou abriga
da a emenda da Comissão ·de Constituição e Justiça. 

Na verdade, parece-me ser o Substitutivo aprovado a solução melhor en
contrada p._ara se atender à boa técniciClegislativa· de um Projeto de Lei. 

A proposição, afinal, não almeja senão um acréscimo ao final do caput 
do art. 29 e do parágrafo (que se tornou o 19 do Substitutivo) da mencionada 
Lei no 5.861/72, institucionalizando na TERRACAP finalidades que essa 
Companhia já vem executando através da realização de obras e serviços de 
infra-estrutura e de viação. 

Isto posto, nada tenho a objetar quanto àjuridic_idade e constitucionali
dade do Projeto sob e_xame, razão pela qual opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissõe_s,.26 de março de 1980. Henrique de La Rocque, Presi
dente - Murilo Badaró, Relator - Hugo Ramos - Bernardino Viaria -
Aderbal Jurema- Amaral Furlan- Almir Pinto- Helvídio Nunes- Àloy
sio Chaves. 

PARECER No ~7, DE 1980 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Passos Pôrto 

O projeto que passa a ser examinado pretende modificar o art. 29 da Lei 
n9 5.861, de 12 de dezembro de 1972, dando~lhe nova redação ao caput, 
acrescentando~ lhe novo parágrafo primeiro e renumerando-lhe os demais pa
rágrafos. Para que se possa melhor observar a modificação proposta ao caw 
put, basta o confronto do texto_ vigente com a redação d~ projeto: 

Redat;ão vigente: 

Art. 29 O Govern_o do Distrito 
Federal é autorizado a constituir a 
Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP, para suceder a NOVA
CAP, assumindo-lhes os direitos e as 
obrigações', na execução das ativida
des imobiliárias de interesse do Dis
trito Federal, objeto de utilização 
aquisição, administração, disposição 
incorporação, oneração _ou __ alienação 
de bens. 

Redação proposta no Substitutivo 
da Câmara dos Deputados 

.. Art. 29 O Governo do Distrito, 
Federal é autorizado a constituir a 
Companhia Imobiliária de Brasília
TERRA CAP, para suceder a NOVA
CAP, assumindo~lhes os direitos e as 
obrigações, na execução das ativida~ 
des imobiliárias de interesse do Dis
trito Federal, objeto de utilização, 
aquisição, administração, disposição, 
incorporação, oneração ou alienação 
de bens, assim com o a realização de 
obms e serviços de infra-estrutura, e 

--------------1 obras viárias no Distrito Federal vin

Notas: 
J9- O§ 1" terá idêntica redação à do 

~ 2? do projeto. 
29- O § 2'~ corresponderá à redação 

do § Jo do projeto .. 
39- O § 3'~ corresponderá à redação 

do § 4•; e 
4~>- O § 4'~ corresponderá a redação 

do § so. 

culadas às suas finalidades essenciais. 

§ Jo A TERRACAP poderá ce
lebrar convênios e contratos com a 
administração díreta e indircta do 
Distrito Federal no caso desses serem 
celebrados com empresas públicas e 
sociedades de economia mista; e se 
houver o retorno correspondente, 
com autorização das respectivas As
sembléias Gerais, a TERRA CAP po
derá recebê-lo em ações, ressalvada a 
participação de 51% (cinqüenta e um 
por cento), no mínimo, do Distrito 
Federal, bem como a proporcionali
dade do capital social do Distrito Fe
deral e da União Federal na Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil - NOVACAP. 

§ 20 Do Capital inicial da TER
RACAP caberá..51% (cinqUenta e um 
por cento) ao Distrito Federal e 49% 
(quarenta e nove por cento) à União e 
será representado pelo valor dos bens 
que lhe forem incorporados por des-

Rl•da..:àu propo ... ta no SuhsEituti'o 
d~1 ( 'ãm:ua Uo~ Dl'ptll:lUU') 

membramento do oatrimônio da NO
V ACAP, bem c1. ·J pelos recursos 
transferidos à nova empresa. 

§ 3'~ No tocante ao pessoal que lhe 
for distribuído e cujos direitos são 
resguardados, a TERRA CAP substi
tuirá a NOVACAP de pleno direito 
nas respectivas relações de emprego. 

§ 49 Permanecerão com a NOVA
CAP os bens destinados a suas insta
lações e serviços, mantidas no capital 
remanescente à proporção de 51% 
(cinqüenta e um por cento) do Distri
to Federal e 49% (quaÍ'enta e nove por 
cento) da União. 

§ 5'~ Competirá ao Governador do 
Distrito Federal: 

a) designar a comissão que proce
derá ao inventário e avaliação dos 
bens da NOV ACAP para os efeitos 
deste artigo, bem como o represen
tante do Distrito Federal que convo
cará a assembléia geral de consti
tuição da TERRACAP; 

b) aprovar a distribuição do pes
soal da NOV ACAP entre esta e a 
TERRACAP." 

A proposição é de autoria do Poder Executivo, e foi submetida ao Con
gresso Nacional nos termos do art. 51 da Constituição, acompanhada de ex
posição de motivos, em que o Governador do Distrito Federal põe em relevo 
os seguintes pontos: 

1 -a alteração proposta resulta de entendimentos entr(;( a TERRACAP 
e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

2- a providéncia foi aprovada pela Assembléia Geral E_xtraordinãria 
da TERRACAP, realizada no dia 20 de agosto de 1977; 

3- o objetivo da proposição é oferecer o respaldo jurídico à TERRA
CAP, no que se refere à aplicação de recursos em atividades imobiliárias de 
interesse do Distrito Federal; 

4- no momento, a aplicação de tais recursos vem sendo feita mediante 
convênios com a Companhia de Água e Esgotos de Brasília; 

5-os investimentos aludidos poderão proporcionar, em alguns casos, 
para a TER RACAP, posterior retorno, com a conseqüente participação acio
nária no capital da empresa responsável por loteamentos que receberem 
obras complementares indispensáveis (redes da água, luz e esgotos). 

O projeto foi aprovado pelas Comissões e pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados nos termos do substitutivo oferecido pela Comissão do Interior. 
Nesta Casa, já opinou a douta Comissão de Constituição e Justiça, que nada 
opôs, sob os aspectos constitucional e jurídico. 

De acordo com o novo parágrafo primeiro, a TERRACAP poderá ce
lebrar contratos e convênios com a administração direta e com entidades 
compreendidas na administração indireta do Distrito FederaL 

A proposição, na verdade, traz benefícios à TERRACAP que, atualmen
te, realiza trabalhos essenciais sem qualquer retorno do capital investido. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei, com a re~ 
dação adotada no refedd_o __ substitutivo, como chegou ao Senado. 

Sala das Comissões,8 de maio de 1980.- Lázaro Barboza, Presidente
Passos Pôrto, Relator - Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Adalberto Sena 
- José Guiomard - Saldanha Derzi. 

PARECER N' 578, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Lázaro Barboza 

De iniciativa do Poder Executivo, vem a exame desta Comissão de Fi~ 
nanças o Projeto de Lei que "dá nova redação ao caput do artigo 29 da Lei n'? 
5.861, de 12 de dezembro de 1972, que autorizou a constituição da Compa-
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nhia Imobiliár1a de Brasília- TERRACAP, e acrescenta parágrafo, renume
rando os dcmªis". 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos 
do Senhor Governador do Distrito Federal que assim justifica a modificação 
legal: 

.. A presente providência legiSTátíva- tem -por objetivo alteração 
do artigo 2• da Lei n' 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que autori
zou a constituição da Companhia Imobiliãria de Brasília - TER
RACAP. 

Após os entendimentos firmados com a douta Procuradoria 
Geral da Fazenda Nadona1, que jã manifestou sua concordânda a 
respeito da anexa minuta de Anteprojeto de Lei, venho submeter a 
mesma à apreciação de Vossa Excelência. 

Trata-se de medida aprovada pela Companhia Imobiliária de 
Brasília- TERRA CAP, em sua 23,: Ass~mbléia d-era] Extraordi
nãria realizada em 20 de agosto de 1977. 

O objetivo da presente providência é dar àquela Companhia o 
necessária respaldo legal para ap[ícação de recursos, face ao dispos
to na Leí n9 5.861, de 12 de dezembro de 1972 que, em seu artigo 29, 
determinou a competência da TERRACAP para " a execução das 
atividades ímobiliãrías de interesse do Distrito Federal". Face às de
terminações contidas no Decreto-lei n"' 58, de 10 de dezembro de 
!937, os loteamentos imobilíários- deverão receber obras comple
mentares indispensáveis a todos os loteamentos urbanos compreen
dendo completa urbanização que se traduz em redes de água, luz e 
esgoto. 

A aplicação desses recursos vem originando convênios entre 
aquela Companhia e a Companhia de Água e Esgotos de Brasília
CAESB, Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOV ACAP, e o 
próprio Distrito Federal. Esses investimentos poderão proporcio
nar, em alguns casos, para a TERRACAP, posteriOr retorno com a 
conseqüente pa.rtidpação--acionátia desta no capital da empresa be
neficiada. Tal participação, entretanto, não está prevista na Lei n9 
5.86_1, de 12 de dezembro de 1972, citada, e o mestno ocorre com a 
Lei das Sociedades por Ações, que não se refere, em qualquer de 
seus dispositivos, âs empresas públicas, mas tão-sornenteàs Socieda
des de Economia Mista." 

Na Câmara dos Deputados, a proposição mereceu aprovação do Ple· 
rp.t'"ío .,pôs ser ampl::~mente apreciada nas Comissões de Constituição e Jus
tiça. do Interior e de Finanças. Foram oferecidas emendas, tendo prevaleci
do, em Plenário, o Su 1~ .... titutivo da Comissão do lnterior~ dentro do qual ficou 
absorvida a emenda da Comissão de constituição e Justiça. 

Realmente, o Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados 
constituí-se na melhor solução para dar boa técnica legislativa ao projeto. 

Sob o aspecto financeiro, vale ressaltar que o projeto objetiva dar respal
do legal à TERRACAP, para que esta participe do Capital Social de empre
sas públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, como for
ma de fazer retornar recursos aplicados mediante convênios com tais empre
sas. 

O acréscimo que se pretende no artigo 29 da Lei no;o 5.861, de 12 de de
zembro de 1972, institucionaliza, na TERRACAP, atividades que ela já vem 
exercendo com a realização de obras e serviços. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 1980- Saldanha Derzi, Presidente 

eventual - Lãzaro Barboza, Relator - Tancredo Neves- Amaral Furlan -
Henrique de La Rocque- Jorge Kalume- Lomanto Júnior - Affonso Ca~ 
.tnargo - José Richa. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
LISTA N• 3, DE 1980 

EM 28 DE JUNHO DE 1980 

Manifestações sobre Projetos: 

- da Câmara Municipal de Bambui-MG, manifestando-se favoravel
mente à Proposta de Emenda à Constituição n'il 16/80; 

-da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, pela rejeição 
do Projeto de Lei do Senado n• 333f79; . 

-do Sr. C lavem Araujo- Belo Horizonte-MG, ped~ndo a aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n"' 65j79; 

-da Prefeitura Municipal de ltambacuri-MG, manifestando-se favQra
veimente à Proposta de Emendu à Constituição n9 16/80; 

-da Federação Nacional dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e 
Revistas-DF, manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n• 146f78; 

-da Associação Brasileira de Listas Telefônicas-ABL-DF, pela rejeição 
-do f>'rojeto de Lei da Câmara nO? 81/77; 

- da Câmara Municipal de Goiânia-GO, solicitando a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n' 37/80; 

-da Confederação Nacional da Indústria-RJ, apresentando sugestões 
ao Projeto de Lei do Senado nO? 164j75 e, também, o seu voto contrário à 
aprovação dos Projetos de Lei do Senado n•s 99/79; 156f79; 220(79; 274/79; 
285/79; 290/79; 324/79; 356/79; 366f79; 7/80; 11/80; 57/80; 63/80; 67/80; 

-da Câmara Municipal de Mogi-Guaç.u-SP, pela aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n• 128/80; 

-da Prefeitura Municipal de Rio Claro-SP, manifestando-se favoravel
mente à promulgação da Proposta de Emenda à Constituição n9 24/80; 

-da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, manifestando
se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n"' 224/79; 

- da Abril S.A. Cultural e lndustriai-SP, apresentando sugestões ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 146/78; 

- da Associação Nacional das Empresas de Transportes Rodoviários de 
Carga-SP. manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 42J79; 

~da Associação dos Advogados de São Paulo, apresentando sugestões 
ao Projeto de Lei do Senado n• 265f79. 

Manifestações favoráveis à Proposta de Emenda à Constitui~ào n<:> 51, de 
1980: 

-da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema-A L; 
-da PrefeitUra Municipal de Mar Vermelho-A L; 
-da Prefeitura Municipal de Capela-A L; 
-da Prefeitura Municipal de Pass() de Caragibe-AL; 
-da Prefeitura Municipal de Traipu-AL; 
-da Prefeitura Municipal de Maragogi-AL; 
-da Prefeitura Municipal de Ituaçu-BA; 
-da Prefeitura Municipal de lbipitanga-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Mortugaba-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Po.ções-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Alagoinhas-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Tanhaçu-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Mirangaba-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Catu-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Serrinha-BA~ 
-da Prefeitura Municipal de Salvador-BA; 
-da Prefeitura MuniciPal de Ibiratáia-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Itiruçu-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Botuporã-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Floresta Azui-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Uibaí-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Jaguarari-BA; 
-da Prefeitura Municipal de São Felix-BA; 
-da Prdeitura Municipal de São Miguel das Matas-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Muniz Moreira-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Sapeaçu-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Macajuba-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Itagi-BA~ 
-da Prefeitura Municipal de Brejões-BA; 
-da PrefeitUra Municipal-de Sebastião Laranjeiras-BA; 
-da Prefeitura Municipal de Ipaumirim-CE; 
-da Prefeitura Municipal de Chavai-CE: 
-da Prefeitura Municipal de Santa Quítéria~CE; 
-da Prefeitura Municipal de Iguatu-CE; 
-da Prefeitura Municipal de Anchieta-ES~ 
-da Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES; 
-da Prefeitura Municipal de Domingos Martíns-ES; 
-da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis-GO; 
.=._da Prefeitura MuniCipal de Nazario-GO; 
-da Prefeitura Municipal de Paranã-GO; 
-da Prefeitura Municipal de Corumbá-GO; 
-da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Goiãs-GO~ 
-da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Goiãs-GO; 
-.:.:..._da Prefeitura Munic_ipal de Poção de Pedra-MA; 
-da Prefeitura Municipal de Eugênio Barros-MA; 
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-da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba-MA; 
-da Prefeitura Municipal de Cuiabá-Mr; 
-da Prefeitura Municipal de Angélica-MS; 
-da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul-MS; 
-da Prefeitura Municipal de Bataiporã-MS; 
-da Prefeitura Municipal de Bonito-MS; 
-da Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS; 
-da Prefeitura Municipal de Nova Andradina-MS; 
-da Prefeitura Municipal de Jardim-MS; 
-da Prefeitura Municipal de João Pinheiro-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Uberaba-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Curvelo-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre-MO; 
-da Prefeitura Munidpal de Sete Lagoas-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Corinto-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Monte Belo-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Diamantina-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Varginha-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Muriaé-MG; 
--da Prefeitura Municipal de Aimorés-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Ãguas Formosas-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Serro-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Nova Era-MG; 
-da Prefeitura Municipal de João Monlevade-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Bambuí-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Ubá-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Almenara-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Candeias-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Caxambu-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranafba-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Araxá-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Leopoldina-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Nova Era-MO;-
- da Prefeitura Municipal de Montes Claros-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Monte Azul-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Água Boa-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Guidoval-MO; 
-da Prefeitura Municipal de Guidcema-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Paraisópolis-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Caeté-MG; 
-da Prefeitura Municipal de Belém-PA; 
-da Prefeitura Municipal de Prainha-PA; 
-da Prefeitura Municipal de São João do Cariri-PB; 
-da Prefeitura Municipal de Princesa lsabei-PB; 
-da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB; 
-- da Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB; 
-da Prefeitura Municipal de Arara-PB; 
-da Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB; 
-da Prefeitura Municipal de Rio Tinto-PB; 
-da Prefeitura Municipal de Aroeiras-PB; 
-da Prefeitura Municipal de Cambará-PR; 
-da Prefeitura Municipal de Nova Esperança-PR; 
- da Prefeitura Municipal de Jacarezinho-PR; 
-da Prefeitura Municipal de Cornelio Procópio-PR; 
-da Prefeitura Municipal de Arapongas-PR; 
-da Prefeitura Municipal de Inácio Martins-PR; 
-da Prefeitura Municipal de Palmas-PR; 
-da Prefeitura Municipal de Curitiba-PR; 
-da Prefeitura Municipal de Santa Mariana-PR; 
- da Prefeitura Municipal de Campo Mourão-PR; 
- da Prefeitura Municfpal de Riacho das Almas-PE; 
-da Prefeitura MuilÍcipal·ae--Ribeirão-PE; 
-da Prefeitura Municipal de Umoeiro-PE; 
-da Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu-RJ; 
-da Prefeitura Municipal de São Fidelis-RJ; 
-da Prefeitura Municipal de Bom Jardim-RJ; 
-da Prefeitura Municipal de Natal-RN; 
-da Prefeitura Municipal de Nisia Floresta-RN; 
-da Prefeitura Municipal de Antonio PradO-RS; 

-da Prefeitura Municipal de Santo Augusto-RS; 
- da Prefeitura Municipal de Bagé-RS; 
-da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha-RS; 
-da Prefeitura Municipal de Planalto-RS; 
- da Prefeitura Municipal de Pedro Osório-RS; 
- da Prefeitura Municipal de Rio Grande-RS; 
-da Prefeitura Municipal de Soledade-RS; 
-da Prefeitura Municipal de Joaçaba-SC; 
-da Prefeitura Municipal de Treze Tílias-SC; 
-da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul-SC; 
-da Prefeitura Municipal de Itapema-SC; 
-da Prefeitura Municipal de Três Barras-SC; 
-da Prefeitura Municipal de Capinzal-SC; 
-da Prefeitura Municipal de Muritinga do Sul-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Cajobi-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Serra Azul-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Capão Bonito-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Monte Alto-SP; 
- da Prefeitura Municipal de Assis-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Mairiporã-SP; 
-da Prefeitura MunicipaJ de Itu-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Serrana-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sui-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Rio Claro-SP; 
-da Prefeitura Municipal de- São Pedro do Turvo__:-SP; 
- da Prefeitura Municipal de Birigui"""":""SP; 
- da Prefeitura Municipal de Embu-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Suzano-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Taguaí-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista-S?; 
-da Prefeitura Municipal de São José dos Campos-SP; 
-da Prefeitura Municipal de São Carlos-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Piracicaba-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Suinaré-SP; 
-da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP; 
-da Prefeitura Municipal de S"allo-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Mauá-SP; 
- da Prefeitura Municipal de Laranjeiras-SE. 

lvtanifestações contrárias à legalização do aborto no Brasil: 

-da Câmara Municipal de Bom Sucesso--...:.PR; 
-da Câmara Municipal de Londrina-PR; 
- da Câmara Municipal de Carlos Barbosa-RS; 
- da Câmara Municipal de Andradina-SP; 
-da Câmara Municipal de Barbosa-SP; 
-da Câmara Municipal de Bilac-SP; 
-da Câmara Munidpal de Bragança Paulista-SP; 
-da Câmara Municipal de Ibaté-SP; 
-da Câmara Municipal de Lençóis Paulista-SP; 
-da Câmara Municipal de Mauá-SP; 
-da Câmara Municipal" de Nhandeara-SP; 
-da Câmara Municipal de Penápolis-SP; 
-da Câmara· Municipal de Santa Isabel-SP; 
-da Câmara Municipal de Chapecó--SC. 

Dfversos: 

-da Câmara Municipal de Anápolis-GO, solicitando que seja devol
vida àquela cidade, a sua autonomia política; 

-da Câmara Municipal de Andradina-SP, protestando contra a exor
bitância do aumento da taxa de aferição de balanças; 

-da Câmara Municipal de Piracicaba-SP, protestando contra as 
constantes majorações do preço da gasolina. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Do Expediente lido consta o Pro
jeto de Lei da Câmara n"' 39, de 1980, que receberá emendas,-perante a comis
são a que foi distribuído, durante cinco sessões ordinárias, nos termos da alí
nea b, do inciso II, do artigo 141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Através do Aviso n' 135, de II de 
julho de 1980, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União encami
nhou ao Senado cópias das atas das sessões em que foram tomadas decidões 
aplicando sanções aos responsãveis que discrimina. 
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O expediente foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Finanças, 
para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu as Mensa
gens n•s !54 a 1~7 (n•s 259 a 298/80, na origem), de 8 e !O~ de julho d~o corren
te ano, peJas quais o Senhor Presideote da República, nos termos do disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda para que o Governo do Estado do Rio Gran
de do Norte, as Prefeituras Municipais de Aracaju (SE). Cuiabá e Barra do 
Garças (MT), Rolândia e São José dos Pinb.ais {PR), Santo Antônio da Ale
gria, São Carlos, Votorantm, Americana, Guarujã, Igarapava, Limeira, Lou
,'eira, Orlândia, Presidente Prudt':nte, Rancharia e São João da Boa Vista 
(SP), Três Lagoas (MS), Cajazeiras (PB), Currais Novos e Natal (RN), Goia
nésia (GO), Ilhéus e Irecê (BA), Palhoça (SC) e Poços de Caldas (MG), e a 
Empresa de Urbanização do Recife- URB, o Hospital Municipal Henrique 
Lages, de Laura Müller (SC), a Empresa de Desenvolvimento de Limeira 
S.A.- ENDEL, e a PRUDENCO- CIA Prudentina de Desenvolvimento 
de Presidente Prudente (SP), sejam autorizados a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução 62/75, desta casa, e possam rea
lizar operações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicação que 
será lida peJo Sr. J9-Secretário. 

E lida a seguinte 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Luiz Viana Filho 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
O sigriatário deste, de conformid-ade com o Ato n9 1, de 10-3-80, da 

MeSa Diretora do Senado FCderal, tendo em vista a não-fOrmalização do pedido 
de registro provisório do Partido dos Trabalhadores, ienuncia à Lide
rança de seu Bloco nesta Casa e solicita a Vossa Ex1:elênciã. a sua transferên
cia para o Bloco Parlamentar do Partido-do ·Movu ,entO-Democrático Brasi
leiro- PMDB, a partir da presente data. 

Senado Federal, 8 de julho de !980. - Her.rfque Santi!lo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai ?, publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 304, DE 1980 

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

nos Anais do Senado Federal, da saudação feita pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, ao Papa João 
Paulo II, na Base Aérea, quando da sua chegada em Brasília, no dia 30 de ju
nho, e a resposta de Sua Santidade ao Senhor Presidente da República. 

Sala das Sessões, J9 de agosto de 1980. - Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N• 305, DE 1980 

Senhor Presidente, 
Nos lermos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro- a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, e por Sua 
Santidade o Papa João Paulo II, no Palácio do PlanaltO, no dia 30 de junho 
de 1980. 

Sala das Sessões, I• de agosto de !980. - Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N• 306, DE 1980 

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

nos Anais do Senado Federal, da sa!Jdação feita pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente Lopez Portillo, e o agradecimento do Presidente dos 
Estados Unidos Mexicanos, no jantar realizado no dia 28 de julho, no Palãcio 
do I tamarat y, -- -

Sala das Sessões, I• de agosto de 1980. - Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N• 307, DE !980 

Senhor Presidente, 

29 de junho, pelos Excelentíssimos Senhores Prc:;sidentes João Baptista Fi
gueiredo, do Brasil. e Lopez Portillo, dos Estados Unidos Mexicanos. 

Sala das Ses_sões, 1"' de agOsto de 1980. - Lourival Baptista. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o art. 233, § I•, do 
Regimento Interno, os requerimentos serão publicados e submetidos ao exa
me da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, projeto de lei que seiá lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o segufnfe 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 176, DE 1980 

Cancela penas imp-ostaS ao ex~Govefnador dç São Paulo Adhe
mar Pereira de Barros, determina a devolutão das condecoratões na
cionais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusào nos qua
dros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'>' São ca-nceladas as penas de cassação de mandato e suspensão de 
direitos políticos impostas ao ex-Governador Adhemar Pereira de Barros 
pelo Decreto de 4 de junho de 1966 e publicado no Diário Oficial de 6 deju

-nho do mesmo ano. 

Art. 29 São restituídas ao ex-Governador Adhemar Pereira de Barros 
todas as condecorações nacionais, civis e militares, que foram retiradas. 

Art. 39 Proceder-se-ã à reinclusão do seu nome nos quadros das ordens 
honoríficas, civis e militares, dos quais tenha sido excluído. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data _de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificatão 

Com o melhor critério de justiça, o Congresso Nacional aprovou o Pro
jeto de Lei do Senado nQ 239(79, de autoria do eminente representante doEs
tado das Minas Gerais, Tancredo Neves, que cancelou as penas de cassação 
de mandato e suspensão de direitos- políticos do ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, restituindo-lhe todas as condecorações nacionais, ci
vis e militares que lhe foram retiradas. 

Ademais determinou o Projeto que se transformou em Lei a reinclusão 
de seu nome nos quadros das ordens honoríficas, civis e militares dos quais ti
nha sido excluído. 

A Nação recebeu com aplauso unânime a decisão do seu Poder Legisla ti-
vo. 

Nada mais justo agora, que nos mesmos termos seja a sua manifestação 
quando o presente Projeto de Lei ê apresentado visando a mesma reparação 
moral para o grande brasileiro que foi Adhemar Pereira de Barros, Governa
dor do Estado de São Paulo, por duas vezes, por decisão soberana do seu 
povo e seu interventor numa oportunidade, assim como Prefeito da Capital, 
escolhido por via eleitoral direta. 

São Paulo muito lhe deve na sua visão de estadista, prevendo a sua gran
deza com a realização de obras como o Hospital das Clínicas, que construído 
há quarenta anos, é ainda hoje a maior e mais categorizada unidade hospita
lar da América Latina. Lançou-se na interligação do Estado construindo es
tradas, que superando o tempo, persistem em sua alta utilidade e fundamen
tal importância para a coletividade paulista, tais como as Vias Anchieta e 
Anhangüera. A sua ação se fez sentir de forma marcante no setor educacional 
dando maior destaque à atividade universitária. 

Em nenhum ponto de vivência coletiva faltou a sua acuidade e atenção. 
Foi um grande democrata, fundador do Partido Social Progressista, cuja fi
nalidade era o exercício da verdadeira democracia social. Sendo sem favor 
um líder nacional da maior expressão, foi candidato à Présidência da Re
pública em duas oportunidades, em ambas tendo significativa votação. 

Mais do que nunca a Pátria precisa da concórdia de todos os seus filhos e 
de gestos que engrandeçam os responsãveis pelo seu destino. Em nada dimi
nui o poder revolucionário a revogação do ato da sua cassação e suas conse
qüências. 

Lontra ele não foi instaurado qualquer procedimento penal-militar. A 
sua cassação foi assim tipicamente política. Urge anulã-la. 

Sala das Sessões, }9 de agosto de 1980.- Henrique de La Rocque
Amaral Furlan. 

DECRETO A QUE SE REFERE O PROJETO 

DECRETO DE 4 DE JUNHO DE !966 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e, 
nos Anais do Senado Federal, da declaração conjunta assinada no último di.a usando da atribuição que lhe confere o artigo 1 S do Ato Institucional número 
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2, de 27 de outubro de 1965, resolve slJspender por dez (lO) anos os direitos 
políticos de Adhemar Pereira de Barros. 

Brasília, 4 de junho de 1966; 1459 da Independência e 789 de República. 
- H. Castello Branco - Mem de Sá. 

(À Comissão de COnstituição e Justiça.} 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto serã publicado e reme
tido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 308, DE 1980 

Nos termos do artigo 36 da Constituição, com a redação que lhe foi dada 
pela Emenda Constitucional n9 13, requeiro prorrogação de licença para tra
tamento de saúde, por mais 120 (centO-e vinte) dias, a partir de 30-7-80 até 
26-11-80, a fim de alcançar total restabelecimento, conforme atestado médico 
anexo. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1980. -' Benedito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento fica concedida a prorrogação da licença solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência convoca sessão 
conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 _minutos, no plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de lei no 12, de 1980-CN, 
que altera dispositivos da Lei no 5.821, de lO de novembro de 1972, que dispõe 
sobre as promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu a Mensa
gem no 188, de 1980 (n' 319/80, na origem), de 31 de julho do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art, 
42. item VI, da Constituição, Submete ao Senado proposta do Senhor Minis
tro de Estado_ da Fazenda para que o Governo do Estado da Bahia seja auto
rizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da Reso
lução 62/75, desta Casa, e possa realizar operação de crédito para o fim que 
especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Economia e de Constituição 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Durante o recesso a Presidência 
designou os Senhores Senadores Alexandre Costa e LoiJiival Baptista para 
representarem a Mesa Diretora na solenidade de assinatura do convênio ce
lebrado entre o Senado Federal'e a University oTNew York, em Albany, nos 
Estados Unidos da América. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz viana) --A Presidência comunica ao Ple
nário que, durante o período de recesso, recebeu comunicações da Senhora 
Senadora Eunice Michiles e do Senhor Senador Amaral Furlan, de viagem ao 
exte.rior, em carãter particular. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

O Convênio recentemente assinado em Albany, Capital do Estado de 
Nova Iorque, USA, a 18 de julho próximo passado, entre o Senado Federal e 
a State University of New York at Albany, merece registro especial como 
auspiciosa iniciativa destinada ao desenvolvimento cultural e aperfeiçoamen
to técnico dos quadros de direção, assessoramento especializado e servidores 
categorizados desta Casa do Poder Legislativo, nos parâmetros de uma pro
gramação gradual de modernização institucional de que é lícito aguardar, a 
curto prazo, os melhores resultados. 

Coube-me a insigne honra de, conjuntamente com o nobre Senador Ale
xanci· .. Costa, representar o Senado Federal na solenidade da assinatura do 
magno Convênio, coadjuvados pelo Diretor-Geral, Dr. Ayman Nogueira da 
Gama. 

A .. State University ofNew York at Albany" fez-se representar pelo seu 
Presidente, Vincent O'Leary, e pelos Diretores Orville Poland e Abdo Baakli
ni, da Escola de Pós-Graduação em Administração Pública e do "Comparati
ve Development Sudies Center", da Universidade. 

Os representantes brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer a es
trutura e o funcionamente da Universidade de Albany, na multiplicidade de 
seus cursos e programas originais de treinamento c especialização, pesquisa e 
divulgação, no concernente à administração dos legislativos modernos - ob
jeto de amplos, profundos e variados estudos pelos especialistas internacio
nais do "Comparative Development Studies Center". 

Ao ensejo da solenidade da assinatura do Convênio _entre o Senado Fe
deral e a "State University of New York at Albany" (SUNY-A), falaram o 
Presidente Vincent O'Leary, o Dr. Abdo Baaklini, Diretor do "Comparative 
Development Studies Center", e o Dr. Orville Poland, Diretor da ''Graduate 
School of Public Affairs", que mantém os cursos de Pós-Graduação, todos 
acentuando os aspectos positivos do Convênio e enaltecendo o nosso País, 
com expressivas demonstrações de respeito e interesse. 

As palavras do Dr. Abdo Baaklini foram sobremaneira enaltecedoras 
para o Brasil, fato particularmente importante, por ser esse emérito Profes
sor, como responsável pela Direção do .. Comparative Development Studies 
Center", da SUNY-A, autor de consagrados trabalhos no concernente aos 
problemas legislativos do mundo moderno, sendo, além disso, um autêntico 
"brazilianist", em virtude dos notáveis estudos de ciência política que já 
publicou a respeito do Brasil. 

A seguir, o Senador Alexandre Costa, 1 'i'-Secretârio, ressaltou, com 
sobriedade, a importância histórica do relacionamento entre o Brasil e os Es~ 
tados Unidos, sempre num clima de autêntica fraternidade, e acentuou as re
percussões favoráveis-do Convênio -quanto ao desempenho funcional dos que 
lograrem concluir os cursos de curta ou longa duração, nas áreas seleciona
das. 

Designado para, em nome dos representantes do Senado Federal, 
expressar-me sobre o Convênio, teci algumas considerações a respeito do seu 
conteúdo, finalidade prática, utilidade e importância intrínseca no contexto 
do int.ercâmbio cultural entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Trata-se de uma avaliação objetiva e sucinta que solicito seja incorpora
da ao texto deste meu breve pronunciamento. 

Cumpro o dever de informar que, antes de encerrar o meu sumário dis
curso perante o grande número de autoridades universitárias, professores e 
estudantes então reunidos, para a assinatura do Convênio com a SUNY -A, 
tive a grata satisfação de entregar ao Presidente Vincent O'Leary, em nome 
do Senador Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, a Medalha do Con
gresso Nacional, comemorativa da instalação do Poder Legislativo brasileiro 
em Brasflia, transferido para a Nova Capital, quando da sua inauguração, em 
1960. 

Quanto às razões determinantes da escolha da "State University ofNew 
York at Albany", SUNY-A, pelo Senado Federal, para execução do mencio
nado Convênio, podemos resumi-las no fato de que essa notável instituição 
educativa, técnica e cultural, pelo seu pioneirismo no campo das pesquisas do 
ensino e do desenvolvimento dos estudos comparativos das tecnologias dos 
legislativos modernos, através do "Comp3.raHVe Development Studies Cen~ 
ter", adquiriu reconhecimento internacional, em virtude da variedade, ampli
tude e seriedade dos cursos e oportunidades de treinamento oferecidos. 

Estudiosos, pesquisadores e diretores dos parlamentos de inúmeros paí
ses freqüentam esses cursos, inclusive os de Mestrado e Doutorado. 

É a Universidade que mais se dedica, em todo o mundo, à análise especí
fica e ao aprimoramento dos processos legislativOs, com vistas à moderni
zação do desempenho institucional e da administração dos legislativos, con
jugando programas de pesquisa, assistência técnica, educação formal e publi
cações de interesse local, nacional e internacional. 

Cerca de 15.000 alunos estão matriculados nos referidos Cursos, dos 
quais, 30% fazem cursos de pós-graduação. 

A Universidade oferece cursos de Mestrado em 46 áreas e 22 de Douto
rado, além de Certificados de Cursos Avançados em 8 áreas especializadas. 

Além do Brasil, aproximadamente 40 países mantêm convênios com a 
SUNY-A crescendo, de ano para ano, o interesse internacional decorrente de 
alta qualificação dos inúmeros cursos e, sobretudo, do exemplar funciona
mento do .. Legislative lmprovement Program ", realizado pelo "Comparative 
Development Studies Center" daquela magnífica- Universidade norte
americana. 

Fomos distinguidos com as maiores atenções, não somente pela alta hie
rarquia universitária - Presidente, DiretoreS,:- Professores da SUNY -A, 
como pelo Engenheiro Ruy Janiques, brasileiro que se encontra fazendo o 
curso de doutorado. 

São estas as condsas iri_formações que levo ao conhecimento do Senado 
da República, no final desempenho da missão que tne foi atribuída. 

Ao fazê~lo, congratulo-me com V. Ex', Sr. Presidente, e com os nobres 
Senadores, pela iniciativa do aludido Convênio, formulando votos no sentido 
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do seu êxito integral. (Muito bemt Muito bem! Palmas. O orador é cumpri
mentado.) 

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

nico, profissional e ihsliurcional do Poder Legislativo, nesta fase predomi
nante da exacerbação dos velhos e ultrapassados conceitos do .. primado do 
Poder Executivo". O grande escritor brasileiro, Euclides da Cunha, aludiu, 
certa vez, ao dilema "progredir ou desaparecer''. É, exatamente o que ocorre 
com o Poder Legislativo, na quase totalidade do mundo civilizado. 

Não existe outra alternativa fora dos caminhos da racionalização, do 
aprimoramento humano e funcional,_ da modernização administrativa, a fim 

Senhor Presidente Dr. Vincent O'Leary, Senhores Diretores Doutores de que o desempenho do Congresso Nacional, corresponda às expec~ativas de 
Osville Poland e Abdo Baaklini, Senhores Professores, Estudantes e convida- 130 milhões de brasileiros. possibilitando, destarte, o advento de um autênti
dos: co Estado de Direito Democrático, necessitando para isso, que o Poder Legis-

O Brasil vem evidenciando, nesta turbulenta conjuntura que 0 mundo es- lativo seja preparado para enfrentar os desafios de uma conjuntura mundial 
tâ vivendo, em face das crises políticas, econômicas e sociais,. cujos impactos - perturbada pela perenidade das crises que a caracterizam. 

DISCURSO DO SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM ALBANY, 
EM 18 DE JULHO DE 1980: 

atingem, sobretudo, as nações mais vulneráveis aos seus efeitos, condições pe- Senhor Presidente, 
culiares de maturidade e capacitação para enfrentar e resolver esses desafios à Senhor~ Diretores. 
sua maneira, sem precisar de importar modelos alienígenas ou recorrer a for- Infelizmente, não foi possível ao insigne Presidente do Senado Federal, 
mulações exóticas. Senador Luiz Viana Filho, comparecer a esta solenidade. 

Apesar da constelação de problemas que têm de ser resolvidos, simulta- Deve-se a esse eminente estadista, homem público dos mais respeita-
neamente, em que se destacam a escalada da inflação e a marginalização so- dos em nosso País, membro da Academia Brasileira de Letras, e ao ilustre e 
cial de vastos segmentos de sua população, 0 Brasil prossegue se expandindo operoso 19-Secretário do Senado Federal, Senador Alexandre Costa, o pros
em todos os planos e níveis, demonstrando ser, não apenas um País viável, seguimento da -Programação Especial do Senado no roteiro de sua integral 
mas surpreendentemente senhor do seu próprio destino. modernização e aggiornamento, com a assinatura deste Convênio. 

Para prestigiar o ato, ao qual é atribuído alta prioridade aquela progra-
Essa consciência de sua plena exeqUibilidade e destinação de grandeza mação, aqui estãinos presentes, dois Membros da Mesa Diretora, _Senado

decorre, não somente das suas dimensões continentais de natureza geodemo- res Alexandre Costa e Lourival Baptista, e 0 Diretor Geral do Senado, o Dr. 
gráfica, política e econômica, como das opções decisivas de suas lideranças Ayman Nogueira da Gama, para referendarmos 0 Convênio. 
pela modernização institucional das estruturas de governo e administração. · Justificam-se "que expectativas otimistas no tocante ao pleno êxito doses-

Simultaneamente, com uma preocupação absorvente pelo bem-estar ge- forços que se desenvolvem num clima de perfeito entendimento, com a conju
neralizado e pelas metas prioritârias··-da promoção humana, ao invés das ob- gação dos interesses do Senado Federal com os da SUNY -A~ instituições 
cessão ou do exclusivismo em torno do crescimento do Produto Interno Bru- que se articulam no rumo do perene aperfeiçoamento das pesquisas técnicas e 
to, o crescimento puramente económico, tanto na órbita do Poder Executivo, experiências legislativas, a serviço do bem comum. 
como no âmbito do Poder Legislativo~ concentram-se energias e recursos hu-
manos, como pré-condição para a solução adequada e l-ealista dos problemas Desejamos agradecer a acolhida que recebemos de todos em Albany' es-
nacionais. pecialmente do Presidente Dr. Vincent O'Leary e do Diretor do Comparative 

No Congresso Nacional, 0 Senado Federal antecipou-se a essa lúcida e Development Studies Center e à-êompanhia amiga desde New-York, de um 
corajosa tomada de posição, cuidando de_ modernizadr a sua estrutura a nível conterrâneo nosso, que aqui reside, tendo feito o Mestrado~ e agora o Dout_o
do funcionamento e realização de suas atribuições constitucionais, bem rado, na Universidade Ressenter Politechnic Institut, em Troy, o Engenheiro 
como estabelecendo uma programação especial voltada para o desenvolvi- Ruy Janiques. 
menta dos recursos humanos, em termos do aprimoramento cultural, técnico Antes de concluir este pronunciamento, desejo fazer chegar às mãos de 
e profissional do seu quadro de direção e assessoramento superior. Vossa Excelência, como uma lembrança e especial deferência do Senador 

Demo_nstração dessa mentalidade arejada é a programação, em pleno Luiz Viana Filho, eminente Presidente do Senado, a Medalha do Palácio do 
andamento, desde alguns anos, no campo do aperfeiçoa-mento dos serviços Congresso, em Brasília, onde funciona o Poder Legislativo brasileiro, desde 
técnicos, adminiStrativos, informativos e de pesquisa, que o Senado Federal 1960, quando foi inaugurado a nova Capítal. 
vem empreendendo, muito embora se possa ainda considerar como de mo- A todos o nosso rnu1to obrigado, esperando um dia, no Brasil, termos a 
destas proporções, o dimensionamento da referida programação. oportunidade de retribuirmos as atenções e gentilezas que aqui recebemos. 

A cooperação entre o Senado e a State University ofNew-York at Alba- 0 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)_ Concedo a palavra ao nobre Se-
ny (SUNY -A) tão bem presidida pelo Doutor Vincent O"Leary, a Gradua- nador Almir Pinto. 
te School of Public Affairs (GSPA) e o Comparative Development Studies 
Center, dirigidos com eficiência pelos Doutores Orville Poland e Abdo O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)-
Baaklini, situa-se nesse contexto, visando a cooperação nos domínios da tec-· Sr. Presiden-te e Srs. Senadores: 
nologia e da inovação legislativa. São seminários, cursos intensivos e pesqui- Não estava nas minhas cogitações uSar -da palavra na sessão plenária 
sas na órbita do aperfeiçoamento legislativo, dos quais ê lícito aguardar-sere- desta tarde do Senado Federal. Mas, em aqui chegando, o nobre colega Jorge 
sultados auspiciosos, inclusive no concernente ao treinamento em setores Kalume, com aquela fidalguia que muito o caracteriza, comunicou-me que 
como Orçamento, Pesquisas, Organização e Métodos, Administração Legis- estava inscrito, mas que, se eu- o desejasse, poderia falar em seu lugar. 
lativa, Processamento Eletrônico de Dados, Avaliação de Programas e as- De regra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senador nordestino Sefl1pre 
suntos correlatas que já beneficiaram mais de 40 funcionários do Senado Fe- tem o que falar e o que dizer nesta Casa. E hoje aqui estou para, num traçado 
dera!, do Brasil. rápido, dizer da atividade que todos desempenhamos nos nossos Estados, do 

Independentemente da permuta de informações e do intercâmbio com os Médio Setentrião Brasilejro, hoje, como ontem, assolado por terrível calam i
especialistas norte-americanos, convém acentuar que a SUNY -A funciona da de. 
como o' órgão central de um amplo sistema de associações acadêmicas e pro- Antes do recessõ já havia me ausentado desta Casa, integrando a comiti
fissionais, preocupados com o desempenho modernizado das Assembléias Va da Comissã9 de Assuntos Regionais que demandaria ao Nordeste para 
Legislativas. sentir a verdadeira situação da crise climática e, posteriormente, poder aquela 

São universalmente conhecidas e altamente conceituadas Associações Comissão ·apreSentar ao Senado Federal e encaminhar ao próprio Senhor 
que, nos Estados Unidos emergiram das UniversidaQes pioneiras no campo Presidente da RepúbHca um relatório exato do que foi visto e observado. 
das ciênciàs políticas, administrativa1ftSociais, em geral, que organizaram Daqui parflfuOs~ Sr. Presidente, com destino a Fortaleza e, mal chegada 
núcleos ou escolas, vinculadass à pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento àquela Capital, entrou a Comissão em contato com o Banco do Nordeste e 
do know-how administrativo em geral. Autênticos pólos de irradiação do pro- com a Federação das Associações das Indústrias e do Comércio do Ceará.
gresso das Ciências Administi-ãtivas-,- da Administraç-ão Pública em to- FACIC- No dia seguinte a Comissão visitou uma área irrigada do Nordeste 
dos os níveis, quase todos voltados para a inovação conCeituai, técnica e ope- lá no nosso Ceará, um projeto de icticultura, e um outro de Irrigação, deman
rativa. dando, no dia 27, ao Estado do Rio Grande do Norte, à cidade de Mossoró. 

A idéia básica que levou o Senado Federal a- prosseguir na realização Depois de uma rápida estadia em Mossoró, levamos a nossa jornada até Ao
desse programa de cooperação especial, consiste no esforço de captação dos gicos, Cerro-Corá, Currais Novos e Caicó, onde foi o nosso primeiro pernoi
talentos e das capacidades indispensáveis à modernização legislativa. A caça te. No dia seguinte, Pombal, Souza, São Gonçalo, Cajazeiras, na Paraíba; ai
aos talentos e às capacidades que possam, por sua vez, promover a aceleração cançando, ainda à noite desse mesmo dia 27, a cidade de Juazeiro do Norte, 
desse processo, nãturalmen~e cOmplexo, de aperfeiçoam-enfõ-CUlliir-ãl;-têc- onde-houve· o-segun-do pemoite.--No-dia-segu!nterumamcs para o Estado d~ 
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Piauí, passando por Fronteiras, uma pririleira cidade, a 12 km do Ceará, atin
gindo Picos ao anoitecer. Continuando a rota traçada, fomos a Teresina, re
tornando daí a Brasília. no dia 29 do mês de junho passado. 

Isso apenas um relance, porque fui designado pelos nobres colegas, Se
nadores Agenor Maria e A[berto Silva, para traçar o esboço do relatório a ser 
apreciado, antes pela Comissão de Assuntos Regionais e posteriormente, por 
esta Casa. Mas, queria, de logo. dar rápidas pinceladas sobre aquilo que nos 
propusemos fazer, nós os componentes da Comissão, que por sinal, demos 
uma prova bastante firme do nosso preparo físicO, já que fizemos Uma vi3gem 
de nada menos de dois mil quilómetros, de ônibus expresso. 

O Sr. Mauro Bcnevides (PMDB- CE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Como membro da Comissão 
de Assuntos Regionais e tendo participado apenas parcialmente daquele ro
teiro cumprido pela comitiva que, de Brasília. saiu no dia 25 de junho, desejo. 
neste aparte a V. Ex•, ressaltar a repercussão daquele trabalho desenvolvido 
pelo Senado Federal, atravês de uma comissão dos seus membros, naquela 
faixa do território -naCional. Veja V. Ex• que da comissão faziam parte não 
apenas Senadores nordestinos, mas também companheiros nossos que repre
sentam outras unidades da Federação e que ali recolheram dados, infor
mações, subsídios que considero realmente preciosos. para o entendimento corre
to, exato, da calamidade vivida por aquela faixa do território brasilei
ro. Naturalmente que quando V. Ext- e os seus outros colegas ultimarem a 
elaboração desse relatório, o Plenário dele deverá tomar conhecimento e, 
mais que o Plenário, a própria Nação cabendo às autoridades federais aco
lher as inúmeras sugestões que, certamente, constarão desse trabalho de que 
se incumbe V. Ex•, com a colaboração de outros companheiros. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Agradeço o aparte do meu 
nobre conterrâneo e colega Mauro Benevides. 

Nobre Senador, não quis adiantar os nomes dos componentes da Comis
são porque isto será feito quando da apresentação do Relatório. E como bem 
diz V. Ex•. foi uma alegria muito grande para nós, nordestinos, fazer-nos 
acompanhar de colegas ilustres de outras regiões mais felizes do que a nossa, 
porque não sofrem, ciclicamente, as intempéries de uma estiagem que nos 
traz pobreza e miséria. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando ocupei o microfone, nesta tarde, 
veio, em primeira mão, a lembrança desta estiagem, de que eu queria dar 
notícia, em traços rápidos, como afirmei de princípio. Mas, o meu maior de
sejo é justamente o de externar a minha alegria e, acredito e sei, também, dos 
Senadores José Lins e Mauro Benevides, por termos, hoje, a felicidade de 
anunciar ao Brasil e ao mundo que aquele rio, o Jaguaribe- graças às provi
dências do Governo Federal, através do Ministério do Interior, na pessoa de 
S. Ex• o Sr. Ministro Mário Andreazza, cognominado o maior rio seco do 
mundo, hoje, graças às águas do grande reservatório de Orós, está pereniza
do. 

Isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não deixará de ser motivo de alegria 
para todos nós, nordestinos e cearenses porque, de agora por diante, teremos 
aquele oásis no sertão agreste do Ceará, compreendido pelo médio e baixo Ja
guaribe, onde serão plantadas vazantes, irrigadas pelo bombeamnto da água 
do Orós que corre pelo Jaguaribe, dando vida às plantações ribeirinhas que 
sempre foram feitas pelos que habitam aquela região. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- V. Ex• me permite, nobre Senador Al
rnir Pinto? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Com o maior prazer, nobre Se
nador. 

do Orós da pessoa de Juscelino Kubitschek. Juscelino construiu o Orós duas 
vezes; quando da primeira vez, prestes estava a ser terminada a grande obra, 
um inverno daqueles que não tem medida para o Nordeste fez com que a bar
ragem, ainda não terminada, arrombasse, e, com aqUele arrombamento des
ciam as águas dos_ rios J aguaribe e todas as esperanças do povo nordestino. 
Juscelino levara a peito exatamente aquilo que havia prometido- entregãr ao 
Cea_râ_ o s_eu grande açude Orós concluído, e o fez. E para a posteridade, lá na 
barragem, no lugar bem apropriado, para quem visitá-la encontra um monu
mento em homenagem àQuele grande mjneiro e ainda maior brasileiro. 

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

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Com o maior prazer, nobre Se
nador. 

O Sr. Valdon Varjão (PP- MT)- Quero, nesta oportunidade, felicitá
lo pela magnífica atuação que teve como Secretário da Comissão que visitou 
o Nordeste e da qual tive a felicidade de fazer parte. Realmente, V. Ext- foi, 
abaixo do Presidente, podemos dizer, a pessoa que mais se· integrou com os 
números e que está mais capacitado para falar da nossa missão no Nordeste. 
Acredito que foi muito feliz a Comissão na sua missão, porque os Senadores 
que dela faziam parte capitalizaram subsídios, como este modesto Senador 
que ora fala, os quais poderão ser de grande utilidade ao dirigente da Nação e 
às pessoas responsáveis pela condução do nosso País, para minorar o sofri
mento do nosso querido Nordeste. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Eu quem agradeço a V. Ex• a 
gentileza do aparte, e devo dizer que foi uma distinção do nobre Presidente da 
nossa Comissão de Assuntos Regionais, o Senador Mendes Canale, atribuir
me a tarefa que em 1500 coube a Pera Vaz de Caminha, como escrivão da co
mitiva. Na verdade os dois outros companheiros, os Senadores Alberto Silva 
e Agenor Maria- como bem disse V. Ex' estando eu, talvez, com o maior 
número de dados, porque aquilo que podia ser anotado eu anotava, e o que 
não podia, eu pedia que me dessem as anotações - atribuíram-me a missão 
de fazer o esboço do relatório, o qual já 'está feito, tanto que vim dois dias an
tes de terminar o recesso, do meu Ceará para Brasília, para nesses três dias-
29, 30 e 31 - aproveitando a calmaria de Brasília, poder escrever tudo aquilo 
que me vinha à memória e que estava escrito nos meus alfarrábios. Creio que, 
a Deus querer, a nossa missão serâ cOroada de êxito, tanto que já sentimos al
gumas medidas que o Governo Federal há tomado, possivelmente, funda
mentadas naquelas entrevistas à imprensa nacional, por membros da Comis
são, e que refletem o verdadeiro panorama de tristeza, de aflição e de angústia 
que invade o espírito do povo nordestino. 

Sr. Presidente, com o agradecimento ao nobre Senador Jorge Kalume 
pela cessão do seu tempo, neste expediente da primeira sessão plenária após o 
recesso, quero apresentar aos meus colegas, componentes desta alta Casa do 
Congresso Nacional, os meus votos de feliz boas-vindas e êxito neste segundo 
semestre da nossa atuação parlamentar. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na madrugada do domingo passado, 27, extinguiu-se a vida daquele que 
se chamava Mohammed Reza Pahlevi. 

Por 38 anos, como imperador do 'Irã, ele sentou-se no Trono do Pavão, 
de ouro maciço, ostentando uma coroa com quase quatro mil pedras precio
sas. A fortuna que amealhou é estimada em 20 bilhões de dólares. Mas mor
reu renegado, hóspede indesejado e proibido por quase todas as nações. 

Narrando o fim desditoso do cardeal Thomas Walsey, que fora chefe do 
Governo Britânico no tempo de Henrique VIII, Shakespeare lhe :itiibui esta 
lancinante súplica: "Um velho alquebrado pelas tempestades da pompa vem 
pousar entre vós os seus ossos cansados. Dai-lhe por caridade um pedaço de 
chãol" 

Certamente era também um sirnj>les pedaço de chão, onde pousar o seu 
corpo canceroso, o que mais almejava o arquibilionârio moribundo. 

Afinal o Presidente Anuar Sadat o acolheu no Egito. Fê-lo voluntaria
mente, por iniciativa próPria", o que bem expressa sua gratidão pela ajuda fi
nanceira recebida do Xá, após a malograda Guerra do Yom Kippur, em ou
tubro de 1973. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Senador Almir Pinto, agradeço a refe
rência que V. Ex• faz ao meu nome, e queria prestar aqui minha homenagem 
à memória do Presidente Juscelino Kubitschek, o responsável maior pela 
construção do Orós. O Orós tapa o Jaguaribe, recolhe as suas águas, na 
maior barragem do Nordeste brasileiro, antes da construção de Sobradinho. 
No dizer do poeta Demócrito Rocha, ••o Jaguaribe é urna artéria aberta por 
onde escorre e se perde o sangue do Ceará". E dizia o poeta que o mar não se 
tingia de vermelho porque o sangue do Ceará é azul. Foi o Presidente Jusceli
no que construiu a barragem, o que agora o Presidente FigUeiredo, através do 
seu Ministro Mário Andreazza, abre para regularizar a vazão do rio, forne-. 
cendo água às populações ribeirinhas. Tenho certeza de que a repercussão 
desse ato é da maior importância para a zona jaguaribana do meu Ceará. 

Nesta era de império do pragmatismo, onde gratidão é anacronismo, 
causou enorme admiração a coragem de Sadat ao conceder asilo e proteção 
ao amigo em desgraça, visto que seu gesto desagradaria profundamente, 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço o aparte oportuníssi- como desagradou, ao mundo muçulmano, do qual também é parte 0 Egito, 
mo de V. Ex•, principalmente quando lembra a figura, para nós nunca esque- país carente de petróleo e, portanto, dependente dos que o tem em demasia, 
cida, de Juscelino Kubitschek. Dificil é, nobre senador, dissociar a construção justamente seus amuados irmãos islâmicos do Golfo Pérsico. 
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Verdade é que esse Anuar Sadat é um homem deveras singular. Este seu membros destaCas~, atrngidos que são também, que participam da glória 
gesto de agora faz lembrar um outro, misto de audácia e de humildade, em maior de José Sarney e de Henrique de La Rocque, pelos postos elevados que 
novembro de 1977, quando viajou a Telavive para dialOgar pessoalmente com conquistaram, sem dever a César a mínima parcela, pelo seu brilho, pelo seu 
os israelenses, inimigos milenares do seu povo. Desse modo, foi inaugurado "merechnento e pelas suas elevadas e brilhantes qualificações. (Muito bem! 
um diâlogo que, rnalgrado muitos tropeços, não mais sofreu interrupção. Palmas.) 

Para o antigo camponês que hoje governa o país dos faraós, a pior tenta
tiva é aquela que não é feita. Nisto reside, talvez, a chave dos seus êxitos. 

O Presidente Sadat fez sepultar o querido morto no próprio mausoléu 
dos reis egípcios~-com honras de Chefe de Estado. 

Por tudo isso, se não há, neste episódio, um grande morto a chorar, há 
um grande vivo a exaltar. 

Que Alâ alongue bastante a vida do seu bom servo Anuar Sadat. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Abre-se hoje, Sr. Presidente, a segunda púte da nossa Sessão Legislativa 
de 1980. E ao se abrirem os nossos trabalhos dessa sessão, há uma notícia gra
ta que a todos nos astinge e nos t~ca. ~ que, neste recesso de 30 dias, um dos 
membros da Casa foi a Içado à giór~a maior de pertencer à Academia Brasi-
leira de Letras. · 

Refiro-me ao Presidente do PDS. Senador José Sarney, ilustre repre
sentante do Maranhão, que vem de culminar a sua carreira literária com a 
poltrona sous_ {e_ CQ'l,lpole da Academia que V. Ex• honra e dignifica também. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com muito prazer. 

O Sr. Almir Pirito (PDS- CE)- Neste recesso, o Maranhão teve oca
sião de ser brindado por duas vezes: um seu filho alçado à Academia Brasilei
ra de Letras e o o.utro ao Tribunal de Contas da União. Por conseguinte, sai 
José Sarney para a Academia Brasileira de Letras e Henrique de La Rocque, 
essa figura simpática" e- querida de todos nós, para o Tribunal de Contas da 
União. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu pediria ao nobre orador que 
não concedesse apartes, porque nas breves comunicações o Regimento não os 
permite. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, estou de acordo 
com o Regimento, mas fico constrangido em negar aparte a ·nustres coleg~s. 
V. Ex• poderia, da alta magistratura que ocupa, impedir que haja essas inter-
rupções. _ 

Sr. Presidente, como o Senador que registrou aqui o aparecimento do 
volume com que José Sarney enriqueceu as letras n~cionais-com-o seu "Ma
rimbondos de Fogo", eu, que não pertenço ao seu Partido, quero dizer que 
tive a honra e a iniciativa de exaltar a poesia, o lirismo imenso que hã nas pá
ginas de José Sarney. 

Assim, Sr. Presidente, eu, que jâ tive, também, a oportunidade de regis
trar o aparecimento do "Norte das Águas", pois sou um leitor que acompa
nha, com o espírito e com o coração, as pâginas magníficas que José Sarney 
tem dado à literatura brasileira, foi com emoção muito grande que, no inte
rior do meu Estado, o rádio me levou a grata notícia de que, no primeiro es
crutínio, ele tinha conquistado a cadeira que o imortaliza na literatura brasi
leira. 

Deste modo, Sr. Presidente, desejo consignar que nesta nossa primeira 
sessão, nós Senadores, somos também tocados pela glória que o atingiu, esta 
glória que o nosso Machado de Assis disse: ~'É a glória que eleva, honra e 
consola". E isso estã em mármore no pórtico de nossa Academia. 

Portanto, quero registrar, nesta primeira sessão, a eleição de José Sar
ney, que honra a cultura do Maranhão, que honra este Senado e cuja glórfa 
também nos toca, Sr. Presidente, nos atinge, nesta eleição que foi para nós 
um motivo de emoção, satisfaÇão e de glória para todos nós Senadores. 

Quero registrar o aparte que nos deu o ilustre colega Alrnir Pinto, 
lembrando que ainda neste recesso o nosso eminente colega Henrique de La 
Rocque conquistou também uma cadeira no Tribunal de Contas da União, 
com o que ele deixa um vazio no Senado, mas conquista a glória. É uma 
glória, Sr. Presidente, que enaltece e dignifica todos aqueles que são atingidos 
por ela. 

Portanto, a Sessão Legislativa de 1980 foi uma sessão legislativa do Ma
ranhão, com essas duas conquistas que se registraram neste recesso. Esse, Sr. 
Presidente, é o registro que faço, certo de que estou fazendo o uso da palavra 

'ligeiramente Como se fosse um mandato que tivesse recebido de todos os 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA)- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra, para uma 
breve comunicação, ao nobre Senador Henrique de La Rocque. 

_ O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA. Para uma com uni· 
cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dois ou três minutos apenas, de vez que o Regimento não permite apar
tes em breve comunicação, para, em nome do Maranhão, agradecer ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso, que enalteceu esse acontecimento realmente para 
nós outros mp.ito importante, o ingresso do nobre Senador Jos_é Sarney na 
Academia Brasileira de Letras. 

Estávamos à beira do Tocantins, em Imperatriz, quando soubemos da 
sua eleição. De pronto fizemos uma ligação para o Hotel Glória e tivemos a 
satisfação de falar com o vitofi_oso. Ele era to_d_o __ satisfação. Sentia~se honrado 
com aquela escolha e com aquela opção da Academia. 

Em nome do Maranhão, do Maranhão por inteiro, a nossa solidariedade 
às palavras do já conhecido fidalgo Sen3d0r-Dirceu Cardoso, quanto a José 
Sarney. Quanto a nós outros, também muito obrigado, Senador, e esse obri
gado se estende ao meu querido companheiro Almir Pinto. (Muito bem! Pal
mas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Bernardino Viana- Helvídio Nunes~ Milton Cabral- Teotônio Vi~ 
leia - Passos Pôrto - Dirceu Cardoso -João ·catmon - Alberto Lavinas 
- Itamar Franco- Tancredo Neves- Benedito Canelas- Vicente Vuolo 
- Pedro Pedrossian - José Richa - Lenoir Vargas - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1980 

(Em regime de urgência- art. 371, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 58, de 
1980, do Senador Jorge Kalume, que estabelece norma para abertu
ra da Sessão pública do Senado Federal, tendo 

PARECERES ORAIS, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicl
dade; e 

- Diretora, favoráVeL 

A maiêria constou da Ordem- do -Dia da sessão anterior, tendo a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. ·senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1980 

Estabelece norma para abertura da Sessão Pública do Senado Fe
deral. 

O Senado Federal resolve: 

Art. lO? Fica incluído no art. 180 do Regimento Interno do Senado Fe
deral o seguinte parágrafo 19, renumerando-se os demais: 

.. § 1.., Ao declarar aberta a sessão, o Presidente proferirá as se
guintes palavras: "Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba
lhos." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 59. de 
1980 (apresentado pela Comissão de EconQmia como conclusão de 
seu Parecer n9 511, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo (SP) a elevar em CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, sele-· 



Agosto d~ 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.,.ão II) Sábado 2 3381 

centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, qua
trocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o mon
tante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 512, de 1980, da Comissão: 

de Estados e Municípios. Lamentavelmente, não temos nós, Senadores, com
petência para a iniciativa de alteração da Resolução n~' 93, porque, por urna 
incongruência da Carta Constitucional em vigor, a iniciativa de alteração des
sas exigências constantes da Resolução a cargo do Senado caberá ao Poder 
Executivo. Quando se fala, como ainda agora, na restituição de prerrogativas 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici- ao Poder Legislativo, não sei por que houve uma omissão, injustificável mes-
dade. ' mo, em relação a essa norma constitucional, que deve ser revogada, a fim de 

Em votação o projeto. 
que o Senado tenha condições de, ele próprio, estabelecer, numa resolução 
que é um ato seu, as normas que devem disciplinar a concessão de emprésti-

0 Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra para encaminhar a votação, mos a Estados e Municípios. Fica a sugestão a V. Ex•, neste aparte com que 
Sr. Presidente. vou descolorir o seu brilhante discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Bem não se abriu a segunda parte da sessão legislativa de 1980, e já volta 
à pauta de nossos trabalhos, com insistência e até com certa impertinência, 
oito pedidos de empréstimos para Estados c Municípios. 

Todos voltaram, ninguém perdeu o caminho de volta, mas também os 
pedidos de empréstimos voltaram, e voltaram com insistência maior, com re
nitência. Eles que eram dois ou três na nossa pauta de trabalho, hoje voltam 
aos magotes. Agora são oito pedidos, que atingem a dois bilhões e duzentos 
milhões de cruzeiros que serão jogados nos meios de pagamentos. Ainda 
mais: há um outro, isolado, de quarenta milhões de dólares americanos, 
como aqui se anuncia, para o Estado de São Paulo. Portanto, além dos dois 
bilhões e duzentos milhões de cruzeiros, há um pedido de quarenta milhões 
de dólares. 

Sr. Presidente, quero contar para o Senado uma estória que ouvi no meu 
Estado, de gente humilde e obscura, como somos todos nós capixabas. (Não 
apoiado!) É a estória de uma velha ferida que às vezes fica crônica, não se 
cura e parece que cessa a atividade temporariamente: é a erisipela, que lã eles 
chamam de .. esipra". Basta uma belisc"adinha qualquer na "esipra" e ela vol
ta total, se impondo ao paciente. Aqui, nós estamos com um caso de .. esi
pra''; todas as semanas, quase todos os dias, a "esipra" volta aos nossos tra
balhos. A ... esipra" são os pedidos de empréstimos daS prefeituras, dos Mu~ 
nicípios e dos Estados brasileiros. b a volta da "esipra", hoje, abrindo os nos
sos trabalhos, triunfalmente, com um pedido de um bilhão e setecentos mi
lhões de cruzeiros, e com outro ele quarenta milhões de dólares, compondo 
um quadro de oito pedidos de empréstimos. 

Sr. Presidente, já temos dito aqui na Casa, e muitos Senadores do PDS 
têm rebatido o nosso argumento, que o aumento dos meios de pagamento é 
altamente inflacionário. Não fui eu quem o disse, mas o Sr. Delfim Netto, 
neste monumental salão de conferências que o Senado inaugurou há um ano 
ou dois, respondendo_ a minha interpelação. O Sr. Ministro do Planejamento, 
Delfim Netto, o mesmo que está remetendo juntamente com o Senhor Presi
dente esses pedidos, disse: "Os pedidos de empréstimos são inflacionários". 
S. Ex• afirmou que eram inflacionários os empréstimos aos Estados e aos 
Municipios, e que regularia, de maneira que mitigasse, esses pedidos de em
préstimos. Creio que o dicionário dele é diferente do nosso; mitigar, no dicio
nário dele, é mandar mais. 

O Sr. Mauro Benevldes (PMDB- CE)- Permite V. Ex•? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Dirceu Car
doso, durante o recesso parlamentar, o jornalista José Walderley, do Jornal 
do Brasil, deteve-se na apreciação desse tema sempre focalizado por V. Ex~ 
com muito brilho e sobretudo com a preocupação de resguardar o interesse 
público. E posso dizer-lhe, neste instante, que repercutiu intensamente aquele 
estudo, exatamente pelo relacionamento de todas aquelas entidades, prefeitu
ras e Estados, que estavam reclamando a obtenção de empréstimos internos e 
externos. Recordo neste instante, para V. Ex• e a Casa, que em 1978 procurei 
promover um levantamento junto à Secretaria Geral da Mesa de todas aque
las solicitações apreciadas durante o exercício financeiro, e que beneficiavam 
prefeituras e unidades da Federação brasileira. E já naquele momento o total 
a que se atingia era verdadeiramente estarrecedor. Veio o exercício de 1979 e 
as solicitações se ampliaram; ho rnês de junho .. V. Ex' se lembra bem, chega
mos a aprovar em três dias autorização correspondente a oitocentos milhões 
de dólares. No exercício de 1980 nós assistimos ainda também surp-reendidos 
a continuidade desta avalancha de solicitações por parte de Estados e Municí
pios. Veja V. Ex• que tenho eu defendido, e sempre o faço com o apoio e a so
lidariedade decidida de V. Ex•, a alteração da Resolução n9 93, para que pelo 
menos volvamos àquela Resolução n"' 72 que adotava medidas de contenção 
indiscutivelmente mais drásticas para cercear estas solicitações continuadas 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradecemos o aparte de V. Ex•, 
que trouxe urna contribuição larga e fecunda à minha explanação. 

Devemos dizer que V. Ex• tem sido colaborador nesta trincheira que 
poucos Senadores vêm ocupando, a trincheira contra esses empréstímos, con
tra essa onda crescente de empréstimos que vai avassalando o Senado da Re
pública. 

Sr. Presidente, dizíamos nós que foi o próprio Ministro do Planejamento 
que, em respondendo a uma interpelação, nossa, numa sala contígua a este 
plenário, disse que eram inflacionários esses emp.réstimos, mas que prometia 
mitigá-los, diminuí-los. Mas a diminuição de S. Ex', Sr. Presidente, foi ao 
contrário: foi exacerbar até a onda de pedidos, foi crescer, avolumar, agigan
tar a onda de pedidos. 

Hoje temos dois bilhões de cruzeiros, e quarenta milhões de dólares. 
Sr. Presidente, queremos ajudar o Chefe do Governo a combater a in

flação, não por posição política, e sim por patriotismo, por amor ao Brasil, 
por amor aos pequenos, que são os qae sofrem mais, os que sofrem são os pe
quenos, porque todo o aumento do meio de pagamento esmag;1 e diminui o 
dinheirinho contado com que esse homem tem que comprar o pão e o leite. 

Aqui, temos contado com a colaboração - eficiente, pronta e diuturna 
- de Alexandre Costa, o 1 ~'-Secretário, que também luta conosco na mesma 
trincheira, e, ultimamente, uma conquista magnífica -José Richa, que, na 
Comissão de Finanças do Senado, exigiu também que esses pedidos atendes
sem a certas circunstâncias, que nunca foram atendidas na Casa. Vêm os pe
didos para o Senado, e aqui passam de bandeira branca, sem certos exames. 
Vamos comunicar e denunciar à Casa: já houve um pedido que, depois de 
aprovado por uma das Comissões do Senado, teve que voltar, porque fizeram 
tudo às avessas, e o Senado não poderia aprová-lo. 

Vamos dizer, se o projeto chegasse aqui, o Senado o aprovaria, mesmo 
às avessas. Depois se consertaria. 

Sr. Presidente, continuo na minha trincheira contra os empréstimos ciue 
estão aguando o poder do nosso dinheiro, esmagando as classes mais pobres 
deste País, os que vivem de salário mínimo - 40 milhões de brasileiros. 

E em favor deles que me ergo nesta Casa e pediria a atenção da ilustre 
bancada do_ Partido Democrático Social. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço verificação da votação, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação soli
citada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorom em plenário, a votação da matéria fica 
adiada para a próxima sessão. 

Pela mesma razão, deixam de sei- api-Cciados os itens 3 a 10 da pauta, 
cujas matérias estão em fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 
-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 513, de 
1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em Cr$ 
22.671.000,00 (vinte e dois milhõ~, seisCentos e setenta e Um mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 514, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justita, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 61, de 1980 (apre
sentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu o Parecer n9 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
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em Cr$ 154.66_0~329,77 (cento e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e ses.
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' 62, de 1980 (apre
sentado pela Cotriissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
Cr$ 112.334.989;83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 518, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n"' 63, de 1980 (apre
sentado pela Com1ssã<Yde Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 519, 
de 1980), que ãüfõtiZaaPrefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 520, de !980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno único, do Proejto de Resolução n' 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
CrS 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 522, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 65, de 1980 (aprew 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer q'>' 523, 
de 1980), que autoriza o Governo_ do Estado 9a B~hia a eleva.r em 
Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milh.ões, 
seiscentos e sessenta e Sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e .oitenta e 
dois centavos) o montante de sua dívida conso.lid~da, tendo 

PARECER, sob n' 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 66, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'>' 525, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a realizar ope~ 
ração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi~ 
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob no 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-10-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, comO Conclusão de seu Parecer n"' 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do EStado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob no 528, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passaremos, pois, ao item II. 

Discu-ssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 23, 
de 1977 (no 996/75, na Casa de origem), que altera a redação do art. 
147 do Decreto-lei no 5.452, de JO de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho), tendo 

PARECERES, sob nos 247 a 250, de 1980, das Comissões:"" 
-de Constituição e Justiça, (audiência solicitada pela Cernis.,. 

são de Legislação Social), pela constitucionalidade e juridicidade; 

- de Legislação Social, favorãvel, com emenda que apresenta 
de número I - CLS; e 

- de Finanças, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 
de Legislação Social. 

Sobre a mesa, emenda que serã lida pelo Sr. 1'>'-Secretãrio. 

É lida a seguinte 

EMENDA N• 2 
(de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n' 23, de 1977 (no 996-Bj75, na 
Casa de origem), que altera a redaçào do artigo 147 do Decreto-lei n"' 
5.452, de i' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

Dê~se ao art. }9 do projeto a seguinte redação: 

"Art. I' O artigo 26. da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, passa a vigorar com a seguinte redação; 

.. Art. ~6. O empregado optante ou não, que for dispensado 
sem justa causa, que deixar espontaneamente o emprego ou que 
atingir o término do contrato a prazo determinado, antes de com
pletar um ano de serviço- na ri:tesma empresa, farã jus ao pagamento 
de ferias de acordo coin o artigo 130 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, na proporção de um doze avos por mês trabalhado, 
considerando-se como mês completo a fração igua( ou superior a 
quinze dias." 

Justificação 
O projeto em exame pretende proporcionar ao trabalhador, antes de 

completar um (I) ano de serviço na mesma empresa, as férias dozeavadas, 
caso seja dispe_nsado sem justa causa ou deixe o emprego espontaneamente. 

O autor, em sua justificação, enfoca a situação sócio-económica do em
pregado no primeiro ano de trabalho, quando fica carente de maior amparo 
legal e social por estar no período de adaptação. Segundo afirma, a legis
lação atual só admite o pagamento das férias indenizatórias na hipótese de 
dispensa sem causa juSta. deixando antever que a rescisão contratual espontâ
nea não enseja o pagamento, parecendo que a posição estabelecida é sempre 
favorável aos empregados. 

O projeto em questão visava, inicialmente, incluir, na Lei 5.107/66, insti
tuidora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais uma hipótese de 
pagamento de férias antes que o empregado, optante ou não, complete um 
ano d_e serviço na mesma empresa: quando deixar espontaneamente o empre
go. 

Posteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados ofereceu emenda do seguinte teor: 

. , ''O ártigo I"' do projeto passa a ter a seguinte redação: 
Art. I' O artigo 26 da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 

1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 26. O empregado optante ou não, que for dispensado 

sem justa causa, que deixar espontaneamente o emprego ou que 
atingir o término de contrato a prazo determinado, antes de comple
tar l (um) ano de serviço na- mesma empresa, farãjus ao pagamento 
de férias, de acordo com o artigo 132, letra a, da CLT, na proporção 
de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado, considerando~se como 
mês completo a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias." 

Com essa forma foi aprovada na Câmara, em 26 de abril de 1977. 
A Comissão de Redação da Câmara, ao elaborar a redação final da Ca

sa, transferiu as disposições para a Consolidação das Leis do Trabalho. 
A proposição chega, então, à Comissão de Legislação Social, do Senado, 

com uma nova proposta: de alteração do artigo 147 da CLT, A redação ofere
cida para o citado dispositivo difere da Emenda da Comissão de Constituição 
e Justiça acima transcrita, na indicação do dispositivo consolidado que cuida 
da escala gradualista das férias: artigo 130, uma vez que, no curso da trami
tação deste Projeto de Lei foi editado o Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de 
1977, que alterou todo o Capítulo IV, do título II, da CLT, relativo à férias. 
Veja-se: 

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

. A Comissão de Legislação Social ofereceu, então, com o Parecer n'? 
249/80, a Emenda n' I ao artigo I' da proposição. 
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~·o artigo 147 da Consoiídação_ da~ LeiS do Trabalho, aprova. 
da pelo Decreto·lei n9 5.452, de l~> de maio de 1943, com a redação 
do Decreto· lei n9 1.535, de 13 de abril de 1977, passa a vigorar com a 
seguinte redação:" 

Deve ser ressalvado que a redação proposta para o artigo 147, que inte
gra, agora, a CLT, consigna: de acordo com o artigo 130; I, deste Decreto-lei. 
Entretanto, o Decreto-lei n9 5.452/43 conta com apenas 2 (dois) artigos. E o 
Decreto-lei n9 1.535(77, como dito anteriotm5!nte, deu ao Capítulo onde se 
insere o mencionado dispositivo a sua redação atuàl. Portanto, a referência a 
qualquer um dos dois nãO parece co-rreta. 

Alérri: disso, como salientado pela Comissão de Constituiçã9 e Justiça, a 
proposta tem caráter estritamente indenizatório, e a lei que rege, hoje, no di
reito social, a questão indenizatóri3 é a que criou_ o sistema do FGTS, ou seja, 
a Lei n' 5.107 j66. .. . .. . 

Assim sendo, entende-se que a alteração preconizada há de incidir sobre 
aquela Lei, em seu artigo 26, como anteriormente proposto, até porque a su
gestão se iniCia visando o optante. 

Nessas condições, entendemos que o projeto deve ser aprovado, nos ter
mos da Emenda que apresentamos. 

Sala das Sessões, 1• de agosto de 1980.- José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão o projeto e as 
emendas. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
O projeto volta às comissões competentes, em virtude do recebimento 

de emenda, nos termos do _art. 308 d.o _Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE1979 
(Tramita em conjunto com o PLS n' 265 /79) 

Discussão, em turno Unico, do Projeto de Lei da Câmara n9 59, 
de !979 (n• 3.191/76, na Casa de origem), que altera a redação da 
alinea b do inciso II, do art. 275 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 
1973- Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 
pela Lei n' 5.925, de I' de outubro de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 235 e 236, de !980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, nos termos de substitutivo- que _apt'e~enta; 
- de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada. 
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão, em virtude da 

falta de quorum para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item !3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 265, DE 1979 
(Tramita em conjunto com o PLC n' 59/79) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

265, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta alínea ao 
item II, do art. 275 do Código de Processo Civil, para incluir no 
elenco de ações do rito sumaríssimo a do fiad~r para exonerar-se da 
fiança prestada sem limitação de tempo, tendo 

PARECERES, sob n•s 235 e 236, de !980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, nos termos do substitutivo. apresentado_; 
- de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissãq de 

Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso_da palavra, declaro encerrada adis

cussão, ficando a votação adiada por falta de número. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria con>tante da 
Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Indiscutivelmente, o evento mais importante que aconteceu, enquanto 
estas tribunas estavam emudecidas pelas férias parlamentares de julho, foi a 
passagem, no Brasil, desse excepcional Santo Padre João Paulo II. 

Todo este País se comoveu, e creio que _o próprio Papa também se como
veu. E tanto se comoveu, e tanto isto é verdade, que alguns registras de jor
nais dão-no como chorando em determinadas passagens de suas visitas, espe
cialmente naquela que, na minha terra, foi escolhida para o cantata de S. S. 
com os hansenianos. 

Todos nós ficamos presoS ao écran- dos televisores, e o testemunho dado 
pelo povo brasileiro, ouvido pelos repórteres, naquela ocasião, prova bem o 
quanto esta Naçã·o ficou não apenas grata, profundamente grata, como até 
abalada, no melhor sentido da palavra, pela passagem, aqui, do Sucessor de 
Pedro. S.S. mesmo, ao chegar a Roma, não pôde deixar de referir-se às multi
dões brasileiras. 

É sobre essa figura excepcional que, em nome do meu Partido, ocupo a 
tribuua, não exatamente pata fazer agora um perfil definitivo da palavra de 
João Paulo II, mas para levantar alguns pontos fundamentais do seu pensa
mento, pensamento esse tão bem expresso nas suas homilias. 

Começo, Sr. Presidente, por lembrar que pouco antes da vinda do Santo 
Padre ao Brasil houve resistências que, infelizmente, abrangeram até deter. 
minada parte, determinado segmento do clero brasileiro- do clero brasileiro 
talvez diga mal, porque deveria dizer do clero no Brasil- em relação à pre
sença do Santo Padre nesta terra. 

Ouvi notícías de condenações frontais da vinda do Papa e recortei de O 
Globo, do dia lO de julho deste ano, uma entrevista admirável do Cardeal
Primaz do Brasil, D. A velar Brandão Vilela, entrevista dada enquanto o San
to Padre se encontrava em território nacional. 

E dele que cito estas passagens: 

"- Para mim, nenhuma surpresa. Basta ver minhas decla
rações e entrevistas anteriores sobre o que se esperava da visita do 
papa. O que eu esperava do papa era uma voz livre, aberta e sempre 
procurando dizer aquilo que pensa, aquilo que sente diante dos 
acontecimentos. Alguns diziam que havia, perigo de Hmanipulação 
do Governo" e queriam atacar até o próprio papa, de uma maneira 
infantil. 

Nós tivemos casos dessa natureza e a minha reaçào aqui foi 
muito forte- no caso do Ceas, por exemplo, porque, nos documen
tos que eles escreveram, estavam querendo se colocar numa postura 
de superioridade ao papa, imaginando que o papa vinha aqui fazer 
jogo de Pedro ou de Paulo - eu não admitia isso absolutamente, 
porque estava extrapolando de sua missão. 

Não é de hoje que tem havido reações, por motivos que não 
têm cabimento, por interpretações de pessoas que não estão por 
dentro dos acontecimentos, pessoas que por interpretações mera
mente particularistas chegaram a qu"erer se colocar contra. 

Aqui em Salvador tivemos grupos e mais grupos, que de uma 
maneira incompreensível, passaram a qliefet um fracasso da visita 
do papa. A verdade é essa; pessoas que queriam que aqui em Salva
dor fosse um desastre, porque meteram na cabeça que a visita pode
ria ser capitalizada por setores. Agora, que houve setores, inclusive 
até da Igreja- vamos dizer a palavra clara- que estavam mais in
teressados no fracasso da visita do papa do que no esplendor dessa 
visita, é claro." 

São palavras do Cafdeal-Primaz da Bahia. 
Ouvi notícias de sermões pregados por padres estrangeiros no Brasil, 

considerando um deles, até grosseiramente, que era desnecessária a vinda de 
João Paulo II ao Brasil porque era mais uma visita turfstica do que uma visita 
pastoral. E Frei Betto, numa entrevista apropriada dada à revista Status, que 
tenho em mãos, também alinhou-se entre os que criticaram a visita do Papa. 
Diz ele, que todo mundo sabe que é uma espécie de mentor do Partido dos 
Trabalhadores, em resposta à pergunta da revista: "Você acha essa visita 
oportuna?" - HNa minha opinião pessoal", diz o frei, .. o papa não deveria 
vir ao Brasil. Primeiro, -porque o ônus financeiro que a visita significa, num 
país tão pobre como o nosso, estã em contradição com a prôpria pregação da 
Igreja". 

Ê uma crítica· contundente ao chefe visíVel d3. Igreja no mundo ... Acha 
então que o papa só poderia vir no dia em que formos ricos? Resposta; 
..Acho que ele poderia vir de outra forma. De uma forma mais pastoral e, 
portanto, a meu ver, mais evangélica." 

A entrevista do Frei Betto é muito ilustrativa, na medida em que se cho· 
ca fundamentalmente com o que foi, pela voz do Santo Padre, dito numa das 
mais belas solenidades, durante a sua passagem, que foi a da ordenação pres~ 
biterial no BrasU. 

Tirante esse fato desagradável que foi a tentativa de empanar, como diz 
o Cardeal-Primaz do Brasil, até de preferir que a visita fosse um fracasso para 
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não ser apropriada pelo Governo, possivelmente, o que nós vimos foi uma su
cessão de pastorais extraordinárias. 

No Maracanã, durante a missa, o Papa_ disse: 

uFique assim bem claro que o serviço sacerdotal -" dirigindo-se 
aos padres que estavam sendo ordenados- .. se quer permanecer 
fiel a si mesmo. é um serviço excelente e essencialmente ~spiritual. 
Que isto seja hoje acentuado contra as multiformes tendências à se
cularização do serviço do padre, reduzindo-o a uma função mera
mente filantrópica. O seu serviço não é o do médico, do assistente 
social, do político ou do sindicalista." 

Na pastoral social, pregada na favela do Vidigal, João Paulo II fala na 
denúncia, que cabe à Igreja Católica, d~s injUs-tiÇaS ilo niundo em que vive
mos. Referindo-se à predileção da Igreja pelos pobres, o que, ainda há dias 
lembrava o Presidente do nosso Partido, Senador José Sarney, não é uma 
edição atual da Igreja, mas uma predileção de Cristo, Sua Santidade, entre
tanto. faz esta advertência: 

"A Igreja dos pobres não quer servir a fins imediatos políticos, as 
lutas pelo poder e ao mesmo tempo procura com grande diligência 
"impedir" que suas palavras e ações sejam usadas para tal fim, que 
sejam instrumentalizadas.'' 

Falando para o Conselho Episcopal Latino-Americano, Sua Santidade, 
no meu pobre julgamento, teve um dos momentos mais cintilantes da sua pas
sagem pelo Brasil. 

Ele prega a necessidade da sociedade justa, condena as injustiças perti~ 
nentes aos sistemas em que vivemos, e diz: 

uservindo à causa da Justiça, a Igreja não pretende provocar 
ou aprofundar divisões, exasperar conflitos ou potenciá-los. Ao 
contrário, com a força do Evangelho, a Igreja ajuda a ver e respeitar 
em todo homem um irmão, convida ao diálogo as pessoas, grupos e 
povos, para que salvaguarde a justiça e se preserve a unidade. Em 
certas circunstâncias, chega mesmo a servir de mediadora. Este é 
também um serviço profético. 

Por isso, quando no exercício da sua própria missão, sente o 
dever da denúncia, a Igreja se ajusta às exigência do Evangelho e do 
ser humano, sem servir a interesses de sistemas econômicos ou polí
ticos nem às ideologias do conflito. A Igreja, acima dos grupos ou 
classes sociais, denuncia a incitação a qualquer forma de violência, 
o terrorismo, a repressão, as lutas de classes, as guerras com todos 
os seus horrores." 

Mais adiante, insiste no tema, no tc:ma importante da Conferência de 
Puebla, que foi o da libertação: 

"Havia vos exortado a considerar o específico e original da pre
sença da Igreja na libertação. Assinalava como a Igreja .. não neces
sita, pois, recorrer a sistemas e ideologias, para amar, defender eco
laborar na libertação do homem". 

Na variedade dos tratamentos e correntes da libertação é indis
pensável distinguir entre o que implica üma reta concepÇão cristã da 
liberação, no seu sentido integral e profundo como o anunciou Jesus 
(ibid), aplicando lealmente os critérios que a Igreja oferece, e outras 
formas de liberação distintas e até conflitantes com o compromisso 
cristão. 

Dedicastes oportunas considerações aos sinãis para discernir o 
que é uma verdadeira liberação cristã, com todo o seu valor, urgên
cia e riqueza, e o que torna o caminho das ideologias. OS conteúdos 
e as atitudes (cf. Puebla, 489), os meios que utilizam, ajudam para 
tal discernimento. A liberação cristã usa "meios evangélicos, com 
sua peculiar eficácia e não apela para nenhum tipo de violência nem 
para a dialética da luta de classe ... " (Puebla, 486) ou à práxis ou 
análise marxista, pelo .. risco de ideologização e que se expõe à re
flexão teológica, quando se realiza partindo de uma práxis que re
correr à análise marxista. Suas conseqüências são a total politização 
da existência cristã, a disso! ução da linguagem da fê na das ciências 
Sociais e o -esvaziamento da dimensão transcendental da salvação 
cristã" (Puebla, 545)." 

Eu estou lendo, às vezes, trechos maiores, pelo receio de que pudesse ser 
traído pela seleção de trechos que, na verdade, comprometesse o contexto. 
Por isso, eu leio o trecho dentro do contexto. 

Estas expressões que Sua Santidade utilizou são de uma extraordinária 
significação, quando ele fala sobre a teologia da libertação e a necessidade de 

não deixar que a teologia se dilua, se fragmente, se comprometa com aquilo 
que não é a pregação evangélica, a pregação católica e cristã. 

Outra passagem admirável foi, falando aos trabalhadores em São Paulo, 
no Murumbi, quando ele disse da ordem entre os homens e que a economia 
só ê viável se for humana. Advertiu que .. a falta de justiça ameaça a existên
cia da sociedade de dentro para fora: da mesmâ maneira que tudo quanto 
atenta contra a sua soberania ou procura impor-lhe ideologias e modelos, 
toda chantagem económica e política, toda força das armas pode ameaçá-la 
de fora para dentro", 

Por isso, vou voltar a citar, ao final deste meu discurso desataviado, pa
lavras, outra vez, do Cardeal-Primaz da Bahia, porque é Sua Eminência quem 
diz que o perigo está agora nas reinterpretações, ou melhor, nas releituras dos 
textos que foram proferidos aqui, pelo Santo Padre, no Brasil. 

Ora, ele tinha acabado de ouvir uma verdadeira provocação. Sob o título 
de "Relato Operário" um trabalhador falou da maneira mais agressiva, mais 
violenta contra o Governo. E falou claramente a linguagem da luta de classes. 
E o Santo Padre disse: 

A Igreja, quando proclama o Evangelho, procura também ob
ter, sem por isso abandonar o seu papel específico de evangelização, 
que todos os aspectos da vida social, onde se manifesta a injustiça, 
sofram uma transformação para a justiça. O bem comum da socie
dade requer, como exigência fundamental, que a sociedade seja jus
tal 

Esta ameaça a partir do interior existe realmente quando, no 
domínio da distribuição dos bens, se confia unicamente nas leis eco
nómicas do cre_scimento e do maior lucro, quando os resultados do 
progresso tocam apenas marginalmente, ou não tocam em absoluto, 
as vastas camadas da população; ela existe também, enquanto per
siste um abismo profundo entre uma minoria muito grande de ricos 
de um lado, e a maioria dos que vivem na necessidade e na miséria, 
de outro lado. 

O bem comum da sociedade, que será sempre o novo nome da 
justiça, não pode ser obtido pela violência, pois a violência destrói o 
que pretende criar, seja quando procura manter os privilégios de al
guns, seja quando tenta impor as transformações necessãrias. As 
modificações exigidas pela ordem social justa devem ser realizadas 
por uma ação constante- muitas vezes gradual e progressiva, mas 
sempre eficaz - no caminho de reformas pacíficas. 

Ê este o dever de todos. :E. este particularmente, o dever dos que 
detêm o poder na sociedade, quer se trate do poder econôrnico, quer 
se trate do poder político. Todo poder encontra a sua justificação 
unicamente no bem comum, na realização de uma ordem social jus
ta. Por conseguinte, o poder não deverá nunca servir para proteger 
os interesses de um grupo em detrimento dos outros. A luta de clas
ses não é o caminho que leva à ordem social, porque ela traz em si o 
risco de elevar os descontentes, criando novas situações de injustiça 
para os que até aqui detêm as vantagens. Não se constrói com o ó
dio ou com a destruição dos outrosl 

Eu, ao meditar sobre estas palavras, lembrei-me da primeira grande de
núncia feita, da frustração daqueles que pensaram no socialismo como uma 
fórmula humanística perfeitamente ajustável ao mundo em que vivemos. A 
denúncia a que me refiro é de Milovan Djilas, da Nova Classe. E justamente, 
as palavras do Papa, que vem de um País dominado por um regime totali
tário, são muito especiais e muito profundas, quando ele caracteriza que, em 
nome de substituir umcdnjustiça flagrante, pode-se chegar à injustiça maior. 
E tanto as suas palavras não foram bem recebidas por aqueles que estão ins~ 
trumentalizados - e infelizmente, em grande parte, instrumentalizados por 
pastorais operárias- é que o O Estado de S. Paulo, desse mesmo dia, publica 
a homilia do Papa no Murimbi- portanto, do dia 4 de julho- em que traz 
as reações dos líderes sindicais: 

Já o ex-presidente do Sirtdicato dos Metalúrgicos de São Ber
nardo e Diadema, Luis lgnácio da Silva, criticou a passagem do dis
curso em que o papa condenou a luta de classes. 

O jornal, agora, põe aspas para referir as expressões textuais do ex-líder 
sindical: 

"Não adianta falar de pobreza e de miséria, queremos as for
mas de acabar com elas", comentou por sua vez Wagner Lino Al
ves, membro da comissão de salários do mesmo sindicato. Para ele, 
o encontro com João Paulo II .. nada acrescentou" aos trabalhado
res mais conscientes: "Vamos sair daqui e voltar para os barracos 
nas favelas, para as ruas de lama e para as panelas vazías". 
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Outro ex~diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar~ 
do do Campo e Diadema, Rubens Teodoro de Arruda, afirmou que 
as palavras do Papa ~'vieram ao encontro à posição dos trabalhado
res, que há muito vêm gritando com essas mesmas palavras para ou~ 
vídos que nunca as quiseram". Seu colega Manoei Anísio Gomes ti~ 
nha opiniãO diferente: "João Paulo II fala de maneira generalizada, 
sem tocar nos problemas que realmente afligem os trabalhadores. O 
Papa tinha de tocar na sensibilidade da classe patronal e do gover
no, que nos mandam repressão quando pedimos pão". 

O jornal também traz, na primeira página, declarações de percepção de 
Luiz Inácio da Silva, pelo Papa haver condenado a luta de classe. 

Em Salvador, o Papa disse: 

"A Igreja não tem pretensão de intrometer-se na política, não 
aspira participar na -gestão dos assuntos temporais. A sua contri~ 
buição específicã -s-erá-a de fortalecer as bases espirituais e morais da 
sociedade." 

.. Toda a sociedade, se não quiser ser destruída a partir de den
tro, deve estabelecer uma ordem social justa." 

Em sua doutrina social, a Igreja não propõe um modelo político e econô
mico concreto, mas indica o caminhO, apresenta princípiOs. 

Nestes trechos que selecionei, eu encontro motivo particular de satis
ração pessoal, porque desde o infcio dos anos 60 eu li o trabalho de um ilustre 
prelado brasileiro, Padre Fernando Bastos D'avila, sobre capitalismo, sacia~ 
I is mo e solidarismo, e levantava a tese do solidarismo cristão baseado, exata~ 
mente, no repúdio bilateral às injustiças do capitalismo selvagem e aos erros 
brutais do comunismo. 

Baseava~se o Padre Fernando Bastos D'avila precisamente da doutrina 
social da Igreja. E ainda não faz dois meses, quando me referia a esta doutri
na social da Igreja e ao nome de solidarismo cristão, a esta tese, que um jor~ 
nalista publicou no Recife, Dom Helder Câmara, o conhecido Bispo de Olin
da e Recife, dizia que gostaria, em primeiro lugar, de saber o que era solida~ 
rismo cristão. Aqui entrâ. exatamente a observação que faço agora, como 
político. Em nenhum momento-o Governo manipulou a presença do Santo 
Padre nesta Terra. Nós todos_ que nos fomos comovendo com a sua passagem 
diária, ao longo de doze dias, no Brasil, compreendemos perfeitamente bem 
aquele impulso que teve o Presidente João Baptista Figueiredo de ir a Ma
naus, mesmo quebrando protocolo, para se d~spedir do Santo-Padre. Mas re~ 
colheu o impulso, e recolheu até no sentido exato de preservar-se desse tipo 
de acusação de que, uma vez recebido o Papa em Brasília como Chefe de Es
tado e depois, atuando jâ agora no sentido de visita pastoral, pudesse a visita 
pastoral ser confundida com algum interesse de natureza governamental. 

Ora, lastimo que não tenhamo_s prestado atenção às palavras do Santo 
Padre antes. Não é a primeira vez que ele diz isto. Não é novidade nenhuma. 
Ele o disse na França, no México, ele o disse em vários outros países por onde 
andou, e sua colocação sempre foi muito clara quanto à incompatibilidade 
entre marxismo e catolicismo ou cristianismo. Como tainbém.sempre foi mui
to clara entre cristianisiiio-e-aesejõ-de uma sociedade justa e os erros brutais 
do capitalismo dentro da sociedade que pode construir, até rica, mas não jlls:-_ 
ta. 

De modo que tentar apropriar~se da palavra do Padre para manipular 
através dessas reinterpretações, é alguma coisa que devemos repudiar, como 
repudiou, corajosamente, D. A velar Bra-q.dão. Ele diz, em resposta a ~sta per
gunta: 

O senhor acha que a retórica do Papa no Brasil comporta as fa
mosas releituras? E as interpretações que cada setor faz a seu cri
tério? 

-Olhe, nós estamos no tempo das chaffiadas releituras e há ai~ 
guns que são técnicos e especialistas em fazer releituras. O Concilio 
Vaticano II foi vítim~ disso, Medellin nem se fala, Puebla se tentou 
muito e depois se cansou um pouco, porque houve também retifi
cações. O que eu acho que é que deve haver sobretudo honestidade 
nas coisas. Agora, fazer releituras calculadas para querer atingir fi
nalidades A, B, C, D, isso eu sou contra, porque é desonestidade. 

Ainda referindo~se à sua própria experiência, "disse D. A velar: 

O Governo estava cumprindo um dever em nome de toda a po~ 
pulação e se não cumprisse, estaria mal; isso -em todos os Estados. 

O tratamento que eu tenho recebido nesses últimos tempos 
aqui é qualquer coisa de inominável. 

Note-se a gravidade desta expressão. E prossegue: 

Basta ler tudo o que foi publicado, as atitudes que foram assu~ 
midas, as acusações que foram feitas, como se o cardeal estivesse 
aliado a Pedro ou a Paulo ou coisa semalhante, porque havia reu~ 
niões com o governador, com o pessoal da segurança, coisa que 
houve em todas as partes do Brasil, no Recife, em São Paulo. Che
garam a dizer que para construir a igreja dos alagados tiveram que 
derrubar 60 barracos, o que não é verdade. 

Esta tentativa de empanar, de obscurecer não só a palavra do Papa, co~ 
mo, sobretudo, a expressão da sua visita, hoje se abriga mais numa nova ex
pressão que tem surgido, nem tanto nas releituras, mas uma nova expressão 
de reinterpretação. Hã quem esteja dizendo: não é bem nas palavras do_ Papa 
que devemos deter-nos, mas nos ges-tos, porque, agora, o que se quer é medir 
no tempo e na efusão maior ou menor o gesto do Santo Padre para com este 
ou aquele bispo, para com este ou -aqtieie cardeal. 

O que eu saúdo ~ e creio que o faço sem nenhum ressaibo de facciosis~ 
mo, sem nenhum aspecto sectãrio - é a vinda de um homem que revitalizou, 
neste País como no mundo, a doutrina social da Igreja. Enganam-se os que 
pensam que essa doutrina social da Igreja contempla a hipótese de produzir 
colaborações, comprometimentos com erro's- que "a· Humanidade praticou. 
Enganam-se, também, os que pensam que, a título de provar que a tese de 
Marx não estaria certa, que a religião é o ópiO do povo, que a Igreja deve ser 
revolucionária, que a Igreja deve estar ao lado da violência, porque considera 
que a violência núme-ro dois é conseqüência de uma violência número um, 
original, que estaria nos povos e nos governos opressores. 

A pOsição do Santo Padre é claríssima, quando ele diz e eu li aqui: HA 
Igreja não prega nenhum fi!Odelo econômico." _Mas a Igreja, através de Dom 
Betto, prega. A lgreja;--atrav_és de alguns bispos da Igreja_ Católica, prega. 
Prega no sentido de fazer uma preferência nítida por um regime socialista. 
Esta é uma opção política e uma opção-econômica. E não se encontra, em 
toda a documentaçãO da Igreja, pré e pós-conciliar Vaticano IJ, natla, em ter
mos da alta hierarquia católica, que possa justificar a opção pelo socialismo 
como a opção peJo capitalismo. 

Há críticas, críticas aos erros do capitalismo que é considerado um siste~ 
ma desumano na medida em que, por essa luta pela maximização do lucro, 
por essa tentativa de colocar a empresa, sempre, não corno um instrumento a 
serviço da comunidade, mas como instrumento a serviço do enriquecimento 
dos seus proprietãrios, faz da injustiÇa à Seu resultàdO fafal. Mas a Igreja, ao 
mesmo tempo que faz isto, declara nestes documentos todos- que podemos 
aqui desenvolver no dia que fOr oportuno a leitura das encíclicas papais mais 
notáveis a esse respeito;...:..... faZ, repito, um~fCOhdenação ao regime comunista 
na medida que considera que esse tipo de socialismo é intrinsecamente mau. 

O que vimos nósTPessoas que esperavam que o Santo Padre chegasse 
aqui para fazer admoestações a urna parte de sua Igreja. Equivocam-Se, 
frustraram~se. Outros esperavam que o Santo Padre chegasse aqp.i para fazer 
críticas severa-s e Contudentes ao Governo deste País. E houve até quem, ern 
certo tom delirante, admitiu que, mal João Paulo II deixasse o solo brasileiro, 
a revolução tomaria conta do Brasil. A revolução sonhada pelos marxistas~ 
Ieninistas, aliados a a~guns padres qu~ pr~ferem claramente uma posição que 
é condenada pel9 Santo Padre nas suas homífi'as e que nós aqui não estamos, 
como disse ainda há pouco, fazendO sCieção de textos para apenas impressio~ 
nar de maneira pouco correta. 

Esta condenaçãO é vital, é urna condenação que o Papa faz na linguagem 
precisa, embora fugindo sempre das adjetivações. Não se encontra senão sere
nidade. Mas ciUe dura Sereriidade, que profunda advertência faz ele, qUe per
cuciente agressão existe qUando ele fala na impossibilidade de manter uma 
sociedade em que uns são privilegiados e outros são marginalizados. E, ao 
mesmo tempo, na outra face da moeda, quando ele declara, atê de um modo 
tão franco que, de certa maneira, me causou espécie, a um jornalista que lhe 
fez a pergunta, que ele não entenderia que o Brasil pudesse viver num regime 
comunista, porque sería incorripatível com o povo brasileiro. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~ PA) ~Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS ~ AL) ~ O eminente Líder já leu a pepita 
que eu recolhi das muitas falas do Santo Padre, mas eu a repito agora, primei~ 
ro pelo motivo maior de ter a honra de participar do seu discurso ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS ~ PA) ~ A honra é minha. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- ... em segundo lugar, porque me 
parece que nada sintetiza melhor tudo que disse o Papa em suas andanças 
pelo nOsso Brasil. Foi no discurso em Morumbi, e a pepita é a seguinte:·"o 
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bem comum da sociedade, que será sempre o novo nome da justiça, não pode 
ser obtido pela violência, pois a violência destrói o que pretende criar". V. 
Ex•, como eu disse, já me precedeu, mas, torno a dizer: não vi nada que mais 
me agradasse do que esta deliciosa pepita, cuja leitura acibo de fazer. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS-PA)- Eu agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Luiz Cavalcante, porque o meu intuito, hoje, não era até úa
tar deste assunto. Eu pretendia tratá-lo numa sesSão mais freqUentada. O 
meu intuito, hoje, era continuar a resposta, em nome ,do Governo, às críticas 
que a Oposição fez ao Presidente da República, quando, por seu turno, disse 
que a Oposição criticava e não a-presentava alternativas. Fiz, também, a mi
nha •·garimpagem"- frase que V. Ex• gosta muito de usar -e, era meu o in
tuito fazer, hoje, a conUnuação desse discurso para, só na sessão de terça
feira ciu de quarta-feira próxima, tratar, com o Senado mais freqUentado, da 
passagem desse admirável sucessor de Pedro,_p~lo Brasil. 

Mas, quem lhe agradece, digo, sou eu porque, sem ter tocado uma pala
vra com V. Ex•, vi que os trechos que me impressionaram foram, provavel
mente, os que impressionara_m_ V. Ex•, tanto que um deles é comum. como 
aquele outro que nós tivemos a honra, no meu Partido, de colocar dentro do 
nosso programa; é uma expressão que o Santo Padre usou na abertura da 
Reunião de Puebla, quando S. S. disse: "sobre toda propriedade privada pesa 
uma hipoteca social". É aquilo que vinha da doutrina social da Igreja, quan
do se declarava que a propriedade privada, sim, deve existir, a Igr-eja a aceita, 
a defende, mas nunca em contrário aos interesses do bem comum. É essa a li
mitação da propriedade privada, aquilo que no latinorum se diz: o jus utendi 
et abutendi do passado acabou, propriedade privada como vaca sagrada, o di~ 
reito contrato de adesão acabou, o mundo modificou-~e .. A partir daí, essa 
propriedade privada existe, mas só pode existir, ser ~espeitada, se ela estiver 
submetida aos inter'esses do bem COOlJJ.Ol. E essa expressão _que pode ficar 
apenas, em certo·sentido vago, até retórico, está muito be~ caracterizada por 
esta frase lapidar que o Santo Padre utilizou no seu discursO de abertura e que 
eu, particularmente, suponho que foi pronunciada primeiro pelo seu imediato 
antecessor, João Paulo I: .. sobre toda propriedã.de privada pesa uma hipoteca 
social". 

Lembro~_me, também, das palavras do Santo Padre quando, no Recife, 
falou aos nordestinos, falou da injustiça brutal da repartição da propriedade 
no campo - nós que sabemos, se não estou eqUivocado e cito de memória, 
I% dos proprietários brasileiros detêm 47% da propriedade rural. 

Mas não- é, evidentemente, através do padre-guerrilheiro, não é através 
do conúbio entre marxismo e cristianismo que S. S. prega a solução; que pre
ga a resposta, que prega a modificação, porque S. S. é reformiSta e não revo
lucionário. 

E outra vez nós nos reencontramos na fonte original e lír:npida desses 
pensamentos, quando achamos- que é nosso dever não apenas constatar as in'7 
justiçaS prese-ntes na sociedade em que vivemos, mas combatê~l~s também, 
mas não combatê-las como dizia o velho padre Lebret, para substituir um re
gime iriuniano- pór um regime desumano. 

É esta a tentativa de síntese. É esta a menSagem que há ·de ficar, e não 
aquelas, por mais brilhantes que sejam os clérigos, como esta defendida por 
Frei Betto, que é um homem marcado pelo sofrimento:· desde jovem. ele con
ta nesta entrevista, já por ocasião da ·renúncia do Presidente Jânio Quadros, 
ele enfrentava a polícia em Belo Horizonte, sofría as conseqüências de violên
cias. Mais tarde foi preso, como· toclos sabemos, envolvido naquele episódio 
dos dominicaoos com relação a Carlos Marighel~. Então é um homem conde
nado, inclusive cumpria mais do que a.- pena lhe deu. E não pode, com toda a 
sua formação cristã, no me:u entender, não pode separar os ressentimentos 
que se acumularam ao longo da sua vida, da fisCioriomia do padre que o San
to Padre pregou na Horriili~ do Maracanã. São coisas contrastantes e confli~ 
tantes. 

Na mesma revista há a pergunta: "você não teine que o Governo brasi
leiro utilize a visita de João Paulo II em seu beneficio?"' Respondeu o Frei 
Betto: "evidente que eu tenho este temor de que _o Governo busque na figura 
do Papa como que uma legitimação sagrada do seu poder autocrático. E 
temo não tanto pelo Papa em si, mas -sobretudo por aqueles que determinam 
o caráter da visita, ou seja, a sua assessoria, principalmente a assessoria que 
vem de Roma". 

Além da crítica direta ao Papa, é a críticâ. à Nunciatura, ê a crítica ao 
Embaixador do Papa no Brasil, é a crítica à assessoria que o Papa tem noVa
ticano. São posições, infelizmente existentes, que se espera não levem a ne
nhum cisma do catolicismo no mundo,_mas que mostram fases diversas da 
evolução do pensamento e, sobretudo, do comportamento clerical. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro estas palavras, salientando que, 
certamente, não será, ao longo deste semestre, a única vez que teremos 'opor-

tunidade de ouvir comentárioS a respeito da passagem do Santo Padre pelo 
Brasil. 

Ainda me reportando às palavras de D. A velar Brandão, disse Sua Emi
nência: 

"Ele quer a Igreja no seu lugar, não quer a Igreja confundida 
com o poder temporal, como se coubesse à Igreja assumir a solução 
dos problemas temporais, o que não cabe, evidentemente. Existe o 
poder civil, que é autônomo em toda parte do mundo, do contrãrio 
nós partiríamos para- aquilo que seria o clericalismo, que eu acho 
que não pode ~er feito." 

Não pararia·, C:"iJ.tfetanto;-aqU:i~ a·citãção, porque-mutilaria o pensamento 
do Cardeal-Primaz. Ele prossegue: 

uMas. por outro lado, enquanto ele quer a Igreja fiel a_si mes
mo, a sua missão como iluminadora dos problemas do homem, 
como quem aconselha, como quem orienta, como quem participa, 
mas não como quem substitui; ele não quer a substituição, é errado 
pensar que o padre pode se confundir com um líder sindicJtl, que é 
um lider sindical, um padre é um padre, mas, por outro lado, ele se 
preocupa muito, tem uma sensibilidade muito aguda para com o 
problema social." 

Não vi nada, para o meu gosto, que se comparasse, em interpretação ab .. 
solutarnente equilibrada, na passagem do Santo Padre pelo Brasil, às decla
rações do Cardeal Dom A velar Brandão Vilela. Inclusive uma, de que não 
disponho aqui, porque não encontrei, quando às pressas saí de casa para fa~ 
zer este discursq, aquela em que le dá às páginas amarelas da Revista Veja, 
onde também_ se reporta à mesma posição equilibrada do Papa: ''nem a Pedro 
nerÜ a Paulo, nem a .. A" nem a ''B", mas a serviço de uma lgreji;i realmente 
universal e eterna". 

Esta não é uma semente que el~ deixa, mas, ao contrário, é para nós uma 
árvore frondosa que há de .nos abrigar ao longo das nossas lutas à busca de 
uma sociedade jús{a e livre no Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao Senador 
Valdon Varjão, pela Liderança do Partido Popular. 

O SR. V ALDON VARJÃO (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O conceito adquirido pelo indivíduo na sociedade em que vive é que var 
pr_ojetar ~ sua imagem perante a história, fazendo com que ele, ou conquiste 
um lugar de reconhecimento na galeria da posteridade, ou tenha a cair sobre 
a -sua memória o manto do anonimato para ninguérit nunca mais nem 
lembrar que tenha passado por este vale de lágrimas que é o mundo em que 
vivemos. 

É a partir~destes dois posicionamentos que se pode bem avaliar os que, 
reclamados pelas determinações do Supremo Juiz, se transformaram em sau
dade eterna ou os.que o desaparecimento constitui urna espécie de assepsia 
Divina, limpando o mundo da indesejável presença de quem não soube ser 
digno do merecimento de nascer e que nada mais tinha que fazer aqui a não 
ser morrer; morrer no esquC:címc:nto, para não mais receber nem a lembrança 
de urna prece, indo engrossar a imensa procissão dos esquecidos eternos, Os 
anonimados. 

O mais entristecedor é que estes ·são infinitamente em maior número. B. 
por issO, senhores, que podemos afirmat·que aqueles são os eleitos da fatali
dade, pois ainda quando por ela atingidos os seus feitos.e os seus a tos se per
petuar:n pela significação de que se revestem e no mar da eternidade veleja a 
galé inolvidável de suas realizações, nã.o deixando que as vagas do tempo ar
rebatam nas prai~s das paixões humanas, ou os recifes da incompreensão 
apaguem as marcas dos seus passos, os sulcos do seu labor, os rastros de Suas 
idéias, a chama dos seus ideais. 

É o que acontece com o _saudoso e i~esquecívCl SenadOr Filinto MUller, 
fulgurante astro dessa constelação privilegiada, que aqui nesta Casa, da qual 
foi um dos mais ilustres dos seus ocupantes por muitos anos, decorrido dia II 
de julho próximo passado o sétimo aniversário de sua morte, rememora-se a 
sua figura com o mesmo respeito, cultua-se a sua imagem com igual senti
mento de perda, pois a ressoar por estes corredores, ou aqui neste plenário, 
ainda estão as suas judiciosas palavras de liderança autêntica, os seus argutos 
conselhos de tolerância, a sua extraordinária capacidade de minimizar as ten
sões ambiciosas, o seu dom excepcional de conciliar as divergências e o mais 
importante, o magnetismo pessoal de perpetuar as amizades conquistadas, de 
tal sorte q"ue atê hoje os seus amigos aceitam o desfecho do impondeiável, mas 
não se conformam com o rigor da tragédia de Orly, pois mais alguns minutos. 
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e não tínhamos que eternamente prantear aquele onze de julho de 1973 que 
por uma fatalidade foi o termo de uma vida iniciada 73 anos antes, naquele li 
de julho, toda ela dedicada à vida pública e devotada ao bem comum. Sim, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores! Filinto MUller, que tem o seu nome ligado aos 
momentos mais importantes da moderna era republicana nacional, está a me
recer uma biografia isehta de ressentimentos que bem possa analisar a sua fi
gura e a sua época,- observando meticulosamente os fatos de que foi persona
gem relevante, pois, senhores, o Brasil muito deve a este mato-grossense des
prendido e destemido, que mesmo carregando durante anos e anos a cruz da 
acusação de promotor de crueldade política, nunca se justificou nem se defen
deu, mesmo diante das acusações injustas e inverfficas, pois soldado por for
mação, fez dos regul~inentos militares um credo ao qual nunca haveria de ab
jurar, não transferindo a outrem as responsabilidades, mas aceitando os en
cargos da maledicência diante de circunstâncias adversas, em que era apre
sentado como dit3.doi de ordens que não tinha dado-, para não ferir a hierar
quia de- uma corporação que tem neste prirlcípio toda a estrutura de sua orga-
nização. · 

O Sr. Benedito Canelas (PDS - MT) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Pois não. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS - MT) - Nobre Senador Valdon 
Varjão, como representante de Mato Grosso, no Senado, como discípulo do 
saudoso Senador Filinto MUller, neste aparte quero relembrai'" que ainda jo
vem, aos 20 anos, na cidade de Cáceres, fuí PrOCurado pelo grande líder 
mato-grossense e líder nacional, Filinto MUller, para que ingressasse na polí
tica mato-grossense. Era eu, então, um jovein vindo do Estado de ~ão Paulo 
que, pelas mãos de Filinto MUller, ingressava no nosso saudoso P~rtido So
cial DemocráticO e·durárite a SUa eXistência eU pude cóhvivCr, pude conhecer 
melhor a Filinto MUller. Ele deixou a nós mato-grossenses um exemplo de 
honra, de dignidade e de lealdade, graças a Deus, à classe política mato
grossense e à classe política nacional, mas muiti:f especial aos jovens que ele 
trouxe para o Partido, hoje em partido diferenteS, quer no PP; cOmo· v. Ex•, 
quer no PM DB, mantemos a mesma amizade, a mesma admiração por aquele 
extraordinário líder, o nosso saudoso líder FilintQ Müller. Meus parabéns a 
V. Ex' pelo discurso da tarde de hoje. 

O SR. V ALDON VARJÃO (PP - MT) - Muito obrigado, Senador 
Benedito Canelas, do meu Estado adotivo, Mato Grosso, o Estado muito 
bem representado aqui por V. Ex' e muito hurilildemente por este que aqui 
vos fala. Realmente V. Ex• e eu fomos introduzidos na política brasileira pe
las mãos de Fili_nto M üller: eu no ano de 1945 e V. Ex• bem mais tarde, co
mungamos dos mesmos ideais do Partido Social Democrático e aqui nos en
contramos, neste instante, V. Ex• no PDS e eu, agora, no Partido Popular, 
mas mesmo em partidos diferentes, orientamo-nos pela cartilha que Filinto 
Müller nos ensinou_Jio ABC político. 

O Sr. Henrique de la Rocque (PDS - MA) - V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Perfeitamente, nobre Sena
dor Henrique de L~ Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA)- De início felicito o nobre 
representante de Mato Grosso, porque tem na realidade feito pronuncia
mentos objetivos, · oportunos e necessárioS. Não lhe empolga - jâ 
constatamos esta circunstância- a preocupação da demagogia tão funesta 
com todas as suas implicações terríveis. V. Exihoje,. mais uma vez, está deba
tendo temática que merece louvores. Fala de quem aqUi chegando dirigiu esta 
Casa, liderou seus companheiros e, muitos exemplos deu sobret.udo de_firme
za par'tidáría. Conheci Filinto Müller quando fa_zía minhà faculdide na Na
cional de Direito -do RiO de Janeiro. Sei que contra ele foram levant~das, e 
ainda hoje se levantam, ~cusações de ter sido urn tortura_dor, de ter sido um 
home~ que desrespeitou os dire1fos humanos de muitos. Mas, Sf. Senador 
Valdon Varjão, é que Filinto Müller tinha uma noção muito rigorosa d'o 
cumpr'imento da missão que lhe era dada. E a ele coube uma missão difícil: a 
de chefiar a Segui'ança Pública do Rio de Janeiro. Revolução de 32, Revo
lução de 35, de 37, o putsch comunista e o putsch integi'alista. E- ele tinha que 
agir com energia. Está com-prova~ o. no dia-a-~ia e~ que v~vemos, que os che
fes não podem honestamente ser debitados por muitas arbitrariedades que 
seus subordinados praticam. Não há ninguém que no comando da segurança 
pública possa policiar conduta de soldados, de cabos, de sargentos e de ou
tros oficiais que, à sua revelia muitas vezes praticam atas que merecem a con
denação daquele que os comanda. Então, muita corsa que se disse do saudoso 
Senador Filinto MUller pode ter sido verdadeira, mas muita coisa foi in
venção. Recordo-me do drama do putsch integralista, de que foi chefe o então 

Tenente Júlio Nascimento. Quem era Júlio Nascímento? Era um oficial da 
Marinha, irmão do seu maior amigo, Severo Fournier. Os três constituíi:1m 
uma trinca inseparável. E Filinto teve que punir Júlio Nascimento por ter as
saltado o Palácio Guanabara com a finalidade de matar o Presidente Getúlio 
Vargas e entregar o País ao Governo integralista. Severo Fournier, obvia
mente, ficou solidário com Júlio, seu irmão. Cortaram relações e se tornaram 
inimigos irreconciliáveis. ASsim, tOdos aqueles que ele foi obrigado a punir 
em defesa do Governo que ele defendia se tornaram seus inimigos. Um mun
do de acusações da imprensa: jornalistas de renome ainda hoje não se cansam 
de atacá-lo. Nem mesmO a morte conseguiu o habeas-corpus da impunidade, 
porque mesmo depois dela tenho lido ainda ataques severos à conduta de Fi
linto MUller. Uma semana antes da sua morte tive uma passagem muito cari
nhosa com ele. Almoçava ele com sua esposa e com seu neto Pedro no restau
rante La Chaumi<:re, aqUi em Brasília. Fiz-lhe um bilhetinho exatamente di
zendo: '"Meu líder, não-Se perde uma oportunidade como esta. A conta está 
paga". Ele respondeu: "Te agradeço a gentileza". Estava ele numa missão 
difícil e muito carinhosa, procurando dar os primeiros passos para conquistar 
o Pedro para a política para ser um dos representantes de Mato Gross-o. No 
dia seguinte, disse-me q-ue, da família, o Pedro era o mais indicado. Dava-me 
essa explicação porque tenho um primo ii"mão casado com uma das suas fi
lhas, a Maria Luíza, e nenhum deles tem vocação política, vocação política 
que estava exatamente nesse neto que com ele almoçava uma semana antes da 
sua trágica morte. Felicito-o, nobre Senador, pela sua bravura, pela oportuni
dade do seu pronunciamento. Desejo que permita que em seu-aparte conste a 
minha palavra de respeito e saudade a Filinto MUller. 

O SR. VALDON VARJÃO (PDS- MT)- Nobre Senador Henrique 
de La Rocque, quero dar um duplo m~ito obrigado. Em primeiro lugar, por 
ser o primeiro aparte, muito honroso pela minha passagem nesta Casa .. Em 
segundo lugar, pela análise perfeita que V. EX' faz do nosso saudoso chefe e 
líder Filinto Müller. Como um grande jurista, V. Ex•·analisou perfeitamente 
como os homens têm que se conduzir na gerência, na administração ou mes
mo no comando doS segmentos sociais. 

Não se pode julgar o homem que influenciou sua época sem analisá-la 
em profundidade, interpretando os fatos, as coisas, os a tos, as atitudes, os 
acontecimentos, buscando nas causas, próximas ou retardas, as razões justifi
cadoras de ~edidas corajosamente tomadas que só os homens de decisão são 
.capazes de tomar, sem se importar com o julgamento da posteridade, ou com 
as lantejoul.as do elogio con,tempórâneo. E esta coragem Filinto MUller teve, 
colocando o País acima_ de tudo, pois quem pesquisa nossa história comprova 
que aquele momento em que foi colocado na Chefia de PolíCia -da então Capi
tal da República era cruciante, tumultuado, confuso, delicado, visto que ideo
logias alienígen,as brigavam para transformar a Nação no grande campo ex
perimental de suas pregações, em que a supressão das liberdades cívicas cons
tituía a pedra basilar de suas pretensões políticas. 

Naquele momento, Sr:s. Senadores, só um Filinto MUller teria a coragem 
de afrontar os disputantes. E quando a Pátria· está em perigo só um anjído
to eficiente é capaz de anular os efeitos do veneno e salvar o organismo atingi:. 
do. 

Podem dizer o quC- quiserem. Traça~ ~om linhas fortes o quadro repressi
vo comandado pela inergia de Filinto MUller. Acusá-lo de violências, arbitra
riedades, suplícios~ puhições e toda gama martirológica que a pena brilhante 
dos escribas sentimen~alizados .é capaz de descrever, mas a verdade incontes
tável é que se a ação enérgica não se tivesse feito sentir naquele morn~nto de
cisivo, o País teria mergulhado na mais terrível das guerras que é a luta entre 
ir~ãos, e o solo da Nação brasileira teria se empapado do sangue de milhões 
de brasileiros porque os q~e diSputavam a implantação de suas ideologias to
talitárias só tinham "em me-nte um pensamento cheg"arem ao poder, fosse.qual 
fosse a via de acesso e c{ Preço de chegada. 

Reconhecemos qu~_ ai~da é muito ced~ par~ se_ faz~r a his~óri~_ daqueles 
tempos de tubur!ência política e ideológica, e pOrtanto ainda acesas as pai
xões e latentes os ressentimentos, co~ a isençà'o capaz de fixar o personagem 
em sua devida posição, no reconhecimento do seu alto grau d_e patriotismo, 
do seu elevado senso de responsabilidade cívica. do seu amor à ordem e sua 
preocupação quase exagerada para com a tranqUilidade pública. 

Necessário não perder de vista que as próprias instituições periclitavam, 
pois a Capital da República constituía o centro de influência do País e seu 
nervo ótico de decisões. Conquistada ela, no resto tudo ficava mais fácil. Fi
linto Müller compreendia esta terrível verdade e dela tirou toda inspiração 
para gerir a ordem pública e evitar o caos e a· desgraça geral. 

Certo que não pretendemos transformar o nosso conterrâneo no anjo 
salvador da Pátria e isentá-lo totalmente de algumas acusações, pois o cargo 
era espinhoso, a missão difícil, as circunstâncias adversas e os adversâríos do 
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regime atuante. e decididos, e ele o responsável pela ordem no antigo Distrito 
Federal. · 

Mas repudiamos com veemência os que querem projetar para o futuro 
um perfil deforina"do do grande brasileiro, cuiabano de nasciinento, mas aci~ 
ma de tudo cidadão de um País a quem amava com desprendime~to e ao qual 
serviu com abnegação incansável, dando a sua juventude, a sua maturidade e 
o seu envelhecer como retribuição pelo que a Pátria livre por colaboração 
sua, lhe permitiu alcançar, pois saindo de uma província sem grande expres~ 
são atingiu no País, os mais altos postos do seu comando político e sempre 
através de mandatos eletivos, a mais eloqünte demonstração de reconheci
mento dos contemporâneos que o indíviduo :POde merecer do seu povo, -de 
sua gente, de seus coestaduanos, 

Estudioso e respeitáv_el, foi o primeiro aluno de sua turma e laureado 
pelo então Ministro da Guerra,_ PaÕ.diá Calógeras.- Com a espada de Aspirante 
a Oficial, começando aí a brilhante ca"rreira, quiüià estu-ár ·no Sinuoso campo 
da política ·com a- pre:sidência da Câmará Alta do País, com a presidência do 
Partido governamental e Líder do Governo em vátias oportunidades, pelo re
conhecimento de sua capacidade política, do seu atilado manejo dos proble
mas políticos e, sobretudo, pelo seu inato espírito de liderança a captar o res
peito e dinamizar o diálogo, tão necessário na condução do temãrio ou asso
ciação de idéias. 

Na plenitude de sua lucidez política e mental, descortinando horizontes 
partidários que sempre o conduziram ao primeiro plano das decisões nacio
nais, um desastre de aviação tirou da cena e roubou do convívio dos que o ti
nham como guia e líder político, esse brasileiro de Mato Grosso e cuiabano 
ilustre, Filinto Müller, que ao ensejo da passagem do 79 aniversário do seu de
saparecimento nas proximidades de Orly, reverenciamos cOm. a mais reconhe
cida justiça, uriinâo a nossa humilde voz à daqueles que em outras oportuni
dadesjá tanto enalteceram-a: figura inesquec-íVel désse distinto filho das terras 
cuaibanenses, como um doS seus mais huiriíldCS â.riilgos; riiãs teve a felicidade 
e a honra de privai- de sua sempre fiel-e 'Constaitte aõüzade, com ele partici
pando de inúriü:ros ·e m.emorâveis pleitos eleitores, na disputa ârdua do voto, 
arma poderosa de que se valem os povos para assumir a condição de jUízes de 
seus destinos. de fautores dos seus acertos ou dasacertos que serão reconheci
dos ou denunciados nos julgamentos populares seguintes Pela temporarieda
de dos mançiatos e aos quais Filinto Müller nunca temeu, tendo desaparecido 
em pleno exercício da prolOngada missió--representatlva, renovada sempre 
com confiançá, pelo povo de sua terra, que nele via e reconhecia a figura de 
autêntico chefe e verdadeiro líder. 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA)- Permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. VALDON VARJÃO (PT- MT)- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA)- Nobre Senador, para cor· 
roborar a afirmativa que fiz de que o chefe, no caso, Felinto Mtlller, desco
nhecia muita coisa que se passava naquela fase tumultuada brasileira, devo 
contar que por ocasião da frente integralista, o cunhado do Sr. Plínio Salga
do, Pascoal Patt Sobrinho, irmão da D. Carmela Patt Salgado,- sua esposa, 
hoje falecida também, foi preso na Rua Joaquim Nabuco em Copacabana. 
num apartamento residencial de dois irmãos meus. Pascoal Patt Sobrinho era 
nosso amigo fraterno. Ele brincava muito conosco, dizendo que haveria de 
nos salvar no dia da vitória do integralismo; e eu costumava dizer-lhe que era 
um sonho impossível de ser realizado. Era _natural que ele acreditasse na vi
tória do marído da sua irmã. Preso Pascoal Pau Sobrinho, jUntamente com 
meus irmãos Antônio e Carlos, fui à polícia Central, onde encontrei -o~ três 
em salas inadequadas. Conversei com o chefe imediato que era o Sr. Emílio 
Romano, o lugar-tenente, o homem poderoso da época, no que conCCrnia à 
parte da repressão policial em casos políticos. Expliquei que meus irmãos 
nata tinham com o integralismo. Mesmo assim eles estiveràm detidos três 
días, durante os quais minha mulher e eu levávamos alimentação, desde o ca
fé até o jantar, para os três. No terceiro dia, conversando energicamente com 
o então Major Filinto Müller, ele liberou meus dois irmãos. E eu disse: ama
nhã venho buscar o Pascoal, porque o Pascoai não tem nenhuma responsabi
lidade. O que a sua polícia fez, cercando um quarterão no Posto Seis em Co
pacabana, não foi só um ato de arbítriO mas um ato de escândalo. Contei~lhe 
que autoridades policiais tiravam com a pinça todos os pelos do bigode de 
Pascoal Sobrinho. Aquilo era uma selvageria que cabia bem na Idade Média, 
mas que não era suportãvel naquele instante. Nós estâvamos em 1939. Filinto 
MUller ouviu-me e eu lhe disse como lhe falei ontem, vou levar o Pascoal para 
a minha residência. Se você e a sua polícia desejarem -ouvi-lo, estarei com ele 
dentro de minutos para o respectivo depoimento. "O que fizeram, meu caro 
Chefe de Polícia do Rio de Janeiro- assim o chamávamos- não se repetirá 
porque eu não consentirei," Ele me ouviu 6 êorii Siia nobreza e seu sentido de 

justiça, disse-me: .. Tudo isso foi feito- ã rriinha revelia: eu desconhecia tudo 
que você está me contando, não sabia que estavam agindo assim, vou chamar 
os policiais para não consentir que fatos desses se repitam: leve o seu amigo." 
E eu levei Pascoal Patt Sobrinho para passar uma temporada de 20 dias comi
go, no Edifício Laranjeiras, à Rua Laranjeiras, esquina de Gago Coutinho, 
até quando, sentido que sua liberdade estavá. garantida, entregueio a sua ir
Inã, a saudosa D. Carmela l?att Salgado, esposa do eminente brasileiro Plínio 
Salgado. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP....:. MT)- Nobre Senador Henrique de 
La Rocque, muito obrigado pelo apar·te que vem ilustrar sobremaneira o nos
so modesto pronunciamento, mas necessário, sobre a figura_do nosso saudo
so chefe, Senador Filinto MUller, que V, Ex• muito bem traçou perfil da sua 
atiJaçào como Chefe de Polícia, 

Sr. Presidente, sendo representante de Mato Grosso, com passagem me
te_?}riCa por esta Casa e por coincidência oCUpando a cadeira do pranteado 
amigo, pois sOu o Suplente do seu herdeiro político, o Senador Gastão 
Miiller, que tem a obrigação de perpetuar a figura daquele que, mesmo desa
parecido, projetou no tempo os benefícios de sua bond<).de e do seu incontes
tado prestígio, e de sua bravura invulgar, eu não podia, ainda tocado pela 
saudade e ausência que o amigo1 chefe e líder me deixou1 eu não podia, repito, 
deixar de reverenciar a sua memória pelo grande vazio que o seu prematuro e 
trágico desaparecimento deixou em todos nós, embora este Plenâ_rio guarde 
os ecoS de sUas posições firmes ·e decididas que em muitos momentos revive
ram a atitude firme do jovem chefe de polícia do antigo Distrito Federal, à 
sombra das quais os irmão_s continuaram sen~do i~mãos, como aqui tantas ve
zes aco~teceu, porque Filinto Müller era aquela figura exponencial que cati
vaya a todos, e na retidão das atitudes conseguia uilla interação co.mpleta de 
o.bjetivos, porque todos viam em seu vulto_ o c=omedimento, a experiência, o 
Propósito definido, viam enfim o homem,_ o amigo, o adversário leal, viam a 
cpnfiança que inspirava. Portanto digo: Filinto não morreu, está encantado, 
como dizemos em. Mato Grosso, e continua encantando os seus_ liderados. 

Era assim o grande chefe Filinto MUller. (Muito bem!) 

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

O SR. FRANCO MONTO RO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os trabalhadores e assalariados de todo o Brasil estão apreensivos com o 
noticiário insistente de que o Governo pretende modificar a legislação sala
ríal, para combater a inflação, com maior vigor. 

A afirmação de que os reajustes semestrais de salários estão provocando 
o violento aumento da inflação e do custo de vida não é verdadeira. 

Em nome da verdad_e e da justiça, é preciso desfazer essa confusão, que 
pode trazer graves conseqUências para o desenvolvimento do País. 

Ao contrário do que afirmam certas autoridades, os salários dos traba
lhadores, em presados e funcionários não são os responsáveis pela aceleração 
da inflação. 

Os dados objetivos demonstram que os preços têm aumentado antes e 
acima dos reajustes salariais. Isto ê, os salários vêm sendo reajustados em 
níveis- inferiores aos da inflação, atê mesmo nos úJtirnos meses. 

Eis os números: 
- em Novembro, os salários que receberam maior aumento foram ele

vados em 54,4%, mas a inflação real foi de 67,7%; 
- em Dezembro, o maior aumento foi de 56,4% e a inflação foi de 

77,2%; 
- em Janeiro, os salários foram elevados 62-,5% e a inflação_ foi de 

81,7%; 
- em Fevereiro, o reajuste salarial foi de 69,2% e a inflação 82,4%; 
- em Março, o reajustamento foi de 71,9% e a inflação 82,4%; 
- em Abril, o reajuste foi de 69,8% e a inflação 87%. 
Esses reaNstes foram calculados com .ba.s.e nos aumentos totais, inclusive 

os relativos à prodUtiVidade. 
Isto c_om relação ap_~alário do trab~hador em geral. 
O mesmo fato ocorre COJ_n os aumentos do funcionalismo público. O rea

juste do funcionalismo federal, de março a março, em 1980, foi da ordem de 
56,25%. E a inflação oficial, no mesmo períod<?, foi de 83,8%. E preciso 
lembrar, ainda, que os funcionários não recebem a parcela de produtividade, 
nem reajuste serriestral, além de não receberem o 139 salãrio. 

Além disso, é preciso lembrar àquelas autoridades que estão enchendo as 
manchetes dos jornais, apelando para l:'-ma compressão dos salários, ê preciso 
lembrar que a participação da mão-de-obra nos cUstos de produção é da or
dem de apenas 10 a 15%. 
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É claro, portanto, que salários e vencimentos não constituem a causa da 
aceleração do processo inflacionário. 

As causas reais da inflação brasileira são os gastos públicos excessivos, e, 
às vezes, faraónicos, decorrentes da formidável centralização burocrática e 
autoritária que domina o Pais. São as despesas com o serviço da nossa vulto
sa dívida externa, a inflação mundial e, acima de tudo, o caráter dependente 
de nosso modelo económico. 

A causa principal do alto nível de inflação está na política econômica 
que vem sendo seguida pelo Governo. O consumidor brasileiro está pagando 
hoje, pelo petróleo um preço três vezes maior do que o preço do produto no 
mercado internacional. O barril de gasolina - um dos derivados - sai a 
US$ 110 para o consumidor, enquanto o Brasil compra o barril de petróleo 
pot: US$ 30. Ora, o aumento dos deriv_ados de petróleo repercute imediata
mente sobre o transporte e ~o preço das mercadorias em geral. 

Em lugar de limitar o usO do petróleo, o Governo aumenta o seu preço_e, 
depois, queixa-se da inflação e quer culpar o salário do trabalhador por esse 
aumento. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço, com prazer, o 
aparte do nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Quero cumprimentar V. Ex• 
por levantar esse tema que está na pauta, na imprensa de hoje, está na preocu
pação de todos nós. V. Ex• disse, com muito acerto, que os assalariados, de 
um modo geral, estão a esta altura mais do que apreensivos, estão angustia
dos com essa perspe~tiva de alteração dos reajustes semestrais. Diríamos nós 
que apreensivos estão todos os brasileiros que pensam responsavelmente no 
futuro, na perspectiva do desenvolvimento nacional, como V. Ex• ressalta, 
porque é claro que a volta ao arrocho salarial, a tentativa nova de compres
são dos salários, só poderá redundar no agravamento da situação económiCa 
do País, um agravamento do proCesso de dependência, no agraVamento do 
processo de desnacionalização da nossa economia, enfim, no agravamento 
das conseqüências funestas deste modelo, que V. Ex• condena muito bem. 
Querer atribuir, nobre Senador, aos salários a causa do recrudescimento do 
processo inflacionário, é algo que realmente grita ao bom senso, grita aos 
princípios mínimos, aos princípios claros da lógica, de veZ que o reajustamen
to é simplesmente uma reposição do poder aquisitivo desgastado pela in
flação que ocorreu antes ... 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Logo está sendo feita 
de forma ainda imperfeita. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- ... que, apesar disso, está sen
do feita de forma imperfeita, como V. Ex• salientou e demostrou com dados 
concretos. As causas da inflação, como V. Ex• muito bem coloca, são outras, 
estão na raiz deste modelo errado, estão nessas providências que V. Ex• assi.: 
nata muito bem, no descalabro financeiro, enfim, tudo isso que nós, da Ban
cada da Oposição, temás-apontado. Mas, eu diria ainda mais, nobre Senador: 
que, nesta altura, deflagrado o recrudescimento do processo inflacionário, 
perde importância o debate, a polémica em torno das causas da inflação e 
passa-se a se interessar, mais de perto, não só aos trabalhadores, como à po
pulação e à Nação em geral, é saber, dada a realidade da inflação, quem é que 
vai pagar, desta vez, o custo do seu combate, quem é que vai pagar a fatura 
do combate à inflação. É o trabalhador? Esse i! que é o problema. Estamos 
observando apreensivos, angustiados, em solidariedade aos trabalhadores e 
apreensivos com as perspectivas das conseqüências desta decisão, estamos 
observando que o Governo, mais uma vez, se encaminha para atribuir ao tra
balhador o custo maior do combate à inflação. Estã novamente querendo que 
o trabalhador, que o assalariado pague a fatura da inflação. E contra isso que 
o protesto nosso tem que se fazer ouvir, o protestO dos trabalhadores, o pro
testo da Oposição, o- prote5tõ de todos aqueles br3.sileiros que observam e que 
têm responsabilidade social para com os destinos desta Nação e qUe não po
dem aceitar mais esse engodo, essa forma errada de se colocar o problema da 
inflação, de se tentar resolver. Não só errado, como é tremendamente injusto, 
é gritantemente injusio querer atribuir a inflação aos salários e fazer os traba
lhadores, mais uma vez, pagarem o custo do seu combate. O discurso de V. 
Ex• é de uma clareza insofismável e a sua oportunidade merece o nosso aplau
so, o aplauso de toda Oposição desta Casa. 

O Sr. Mauro Benevldes (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço as palavras 
de V. Ex•, que põem na devida posição a gravidade dessa ameaça que pesa, 
não apenas sobre o trabalhador, mas sobre todo o futuro do desenvolvimento 
brasileiro. 

Ouço o nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Franco Mon~ 
toro. essa apreensão a que alude o nobre Senador Roberto Saturnino eu ates
temunhei agora, durante a instalação do Congresso de Jornalistas Profissio
nais, na Sala Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, quando muito deles 
me interpelaram a respeito dessas notícias de alteração da política salarial. E, 
mais que isso, fizeram essa colocação indiscutivelmente grave: "Senador, com 
menos de um ano de vigência dessa lei, essa lei que foi alardeada como grande 
iniciativa do Governo, este Governo que açambarcou o patrocínio parlamen
tar de uma tese finalmente aceita, como ê que em menos de um ano de vigên
cia já se pretende alterar, para atingir exatamente as classes assalariadas? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço o aparte e a 
informação que V. Ex• nos traz. No Congresso de Jornalistas, diz V. Ex•, este 
foi o tema levantado. Os jornalistas são os homens que estão em cantata com 
a opinião pública, são os meios de comunicação entre a população e os res
ponsáveis no Legislativo, no ExecüliVo. Esta informação dá bem a medida da 
importância e da gravidade desta ameaça. O Governo não pode deixar de pé 
essa ameaça, precisa desmenti~la, precisa recorrer a outros processos. Como 
disse muito bem o Senador Roberto Saturnino, não se pode pretender que a 
família trabalhadora brasileira vã pagar o combate à inflação. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Ouço, com prazer, o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Franco Montoro, r<OS· 
ponsável que fui como Relator do projeto que conduziu a aprovação da Lei 
no 6.708, de 30 de outubro de 1979, acompanho também, com o inter<OSse de 
V. Ex', o debate que está se travando na imprensa, ou as declarações de auto
ridades, de empresários, ou atê de assalariados sobre modificações que seriam 
sugeridas àquela -lei, hoje conhecida como a Lei do Salário. Acho que V. Ex• 
levanta o assunto, neste momento, com muita oportunidade. Realmente, este 
é um dos temas mais sériós-e·mais graVes cofifqiie hoje o País se defronta: o 
probiema da inflação e o problema do pagamento da conta da inflação, a que 
bem se refere o nobre Senador Saturnino Braga. Mas, considero o pronuncia
meQto de V. Ex• oportuno e, ao mesmo tempo, estranho. Oportuno, porque o 
tema é da atualidade, não se pode desconhecer. Mas, considero estranho, 
nobre Senador, porque me vem à lembrança a posição contrária, adversa, ter
rivelmente dificultosa que assumiu a Oposição durante a apreciação daquele 
projeto. Posição que levou as galerias do plenário do Congresso cheias, reple
tas, a invectivar contra aqueles que defendiam aquela lei. Por isso, estranho 
que V. Ex'-, hoje, defenda que a lei não deve ser modificada. Parece-me que, 
agora, V. Ex• considera que a lei é, realmente, perfeita, imposstvel de ser me
lhorada. Acredito que a abertura do diálogo- certamente esse diálogo será 
travado novamente no Congresso- poderá ser benéfica, dependendo da ma
neira como o estudo e a opinião final do Congresso possam ser formuladas. 
Quanto às outras críticas que V. Ex• vem fazendo no seu pronunciamento de 
hoje, acho que para que V. Ex• avalie se a política salarial, ditada pela política 
do salário, está sendo bem conduzida, e levando o salârio a se elevar na medi
da justa que a lei prevê, seria preciso que V. Ex• comparasse não os números 
que comparou aqui, porque, segundo me parece, esta comparação se faz para 
o ano anterior ao ajustamento salarial e, na realidade, isso deveria ser feito na 
base da duplicação do aumento do s;:rnestre dad.9 __ ao trabalhador. Essa, en
tretanto, é uma maneira de pensar que não vem bem ao caso. Quanto ao 
problema do petróleo, V. Ex• sabe que o petróleo no Brasil, ou melhor, os 
produtos derivados do petróleo são todos subsidiados. Se a gasolina é cara, 
Qutros produtos são mais baratos de modo a beneficiar uma ãrea maior, in
clusive dos trabalhadores. V. Ex• sabe, e a Imprensa noticia todo dia, a conta 
petróleo da PETROBRÁS no Banco do Brasil anda em vermelho, isto é, o 
Governo tem subsidiado o petróleo. E as causas da inflação são conhecidas, 
não são somente da responsabilidade do Governo. Mas, a meu ver, pesam 
muitos os fatores exógenos, e pesam, também, os fatores decorrentes dos 
grandes investimentos que foram feitos no País e que, afinal de contas, aju
dam também a criar empregos. Muito obrigado a V. Ex•, e peço desculpas 
pela dimensão do aparte. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB-CE)- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP)- Eu me permitiria pedir 
a V. Ex'- que me desse oportunidade, antes, de dar três respostas breves, para 
não deixar sem continuidade o longo aparte do nobre representante da Maio-
ria nesta Casa. - -
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Vejo três objeções na palavra de S. Ex" Primeiro, estranha que depois de 
havermos combatido a lei, ou o projeto de lei, estejamos agora a defender a 
sua execução. S. Ex' se equivoca. Não éramos contra o reajuste periódico e 
semestral, pelo contrário, defendemos. E foi aqui, no plenário, na interpe
lação feita ao Ministro Simonsen, que conseguimos pela primeira vez fazer 
com que o Governo concordasse com a quebra_ daquela norma antiga de só 
permitir o reajuste uma vez por ano.-o que pleiteávamos, ou o que pleitea
vam os trabalhadores, com o apoio de todas as Oposições, é que o reajuste 
fosse feitO de três em três meses, e não de seis em seis nieses, da mesma forma 
que os lucros do capital, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro são reajusta
das de três em três meses. Era razoável que os rendimentos do trabalho fos
sem reajustados, também, pelo menos na mesma proporção. Esta é a tese que 
defendfamos! O que o Governo pretende agora não é passar de seis para três, 
é voltar a um ano. De modo que estamos com absoluta coerência, defenden
do o ponto de vistª que foi sustentado por todas as Oposições. Não há nada a 
estranhar, há apenas um pequeno engano, um pequeno esquecimento de V. 
Ex• 

Segundo, em relação ao petróleo, há divergência e irresponsabilidade do 
Governo, Sim, pófque em lugar de determinar medidas de economia, de pou
pança do combustível, o que afetaria o interesse das grandes empresas trans
nacionais, o Governo prefere aumentar o preço, porque assim diminui o con
sumo. Acontece que a redução do consumo tem sido muito limitada, e o auM 
mento do preço desmesurado. E o aumento do preço do petróleo traz, como 
conseqUência, o aumento do lráriSporte, e como todas as mercadorias são 
transportadas, este é o tipo de aumento que tem uma repercussão geral, e é 
exatamente o que ocorre. Nós estamos pagando pela gasolina um preço três 
vezes maior ao preço que é pago pelo Governo. O Governo faz outras com
pensações. Faz, beneficiando quem, o trabalhador? Não, beneficiando certos 
setores que ele considera prioritários. E quais são_ esses setores prioritãrios? 

Este ê o grande drama, cada vez que entramos na anãlise de um proble
ma brasileiro, chegamos a um mesmo quadro final: é o modelo de desenvolvi
mento. Hã no Brasil uma grande injustiça, hoje, que está demonstrada no úl
timo relatório do Banco Mundial, onde se faz um levantamento: de um lado o 
rendimento dos 10% mais ricos da sociedade e, de outro, dos 40% mais 
pobres, em 30 países. Nos Estados Unidos, a diferença é de 7 vezes; na Suécia 
é de 5, na Inglaterra é de 4,3, no Brasil é 30 vezes, é o último país, é aquele em 
que a injustiça é maior, em que a diferença entre os pobres e os ricos é maior. 

Diz V. Ex'- finalmente, na sua última afirmação-, que não se pode 
responsabilizar o Governo. Pode-se sim, e deve-se, principalmente um Gover
no como este, que dispensa a participação do Congresso e da comunidade na
cional. Governo que centraliza todos os poderes deve também responder por 
todas as responsabilidades. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB-CE)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP)- Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB-CE)- Nobre Senador Franco Mon
toro, o eminente Senador José Lins, ao apartear V. Ex', considerou estranho 
o seu posicionamento em defesa da Lei da Reforma Salarial. Estranho nós 
consideramos o posicionamento do nobre V ice-Líder em não Se enfileirar en
tre aqueles que defendem a Lei da Reforma Salarial porque, como sabemos, a 
Lei em vigor foi exclusivamente consequência de um trabalho seu, porque a 
única emenda introduzida no diploma que passou a vigir, contra a vontade de 
S. Ex', foi o art. 19, que não se questiona mais nesta oportunidade, que é a 
unificação salarial em todo o País. S. Ex•, o nobre Senador José Lins, se 
debruçou noites a fio sobre a proposição governamental, tentando aprimorar 
o seu texto. Perante a Comissão Mista e, mais do que isto, diante do plenário 
do Congresso Nacional, o nobre representante do Estado do Ceará, procurou 
de todas as formas mostrar a importância e a SigriiJicação desse diploma que 
foi sancionado pelo Senhor Presidente da República, com um breve veto ao 
art. 19. Portanto, estranha é a posição de S. Ex' em não se enfileirar entre 
aqueles que defendem a vigência da reforma da Lei Salarial. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP) - Agradeço a contri
buição de V. Ex', e devolvo o aparte ao nobre Senador José Lins, para a sua 
defesa, que realmente é difícil. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Nobre Senador Montoro, na realidade o 
que estranho é que V. Ex's.- V. Ex•s. agora no plural-, depois de se colo~ 
carem radical e terminantemente contra a aprovação do texto da lei, agora se 
oponham a qualquer possibilidade de aperfeiçoamento desse texto. Ora, se eu 
considerasse que meu trabalho estava perfeito, certamente não admitiria, 
pelo menos de minha parte, jã que não sou responsável por todas as decisões 
do Congresso, mas certamente defenderia a invulnerabilidade da lei. Todavia, 
não chego a pensar que meu trabalho tenha sido perfeito; sinceramente, acho 
que a lei sempre pode ser melhorada e, nesse sentido, é que acho que V. Ex" se 

define por antecipação, antes, talvez, de conhecer quais seriam as propostas 
do Governo. Nós certamente, deveríamos estar abertos a uma análise que 
viesse aperfeiçoá-Ia, sobretudo que viesse aperfeiçoá-la no sentido de resOlver 
aqu-ele problema a que se refere o nobre Senador Saturnino Braga, que é o de 
quem paga a conta da inflação. Quanto às outras idéias levantadas por V. 
Ex', acho que a atitude do Governo, diVersificando o preço dos derivados do 
petróleo, de acordo com determinados critérios, naturalmente podem ser 
discutidas, mas cujo _objetivo é, certaf!len~e. cobra~ mais ~aqueles que mais 
podem pagar, já que aqueles qüe -usam gasÓlina são rCalmente a minoria mais 
rica._Ac~~:) que o Governo estã certo nesse ponto, não há dúvida quanto a is
so. Muito obrigado a V. Ex' 

Ex• 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex', permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB -SP)- Ouço o aparte de V. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Senador Franco Montoro, o 
nobre Líder José Uns foi o relator da matéria que tramitou e foi aprovada no 
Congresso; não faz tanto tempo assim, 6 ou 7 rrieses. O que é de estranhar é a 
perda de memória de S. Ex• sobre os detalhes da discussão desta matéria que 
demandou uma atenção_ muito grande da Casa e, particularmente, dele. 
Quando V. Ex• diz que a Oposição não objetou de forma alguma à redução 
do perido de reajustamento de l ano para 6 meses, V. Ex• está absolutamente 
certo e o nobre Senador José Lins sabe muito bem disso. Não é possíyel que 
ele tenha esquecido que nós queríamos torná-las ainda mais freqUentes, pas
sando para 3 meses, mas jamais fornos contra ã redução de t ano para 6 me
ses_. Lembropme de um debate que V. Ex' teve, aqui, com o Ministro Simon
sen, onde arrancou dele uma posição favorável a esta redução. Fomos contra, 
sim, a limitação dos aumentos àquele cálculo de urna produtividade que to
dos nós considerávamos impossível de ser feito. Aí é que residiu o principal 
enfoque da nossa oposiçãó~ o alvo- da nossa artilharia. E a experiência veió 
demonstrar que tínhamos razão, porque o cálculo desta produtividade jamais 
foi feito. O qüe nos queríamos era a negociação direta na hora do aumento, 
não dos reajustamentos, os reajustamentos nós aceitamos, de 6 em 6 meses, 
conforme a proposta governamental. E é exatamente este ponto que agora vai 
ser revisto. S. Ex'- disse que não sabemos ainda o conteúdo da proposta go
vernamental. De fato, não sabemos. mas sabemos perfeitamente que, dentro 
deste conteúdo, está o abandono do re~justamento de _seis em seis meses. por
que isso foi declarado pelo próprio Ministro Galvêas, pelo próprio Ministro 
Delfim Netto. Então, isto está sendo cogitado. Esperamos que não venha a 
ser aprovado - isto é Outra coisa - p"ela reação da opinião pública, reação 
da classe trabalhadora, reação da Op-osição, do PMDB. Mas, isto está-sendo 
cogitado, assim como outros planos estão em cogitação por parte do Gover
no, corno por exemplo, o plano de acabar com o consumo de carne pela po
pulação brasileira. isto sim, é que é de estranhar: uma declaração do Ministro 
da Agricultura dizendo que o brasileiro não devia comer carne, que devia en
trar numa quaresma permanente, porque a carne é muito cara. Essas decla~ 
rações é que são de estranhar e não a nossa posição que é absolutamente coe
rente com os pontos de vista que defendemos aqui. Somos a favor da periodi
cidade até maior no reajustamento, mas somos contra, sim, a questão da im
posição de aumento por uma margem de protutividade a ser calculada pelo 
Governo. Aí é que estã o erro e este foi o ponto combatido por nós. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Agradeço a contri
buição de V. Ex", e lembro que realmente, quando o Governo afirma que os 
salários estão provocando inflação e se dispõe a mudar a legislação, não é 
para aumentar salãrios, mas para reduzi-los. Não fazemos nenhuma advi
nhação, ao protestar, ao advertir o Governo sobre o desacerto desta posição. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Ouço o aparte de 
V:. Ex' 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador Franco Montoro, quero 
crer que o Governo vai atuar numa área supersenSível socialmente e deve ter 
o necessário cuidado, porque é uma área quase que sagrada para os que vi
vem de salário neste País. Como a!Jtor, também, de um projeto que fixava a 
revisão salarial de seis em seis meses, isto é, em maio e em dezembro, como 
autor de uma emenda que mandava também que se fizesse a revisão de três 
em três meses- aqui, tia nõSS!rBancada, há vários Senadores autores de pro
jetes, capitaneados poi V. Ex' Portanto, isso foi aceito pelo Governo, não foi 
ele o iniciador disso, o movimento foi nosso. O Governo acatou e aceitou isso 
e, agora, modificar com seis meses de vigência, é uma solução difícil, delica
da, que pode suscitar desequilíbrios sociais. V. Ex' tem muita razão, porque 
foi quem capitaneou es·se movimento aqui nesta Casa. 
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O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Muito obrigado a 
V. Ex• 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Ouço, com prazer, o 
aparte do nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Franco Montoro, acho 
que o nobre Senador Dirceu Cardoso colocou a questão muito bem posta: a 
área é extremamente sensível. O meu ponto de vista, nobre Senador, é que a 
lei não é apenas prazo de revisão de salários. Claro que se pode pensar num 
prazo de três meses, de seis meses, de um ano, mas esse é apenas um dos as
pectos da lei. O segundo aspecto da lei é aquele que diz respeito à correção do 
aspecto punitivo da inflação sobre a_s_camadas assalariadas, e eu apenas me 
coloco, hoje, na posição de admitir que a lei é passível de aperfeiçoamento, 
inclusive no sentido que alegou o nobre Senador Roberto Saturnino, e que 
diz respeito ao problema da negociação direta, ou do cálculo da produtivida
de. Então, quero deixar bem clara a minha posição, concordando com o 
nobre Senador Dirceu Cardoso de que a área é extremamente sensível, e 
como já disse, no início do meu primeiro aparte, se constitui, hoje, num dos 
aspectos mais sérios da problemática nacional. Quero deixar bem claro que 
procurei dar o melhor da minha contribuição ao projeto, na forma em que foi 
aprovado, mas a experiência tem mostrado que o projeto não saiu perfeito, e, 
se o Governo pretende oferecer uma proposta de melhoria, de aperfeiçoa
mento da legislação salarial acho que o Congresso deve aceitar, de braços 
abertos, para discutir, eXaustiVainenfe, o -lema e chegar a uma conclusão, a 
uma proposição que possa, realmente, ajudar a conduzir a temática brasileira 
neste campo. Mui to obrigado a V. Ex' 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- É evidente que esta lei, 
como qualquer outra, é passível de aperfeiçoamento; mas a proposta que se· 
entrevê nas manifestações de vârios ministros e autoridªdes fazendârias; in
clusive do Ministro do Planejamento, é no sentido de acentuar o carâter infla~ 
cionário dos aumentos salariais. A conseqüência parece clara: o que se pre
tende é encontrar uma fórmula de comprimir salários. E a realidade mostra 
que os salârios estão sendo ainda comprimidos, que o rendimento do traba
lhador brasileiro estã muito aquém daquilo a que ele teria direito como sua 
parte no esforço de produção nacional. Nós não recusamos o assentimento a 
um debate sobre a matéria, e a-cho que o que o GoVerno deve fazer é precisa
mente isso, mas o que vemos nos jornais é o contrârlo. Ainda hoje uma das 
autoridades governamentais lembrava que o Govern-O não precisa sequer de 
uma nova lei, porque hã um artigo encaixado na lei que lhe permite alterar a 
periodicidade dos reajustes. É preciso advertir o Governo, e é este o sentido 
da nossa intervenção, é preciso tCrminar de vez com a imposição de medidas 
decretadas pela burocracia governamental. O poder do Governo tem limites. 
Essa sensibilidade a que se referiu o Senador Dirceu Cardoso, confirmada 
por V. Ex', não é um dado sem importância. Lidar com o salário do traba
lhador brasileiro é lidar com a própria vida da família brasileira. E principal~ 
mente depois da passagem pelo Brasil dessa figura extraordinária do Papa 
João Paulo II, em que o apelo da justiça representou a nota marcante, o GoR 
verno daria um péssimo exemplo se, semanas depois, tratasse de tirar do tra
balhador brasileiro uma fatia do seu salârio. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Talvez, Senador Franco Montoro, não 
fosse oportuno tirarmos conclusão sobre a posição do Governo, ou particu
larmente de alguns dos seus Ministros, sobre a proposta que seria feita para o 
aperfeiçoamento da legislação. V. Ex• tem razão, insisto nesse ponto, -em 
que, na solução de problemas sociais não se anda para trâs. Mas, é bem possí
vel que alguma coisa possa ser feita, porque a situação a que V. Ex' se refe
riu, ainda há pouco, da disparidade entre os maiores e os menores salários é 
realmente muito grande. Então, ritesmo nesse carilpõ-, pode haver possibilida
de de que a lei se torne mais justa. Mas, tudo que peço a V, Ex' ê que esteja
mos abertos ao debate, desde que este seja encarado como instrumento para 
ajudar a resolver os problemas sociais do País. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Essa disposição sem
pre a temos; estamos dispostos a examinar todas as modificações que possam 
ter como sentido a realização da justiça. Mas, evidentemente, as apreensões 
que, neste momento, partem de todos os setores do Território Nacional, lide
ranças sindicais, imprensa, professores e estudiosos em matéria social, todos 
estão apreensivos com esta notícia de que se pretende, no fundo, uma discipli
na mais rígida do salário. É claro que a limitação dos salãrios excessivos não 

encontrarâ obstáculo algum, mas, infelizmente, a história tem sido outra. 
Quem tem pago pelo sacrifício do combate à inflação tem sido a família tra
balhadora. Acima de tudo, o que é preciso ver, no caso, é o processo para es
sas transformações. Se o Governo tem dúvidas a respeito da matéria, se tem 
objeções a determinados aspectos da lei, que apresente as suas propostas e as 
submeta a um debate nacional, ouvindo, principalmente, os primeiros inte
ressados, que são os próprios trabalhadores. A sociedade civil tem o direito 
de ser ouvida a esse respeito, pórque esse é um assunto que, mais do que nin
guém, o homem comum conhece. E a oportunidade de que se abra um efetivo 
diálogo. O sentido da nossa presença é o de fazer um alerta, uma advertência 
ao Governo, para que não decrete, inopin-adamente, alguma medida que pos
sa ter conseqüências impreVisíveis no desenvolvimento brasileiro. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Tenho a impressão de que a única refe
rência que a lei faz à modificação pelo Executivo é a que se refere ao art. 17, 
se não me engano. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP)- ~o art. 17, precisa
mente. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E isso s6 seria pOssível a partir de 11' de 
janeiro de 1981, se não me engano. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- De 1• de janeiro de 
1981. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) --De modo que, quanto a isso, esteja V. 
Ex' absolutamente tranqüilo que o povo serâ consultado, através de seus re
presentantes legais, dos quais V. Ex• é um dos mais brilhantes. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço a V. Ex•, 
mas gostaria que a consulta não fosse feita apenas aos representantes do po
vo. presentes no Congresso Nacional, mas ao próprio povo, através das suas 
organizações, no caso, as organizações do trabalho; os sindicados de empre
gados e empregadores deveriam ser ouvidos a este respeito. O debate deveria 
ser feito com a: participação da sociedade civil. Se se quer uma abertura de
mocrática é preciso fazê-Ia efetivamente. 

Sr. Presidente. concluo, lembrando as palavras com que o Santo Padre, o 
Papa João Paulo Il. se dirigiu ao trabalhador brasileiro e às autoridades do 
Brasil, no seu famoso discurso ilo Morumbi, ainda agora relembradas pelo 
Líder da Maioria: '"não há verdadeiro desenvolvimento sem justiça social; o 
nome da paz chama-se justiça••. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 29 de julho passado, sob a coordenação da Associação Comerciãl 
do Ceará realizou-se na sede daquela conceituada entidade, um importante 
debate sobre a problemática nordestina, de que participaram empresários e 
políticos, numa integração que haverá de resultar benéfica para aquela exten-
sa faixa do território nacional. · 

Recorde-se que, no ano passado, num simpósio de larga repercussão, 
Assembléias LegislativaS-e ASSociações Comerciais do Nordeste discutiram 
amplamente palpitantes questões de carâter regional, oferecendo, ao término 
dos trabalhos, uma série de oportunas sugestões ao Governo federal. 

Nesta mesma tribuna, tive oportunidade de me reportar às idéias cen
trais, assentadas no aludido Simpósio, encarecendo o seu acolhimento por 
parte dos setores competentes da União. 

São elas: 

.. 19- Os problemas fundamentais do Nordeste já estão iden
tificados e as suaS soluções indicadas em numerosos estudos e doeu-



3392 Sábado 2 DIÁRIO DO CONGRESSO !'ACIONAL (Seção II) Agosto de 1980 

mentes, elaborados por órgãos da administração pública, parla
mentares nordestinos e entidades representativas do empresariado 
da Região. 

29 -~ Apesar disto, os programas governamentais para o de
senvolvimento da área depois de várias décadas de labor pertinaz e 
bem intencionado, não alcançaram, como é notódo, os seus objeti~ 
vos fundamentais de redução das disparidades de renda entre o 
Nordeste e o Centro-Sul do País, e da melhoria dos padrões de vida 
das populações nordestinas. 

39 - Os signatãrios desta Declaração estão convencidos e per
suadidos de que a ineficãcia da ação deve-se ao fato de o desenvolvi
mento do Nordeste jamais haver dido encaiado como meta política 
realmente prioritária no conteXto dos objCtívOS .. nácíOriais básicos. 

49 - Por ser esta a maior região problema do mundo ociden
tal, sujeita a· tensões sociais capazes de comprometer a unidade e a 
segurança da Nação, as lideranças que subscrevem esta declaração 
entendem como indispensável e urgente a reformulação dos concei
tos e das próprias bases do planejamento nacional~ para redefinir o 
papel do Nordeste no conjunto dos interesses do Pais, atribuindo
se-lhe funções não de um simples mercado periférico em relação ao 
Centro-Sul mas de um Pólo capaz de desenvolvimento auto
sustentado e de integrar-se em -igualdade de condições às demais re~ 
giões do País. 

59 - Considera~se imprescindível, de imediato, como ponto 
de partida para a concretização dessa nova política, o prévio conhe
cimento das linhas mestras do III PN D e a inclusão, já nesse Plano, 
de uma programação mais abrangente e mais objetíva para o Nor
deste, atribuindo-se à Região não só um tratamento realmente dife
renciado, como alocando-se-lhe recursos em volume compatível 
com a magnitude dos problemas a serem solucionados. 

69 - Afora a institucionalização de diretrizes perrnenentes 
para ajustar às peculiaridades da Região as políticas governamen
tais tais como: creditícia, tributária, agrária, c·ambial, energética e 
outras, impõe-se estabelecer, de imediato, critérios específicos para 
que o volume de recursos destinados à programação regional não 
apenas compensem o déficif do Nordeste em seU bafanço interno de 
pagamentos, como canalizem fundos adicionais capazes de manter 
uma elevada taxa de investimento na Ãrea, de modo a acelerar o 
ritmo de S:eu desenvolvimento. 

79 - Ê -imprescindível, em particular, intensificar os investi
mentos de caráter social, especialmente nos setores de saúde, edu~ 
cação, alimentação e habitação, mobilizando-se, para tal fim, recur
sos do orçamento federal, no mínimo proporcionais à participação 
da população do Nordeste na população do País." 

Sr. Presídente: 
Encarecendo uma vigorosa tomada de posições das lideranças políticas e 

empresariais do Nordeste em favor de todas essas reivindicações, a Asso
dação Comercial do Cearã manifestou~se, por outro lado, vivamente empe
nhada na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional fl'i' 42/80, de que 
é o primeiro signatário o Deputado Iranildo Pereira, do PMDB - cearense, 
que restaura a obrigatoriedade de aplicação, naquela região, de 3% da receita 
tributária dO""-País. 

Aprovada. em conseqüência de trabalho de arregimentação das banca
das nordestinas, aquela alteração constitucional, seriam assegurados recursos 
significativos para o atendimento de aspirações legítimas de trinta e cinco mi
lhões de brasileiros, sempre proteladas à falta de disponibilidades financeiras. 

Destaque-se que a Comissão Mista, integrada por membros das duas 
Casas do Congresso, jã se pronunciou favoravelmente à Emenda, cuja 3.pre~ 
ciação pelo plenário deverá ocorrer ainda no corrente mês. 

Solidário, assim, com o posicionamento assumido pelo empresariado do 
meu Estado, torno pública a minha adesão ao patriótico movimento, que ha
verá de sensibilizar todos os s_egmentos de opinião pública, bem assim os es~ 
calões competentes do governo federal. 

O Nordeste já se cansou de ser apenas beneficiado na época dos flagelos 
climáticos. 

E necessário que se assegure um atendimento permanente, capaz de per
mitir a correção das gritantes distorções que nos separam de outras regiões do 
Pais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseri· 
tos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária da próxima segunda~feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1979 
(Tramita em conjunto com o PLS no 265/79) 

Votação, em turno único; do Ptojeto de Lei da Câmara n9 59, de 1979 (n"' 
3.f9lf76, na Casa de origem), que altera a redação da alínea b do inciso H do 
art. 275 da Lei n• 5.869, de I I de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, 
com as modHicações introduzidas pela Lei n~' 5.925, de 19 de outubro de 1973, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 235 e 236, de 1980, das Comissões: 
- de Constituit;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos 

termos de substitutivo que-ãpresenta;·---
- de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição 

e Justiça. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 265, DE 1979 
(Tramita em conjunto com a PLC n• 59 /79) 

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 265, de 
1979, do Senador Nelson Carn-eiro, que aCreScenta alínea ao item II, do art. 
275 do Código de Processo Civil, pára incluir no elenco de ações de rito su~ 
maríssimo a do fiador para exonerar-se da fiança prestada sem limitação de 
tempo, tendo 

PARECERES, sob n•s 235 e 236, de 1980, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos 

termos do substitutivo apresentado; 
~de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição 

e Justiça. 

-3-

Votação em turno único1 do Projeta de Resolução n'i' 59, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia cq_mo cOnclusão de seu Parecer n9 511, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de Sll_? dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalldade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cri 22.671.000,00 (vinte e dois rililhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 514, de 1980. da Comissão 
- de Constituição e Justita, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 61., de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cri l54.660.329,77 (cento e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida con_solidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comíssão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
CrS 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no~ 
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 518, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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-7-
V<rtação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 63, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 520, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 521, 
de 1980), que autoriza a _Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 522, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucióitalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 
25.128.667.776,82 (vinte-e cinco bilhões, cento e vinte e oito-miJhões, seiscen
tos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-10-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000,000~00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-11-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (apre-, 
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n~' 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 

ATA DA 103• SESSÃO, REALIZADA EM 27-6-80 
(Publicada no DCN - Seção 11 - de 28-6-80) 

RET!FlCAÇÃO 

No anexo ao Parecer n~' 544, de 1980, da Comissão de Redação, ofere
cendo a redação final do Projeto de Lei do Senado n' 140, de 1980-DF, que 
.. autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimos destinados à 
elaboração e execução de programas de desenvolvimento urbano, e dá outras 
providências": 

Na página 3308, I' coluna, no art. 19 do projeto, 
Onde se lê: 
... até o valor de 2.055.000 UPC (dois milhões e cinqüenta mil 

Unidades Padrão de Capital), ... 
Leia-se: 

... até o valor de 2.055.000 UPC (dois milhões e cinqUenta e cin
co mil Unidades Padrão de Capital), ... 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 29, de 1980 

O_ Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato n~' 2, de 1973, da Co
missão Diretora, e à vista de decisão da Comissão Diretora, Resolve: 

--Autorizar a contratação de Francisco de Oliveira Pereira, como Téc
nico em Telefonia, com o salário mensal de Cr$ 13.318,00 (treze mil trezentos 
e dezoito cruzeiros) e pelo prazo de um ano, para servir na Seção de Telex e 
Telefonia, em substituição a Francisco Félix Teixeira Filho, que não aceitou a 
contratação autorizada pelo Ato n'l' 28, de 1980, desta Presidência. 

Senado Federal, 31 de julho de 1980.- Luiz Viana, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 30, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de confor
midade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo nQ 002405/80, Resolve, aposentar, por invalidez, João Correia 
Filho, Agente de Segurança Legislativa, Classe Especial, Código SF-AL-015, 
Referência 43, do Quadro_ Permanente do Senado Federal, nos termos dos ar
tigos lO l, inciso I e 102, inciso I, letra .. b", da Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inCiso III,§ 29, 404, inciso 
III, 359 e 392, § 4"' da Resolução SF n~'58, de 1972, com proventos integrais e 
a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do 
artigo 3• da Lei n• 5.903, de 9 de julho de 1973 e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 
I O de junho de 1964. -

Senado Federal, (9- de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

( FUNCEGRAF ) 

6. 000.000- Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal 

Suplementação de Verba 

46.702.986,27 

DETALHAMENTO 

3.1.2.0 - Material de Consumo Cd 17.500.000,00 

3.1.3.2 - Serviços de Terceiros Cr$ 1.000.000,00 

4.1.1.0 - Obras Cr$ 18.202.986,27 

4.1.2.0 - Equip.e Mat. Permanente Cr$ 10.000.000,00 

TO TA L ........................ Cr$ 46.702.986.27 

Saldo positivo do FUNCEGRAF, verificado no encerraeento 1 

do exercÍcio de 1979, mais a suplemer;tação da verba do exercí

cio de 1980, (Art. 483 do Regulamento Administrativo, aprovado 

pela Resolução nl? 58 de 1972. Art. 172, § 29. do Decreto-Lei ' 

n9 200/67 e Art. 73 da Lei n9 4.320/64). 

Brasília. 30 de Julho de 1.980 

AR!!i:z. 
Diretor Executivo 

l/~--0 
Senad::=?LE-LXA_N_D_R_E-CO_S_T_A--if \ ~v-
AUTORIZO: 

Presidente do Conselho de Supervisão 
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

( FUNCEGRAF ) 

PLANO !2.! APLICAÇÃO 

6.000.000 - Fundo do Centro Grâfico do Senado Federal 

SUPLEMENTAÇÃO .2f VERBA 

Distribuído para:-

3.1.2.0 -Material de Consumo cr$ n.ooo.ooo,oo 

T O TA L ••••••••••••••••••••••• Cr$ 11.000.000,00 

Suplem'entação de Verba no exercício de 1980 

Brasília, 30 de Julho de 1980 

ARNA~ 
Diretor Executivo 

A~.L~-------Ijl ( -~\~ 
Senador ALEXANDRE COSTA \ ~ 
Presidente do Conselho de Supervisão 

Agosto dl' 19/Ctl 
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MESA 

Presidente 
Luiz Viana 

1•-VIce-Prosldenta 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldante 
Dinarte Mariz 

1•-Sacretárlo 
Alexandre Casta 

2•-Sacretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Sacretárlo 
lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes da Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Oiretor: Ant6nio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 223.-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hlppertt 
Local: Ane:w:o 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 -Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vlco-Prosidento1 leite Chaves 

Titulares Suplentes 

1 . Passos Pârto 1. Jutahy Magalhiies 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camar;o 
3. Pedro Pedrossian 3. Joiio Calmon 
4. José Uns 

1. Eveláslo Vieira 1. A;tnor Maria 
2. Leite Choves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richo 

Assistente: Stirglo do Fonseca &rogo - Ramal 307 
Reuni6os: Quartas-feiras, ~s 10100 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'1 

- Ano:w:o 11 -
Ramais 621 ê 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

P!'flldente1 Mendes Canale 
Vic•Prosldtnftl Agenor Maria 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio H) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Lídares 

Humberto Lucena 
José Rltha 

Mareei Freire 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Satumino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Titulares 

1. Mondes Canele 
2. José Lins 
3. Eunice Michiles 
4. Vicente Vuolo 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderos 

Evelásio Vieira 
Alberto Silva 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silva 
3. Almir Pinto 

1. Evondro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões1 Terças-feiras, às l0100 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilocqua'' - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
1 '·Vice-Presldente1 Aloyslo Chaves 
Zi'·Vice-Presldente: Hugo Romos 

Titulares Suplentes 

1. Henrique de la Rocque 1 , lonoir Vergas 
2. Helvidlo Nunes 2. João Calmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloyslo Choves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Badaró 6, Arnon de Mello 
7, Moacyr Dalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha Uma 
2. Leito Chaves 2. Tancredo Neves 
3. Lázaro Borboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montare 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líderos 

Aderbal Juremo 
Aloysio Choves 

Bernardino Viana 
José Uns 

Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Cerzi 

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 

Líder 

Henrique Senti/lo 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jenó Freire 
Vice·Presidente: Ló:zaro Barboza 

Titulares 

1. Jeué Freire 
2. José Sarney 
3. Passos Parto 
4. Saldanha Oerzi 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Cai:w:eta 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 
4. Mauro Benevldes 

Suplentes 

1. José Guiomard 
2. Tarso Outra 
3. Benedito Canelas 
4. Moocyr Dalla 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvon Rocha 

Assistente: ledo ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 
lo• ai: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vlce-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon do Mello 1. Helvldio Nunes 

2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 

3. José lins 3. Benedito Ferreira 

4. Jeufi Freire 4. VIcente Vuolo 

5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. Josê Richa 

2. Teot6nio Vilela 2. Orestes Quórcia 

3. Marcos Freire 3. Tanc:redo Neves 

4. Pedro Simon 
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Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo B - Ramal 442 

COMISSÃO DE EDUC.ÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidont•1 Jo6o Colmon 
Vico·Prosidente, Jutahy Magalh6os 

Titulares 

1. Jo6o Calmon 
2. Tarso Outro 
3. Jutahy Magalh6es 
4. Aloysi.o Chavos 
.5. Aclerbal Juremo 
6. Eunice Mlchilos 

1. Adalbctrto Sena 
2. Evelâslo Vieira. 
3. Franco Montoro 

1. Josélins 
2. Arnon do Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvon Rocha 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente, Loilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quiritas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo ll - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
{7 membros} 

COMpOSIÇÃO 

Presidente: Amon de Mella 
Vice·Presidente, Alberto Silve 

Titulares 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhàes 
4. Amon do Mello 

Assistente; ~rgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, tis 10100 horas 1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Roberto Saturnino local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

COMISSÃO DE FINANÇ•s - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice·Presldente; Tancrodo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon do Mollo 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mondes Canele 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3_. Roberto Saturnino 
4, Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotênia Vilela 

Suplentes. 

1. Saldanha Dorzi 
2. Honriquo de La Rocque 
3. Jené Freire 
4. José Samoy 
5. Milton Cabral 
6. · Josê Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lózaro Barboz:a 
4. Josó Rkha 

Assistente: Ca-rlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
ReuniõeS: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo ll - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Presidente: lonoir Vargos 

Titulares Suplentes 

1. l.enoir Vargas 1. Jutahy Magalhãe.s 

2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 

3. Jessó Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moar:.yr Dalla 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de la Rocque 
6. Aloysio Chaves 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: QuorfClS·feiras, às 11:00 horas. 
local: Anexo "B" - Sala a~ lado do Gab. da Sra. Stmadoro 
Eunir:.e Michiles - Ramal 494 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presid8nfe: Adal_berto Seno 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha 08rzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canole 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Maria Therezo Magalhães Motta - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, à& 12:00 hora& 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo ll - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CREI 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentt~~: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
2'·Vice-Presldente: Lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Cerzi 
4. lomanto Júnior 
5. Mondes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vargos 
9. José Sarney 

Suplent8s 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Podrossian 
3. Henrique de la Rocuque 
4. José Guiomard 
5. Loiz: Cavalcante 
6. 

Agosto de 1980 

1. Paulo Brouard 1. Marcos. Fn!lire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leito Chaves 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 o 313 
Reunii5es: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Solo "Ruy Barbo,a"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAUDE 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Gilvan Rocha 
Vrco-Prosidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomanto Júnior 1. Saldanha O.rzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Rkha 
2. Henrique Santillo 2~ Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lida Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Bonevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Roimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistentt~~: Carlos dO Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentt~~: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Henriquo de la Rocque 
3. Bernardino Viana 
4, Alberto Silva 

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2. Pedro Pedrossian 
3. Aderbal Juremo 



Agosto de J9BO 

1. Evandro Carreira 1. Oredos Quórcia 
2. Humberto luuna 2. Evelósio Vieira 
3. lózaro 8arbo.za 

Auistento: leila loivas Forro Costa - Ramal .(97 
Reuniões: Quintas-feiras, 6s 9:30 horas 

local: Solo "Ruy Barbosa"- AneJCo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E O~R.O.S PU~UC.O.S - (CT) 

(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

.DI,\!!1_0 DO CO!'OGRE~$0 NACIONAL (Seção H) 

Titulonr~ 

1. Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro PedroiSian 
.(. Affonso Camargo 

1. Evandro Carreiro 
2. lózaro Borboza 
3. Orestes Quêrcia 

1. Passos Pôrto 
2. Lomanto Júnior 
3. Alberto Silva 

1. leite Choves 
2. Ag1mor Mario 

Assistente: Leila loivos Ferro Costa - Ramal .(97 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala ''Ruy Barbosa"- Anexo li-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Sábado 2 3391 

8) SERVIÇO DE COMISS0ES MISTAS, ESPECIAIS E DE 
INQUERITO 

Comis!õl3es Tempo •ias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
loc:al: Anexo 11- Târroo 
Telefone: 225-8505 - Romol 303 
1) Comissões Tomporórioi poro Projetas do Congresso Nacio· 
no I 
2) Comissões Temporórias para Apreciação de Vetos 
3) Comiuó8s Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Proieto de lei Orçamentória (art. 90 do 
Re9imento Comum) 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes -
Ramol674; Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lo· 
pes de Só - Ramal 310. 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 621 Ramal - 623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

C.A.R. GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 621 

LEOA 
Ramal- 623 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C. E. C. 
ANEXO "B" 

SÉRGIO 
RUY BARBOSA 

Ramal- 484 
09,30 C.S.N. CARLOS 1o,oo 

Ramal- 621 
C.D.F. 

RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 623 RUY BARBOSA 

10,00 10,30 C. S. L~ DA 
ANEXO "B" 

Ramal- 621 

C. A. 
Ramal 484 SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 

n,oo C.L.S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 623 

10,30 C.E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal 442 12,00 C. R. 

MARIA 

Ramal- 623 THEREZA 

C.R.E. 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO 
Ramal- 621 

n,oo 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV - N• 079 TERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 1980 BRAS! LIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 105• SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Requerimentos 

- N• 309/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência realiza·cta 
pelo Ministro Eduardo Portella, na Escola Superior de Guerra. 

- N9 310/80, de autoria do Sr. Senador Bernardifl.o Víana, solicitan
do a retirada, em carãter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n9 80/80, 
de sua autoria, que dispõe sobre a concessão de visto de permanência ao 
estrangeiro que tenha ingressado no Pais até o dia 15 de novembro de 
1979, através da suspensàb de eficãcia do Decreto-lei n9 941, de 13 de ou
tubro de 1969. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício S/22(80 (n• 420/80, na· origem), do Prefei
to do Município do Rio de Janeiro, solicitando autorização do Senado FeR 
deral a fim de que aquela Prefeitura possa realizar operação de empréstiM 
mo externo no valor que menciona para o fim que especifica. 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 112/79 (n• 
4.264/77, na Casa de origêm.), por' ter recebido parecer contrârio, quanto 
ao mérito, da comissão a que foi distribuído. 

1.2.3- Apreciação de matéria 

- Redação final do Projeto de Resolução nq 58/80, em regime de ur~ 
gência, que estabelece norma para a abertura da sessão pública do Senado 
Federal. Aprovada. À promulgação. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- IV Congresso Brasileiro de 
Prevenção da Cegueira, recentemente realizado na cidade de Belo Hori~ 
zonte. 

SENADOR JORGE KALUME- Transcurso do 13• aniversário de 
falecimento do exMPresidente Humberto de Alencar Castello Branco. 

SENADOR MURILO BADARÓ- Apelo ao Senhor Presidente da 
República em favor de providências que visem a conclusão das obras da 
Usina da AÇOMINAS, no Estado de Minas Gerais. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Justificando o Requerimento 
n9 311/80, que encaminha à Mesa, subscrito por S. Ex• e pelos Lideres dos 
Blocos Parlamentares do PDS, PMDB e PP, de transcrição nos Anais do 
Senado, dos discursos proferidos pelo Papa João Paulo II em sua visita ao 
Brasil. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Visita realizada por Sua San
tidade o Papa João Paulo II ao País. 

SENADOR LEITE CHAVES- Registro de equívoco cometido por 
órgão da administração da Casa, com relação à filiação partidária de 
S. Ex• Congratulando-se com o Senhor Presidente da República pelo de
creto que estabelece que nenhum funcionário da administração direta ou 
indireta, possa perceber mais do que o Presidente da República. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 177/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que assegura aos ferroviários o pagamento das horas 
em que fica à disposiçãõ da empresa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 59/79 (n• 3.191/76, na Casa de ori
gem), que altera a redação da alínea b do inciso II do art. 275 da Lei O'i' 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, com as modi
fic;ições introduzidas pela Lei n'i' 5.925, de I 'i' de outubro de 1973. (Trami
tando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 265/79). Aprondo, 
nos termos do substitutivo da Comissão de Justiça. À Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Lei do Senado n' 265/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta alínea ao item II, do art. 275 do Código 
de Processo Civil, para incluir no elenco de ações 'de rito sumaríssimo a do 
fiador para exonerar-se da fiança prestada sem limitação de tempo. (Tra
mitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 59/79). Declara
do prejudicado, em virtude da aprovação de substitutivo ao item anterior 
com o qual tramita em conjunto. Ao Arquivo. 

- Projeto de Reso.lução n'i' 59/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e tririta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 
e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. após usar da palavra 
o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n9 60/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.67!.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta' e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 61/80, que autoriza a Prefeitura Munici: 
pai de Ponta Grossa (PR) a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cin
qUenta e quatro milhões, seiscenlos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove 
cruzeiros e setenta e sete centavOs) b montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n' 62/80, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, 
trézentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros e oi
tenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adia
da por falta de quorum. 
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-Projeto de Resoluâo n<? 63/80, que autoriza a_ Prefeitura Munici
pal de Campo Largo (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e 
quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n<? 64/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu(SC) a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e vinte centa
vos) o montante _de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n• 65/80, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e 
vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e 
seis cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 66/80, que autoriza a Prefeitura do Mu· 
nicipio de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução o9 67/80, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a realizar emprêstimo externo no valor de US$ 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), para 

ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos PrOdutores 
Rurais. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Anãlise das propostas alter· 
nativas, apresentadas por membros da OPosição, para a economia brasi
leira. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Comentârios ao discurso 
do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Mensagem reformista do Papa 
João Paulo 1!. 

!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DE COMISSÃO 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 105~ SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. NILO COELHO E JORGE KALUME 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José' Guomard- Raimundo Paren
te- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa -J:Ienrique 
de La Rocque- José Sarney- Bernardino- Vi:iita- f:Ielvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Aderbal Ju
rema --Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Bap
tista- Lomanto Júnior- Ditceu Cardoso- Moacyr Dalla- Roberto Sa
turnino- Murilo Badaró - Tancredo Neves- Henrique Santillo- Vai
don Varjão- Vicente Vuolo- Saldanha Derzi- José Richa- Leite Cha
ves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Paulo Brossard- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento _de 36 Srs. Senadqres. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a· mesa, requerimento que serâ lido peio Sr. l9r$ecretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 309, DE 1980 

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

nos Anais do Senado Federal, da Con_f~rência realizada pelo Ministro Eduar~ 
do Portella, na última sexta-feira~ dia 19 de agosto, na Escola Superior de 
Guerra. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1980. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § I•, 
do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exame 
da Comissão Diretora. 

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

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 310, DE 1980 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n_9 80, de 1980, de minha auto
ria, que dispõe sobre a concessão de visto_de permanência ao estrangeiro qUe 
tenha ingressado no País até o dia 15 de novembro de 1979, através da sus
pensão de eficácia do Decreto-lei n9 941, de 13 de outubro de 1969. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1980. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento que vem de ser 
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu, do Pre
feito do Município do Rio de Janeiro, o Oficio S/22, de 1980 (n• 420/80, na 
origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, au
torização do Senado Federal a fim de que aquela Prefeitura possa realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ I 10,000,000.00 (cento e 
dez milhões de dólares americanos), para o fim qtie especifica. 

A matêria será despachada às ComisSões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência comunica que, 
nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara n' 112, de 1979 (n' 4.264(77, na Casa de origem); 
que altera a relação DeScritiva do Sistema Ferrovlârio Nacional, aprovado 
pela Lei n' 5.917, de lO de setembro de 1973- Plano Nacional de Viação, e 
dá outras providências, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, 
da comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, redação final de 
matéria em regime de urgência, que serã lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

É Ilda a seguinte 

PARECER N' 579, DE 1980 
Da Comissão de Redl'fção 

Redação final do Projeto de Resolução n9 58, de 1980 

Relator: Senador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n<? 58, de 
1980, que estabelece norma para a abertura da sessão pública do Senado Fe
deral. 

Sala das Comissões, 4 de agosto de 1980 - Adalberto Sena, Presidente 
-João Calmon, Relator - Henrique de La Rocque. 

ANEXO AO PARECER N• 579, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n• 58, de 1980. 

Faço saber que o Senado .Federal aprovou, e eu, , Presi-
dente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1980 

Estabelece norma para a abertura da sessão pública do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resoíve: 
Art. lO? Fica incluído, no art. 180 do Regimento Interno do Senado Fe

deral, o seguirite parãgrafo 19, renumerando-se os demais: 
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"§ 19 Ao declarar aberta a sessão, o Presidente proferirã as 
seguintes palavras: "sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traw 
balhos." 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sob regime de urgência, a pro· 
posição cuja redação final acaba de ser lida deve ser submetida imediatamen
te à apreciação do Plenáriõ. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, declaro-a en

cerrada. 
Em votação a red_ação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados (Pau-

sa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

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

Como foi amplamente divulgado, reuniu-se, em Belo Horizonte, de 27 a 
30 de julho passado, o IV Congresso Brasileiro-- de Prevenção da Cegueira. 
Excetuada a sessão solene inaugural, realizada no Palãcio das Artes, todas as 
demais sessões desse magno conclave científico e culftifãl, ocorreram nas de
pendências do Palácio Inconfidência, da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

Paralelamente ao Congresso, realizou-se a primeira reunião mundial do 
Comitê Internacional de Prevenção da Cegueira, com a participação de uma 
comitiva da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), sediada em 
Washington, e diretamente subordinada à OrganiZaçãO Mundial de Saúde 
(OMS). 

O tema oficial - Genética e Pre~·enção da Cegueira - foi exaustiva e 
profundamente abordado pelos 17 grupos de trabalho constituídos de espe
cialistas que contaram com a preciosa colaboração de alguns pesquisadores e 
técnicos de renome internacional, num esforço conjunto de carãter multidis
ciplínar. 

Sob a presidência dos Professores Hilton Rocha e Christian o Barsante, o 
Congresso funcionou com exemplar eficiência e atingiu todos os objetivos de
terminantes de sua organizaÇão, em face da extraordinária -importância que a 
prevenção da cegueira apresenta para a Brasil. 

Na opinião do Presidente da Comissão Executiva, o Professor Christia
no Barsante, a situação brasileira, a esse respeito, é bá.stante séria, em face das 
condições sócio-económicas e sanitárias de vastos contingentes da população. 

"Nas mãs condições sanitárias- observou o oftalmologista mineiro
predominam doenças que já foram erradicadas no passado, mas que, hoje, 
atingem um volume cada vez maior de pessoas, principalmente no N ardeste. 
É o caso, por exemplo, do tracoma, que é uma doença transmitida por vírus, 
e da encocercose, transmitida por um parasita que ataca irreversivelmente o 
órgão visual". A subnutrição, também, determina o aparecimento da hipo
vitaminose atê a avitaminose HA" que inicia por uma diminuição da capaci~ 
dade visual noturna, seguida de graves lesões da córnt:! humana, com a per~ 
furação do olho. 

E o pior é que isso acontece principalmente com a população infantil. 
Além da subnutrição, dos condicionantes sócio-econômicos, o oftalmologis

ta também apontou a infortunística ocular como responsável pelo grande 
número de cegos no País. São os casos de cegueira acometidos por acidentes 
de trabalho, ou de trânsito. 

Daí a importância de programas pioneiros de prevenção da cegueira, a 
nível governamental, a fim de evitar, não só no Brasil, como em todo o conti
nente americano, a duplicação do número de pessoas cegaS até o final desta 
década, segundo prevê a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Para o êxíto do IV Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira muito 
contribuiu, certamente, o apoio integral que lhe proporcionou o Governador 
Francelina Pereira, prestigiando-o, inclusive, com a sua preSença, acompa
nhado dos Secretários de seu governo. 

Igualmente importante foi a efetiva ajuda dos Ministérios da Saúde, 
Educação e Cultura, Previdência Social, Senado --FCdúal e outros órgãos que 
atenderam à convocação dos ilustres organizadores do Congresso. 

Cumpre ressaltar como expressiva manifestação de apoio a iniciativa do 
Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Coronel 
Adwaldo Cardoso Botto de Barros, que autorizou_ur:ua_ emissão especial de 
selos comemorativos do Centenário de nascimento de Helen Keller,na aber-

tura do IV Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira. O Selo Comemo
rativo, de notável concepção artística, consagra, não somente a personalidade 
ex.cepcional de Helen Keller, como, tambêm, a de Ana Sullivan. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com o maior prazer, 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Foí com tristeza que li em um dos 
jornais de hoje que o Professor Hilton Rocha, colega e particular amigo de V. 
Ex• teria sido acometido de um mal cardiológico em Belo Horizonte e inter
nado numa das casas de saúde daquela capital. Faço votos, portanto, que esse 
professor, que tem sido, talvez, o maior inimigo da cegueira no Brasil, tenha 
um breve e completo restabelecimento. Obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Muito grato a V. Ex•, 
eminente Senador Luiz Cavalcante. Na verdade, o Professor Hilton Rocha 
foi acometido de estafa. O seugenro, Professor Çristiano Barsante, me telefo
nou comunicando o ocorrido. Na última sexta-feira falei com o Professor 
Hilton Rocha, pelo telefone, disse-me então do sucesso do Congresso e que 
no próximo dia 11 estaria em Brasília, para uma visita aos amigos e trazer o 
seu agradecimento a todos aqueles que contribuíram para a realização do 
Congresso. Foi com tristeza que recebi, do seu genro, a notícia de que, na 
sexta-feira à noite, o Professor_ Hilton Rocha havia sido acometido de uma es
tafa violenta, e internado num serviço de recuperação, e esperãva-se que, ho
je, já saísse da terapia intensiva. 

V. Ex~. eminente Senador Luiz Cavalcante, é daqueles que reconhecem 
as virtudes e os grandes serviços prestados pelo Professor Hilton Rocha na 
oftalmologia. 

O seu desejo de que ele logo se restabeleça é, também, compartilhado por 
todos aqueles que o admiram. 

Bem sabe V. Ex• que, há anos, quando um colega nosso, o ex-Senador e 
ex-Governador Antônio Carlos Konder Reis teve um problema na vista, foi a 
Cidade de Gand, na Bélgica, consultar~se com um dos grandes oftalmologis
tas do mundo, o Professor Jules François, este tendo conhecimento de que o 
Senador Antônio Carlos er_a brasileiro, disse-lhe que não havia necessidade· 
de ele ir à Bélgica, procurã-lo, porque, no Brasil, há o grande oftalmologista, 
Professor Hilton Rocha. Muito obrigado a_ V. Ex•. eminente Senador Luiz 
Cavalcante. Irei transmitir à família os seus votos de pronto restabelecimento 
do eminente Professor Hilton Rocha. 

Compareceram, ainda, ao IV Congresso Brasileiro de Prevenção da Ce
gueira, representantes de Ministros, o Ministro Luciano Brahdão Alves de 
Souza, do Tribunal de Contas da União, o Presidente da Caixa Econômica 
Federal, Gil Macieira, o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, 
João Carlos Ribeiro de Na varro e inúmeros Deputados, altas autoridades mi
litares, civis e eclesiásticas, o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, 
Dom João Resende Costa e grande núm-ero de personalidades especialmente 
convidadas. 

Além de representar o Presidente do Senado Federal, Senador Luiz Via
na Filho -impossibilitado de comparecer, coube-me a honra insigne de ser 
um dos distinguidos com a Homenagem Especial, conjuntamente com o V ice
Presidente Aureliano Chaves de Mendonça e o Ministro do Tribunal de Con
tas da União, Luciano Brandão de Souza, havendo o Professor Paulo Cam
pos Guiinarães recebido a Homenagem Póstuma do Congresso. 

Sr. Presidente, seriam desnecessárias informações dicionais a respeito 
desse grande acontecimento científicO, cultural e social, notadamente no to
cante ao desenrolar das atividades levadas a efeito pelas 17 Comissões Técni~ 
cas do Congresso e às Conferências oficiais a cargo de consagrados especialis
tas. 

Oportunamente, o Senado Federal receberã os Anais desse magnífico 
Congresso de Prevenção de Cegueira, cujas recomendações e conclusões sen
sibilizarão o Governo Federal, com toda a certeza, principalmente, no que se 
refere à criação de um Banco de Olhos Nacional, que também funcionaria 
como um grande centro de pesquisas oftalmológicas, e da execução de um 
programa preventivo da cegueira como urna das prioridades essenciais da 
Política Nacional de Saúde. 

Reitero as minhas felicitações aos eminentes brasileiros que realizaram o 
Congresso de Belo Horizonte, _nas pessoas dos dignos presidentes Doutores 
Hilton Rocha e Christiano Barsante. 

Finalizando, devo salientar a verdadeira consagração recebida pelo Prow 
fessor Hilton Rocha, cuja íriexcedível dedicação contribuiu, decisivamente, 
para os sucessos, merecendo, inclusiye, as homenagens especiais que lhe fow 
ram tributadas, também, pelas personalidades estrangeiras presentes ao con
clave. 



";::. 
3402 Terça-feira 5 DIÁRIO DO CO!\GRESSO NACIONAL (Seção 11) Agos~o_de 1980 

Sr. Presidente, finalizando, solicito seja incorporado ao texto destaco
municação os discursos pronunciados por ocasião da Sessão Solene Inaugu
ral do IV Congresso Brasileiro de Prevenção de Cequeira, no dia 27 de julho, 
no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, pelo Governador Francelina Perei
ra e pelo Professor Christiano Barsarite, Presidente do Comitê Executivo do 
Congresso. 

Era· o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTIS
TA, EM SEU DISCURSO. 

DISCURSO QO.OOVE!l.NADORFRANCEL!NO PEREIRA: 
••Meus senhores, 
Muitas vezes já se disse que é do livre debate que surge a luz, a clareza, a 

consciência dos rumos a tomar para a superação dos grandes problemas do 
homem. É neste sentido que o Governo _de. Minas acompanha, com profundo 
interesse, todos os fatos re.lacionados com este Quarto Congresso ·Brasileiro 
de Prevenção da Cegueira. 

Se é verdade que a ciência se desenvolve no silêncio dos laboratórios, no 
recolhimento dos institutos de pesquisa e de experimentação, é também ver
dade que em certames como este o cientista tem oportunidade de encontrar os 
seus pares, seus companheiros, dividindo fraternalmente os conhecimentos 
que então são postos a serviço da comunidade. 

Há muitos pontos de identidade entre as ativid~des que os senhores exer
cem e os deveres maiores do Estado. O primeiro deles é o compromisso, que 
nos ê comum, com a valorização da saúde e do bem-estar do homem e da co
letividade. 

Tal compromisso é ainda mais nítido quando· se trata de programar um 
esforço harmonioso e ordenado de prevenção da cegueira, tarefa que deve 
mobilizar o que houver de melhor na com.un~dade,_em termos de conhecimen
tos técnicos e científiCOs; de recursos materiais e humanos, de imaginação e 
dedica-ção a uma causa que diz respeitO ·à· toaos hós. 

Quando sabemos que a cegueira atinge índices assustadores exatamente 
nos países mais pobres é que percebemos que esta é uma questão claramente 
social e, por isso mesmo, politica. Assim, ao lado da pesquisa científica, deve
rá estar a firme decisão política de combater as distorções econômicas que ge
ram a pobreza e a doença. 

Por acreditar que este é um dever do Estado e por estar fazendo tudo 
para cumpri-lo à altura das aspirações dos mineiros é que recebemos com 
muita alegria a notícia da escolha de Minas para cenário deste Quarto Con
gresso. Aqui, entre estas montanhas tão propícias à reflexão, os senhores te
rão um clima perfeito para aplicar a sua sabedoria à discussão deste problema 
que tanto aflige·a humanidade. 

Tudo se espera deste Congresso, reunido sob os auspícios dos ideais mais 
puros, em conjugação perfeita de pensamento e ação, que vai além das mani
festações formais e atinge a eficâcia tão desejada no trabalho de prevenção da 
cegueira e de recuperação psicológica, social e cultural do cego ou mesmo do 
deficiente visual. 

Este Congresso cresce ainda mais na expressão do seu significado por ter 
sido escolhido como oportunidade para a emissão oficial do selo comemora
tivo do Centenário de Helen Keller, símbolo ~agrado do quanto pode o ser 
humano se aproximar do Criador, em busca dos horizontes da perfeição. 

Desde o primeiro instante, o Governo de Minas ofereceu integral apoio 
aos realizadores deste Quarto CongressO. Não apenas por suas nobilitantes 
finalidades, carregadas de profundo humanitarismo, mas também por ter ele 
à sua frente esta figura singular de Medicina brasileira, a quem Minas, oBra
sil e a ciênChi.médica tanto devem. (professor Hilton Rocha). 

Oftalmologista de renome mundial, doutor Hilt.on Rocha jamais se limi
tou ao exercício exclusivo de sua profissão. Ao co~trârio, sempre se dedicou 
ao estudo e ao combate dos maiores problemas que afligem a coletividade, 
como o demonstra o seu empenho no exame dos métodos preventivos da ce
gueira. 

Este Quarto Congresso é, assim, uma prova renovada da sintonia que 
existe entre a figura do cientista e a atitude do "cidadão Hilton Rocha, homem 
conscient.e de suas responsabilidades sociais, cUmpridas a cada dia nesta obra 
extraordinária que vem realizando. 

Ao ilustre presidente deste CongresSo, doutor Christiano Barsante, 
transmito as felicitações do Governô de Minas, pela oportunidade que nos dá 
de conviver dy_nmte alguns dias com tantos valores exponenciais da ciêncía 
médica mundial. Minas agradece também a todos os que colaboram de algu
ma forma na organização e realização deste certame. 

Aos senhores .congressistas, entre os quais se encontram representantes 
de outros Estados e de outros países, apresento a cordial expressão das sau-

dações do Governo do Estado, formulando os melhores votos de uma agra
dável estada em nosso meio, onde a ninguém jamais faltou o calor cheio de 
afeto do povo mineiro. 

senhores, 
Que Deus vos ilumine e vos inspire, para que esta jornada seja produtiva, 

para que conquistemos novas vitórias nesta cruzada de defesa e preservação 
da tão preciosa e sublime dádiva que o Criador nos concedeu: a lu:z dos nos
sos olhos. Muito obrigado." 

DISCURSO DO PROFESSOR CRI;>TIANOBARSANTE 

uEste Congresso Brasileiro de Prevenção da cegueira é o quarto de uma 
série bienal iniciada em 74 em São Paulo, 76 em Brasília e 78 no Rio de Janei
ro, promovido pela Comissão de Prevenção da Cegueira do nosso órpo 
malar, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A primeira indagação lógica 
que desponta: qual a importância dos programas de prevenção da cegueira e 
o que pretendem atingir? 

A Organização Mundial de Saúde, aqui representada pelo Dr. Mário Ta
rizzo, Presidente da Comissão de Prevenção da Cegueira, preocupa-se sobre
maneira com a previsão da duplicação do número de cegos, em dez anos, nos 
países como o Brasil, caso não sejam tomadas providências urgentes e a nível 
governamental. Aqui esbarramos com o primeiro óbice: qual o número de ce
gos no Brasil, quantos recuperáveis, quantos teriam sido evitados? Não o sa
bemos. Este Congresso buscará bases e rumos a serem tomados, visando a 
um levantamento estatístlco válido, um inquérito nas instituições e nos· Esta
dos, do número de cegos e das causas prevalentes da cegueira. 

Este Congresso traduziu e imprimiu a Classificação Oftalmológica Inter
nacional, recomendada Pela Organização Mundial de Saúde, para o registro e 
estatística dos Transtornos do olho. Adotada mundialmente, deverá ser a 
base do futuro ao tão desejado inquérito nacional, cujas linhas mest_ras deve
rãç. surgir do Grupo de Trabalho coordenadÕ por Oswaldo Galotti. 

50% das cegueiras são evitáveis. E o carâter hereditário é preponderante 
em grande parte dessas causas de cegueira- o glaucoma e a retinopàtia diabéti
ca constituem as maiores causas de cegueira nos adultos - por isso o tema 
oficial do congresso é genética e preverição da cegueira. 

Um outro ponto de interesse a se estabelecer é sobre definição de ceguei
ra e quais as faixas para as quais devemos nos voltar. Pode-se considerar ce
go, no sentido profissional ou social, aquele que tenha visão inferior a 1/10 
no olho de melhor visão. 

Há, entretanto, um forte contigente, que não pode ser incluído como ce
gos, que está situado numa faixa entre os cegos e os videntes: são os amblío
pes, cuja educação e tratain.ento seguem normas para as quais estamos par
cialmente despreparados. Ê de suma importância, máxime quando detecta
mos os amblíopes numa faixa escola,r .ou pré-escolar, passíveis de tratamento 
e de cura se os socorrermos até os 8 ou 9 anos de idade. E um pouco mais: 
num censo escolar grosseiro, surpreendemos maior ou menor grau de com
prometimento ocular em 20% das crianças examinadas racionalmente. 

O papel das professoras primárias neste trabalho é fundamental. 
A chamada infoi-tunística ocUlar - acidentes de trabalho, doenças pro

fissionais e num crescendo, os acidentes automobilísticos- terá ênfase espe
cial. 

Que medidas· energéticas e conCi""etas sejam tomadas, para evitarmos o 
número inconcebível e progressivo de acidentes que vitimam pessoas, partici
pantes ativos da força de trabalho da naçãol Segregados da sociedade, de reM 
pente vêem-se dependentes da previdência social, passivos no seu potencial 
laboral. Não só integrá-lás psicológica, social e culturalmente, mas, também, 
readaptá-los para outras funções, também tão nobres, arrancá-los do maras
mo em que se encontram e trazê-los ao seio da comunidade economicamente 
ativa. O aspecto envolve o própriO interesse sócio-econômico. 

E o transplante de córnea? A quantos acidentados (ou de doenças da cór
nea) podemos recuperar? Os. bancos de olhos se multiplicam, embasados na 
orientação e direção dos oftalmologistas, mas em realidade entretidas pela 
doação, compreensão e filantropia do povo. São dezenas ou centenas de ban
cos de olhos no Brasil sem qualquer dúvida, até mesmo nas suas campanhas 
de esclarecimento público, conscientizadoras de uma nova mentalidade de 
servir ao próximo. A unificação destes bancos de olhos erá útil, todos o sabe
mos, não só para o contr.ole e um aproveitamento maior, como para dar-lhes 
uma estrutura que, além de curativa e humanitária, seja também científica. 
Isto é, para que as doações restaurem a visão de olhos, mas que também pro
piciem material científico, no sentido preventivo. Movimenta-se a idéia, neste 
Congresso, de se criar sob a égide governamental, um Banco de Olhos Nacio
nal, com uma central científica, em qualquer c3.pital escolhida. Talvez um 
passo precursor de um InStituto Brasileiro de Pesquisas Oftalmológicas que 
permita, como na N arte América, atender para os principais tópicos da oftal-
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mologia (cataratas, glaucoma, degenerações, tumores, prevenção da cegueira, 
etc ... ). 

Mas certamente o ponto alto do Congresso é a rCft.fnião da OPAS- se
diad'a em Washington, que é a Organização Pan-Americana de Saúde (subor
dinada à Organização Mundial de Saúde), que resolveu realizar aqui em Belo 
Horizonte, como homenagem ao nosso Congresso, a 1' Reunião de seu Co
mitê para Prevenção da Cegueira. 

A ele comparecem representantes de diferentes países das Américas e as 
deliberações ou sugestões desse Comitê serão levados à discussão dos Grupos 
de Trabalho do Congresso, que por sua vez, irão oferecer à OPAS a resultan
te de seus trabalhos. Delineia-se assim um programa integrado de prevenção 
da cegueira para as Américas. Reveste-se, tambêm1 de magna importância a 
criação nõ Brasil de um ''Centro de Colaboração da Organização Mundial de 
Saúde" - pretendida por seus dirigentes aqui representados, um substrato de 
pesquisa e ensino, visando aos transtornos do olho_e à prevenção da cegueira. 
Exigirã, naturalmente, o amparo do Governo Federal, através de seus vãrios 
Ministérios envolvidos neste programa, além do respectivo respaldo do go
verno estadual onde se localizar. Um grande prestígio para a nossa Pátria. 

Portanto, o nosso Congresso não é puramente de médicos, de oftalmolo~ 
gistas ou sanitaristas. A tarefa proposta envolve Universidades~ Secretarias 
de Estado, psicólogos, educadores, sociólogos, geneticistas, assistentes so~ 
ciais, etc. Urge pois que assumamos a responsabilidade que em todos nós re
side. E pois uma conclamação que ora se faz.n 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Sc!mldores: -

Sempre fui sensível às figuras que construíram e contribuíram para cOn
solidar e engrandecer a nossa Pátria. Daí a minha gratidão e o meu reconheci
mento permanentes a esses patrícios que fizeram história. 

Entre tantos, desejo, nesta oportunidade, incluir o nome do Marechal 
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, relembrando-o quando se 
completam 13 anos de seu trágico e inesperado desaparecimento, ocorrido no 
di• 18 de julho de 1967. 

Quis o destino que um homem do seu porte, após relevantíssim-os ser
viços prestados incl~!sive à humanidade, sucumbisse de uma forma inespera
da, num desastre testemunhado pelo céu e pelo sol da terra-que lhe serviu de 
berço - o Ceará. 

Efetivamente; o Brasil, que tinha na figura de Castello Branco um líder 
autêntico 1 um administrador de escol, um militar que também honrou no ter~ 
ritório europeu a tradição de Caxias, cohi sua bravura e sua cultura, inclusive 
de estrategista, viu juntar-se a esse elenco de qualidades a de estadista, quan
do ele governou o País como primeiro Presidente eleito após a Revolução de 
1964. 

Castello Branco, naquele momento, foi o homem indicado, na difícil 
conjuntura que o País atravessava, para imprimir um novo rumo à adminis
tração brasileira. Ao término do seu mandato, deixou ele a marca indelével 
do seu tirocínio administrativo, que arrancou admiração de seus patrícios, 
com repercussão no exterior. "Vosso Presidente, o Marec,hal Castello Bran
co, muito me impressionou, corria homem de Estado e por sua cultura", disse 
o grande Presidente de Gaulle ao Embaixador D' Alamo -~ousada. 

Se Castello foi grande na paz, não foi diferente na guerra, segundo de~ 
poimento do general americano Vernon Walters: .. A verdadeira medida da 
coragem e da calma de Castello revelaram .. se claramente. Em nenhum mo
mento.o seu humor e atenção o abandonaram. Sempre ele tinha um sardôni
co episódio ou histórias." E a sua bravura, somada à sua rp.odéstia nos cam
pos de batalha, contribuiu para ser ele o detentor da Cruz de Guerra de Pri
meira classe, a única outorgada a um Membro do Estado-Maior. 

.. Todo mundo pode sofrer agruras, escreveu Abraham Lincoln, mas se 
quiser testar~lhe o carâter, dê-lhe o Poder". E não foi sem razão que recaiu 
em Castello Branco a escolha para governar o Brasil, porque reunia ele os 
predicados exigidos para uma tarefa tão espinhosa. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- J'l) - Per~nite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC) - Com muito prazer. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Eminente Senador, no momento 
em que V. Ex• homenageia nesta Casa a memória dá ex~ Presidente Castello 
Branco, mais em nome do Piauí do que no meu próprio desejo associar~me a 
essa manifestação de V. Ex• É que o Marechal Castello Branco, que prestou 
os mais relevantes e assinalados serviços, estadista que foi, a este País, de uma 

.. maneira especial, particular, diria também afetiva, serviu ao Nordeste e, na 

paisagem nordestina, ao Piauí. Devo destacar, neste instante, entre as obras 
que marcaram a presença de Castello Branco no Governo da República, no 
que diz respeito ao Piauí, a determinação de construir, como efetivamente foi 
construída, a Hidrelétrica de Boa Esperança, que hoje ilumina, e iluminando 
projeta, em cada cidade, em cada recanto, em cada município e dentro em 
breve em cada fazenda do Piauí, o nome do eminente Presidente Humberto 
de Alencar Castello Branco. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC) - O depoimento de V. Ex•, 
nobre Senador Helvídio Nunes, para mim é muito valioso. Mesmo porque V. 
Ex~ foi um dos governadores que contribuíram para impulsionar o Piauí, e foi 
escolhido quando Castello Branco era Presidente da República. Muito obri
gado a V. Ex• 

Uma dessas figuras raras, que soube, num momento difícil para a nacio~ 
nalidade, manter um desempenho dos mais altruísticos e dignos. Sua humil
dade era sentida a todo instante, porque era essa a conduta que cultivava e 
certamente não haveria de modificã~la quando galgou o mais alto posto da 
República. 

E suas palavras iniciais - vale recordá-las quando o homenageamos 
pela passagem de mais um aniversário de seu falecimento, porque corrobo
ram a nossa afirmativa -Toram aS seguintes: ·•os votos dos representantes 
da Nação, na escolha para governar em hora difícil, valem por certo pela 
maior honra que o cidadão poderia receber. A mim, entretanto, proporciona 
também nítida idéia de grandeza da tarefa a que estarei obrigado para corres~ 
pender às esperanças da nacionalidade. Direi mesmo que a minha humildade 
de. toda uma vida cresce neste instante. Nunca um só homem precisou tanto 
da compreensão, do apoio e da ajuda de todos os seus concidadãos. Venham 
a mim os brasileiros e eu irei com eles, para, com o auxílio de Deus e com se
rena confiança, buscar melhores dias nos horizontes do futuro". 

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

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC)- Ouço com muito prazer e 
honra para mim o nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Meu nobre colega Senador Jorge Ka· 
lume, V. Ex", nesta sessão do Senado Federal, presta unia homenagem mere
cida à memória daquele que foi em vida um líder e um estadista, o Marechal 
Humberto de Alencar Castello Branco. Não digo ísso apenas como cearense 
que sou, seu conterrâneo, porque, privando, como privei, da amizade do Ma
rechal Castello Branco, por várias Vezes ele chegou a me dizer que pertencia, 
de coração, a quatro Estados brasileiros. O primeiro, o Rio Grande do Sul, 
porque lá havia sido onde moldara o seu caráter e abraçara a vida militar; 
Minas Gerais porque fora buscar, em Juiz de Fora, aquele anjo tutelar que foi 
para ele Dona Argentina Castello Branco, sua estimada e nunca esquecida es~ 
posa; o Piauí, terra dos seus avós, ele olhava também com muito carinho e 
com muita amizade; por fim, o Ceará, a terra que lhe viu nascer. Corno V. Ex• 
diz no seu bem elaborado discurso, ele foi, sobretudo, um cidadão que procu
rou integrar a Nação brasileira dentro da ordem e da disciplina. Foi uma das 
suas primeiras preocupações, ao assumir a Presidência da República, este le
ma: disciplina e ordem, para que o País pudesse entrar no verdadeiro ritmo 
do seu desenvolvimento. Parabenizo V. Ex• por esta homenagem tão justa à 
memória do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC)- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador cearense. Incorporo o aparte de V. Ex', cheio de recordações, 
com muito prazer e honra, ao meu pronunciamento. 

o General Castello Branco soube, naquela hora conturbada, conduzir·se 
à altura do ·estadista que era. Crente nas suas conviCções democráticas, apesar 
do poder que ostentava e das sugestões que lhe foram apresentadas no senti
do de prorrogar o seu mandato presidencial, Sua Excelência refutou-as, ale
gandÕ que Ha vocação de-COntinuísmo é fator de perturbação política", pois 
deixara bem claro, desde sua posse, que entregaria o poder ao sucessor a 31 
de janeiro de 1966. 

E Castello Branco alçou~se à admiração geral pela maneira incorruptível 
com que se manteve no cargo. Mostra-o o depoimento do escritor, hoje Sena~ 
dor Luiz Viana filho, dentre outros emitidos por outras figuras, do qual 
transcrevo pequeno trecho pela grandeza da simplicidade com que escrevera, 
retrata a figura do seu amigo, a quem serviu com a lealdade que tanto o 
enobrece. 

Eis o trecho citado: 

.. 0 vigor com que restabeleceu a dignidade do cargo não o im
pediu de ser humilde, capaz de ouvir e reformular as próprias opi
niões. PercebÍiiwse, porém, orgulhar~se da estima e do acatamento 
dos colaboradores, para os quais se fizera chefe admirado, do mes-
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mo modo que. senhor do novo ofício, se tornou um Presidente cheio 
de naturalidade, conhecedor da exata medida a ser posta em cada 
ato." 

E mais adiante: 

''Não admitindo impor-se pela força e sim pela persuasão, con
quistando prosélitos em muitas oportunidades, despendeu esforço 
quase sobre-humano para contornar dificuldades, vencer incom
preensões, alcançar o apoio necessário à efetiva·ção das suás deci
sões. Nessas ocasiões ele se agigantava: os obstáculos como que o 
estimulavam." 

O Sr. Lourival Baptista (PDS- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Pois não. 

O Sr. Lourival Baptista (PDS- SE) -:-_Faz muito bem V. Ex•, nobre Se
nador Jorge Kalume, ao prestar essa homenagem ao saudoso amigo, meu e 
de V. Ex', General Humberto de Alencar Castello Branco, nosso primeiro 
Presidente após a Revolução de Março de 1964, por ocasião do décimo tercei
ro aniversário do seu falecimento, quando todos nós ainda choramos e lasti
mamos o seu desaparecimento. Aquele grande estadista, aquele grande ho
mem público, aquele grande brasileiro continua no coração daqueles que sa
biam das suas qualidades, que sabiam da sua brasilidade e do quanto ele ama
va este País. Felicito V. Ex' por esse pronunciamento recordando aquele ho
mem que continua inesqueclvel e nos nossos corações. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Lourival Baptista, por esse aparte tão significativo sobre a 
personalidade de Humberto de Alencar Castello Branco, que estamos hoje re
verenciando. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Jorge Kalume, 
também queria que V. Ex• me desse a honra de participar do prOnunciamento 
de V. Ex•. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC) - Com muito prazer, 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- O Piauí, nobre Senador deve ao 
Marechal Castello Branco duas grandes rCaliZações que influenciaram decisi
vamente sua vida social e econômica. Refiro-me à Barragem da Boa: Esperança 
e à Universidade do Piauí, que foram criações suas. Desejo, também, neste mo
mento em que V. Ex' fala tão bem de Humberto de Alencar Castello Branco, 
em homenagem ao aniversârio de seu falecimento, ressaltar que aquele foi o 
Governo das grandes reformas: Reforma Bancária, Lei n9 4.595, de 31 de de
zembro de 1964, Lei de Mercado de Capitais, a Lei que instituiu o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, o Estatuto da Terra e tantas outras reformas 
que estava a reclamar a Nação brasileira. Porisso, quero parabenizar V. Ex•e 
hipotecar a solidariedade do meu Estado ao seu pronunciamento. 

O SR. JORGE KALUME(PDS -AC)- Muito obrigado, nobre Sena
dor Bernardino Viana. Inegavelmente, CasteUo Branco foi o grande reformaR 
dor deste País. Foi ele quem lançou a pedra basilar deste grande desenvolvi
mento que estamos atravessando. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- V. Ex' permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC) - Com muito prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) -Nobre Senador, associo-me às 
justas homegagens que V. Ex• presta à memória do saudoso Presidente Cas
tello Branco, cuja atuação à frente dos destinos do País, numa hora difícil, foi 
das mais relevantes, onde ele pôde firmar-se como líder e como estadista, 
marcando definitivamente a sua passagem à frente do Governo como uma 
das mais profícuas da História da República Brasileira. Tendo convivido com 
Sua Excelência- governava eu o meu Estado naquela oportunidade- pude 
bem dimensionar a sua figura: tinha paixão pela liberdade. pela democracia. 
Sendo eleito para dirigir os destinos do País, num momento revolucionârio, 
ao término do seu mandato jâ reconduzia o· País ao estado de direito, 
entregando-o ao seu sucessor com urna Constituição das mais democrática 
que tivemos- a Constituição de 1967. Parabenizo V. Ex' pela sua feliz ini
ciativa e associo-me às justas homenagens à memória do insigne e saudoso 
Presidente Castello Branco. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Obrigado a V. Ex•, Senador 
Lomanto Júnior, pela solidariedade a esta homenagem que estamos prestan
do à memória do ínclito e saudoso Presidente Castello Branco. 

Não obstante o pequeno periodo do mandato a exe!-cer, diante da tarefa 
ingente a desempenhar, se agigantou na solução dos problemas que atormen

, tavam o País, em decorrência dos dias tumultuados que antecederam a Revo-

lução de 1964. Porém, mesmo diante da grandiosidade da luta, ainda tinha 
disposição para deslocar-se em visita administrativa aos Estados, indo inclu
sive ao Acre, no dia 2 de dezembro de 1966, num avião C-130~ quando eu me 
encontrav_a havia menos de três meses à frente do Governo daquela unidade 
federativa, onde não fora buscar homenagens, mas levar alento e estímulo ao 
põvo acreano. 

Costumava dizer que não se preocupava com a História, porque a sua 
grande preocupação era o Brasil, mas sabemos que Humberto Castello Bran
co, conscientemente, cumprindo uma missão das mais ãrduas, fez a história e 
escreveu a História Contemporânea brasileira. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex' me permite um aparte'? 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Com muito prazer, nobre Se· 
nadar Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Jorge Kalume, se eu per
tencesse à Oposição não teria oportunidade de aparteá-lo, mas como Senador 
independente eu posso interferir e interromper sua brilhante oração de evo
cação da figura deste grande brasileiro, para também prestar a minha home
nagem. Representava eu um grupo de pessedistas que apoiava a adminis
tração de Castello Branco, como pessedistas revolucionários. Como chefe 
desse bloco está aqui na Presidência do Senado neste instante, Nilo Coelho. 
Um outro representante, Peracchi Barcellos, foi Governador do Rio Grande 
do Sul - Nilo Coelho foi -Governador de Pernambuco - e eu, humilde e 
obscuro Deputado que ainda continuo cada vez mais obscuro e mais humil
de. Mas tive o- prazer, pela mão de Nilo Coelho e de Peracchi Barcellos, de 
duas vezes jantar com Castello Branco no Palácio do Planalto, representando 
a corrente pessedista que o apoiava, como o apoiou no princípio da Revo
lução. Depois, circunstâncias alheias a nossa vontade fizeram-me derivar 
para o MDB, onde peleei contra os ideais que tinha abraçado em 1964. Mas 
com Nilo Coelho, que foi depois o Governador de Pernambuco, e que era um 
dos líderes do Partido Socjal Democrático, com ele e pela mão dele nós várias 
vezes tivemos oportunidade de conversar, de discutir, de acertar a nossa cola
boração com Castello Branco. Fico também sensibilizado, nesta hora em que 
V. Ex' presta homenagem a esse grande brasileiro, de trazer, como indepen
dente de todos os partidos aqui na Casa, esta minha contribuição ao homem 
que serviu ao Brasil com devotamento, com amor, com patriotismo, lançan
do as bases desse movimento que hoje se corporifica no Movimento que diri
ge este País. Assim, nobre Senador. o meu aplauso a esta manifestação que V. 
Ex' faz a essa grande figura inesqueCível de brasileiro que foi Castello Branco, 
do qual divergi, entrei no MDB, e hoje, tantos anos depois, estou num Movi
mento independente ainda, à espera de caminho e à espera de uma solução 
política para a minha carreira. 

O SR. JORGE AKLUME (PDS-AC)-Com esta conduta, V, Ex• en
riqueceu mais o meu pronunciamento. Incorporo as suas palavras ao meu 
discurso e consigno os meus agradecimentos. 

E todos que passamos a admirar o General Castello Branco de sua con
duta e de seus atas, pela sua competência, pelos seus propósitos altruísticos, 
podemos afirmar que ele se imortalizou; e sua memória será reverenciada, 
numa prova de gratidão a quem tudo deu pela Pátria, sem pedir recompensa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluo com as palavras do ex
Deputado Raimundo Padilha, quando reverenciou a sua memória na Câma
ra, em 1967, porque elas continuam atuais: 

~'Trouxe um testemunho que decorre de uma experiência. O 
homem correto, justo, polido, educado respeitador da dignidade 
alheia, tendo sempre o empenho do conhecimento exato de cada in
dividualidade e de cada fato, exerceu a Magistratura suprema, já o 
disseram, como verdadeiro missionário. Des~mpenhou a sua mis
são. Caiu e não deixou herdeiros, deixou uma herança . .E: mais im
portante do que um herdeiro. Se quiserem, terá como legatária a 
Nação inteira. Esta herança~ transferida à Nação inteira, à Nação 
que o dignificou, à Nação que deplora _o seu desaparecimento, mas 
que o verá presente nos atos das futuras gerações de brasileiros, 
toda vez que se verificar um declínio, um colapso da democracia 
nesta Terra, que o evocará toda vez que aparecer, longe que seja, um 
sintoma de uma concessão para o delinqUente público, de uma tole
rância para a desintegração moral, a indignidade, a solércia, a im
probidade administrativa, a infâmia política, a conspiração dos in
teresses grupais e de classe, o terrorismo cultural, a conjuntura in
ternacional, a corrosão social. 

Toda vez que tal venha acontecer, creiam bem haverá nessa au
sência uma extraordinária presença." 

(Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa se associa às palavras 
proferidas pelo nobre Senador Jorge K alume, quando reverencia a memória 
do eminente e saudoso Presidente Humberto de Alencar Castello Branco. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 
O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Pronuncia o seguinte discur

so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Neste País, não constitui novidade para ninguém a vocação siderúrgica 

de Minas Gerais. 
Suas montanhas, abundantes em minério de ferro da melhor qualidade, 

desde cedo despertaram nos mineiros o desejo de aproveitá-lo. 
O fato, de tão óbvio, não tinha sequer escapado à argúcia do 

Governador-Geral da antiga Capitania das Minas Gerais, o Conde de Cava
leiros, V. Rodrigo José de Menezes. Lá para os idos de 1780, no mesmo ano 
de sua posse, jâ ele se dirigia a D. Maria I, Rainha de Portugal, da seguinte 
forma: 

.. Para participar a correspondência à idéia que de mim tem for
mado, e convencida da grande utilidade, que resultará tanto à Real 
Fazenda, como à mineração, sou obrigado a propor um novo esta
belecimento que à primeira vista, parece oposto ao espírito e sistema 
de administração desta Capitania, mas 'que bem examinada se co
nhece pelas razões, quanto a mim, as mais s61idas e convincentes à 
sua utilidade, é o estabelecimento de uma fábrica de ferro. 

Se em toda parte do Mundo este metal é necessário, em ne
nhum o é mais do que nestâs minas; qualquer falta que dele se expe
rimente cessa toda qualidade de trabalho e seguem-se prejuízos irre
paráveis, sendo uma perdição total.'~ 

Se a Inconfidência Mineira, em 1792, de tão fundas repercussões na nos
sa História, trazia no seu ideário, como lema, o "libertas quae sera tamem" 
- liberdade ainda que tardia, que hoje é a divisa do meu Estado e, como con
seqUência, a democracia, não deixou de incluir no seu roteiro desenvolvimen
tista o aproveitamento do nosso minério de ferro, em benefício do Brasil. 

E em Minas se fundiu, neste País, o primeiro ferro-gusa, precisamente 
nas proximidades do local em que hoje se está implantando a AÇOMINAS. 

Foi o Barão de Eschwege, engenheiro, militar e naturalista, aluno da 
célebre Escola de Freyberg, na Alemanha, especializada em engenharia de 
minas, quem, em 12 de dezembro de 1812, na sUa .. Fábrica Patriotica", de 30 
toneladas-ano de capacidade, nas vizinhanças de Congonhas do Campo, em 
Minas Gerais, produziu, neste País, o primeiro ferro e O utilizou para fins in
dustriais, aplicando-o em utensílios necessários ao-desenvolvimento da __ épo
ca. Seu feito notável serviu de incentivo à criação de outras fábricas, hoje Usi
nas, no Serro, no Curral dei Rey, Antônio Dias, Cocais e Itabira. 
. Daquela época para cá, nestes 168 anos decorridos, Minas tem continua
do, não sem percalços e tropeços, sua predestinação histórica, de produzir 
ferro para o engrandecimento deste País, pois ninguém ignora que ferro e aço 
no mundo moderno são sinônimos de conforto, de civilização adiantada, 
pois, tiram a carga dos músculos do homem para passâ-la às máquinas mara
vilhosas, que compõem o panorama desenvolvido do mundo hodierno. 

Em abono do que se afirma, vamos dar, em ligeiras pinceladas, o quadro 
do que Minas representa na paisagem nacional em matéria de ferro e aço: 

Sem sombra de dúvi<Ja a metalurgia do ferro ou, melhor, a siderurgia, dá 
ao meu Estado posição de realce no seio da Federação. Senão vejamos os 
índices já alcançados: 

Possuímos 8 grandes empresas produtoras de aço pelos processos mo
dernos, vale dizer, Siemens-Martin L.D. e elétrico, cuja-capacidade produto
ra, somada, dá a Minas Gerais 46,8% da produção do Brasil, seguindo-se São 
Paulo com 23,5% e o Rio_ de Janeiro com 21,5%. 

Localizam-se em nosso Estado, 55 usinas produtoraS de ferro-gusa, pro
duzindo 94% do total do Brasil, ou seja, 2.654.400 toneladas, no ano atrasa
do. 

Localizam-se, ainda, em nosso Estado, 7 companhias produtoras de 
ferro-liga convencionais, isto é, ferro-silício, ferro~mangã.nês,- ferro-silício
manganês, ferro-níquel, ferro-colúmbio, ferro-cromo, ferro y_a1_1ádio, ferro 
libdênio e outros, cUja produção foi de 143.955 toneladas em Minas para uma 
produção nacional que foi, naquele ano, de 311.836 toneladas. 

Verifica-se, pois, que é absoluta a liderança do Estado, em nosso País, na 
produção siderúrgica. Senão, recapitulemos: 

do ferro-gusa, Minas detém .... 94,4% da produção 
do aço, detém , , , , , , , 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1 , , 46,4o/o 
dos ferro-ligas, detém ....................... ·-· ..... : .... 46,0% 
O País explode, de tempos a esta parte, na necessidade de industrializar~ 

se, vale dizer, de sair da condição de subdesenvolvimento, de mero explora~ 

dor de matérias-primas que, mercê de Deus, possui em abundância, e entrar 
na produção de bens de capital e bens de consumo de toda a ordem, a fim de 
dar conforto a sua população, que aumenta a uma taxa que o PIB não conse
gue acompanhar como devia, e que gera problemas de toda a ordem, segundo 
afirmam expoent~s estudiosos da economia política. 

Iríamos muito longe, e o tempo nos seria escasso, se fôssemos citar, ago
ra, a contribuição de Minas no setor do processamento do ferro e do aço que 
lhe caracterizam fortemente a vocação siderúrgica. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES.) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Murilo Badaró, V. Ex•, 
exaltando as qualificações de Minas como potência siderúrgica do País, justa
mente conquistadas pela- Sua situação mineralógica, pela realização dos seus 
homens públicos, pela implantação de usinas siderúrgicas que lá fizeram um 
pólo siderúrgico de dominação no País, não deve esquecer~se, nesse preito de 
justiça que a renda a sua Minas Gerais, que o segundo pólo siderúrgico que 
devemos erguer no País deve ser o Espírito Santo, porque a saída da pro
dução siderúrgica de Minas, da produção mineralógica do quadrilátero ferrí
fero de Minas é exatamente o Porto de Tubarão no meu Estado. São esses 
dois Estados, que numa simbiose perfeita, poderão fazer, no futuro do País 
uma potencialidade siderúrgica que possa garantir um progresso estável par~ 
a indústria de base do Brasil. Minas, que conseguiu há pouco aquilo por que 
o Espírito Santo também lutava, o laminador de tiras a quente para a AÇO
MINAS, deve ceder agora a vez para que o segundo laminador se implante 
no território do meu Estado, na Tubarão que se está erguendo nos arredores 
de Vitória para complementar o esquema siderúrgico do meu Estado. Dou 
parabéns a V. Ex•, nessa exaltação a Minas siderúrgica, que deve ser, por jus
tiça, por destinação histórica, por ser a primeira área onde se forjou o primei
ro ferro-gusa e há de se forjar, atraVês da USIMINAS, o aço que estâ forne
cendo a todos os consumidores brasileiros. Espero que., nessa exãltação, V. 
Ex• renda essas homenagens ao povo m1heito, a sua Minas Gerais e aqui faço 
votos que V. Ex• seja, amanhã, numa composição política, o homem de ex
pressão que possa postular o governo do seu Estado. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Agradecendo ao Senador 
Dirceu Cardoso, direi, apenas, que, em seguida, hã uma citaçãO expressa com 
relação ao problema siderúrgico do Espírito Santo, exatamente na linha do 
aparte de S. Ex•. 

E necessário, entretanto, que se diga que durante muitos anos Minas sus
tentou quase que sozinha, com o sacrifício de quase todo o seu revestimento 
florestal, o desenvolvimento da construção civil neste País, da ajuda à agricul
tura e pecuária, produzindo, além do cimento, o ferro redondo para a cons
trução, arames farpado e liso e muitos e muitos outros derivados do ferro e 
do aço, como enxadas, enxadões, pás, picaretas, arados e outros implementos 
agrícolas. 

Abastece, desde a sua instalação, a indústria automobiliística de chapas 
de primeira quãlidade e de chapas de ferro silício a produção nacional de mo
tores e transformadores elétricos, numa substituição de importações altamen
te proveitosa à nossa balança de pagamentos. 

Representante do meu Estado nesta ilustre Casa, jamais levantaria aqui 
a minha voz para defender em seu interesse, uma causa regionalista. Se t'izes
se, estaria faltando a Minas, tão ciosa, sempre, das suas responsabilidades 
para com a Pátria, vale dizer, para com os demais Estados co-irmãos na Fe
deração. 

Mas, nem por isto poderemos faltar à verdade histórica, quando dizemos 
agora que Minas sofreu no passado grande frustração quando se localizou 
fora de suas fronteiras a primeira grande indústria siderúrgica com o apoio 
do Governo federal, pois, à época, pensava-se e pensa-se, ainda, que, em Mi
nas, deveria ter-se localizado a Companhia Siderúrgica Nacional- a CSN. 
Isto, por que- indagam sempre os mineiros- -não s_e localizaram ali em
preendimentos governamentais no setor da siderurgia, se toda a indústria si
derúrgica particular quando procurou o nosso País para estabelecer-se o fez 
em Minas Gerais, sem outras facilidades que não as naturalmente ali encon
tradas. Querem exemplos?- Ali estão a Cia Siderúrgica Belgo Mineira, de 
origem e capitais iniciais luxemburgueses; a Mannesriiann, de origem alemã; 
a USIMINAS, com a cooperação japonesa; a ACESITA, realização doso
nho do americano Percival Farqhuar. 

Mas, a finalidade da minha palavra neste momento é para, ao mesmo 
tempo, formulãr- uma advertência e manifestar confiança. De advertência, 
porque Minas, hoje está inquieta, profundamente emocionada e, de certa for-
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ma, triste, esperando que não mais se repita, que não lhe façam mais beber a 
cicuta da frustração do passado, pois, no mesmo momento em que em Minas 
se desacelere - eufemismo para não dizer paralisa~se uma grande indústria 
siderúrgica; a AÇOMINAS, inicia~se outra, e maior- a Companhia Siderúr~ 
gica de Tubarão, no vizinho Estado do Espírito Santo! 

Não somos, já o disse, regionalistas, e o rePito, com ênfase. Não somos 
contra se construam usinas siderúrgicas fora de Minas. Mas o que não pode
mos permitir é que se paralise uma Usina, quase concluída, em nosso Estado, 
neste mesmo País, e simultaneamente, se inicie uma outra, ainda maior! Isto é 
um contra-senso, diria mesmo, rim âisparate! Ofende não apenas os senti
mentos dos mineiros, mas também, toda a sensibilidade nacional, pelo absur
do que o fato encerra! 

Lâ no pátiO da AÇOMINAS, tive ocasião de ver pessoalmente, aguar
dando montagem, um bilhão de dólares de material siderúrgico, nacional e 
estrangeiro, exposto ao tempo, ser transformado em sucata! Somos por acaso 
tão ricos qtitfj)óâemos nos dar ao luxo de jogar fora um bilhão de dólares! V. 
Ex•s devem ter visto o que vi censtrangido, quando o Jornal do Brasil, na 
edição do dia 23-7-80, publico~ a fotografia desse pátio, cOm a legenda "No 
pátio da AÇOMINAS, há um bilhão de dólares em equipamento à espera da 
corrosão" que deve ter estarrecido todos os espíritos sensatos neste País. 

Neste momento, Sr. Presidente, recebo o editorial pÜblicado no O Glo
bo, em sua edição de hoje, da lavra do eminente Professor Eugênio Gudin. 
Para não transcrevê-lo por inteiro, queria ler apenas dois pequenos trechos. O 
editorial tem o título de .. Juizo, Brasil". 

"Os Invisíveis ~ Qualquer dia o Governo terã de incluir nos 
Invisíveis do balanço de pagamentos (fretes e seguros) as despesas 
com armazenagem e seguros de equipamentos encomendados, em 
outros países, que permanecem no exterior à espera de conclusão 
das obras civis no Brasil." 

Vem o Professor Eugênio Gudin analisando e em seguida fala da notícia 
que referi hâ pouco, do Jornal do Brasil, coro uma fotografia de 207 mil to
neladas de material destinado à usina siderúrgica de Ouro Branco, no valor 
de um bHhào de dólares. 

Mais adiante, prossegue: 

Economistas menos avisados, assessorando Chefes Políticos, 
fazem ressaltar, como sintoma auspicioso a situação do país, o fato 
de serem vultosos os Investimentos em relação ao nosso PNB, 
quando comparados com países como a Alemanha, a Inglaterra e o 
Canadá. 

O argumento só não é falho na aparência. Se tivessem sido rea
lizados com Poupança Verdadeira, mais empréstimos externos fa
voráveis, e sem in~ação. 

Prossegue o Professor Eugênio Gudin, no seu artigo, estranhando que o 
País, com tantas dificuldades na suas balança de pagamentos, tenha ainda de 
arcar com os ónus do pagamento de taxas de armazenagem e outros grava
mes, para encomendas que esperam no exterior a conclusão de obras no Bra
sil. 

Contínuo, Sr. Presidente, dizendo que a minha palavra é de confiança, 
de absoluta confiança no homem honrado que dirige esta Nação. 

O Presidente Figueiredo, há dois anos, na Convenção da. ARENA, em 
Belo Horizonte, em 21 de julho de 1978, afirmou o seguinte: 

HAquilo que o Presidente Geisel _começou, nós da ARENA 
continuaremos. 

Tal o propósito - e, ai, citação do discurso do Presidente -
que confirmo, em honra de tantos mineiros ilustres, ·que nos prece
deram nas lides políticas e nos postos mais altos da República. 

Compromisso e propósito que, posso dizer~ perante a ARENA 
mineira-, são também do meu companheiro de chapa, o governador 
Aureliano Chaves. 

Que são, também, do presidente nacional do partido e futuro 
governador Francelina Pereira e do seu vice~governador, Jo~o Mar
ques de Vasconcellos. São compromissos, também, dos nossos can
didatos ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Assem
bléia Legislativa." 

E ainda, no mesmo discurso, continuou o Presidente Figueiredo, com 
grande ênfase e eloqüência: 

.. 0 apoio federal à siderurgia ~ineira continuará, no meu go
verno. Além do que já foi i:: está sendo feito, em relação à 
AÇO MINAS, apoiaremos a criação- de novas usinas." 

Por isso, em jogo as palavras solenemente empenhadas de dois ilustres 
Senhores Presidentes da República - o atual, João Figueiredo, e o seu ante
cessor, Ernesto Geisel- nem sei como se possa falar em desacelerar~se, com 
tantos resultados negativos que o fato causariat uma obra dessa natureza, tão 
grande e tão útil e necessária ao País! 

E ao mencionarmos o nome honrado do Presidente Ernesto Geisel, é 
preciso nos recordarmos de que foi S. Ex• que, a instância do então governa
dor Aureliano Chaves, hoje Vice-Presidente da República, foi a Londres, con 
cardando em negociar ali a realização prática do projeto, após ter sido este 
aprova~o por todos os órgãos responsáveis do Governo Federal, com o CDE 
-Conselho de Desenvolvimento Económico, o Consider, a SIDERBRÃS, o 
Ministério da Indústria e do Comércío e o Ministério do Planejamento. 

Não se pode esquecer também que a cláusula oitava do Memorandum of 
Understanding, assinado em Londres, declara textualmente que as obrigações 
ali assumidas terão a garantia da República Federativa do Brasil. Dessa for
ma, ficaríamos todos muito mal se o projeto sofrer qualquer alteração ouso
lução de continuidade na sua realização, não apenas em Minas e no Brasil, 
mas, sobretudo, no exterior. Por outro lado, o projeto AÇO MINAS não é in
flacionário. Ao contrário, aliviará substancialmente a balança comercial por 
meio de substituição de' importaÇões, tais como placas, trilhos e perfis pesa
dos e leves. 

Em 1981/82 a USIMINAS e a COSIPA terão que pararseus fornos para 
substituição de revestimento refratário. Se não encontrarem placas no merca
do nacional para abastecer suas linhas de produção, terão que importã-las, 
num montante de 800 milhões de dólares, a preços atuais. 

Com um pOuco mais do que essa importância, acaba-se a AÇO MINAS e 
esta fornecerá placas à USIMINAS e à COSIPA, em benefício de ambas e da 
economia nacional. 

Alêm disso, a AÇOMINAS já tem estudos que lhe dão garantia de um 
mercado interno de tarugos, no montante de um milhão e cem mil toneladas a 
serem fornecidqs, a partir de 1981/82, a pequenas empresas siderúrgicas bra
sileiras, tornando assim desnecessária a ampliação de suas unidades metalúr
gicas para equilibrar suas capacidades de laminação, atualmente instaladas. 

Além desse mercado interno, as consultas já formuladas à AÇO MINAS 
por empresas estrangeiras dão, com absoluta segurança, garantia de um mer
cado externo para os seus tarugos de mais meio milhão de toneladas. 

Por tudo isso, tenho plena certeza, e neste sentido formulo, em nome de 
Minas e de todo o Brasil, o mais veemente apelo ao eminente Presidente João 
Figueiredo, para que não deixe qUe se frustrem as justas expectativas da formosa 
província montanhesa e desta forma, não venha seu governo incidir,na severa ob
servação de Calógeras: 

H Dia há de vir em que a História julgará severamente os Gover~ 
nos que, podendo ter auxiliado o surto da siderurgia no Brasil, não 
cumpriram o seu dever em apressar o advento de nossa independên
cia económica quanto a esse elemento básico de todo o progresso es
tável." 

Minas está dominada por uma grande emoção, Sr. Presidente. 

Transcrevo, para que faça parte deste discurso, o artigo publicado pelo 
Estado de Minas, no dia 2_de agosto, de autoria do acadêmico Vivaldi Morei
ra, Presidente da Academia Mineira de Letras, em que conta a história de 
toda a vocação siderúrgica de Minas e de que format por que arranjos e arti
manhas Minas Gerais perdeU no tempo essa corrida do progresso. 

Também o mesmo Estado de Minas publicou editorial na sua edição de 
õnterri, Sob o título "Parceiro Inquieto", que leio para que conste como parte 
integrante do meu discurso, numa demonstração evidente de quanto nosso 
Estado estã sensibilizado por esse problema da AÇO MINAS de que depende, 
fundamentalmente, o seu progresso e o seu desenvolvimento. 

Concluo, Sr. Presidente: 
Tenho fundada convicção de que o Presidente Figueiredo serã sensível às 

vozes de Minas, que falam também pelo Brasil. O compromisso de honra de 
fazer deste País uma democracia, alevantando propósito de seu Governo e 
que dimensioná corretamente o perfil do estadista que dirige os destinos da 
Nação, não se limita aos aspectos formais do regime do povo, pelo povo e 
para o povo. Antes, estrutura-se em sólida economia e justa participação do 
povo nos resultados do progresso. Este não pode sofrer retardas ou prote~ 
lações e a riqueza nacional a ser justamente distribuída entre todos deve ser 
buscada mesmo à custa de ingentes esforços. A AÇO MINAS é destes em~ 
preendimentos cujo êxito está diretamente vinculado ao projeto de desenvol
vimento nacional. (Muito beml) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERe O SR. MURILO BA
DAR6 EM SEU DISCURSO. 

Estado de Minas 
Órgão dos ''Diários Associados" 
Belo Horizonte, domingo, 3 de agosto de 1980 

PARCEIRO INQUIETO 

Como resultado dos entendimentos mantidos no Brasil pela missão da 
Inglaterra, chefiada pelo próprio Chanceler, Lord Carrington, pode-se de
preender que o processo de implantação do projetO-AçOminas se"râ mesmo re
tardado. O início parcial das operações da usina passa agora a ser previsto 
para 1982, provavelmente rio -p-rimeiro semestre. Mesmo tal expectativa, con
tudo, não é definitiva. Depende do aparte de novos recursos, seja da parte 
brasileira, seja dos financiadores e investidores externos. O GOVerno federal, 
a tornar por base a posição do Ministério da Indústria e do Comércio, preten
de rever a relação capital-empréstimo em função da qual é estimada a capaci
dade razoável de endividamento. Em princípio, estima o MIC que a relação 
ideal é de 40% de capital para 60% de empréstimo, quando atualmente ela es
tâ na faixa 20-80, considerada muito elevada. Deseja ainda a incorporação de 
novos recursos de capital, mas, neste ponto, os ingleses, compreensivelmente, 
deverão estudar melhor a parte que lhes cabe. De várias maneiras, uma delas 
a constatação pessoal feita pela delegação econômica que esteve em Ouro 
Branco, os ingleses estão dando a entender que a alta ta~a de inflação elevou 
excessivamente os custos do projeto, no que têm toda razão. Afinal, com uma 
inflação de 100% anual, ao lado da alta internacional das taxas de juro, um 
projeto, qualquer que seja, tem suas aplicações praticamente duplicadas em 
termos nominais. Se o projeto Ac;ominas, conforme o qualificou o lord
chanceler, pode ser considerado um dos mais expressfvos em andamento no 
mundo, pelas dimensões e pela estimativa dos dispêndios, o seu porte se torna 
ainda maior, se levado em conta o peso da inflação interna do Brasil, também 
uma das mais elevadas em todo o mundo. 

Talvez por isso os investidores ingleses tivessem pretendido vir pessoal
mente conferir a execução da obra, inicialmente prevista para ser inaugurada 
no princípio de 1981, mas agora, assim mesmo se tudo correr bem em todos 
os sentidos, adiada em um ano. h melhor ver para crer, e aí estão os ingleses a 
indagar e a conferir, no local, a situação da usina. Da mesma forma que fize
ram 129 empresâriosjapqneses, sócios de outros empreendimentos em missão 
oficial do Keidaren, inquietos com a situação da economia brasileira a partir 
do reconhecimento de que chegamos em julho a uma t3xa acumulada supe
rior a 100 por cento. 

Mas o Brasil parece decidido a compatibilizar enquanto possa a inflação 
com o desenvolvimento, nesta que é quase uma tarefa impossível, a exigir to
dos os tipos de remanejamento financei;ro e técnico em projetos básicos, 
como a Açominas, ou cargas sucessivas de sacrifícios repassados pratiC-amen
te a todos os segmentos sociais. 

Pode ser uma orientação aconselhável na generalidade das situações, 
mas, no caso da Açominas, é mais do que isto. É a única saída razoável. O 
projeto chegou a um tal ponto que não pode mais ser retardado, salvo a um 
custo que poderia comprometer irreparavelmente a lucràtividade industrial 
da usina e, portanto, a solvência dos pesados compromissos assumidos no ex
terior, particularmente com os ingleses. 

Que o Governo reveja situações, ou promova, cõfitcf fez o Ministro Ca
milo Penna, digressões semânticas entre passado e futuro, numa alocução in
temporal e, portanto, inacessível ao pragmatismo inglês, tudo bem, mas, 
quanto à Açominas, é preciso não aceitar mais qualquer nova proposta de re
tardamento. E o Brasil bem poderia enquadrar sua parceria com os ingleses 
no realismo da rotineira advertência de que tempo é dinheiro, provérbio mui
to apropriadamente originário da velha Inglaterra. 

SIMPLES PERGUNTA ... 

Jornal Estado de Minas, 2-8-80 
Vivaldi More ira 

Nós, mineiros, temos a vocação siderúrgica. Estâ em nosso sangue. Está 
em nossa alma. Não obstante, quando se trata de materializar essa aspiração, 
as forças escapam de nossas mãos. Só Sebastião _José de Carvalho e Melo, o 
poderoso Marquês de Pombal, nos fez arrostar o atraso na industrialização 
de nosso minério por mais de meio século. Não ficou, -porêm, nesse corífeu do 
iluminismo a sanha contra os jesuítas, a imprensa e nossa industrialização. 
Foi além, porque deixou discípulos fiéis, que permanecem vigilantes, trans
corrida mais de centúria e meia. 

A máfia é tão organizada e coesa, que muitos dela participam inocente
mente. Querem safar-se do campo inimigo mas aí aSsentatn.barracas e perma
necem. Desejamos passar rapidamente às fontes. Isto é, aos v{ajarttes estran·-

geiros que defendem_ Minas c_omo o ecúmeno da metalurgia do ferro em nos
so país. lancemOs um olhar rápido sobre o livro extraordinário do Barão de 
Eschwegt: e ali veremos, Çom às fo.gos acesOS, ãS--célCbres forjas d_o Girau, a 
noroeste do Pico do Cauê, na Itabira de Carlos Drummond de Andrade e dos 
troncos do ilustre ministro CamiJo Penna, hoje intimamente ligado ao proble
ma. Essa primitiva célula de nossa emancipação económica pertencia ao 
sargento-mar Paulo José de Souza e, por herança, veio cair nas mãos de ante
passados seus, da família Camilo de Oliveira. Por ali andaram Mawe e Saint· 
Hilaire, para atestarem o surto de prosperidade e o âlto "know-ltow~ reduzm
do o minério de ferro e dele fabricando, no local, os implementos úteis ao 
nosso desenvolvimento: enxadas, pás, martelos, moendas de cana e todo ins
trumental de que precisava o império nascente com a transmigração da 
Família Real para o Brasil. 

Vejamos este trecho de nosso grande amigo Saint-Hilaire, inspirado nas 
forjas do Girau: HO ferro das montanhas de Minas Gerais pode, de certo mo
do, considerar-se inesgotável. Não é necessário ir buscá-lo com grandes dis
pêndios ao interior da terra: encontra-se à superfície, e o minério tem rendido 
até oitenta e cinco por cento, e até mais. Todavia, quando o Brasil ainda ge
mia sob o regime colonial, era proibido a seus habitantes fundir a menor par
cela de ferro, e os que, ao pisar, calcavam esse metal, eram obrigados a rece
ber dos comerciantes de Lisboa os instrumentos de agricultura e as ferramen
tas com que exploravam o ouro no próprio ferro. Com a chegada do Rei D. 
João VI, tudo mudou sob esse aspecto, e foi permitido aos brasileiros 
aproveitar-se dos tesourQs que lhes prodigalizara a natureza; estabeleceram
se forjas na Província de Minas, e simples particulares construíram, em suas 
casas, fornos catalães em que se puseram a fundir ferro para seu próprio 
uso". 

Ora Deus, até nos perdemos no emaranhado das conjecturas, quando ve
rificamos como se arregimentam as más fadas contra nosso destino manifes
to. Os livros de Sa_int-Hilaire e "O Pluto Brasiliensis" são, neste instante, uma 
espécie de Manifesto dos Mineiros, pois eles nos trazem revelações surpreen
dentes e aniquiladoras. Faz ferver nosso sangue, porque nos conta a história 
de como são sempre ludibriados os mineiros, no seu sagrado esforço de trans .. 
formar aqui mesmo a matêria-prima em máquinas e ferramentas. Em Caetê, 
Luís Soares de Gouvêa associa-se ao francês Jean de Monlevade, na ereção 
do primeiro alto-forno do Brasil para fabricar o gusa. Logo depois, em São 
Miguel de Piracicaba, nas margens do rio Doce, esse amigo do Brasil e conhe
cedor de suas riquezas implanta o processo catalão, última palavra em tecno
logia da época para a redução do minério de ferro. Não obstante tudo isso, 
com o beneplácito de D. João VI, que viu em Minas a sede natural de siderur
gia, nossa indústria subia como o mercúrio dos barômetros, para baixar em 
seguida, em favor de centros menos favorecidos pelas circunstâncias natUrais. 
Minas Gerais não pretende usurpar nãda. Nunca pretendeu. E ninguém pode 
lançar sobre o autor destas considerações a increpação do regionalismo miso
neísta. Ainda há três anos, num voto-parecer que deu nas contas do governa
dor Aureliano Chaves, como seu relator no Tribunal de Contas, teve oportu
nidade de relembrar: u Anos e anos de luta incessante, de doação do tutano da 
economia mineira, para Construir a grandeza, até a hipertrofia econômica, de 
outras unidades federativas, sem nenhuma retribuição ao dadivoso patrocí
nio nosso, acompanhado de desfalque impiedoso do patrimônio irrecuperá
vel de Minas, dos recursos que não voltam com o rápido ciclo do tempo. Sem 
desejar redigir página de história, mas, simplesmente, refrescar a memória 
dos responsáveis, se houve uma lei tarifária protecionista que propeliu a in
d6stria paulista e favoreceu o alto nível de sua capitalização e modernização 
incessante, foi graças aos esforços dos deputados federais mineiros, em 1907, 
com João Luís Alves à frente, na batalha legislativa, embalados na doce ilu
são medievalista de que caminhávamos para uma .. federação econômica'\ 
ideal utópico dos republicanos históricos. Minas seria então a matriz uberto
sa, retirando de suas entranhas a matéria-prima e entregando-a à unidade ir
mã, para transformá-Ia m1:m sincero, mas ingênuo, senso de fraternidade. Ig
norantes da dinâmica cruenta, sem clemência, da economia de mercado, ofe
reciam o sacrifício espontâneo de seus coestaduanos para a edificação do im
pério industrial que se transformaria, em menos de três decênios, no sorve
douro de nossa poupança. Enquanto mantínhamos, com fé e entusiasmo, 
uma economia pastoril, quase nos moldes das corporações ou uguildas" da 
idade média, outros Estados caminharam triunfantes na senda da transfor
mação maquinofatureira, carreando para fora, incessantemente, os magros 
recursos de nosso retrógrado agrarismo. lJm pequeno dado estatístico vem 
Hustrar nossa marginalização daí em diante: em I 906, Minas liderava a indús
tria têxtil nacional com 30 fábricas, enquanto São Paulo possuía somente 18 
unidades ... 

A paciência de Minas está retratada, mais uma vez, nestas palavras do 
grande Calógeras: "Adia-se a solução da siderurgia'? Que importar? O Esta-
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do, instituição permanente, pode esperar. O tempo, nesse ponto, trabalha 
pelo Brasil. Não tenhamos impaciências, compreensíveis no homem, que pla
neja para a curta duração da própria existência, enquanto os governos visam 
a eternidade. As soluções virão." 

Visitando Minas, em 1931, a fim de manifestar ao nosso Estado sua gra
tidão, Getúlio Vargas adoçou assim a boca do povo mineiro: '"Mas o proble
ma mâximo, pode dizer-se, básico da nossa economia, é o siderúrgico. Para o 
Brasil, a idade do ferro marcará o período da s.ua opulência econômica. No 
amplo emprego desse metal, sobre todos precioso, se expressa a equação do 
nosso progresso. Entravá-o a nossa míngua de transportes e a falta de apare
lhamento, indispensável à exploração da riqJ.eza material que possuímos 
imobilizada. O ferro é fórtuna, conforto, cuhura e padrão, mesmo, da vida 
em sociedade. Por seu intermédio, abastecem-se de água as cidades e irrigam
se as lavouras. Dele se faz a máquina, e é força. Por ele se transporta a ener
gia, florescem as indústrias, movimentam-se as usinas. Na terra, sobre fitas de 
aço, locomotivas potentes encurtam distânCias e aproXimam regiões afasta
das, que permutam, com rapidez, os seus produtos. Sobre as águas, é o navio 
a força propulsora que o aciona, fazendo-o singrar velozmente mares e rios. 
No ar, é o motor do aeroplano mantendo-o em equilíbrio e aligeirando-lhe o 
vôo. É, finalmente, a trave do teto, o lume para o lar e, ao mesmo tempo, a 
arma para a defesa da Pátria. Creio poder, portanto, afirmar que a grandeza 
futura do Brasil depende, principalmente, da exploração das suas jazidas de 
ferro. E o ferio é Minas Gerais. Aos mineiros, cujo próprio nome indica certa 
predestinação histórica nesse sentido, deve caber o esforço maior para a con
quista dessa glória. Minas possui montã.nhas de ferro, com capacidade para 
satisfazer as necessidades do consumo mundial durante séculos. Exploremo
las, adquirfndo, com trabalho tenaz e inteligência prãtica, a abundância e a 
independência econômica. Na solução desse problema, em que se enquadra a 
formula principal do nosso progresso e do qual depende, evidentemente, a as
censão do Brasil, podeis. contar com o Governo federal, que mobilizará a tota
lidade dos recursos disponíveis, para vos auxiliar. A tarefa é árdua. Fazei dela 
um ideaL O ideal é ainda a alma de todas as realizações. O mesmo idealismo 
que fez surgir por entre as montanhas sagradas de Minas as aguerridas hostes 
de seus filhos, em marcha para a redenção da República, transforme-se, ago
ra, em idealismo constmtor, fazendo-os curvar-se sobre a montanha fecunda 
para arrancar das suas entranhas a riqueza e a prosperidade da Pátria.'' 

Depois desta solene promessa, o que vimos? A assinatura, quase nove 
anos passados, do Decreto-lei nll 2.054, de março de 1940, criando a Comis
são Executiva do Plano Siderúrgico Nacional e, logo que o Brasil começou a 
participar do esforço de guerra contra o Eixo Roma~Berlim, exportando mica 
e cristal, veio o Decreto-lei n9 3.002, que autorizava a constituição da Cia. Si
derúrgica Nacional, com Guilherme Guinle na presidência, para dar cumpri
mento às determinações do Plano que localizava a maior usina siderúrgica da 
América do Sul às margens do Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro. 

Está aqui quem viu uma dramática sessão da Associação Comercial de 
Minas, núcleo cívico do maior vigor, com Américo Renê Giannetti à frente 
de um pugilo de mineiros destemidos, chorando, literalmente chorando, ao 
pronunciar patética oração de protesto, vertendo lágrimas e afirmando que 
ta:dos estavam decididos a chegar às última.s conseqUências. Foi então que en
trou, como sempre, a turma do ''Deixa disto!" e apagou a faísca que talvez 
alastrasse o fogo naquela 1941. 

Nosso intuito, nesta exposição, é exibir documentos expressivos. Então, 
por que prossegue a discriminação contra Minas? Nós sabemos como foi 
construída a Usiminas. Se não fosse presidente da República Juscelino Ku
bitschek, o empreendimento teria abortado aqui e levado para outro Estado~ 
Agora, é essa troca da Açominas por empreendimento mais recente, fora do 
Estado. Todos são unânimes em dizer QUe Minas Gerais deve ser o Ruhr do 
Brasil e todos, simultaneamente, lhe retiram essa possibilidade. Por quê? Só 
os responsãveis nos podem es-clarecer as razões plausíveis. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Sr. Presidçnte, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka!ume)- Concedo a palavra, para uma 
comunicação, ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Para uma comunicação.) 
-Sr. Presidente, a comunicação que ora fazemOs é pata ehcaminhar à Mesa 
o seguinte requerimento: 

REQUERIMENTO N' 311, DE 1980 

Em toda sua História, o Brasil jamais viu multidões reunidas como as 
que acompanharam a visita do Papa. Foi o Brasil que compareceu. Foi oBra
sil que se sensibilizou. Foi o Brasil que apoiou, e, de certa forma, falou. 

Milhões de homens e mulheres, trabalhadores e jovens, nas diversas re~ 
giões do País, reuniram-se, não para protestar, mas para dizer sim, para estar 
ao lado daquele que em todos seus pronunciamentos, trazia uma nlensagem 
simples: trabalhar pela justiça, como caminho da paz. 

Essa multidão de brasileiros, a comunidade brasileira, caminha em di
reção ao futuro e sua aspiração profunda é a de que esse caminho seja o da 
justiça e da paz, de respeito a todos os homens e da superação de todas as for .. 
mas de exploração e de opressão. 

Essa lição não pode ser esquecida, nem essa esperança frustrada. Cabe 
ao Congresso Nacional, como representante desse povo e por ele eleito, regis
trar os pronunciahtentos de João Paulo II e tomá-los como inspiração para as 
transformações necessárias e urgentes de nossa estrutura. Essa é a vontade 
inequívoca de nosso povo. 

Que a passagem do Papa Wojtyla pelo Brasil seja marcada pela abertura 
social, em que a voz do povo seja ouvida e seus direitos respeitados. É esse o 
Caminho da justiça. É esse o único caminho da paz. 

Com eSses- fundamentos, requeremos sejam transcritos nos Anais do Se
nado Federal os pronunciamentos do Papa João Paulo II, feitos em sua visita 
ao Brasil. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1980. -Franco Montoro - J arba:s Pas
sarinho, Uder do PDS- Paulo Brossard, Líder do PMDB- Gilvan Rocha, 
Líder do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O requerimento de V. Ex• será 
encaminhado ao exame da Comissão- Diretõrã.. 

Concedo _a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Continuará repercutindo, ainda por muito tempo, junto a todos os seg
mentos da opinião pública brasileira, a v_ísita de João Paulo II ao nosso País, 
considerada como "acontecimento do século" e da qual a atual geração guar
dará recordação inapagãvel. 

Durante os doze dias da permanência do Sumo Pontífice no Brasil, mul
tidões compactas extravazaram os seus sentimentos de fé e religiosidade, em 
cada uma das cidades por onde passou o incomparãvel sucessor de Pedro, 
numa confirmação_de que somos, inQuestionavelmente, a maior Nação ca
tólica do Universo. 

Naquele histórico 30 de junho, aqui em Brasília, na extensa área da Es
planda dos Ministérios, as autoriâades e o povo irmanram-se numa demons
tração inequívoca de crença e fervor arraigados, testemunhando ao Santo Pa
dre a nossa constante identificação com as admiráveis lições do Evangelho. 

Mais de meio milhão de fiéis renderam a "João de Deus" uma homena
gem deslumbrante, num instante em que iniciava uma peregrinação de cará
ter pastoral, no curso da qual foi difundida a sua impressionante mensagem 
de paz, amor e fraternidade. 

Já ao chegar à Capital da República, após repetir o gesto de profunda 
humildade, beijando o solo brasileiro. João Paulo II enaltecia o papel da Igre
ja entre nós, afirmando: 

"A Igreja aqui cresceu e se consolidou a ponto de ser hoje moti
vo de alegria e esperança para todo o orbe católico. Minha visita 
pretende l-ender homenagem a esta Igreja e encorajá-la a ser sempre 
mais sacramento da Salvação, atuando sua missão no contexto da 
Igreja UniVersal, a quem Deus muito deu, muito lhe ser exigido." 
(Lc. 12,48) 

Falando às autoridades no Palácio do Planalto, entre as quais os 
membros do Congresso Nacional, Sua Santidade defendeu reformas da estru
tura social, acentuando: 

"Por isso mesmo, a Igreja não cessa de preconizar as reformas 
indispensáveis à salvaguarda e à promoção dos valores sem os quais 
não pode prosperar nenhuma sociedade digna deste nome, isto é, re
formas que visem uma sociedade mais justa e sempre mais de acor
do com a dignidade de toda pessoa humana." 

Todos os seus pronunciamentos magistrais consubstanciaram ensina
mentos de extraordinária significação que serão hauridos pela nossa e as ge
rações porvindouras, exatamente em razão da perenidade dos textos sagra
dos - fonte de inspiração de sua palavra sãbia e convincente. 

Nas outras Capitais, privilegiadas com_ a respectiva inclusão no roteiro 
papal, novos discursos e homilias c_ontravam~se em temas de palpitante atua
lidade, numa prova de que a nossa realidade política econômica, social e cul
turai é de perto acompanhada pelo notável Evangelizador, cujo Pontificado 
assume um dimensionamento excepc10nal, projetando-se com um dos gran
des momentos da História da Igreja Católica. 
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A sua rara sensibilidade, para abordar assuntos mais diretamente vincu
ludos à nossa Comunidade, encontrava resso-nância visível por entre a massa 
clctrizada, que o aplaudia de forma estrepitosa, inclusive com refrões espon
tâneos e carinhosos, que devem ter tocado fundo o seu coração generoso. 

Em Belo Horizonte, por exemplo, na missa dos jovens recebeu João Pau
lo II uma manifestação das mais entusiãsticas,--que chegou a comovê-lo. 

E l:onscientizando a juventude para as suas responsabilidades quanto ao 
c~tubdccimento de uma ordem social menos InJusta e mais humana, ressal
Wu: 

"Abertos para as dimensões sociais_ do homem, vocês não es
condem sua vontade de transformar radicalmente as estruturas que 
se lhes apresentam injustas na sociedade. Vocês dizem, com r_azão, 
que é impossível ser feliz, vendo uma multidão de irmãos carentes 
das mínimas oportun-idades de uma existência humana. Vocês di
zem, também que é indecente que alguns esbanjem o que falta à 
mesa dos demais. Vocês estão resolvidos a construir uma sociedade 
justa, livre e próspera, onde todos e cada um possam gozar dos be
neficies do progresso". 

E na mesma ocasião, -ainda enfatizava o Santo Padre: 

"Tudo isso, essa tremenda e valiosa experiência, me ensinou 
que a justiça social só é verdadeira, se baseada nos direitos do in
divíduo". 

O calor humano oferecido pelo povo mineiro contagiã.vã: Os--milhões de 
telespectadores que, distantes embora de Belo Horizonte, partilhavam daque
las esfuziantes explosões de adesão às idéias expostas lãpidarrnente pelo San
to Pastor. 

A cada novo encontro com a gente brasileira, Çarol Wojtyla sentia-se 
certamente mais estimulado a continuar a sua benfazeja pregação. 

Notória se tornava a receptividade do Povo de Deus à palavra de seu 
Guia, em todas as etapas de sua triunfal excursão. 

No Rio de Janeiro, em cenário de beleza extasiante, a 1"' de julho, via-se 
o Papa diante de um milhão de pessoas, sequiosas do fascínio de sua presença 
e de sua palavra lúcida e encorajadora. 

Focalizando, na homilia da Missa do Aterro da Glória, a Famz?ia como 
centro de suas preocupações, disse o Papa: 

.. Não admira que aqui, com especial vigor, se manifeste o senti
do de família e se confirmem as dimensões essenciais da realidade 
familiar;" 

Aos intelectuais, convocados para o Sumaré, citarido em circunstância
da alocução o Documento de Puebla e encíclicas como a uPopulorum Progres
sio" e a '"Redemptor Hominis", o Santo Padre assim a concluiu: 

.. A estas situações deve levar remédio o amor social vivificado 
pela caridade. Construí juntos, senhores, Uma civilização da verda~ 
de e do amor, criai uma cultura que promova sempre mais o Ho
mem e facilite a sua evangelização, ajUde-o a crescer em sua dimen
são humana e divina, a reconhecer o valor do próprio ser,-o sentido 
de sua existência; a ·conhecer e a a: mar Cristo no qual Deus se reve
lou plenamente a cada homem e a cada povo". 

Na Favela do Vidigal, perante os seus habitantes, o Pontífice continuou 
abrindo o coração, incentivando os que ali residem a não Uescrer no advento 
de melhores dias, assinalados por mais fraternidade entre os homens. 

Estimulava, assim, o trabalho de evangelização que a Igreja empreende 
junto aos marginalizados de todas as grandes cidades,levando·lhes um pouco 
mais de alento que os afaste da faixa do desespero e da angústia. 

Está dito em sua preleção: 

"E a Igreja dos pobres diz o mesmo, com maior força, àqueles 
que têm de sobra, que vivem na abundância que vivem no luxo. Diz
lhes: "Olhai um pouco ao redort Não vos dói o_ coração? Não sentis 
remorso na consciência por causa da vossa riqueza e abundância?" 

E a seguir, merece extraído o trecho: 
HA medida das riquezas, do dinheiro e do luxo não é equivalen~ 

te à medida da verdadeira dignidade do homem." 

No mesmo dia, para os membros do CELAM, João Paulo II proferiu 
alentada conferência; com uma avaliação do trabalho levado a efeito pelo 
Episcopado latino-americano, baseado, sobretudo, na aplicação objetiva das 
diretrizes emanadas de Medelin e Puebla. 

se um mundo melhor, seni ódio e sem violência dentro de uma "fórmula cristã 
para criar uma sociedade justa". 

Dirigindo-se aos trabalhadores que lotaram o Morumbi, naquele espetá
cuJo verdadeiramente empolgante de que participamos através do l'Ídeo, o 
predestinado filho -da Polónia relembrou a figura inolvidável de um de seus 
preclaros antecessores, Leão XIII, que, com a Rerum Novarum, clamava pela 
implantação, entre os homens, dos princípios de justiça social. 

.. Ajustar o salário- acentuou- em suas modalidades diver
sas e complementares, até o ponto em que se-possa dizer que o tra
balhador participa real .e eqüitativamente da riqueza para cuja 
criação ele contribui solidariamente na empresa, na profissão e· na 
economia nacional, é uma exigênCia legítíma." 

E sob aplausos ainda mais demorados, o Papa asseverou: 

~'A Igreja proclama e sustenta estes diversos direitos dos traba
lhadores, porque está em jogo o homem e sua dignidade." 

Na etapa seguinte de sua peregrinação, ainda em solo bandeirante, estaw 
va Aparecida do Norte, cuja Basflica monumental foi por ele consagrada, 
num dos eventos religiosos que mais justificaram a sua presença no território 
pátrio. 

Falando a milhares de peregrinos que compareceram àquele templo, fez 
ele questão de ressaltar que: 

''Diante da fome de Deus que hoje se adivinha em muitos ho
mens, mas também, diante do secularismo que, às vezes imperceptí
vel como o orvalho, outras vezes violento como o ciclone, arrasta a 
tantos, nós somos chamados a construir a Igreja." 

Em Porto Alegre, numa solenidade ecumênica, que congraçou represen
tantes de muitas comunidades evangélicas, a saudação do PontífiCe fez-se sen
tir de modo o mais fraterno e cordial. 

E ao agradecer o trabalho de todos em prol do bem comum, assinalou: 

.. Não posso, por isso, -deixar de mencionar aqui o que se fez, no 
âmbito de colaboração entre cristãos, em favor dos direitos humanos 
e de sua plena vigência." 

Mostrando-se preocupado com a catequese, na Homilia por ocasião da 
Missa oficiada, a 5 de julho, na Capital gaúcha, registrou em certo trecho de 
sua oração: 

HCumprindo a missão recebida por Pedro e seus sucessores vim 
para confifmar-vos na fé." 

Na seqüência do longo itinerário apostólico qUe cumpriu no Brasil, 
João Paulo II viu-se, em Curitiba, entre numeroso grupo de compatrícios 
seus numa festividade que colocou diante de seus olhos recordações da gente 
polonesa, com os seus costumes, os seus sentimentos, a sua Ie. 

Ao feportar-se aos imigrantes, durante a missa que celebrou na Capital 
paranaense, fez questão de distinguir: 

"Que haja ainda entre vós abertura para acolher muitos outros 
grupos humanos necessitados de uma nova pátria porque privados 
das suas." 

Todas as colónias foram alvo de sua afetuosa e especial referência, a que 
se associaram os nossos irmãos do Sul, num expresso reconhecimento ao 
febricitante afã dos imiiJt:antes, sempre direcionado para ajudar a construção 
da grandeza nacional. 

Deslocando-se para a Bahia, quando foi alvo de novas e indescritíveis 
provas de respeitosa e delirante acolhida, na sua fala inicial relembrou o dis~ 
curso perante a OEA, no dia 7 de outubro do ano passado, quando propôs: 

"o homem como único critério que dâ sentido e direção a todos 
os compromissos dos responsáveis pelo bem comum, seja ele um 
simples cidadão, ou alguém investido d_e poder." 

Em Pernambuco, para onde se encaminhou, naquele memorável 7 de ju
lho, as suas primeiras palavras foram dirigidas aos camponeses do Nordeste, 
de cuja tradição de sofdmento e bravura mostrou-se plenamente conhecedor. 

Na Homilia, por ocasião da Missa então celebrada, enfocou o Santo Pa
dre a problemática fundiária, em nítida consonância com a posição adotada 
pelo nosso Episcopado, evidenciada, de maneira precisa. na Pastoral da Ter
ra, amplamente discutida, a partir da última Assembléia de Itaici pelas comu
nidades eclesiais de base e por outros p-onderáveis segmentos sociais. 

Em São Paulo com a mesma ênfase de oportunidades anteriores, voltou Em um dos tópicos mais referidos, com apoio na Constituição Gaudium 
a preconizar, como indispensável, o esforço de todos no sentido de construir- et Spes, vai alinhado que 



3410 Terça-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1980 

"Uma reflexão séria e serena sobre o homem e a convivência 
humana em sociedade, iluminada e robustecida pela Palavra de Deus 
e pelo ensinamento da Igreja desde as suas origens, nos diz que a ter
ra é dom de Deus, dom que Ele faz a todos os seres humanos, homens 
e mulheres, que Ele quer reunidos em uma só família e relacionados 
uns com os outros em espírito fraterno". 

Numa discreta alusão às distorções ocorridas no processo do desenvolvi
mento brasileiro, esclarece João Paulo II que 

"Não é, pois, admissível que, no desenvolvimento geral de uma 
sociedade, fiquem excluídos do verdadeiro progresso digno do ho
mem, precisamente os homens e as mulheres que vivem em zona ru
ral, aqueles que estão prontos a tornar a terra produtiva graças, ao 
trabalho de suas mãos e que tem necessidade da terra para alimentar 
a família". 

Na sua breve passagem por Teresina, a 8 de julho, sob um sol caustican
te, continuava o magnânimo Pastor a despertar o embevecimento e a admi
ração de milhares de piauienses, que enfrentam como os demais nordestinos, 
as dificuldades imensas de uma nova estiagem neste 1980. 

Foram suas as palavras seguintes: 

.. Sei, por sua peculiar situação geográfica e pelas condições cli
mãticas, que este Vosso- Estado padece de modo crônico o flagelo da 
seca ... 

Vós experimentais em muitas de vossas casas as agruras da su
balimentação, da doença, das mortes prematuras." 

E a mensagem alentadora não se fez esperar: 

.. Mas também uma palavra de esperança: não se deixem abater 
ou destruir pelas condições atuais, mas conservem sempre acesa a 
esperança de um amanhã melhor.'~ 

Espelhada na fisionomia daqueles irmãos nordestinos, o Papa constata
va a resistência heróica dos que se não deix-am abater, mesmo diante de tão 
dura adversidade! 

Em Belém do Pará, numa Colônia de Hahsenianbs, falou pela primeira 
vez ali, o Chefe Visível da Igreja, emocionandÕ a -todoS quantos acompanha
ram a visita efetuada aos que se achem segregados do convívio social. 

Em tom ainda mais paternal se situou a sua oração: 

"Como Pedro, aceitei ser Pastor Universal da Igreja, desejoso 
de saber, de conhecer, amar, servir tOdos os membros do rebanho a 
mim confiado. Aqui estou para conhecer-vos. Devo dizer que é 
grande o meu afeto por todos e cada um. Estou certo de poder 
servir-vos de alguma maneira." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Se até aqui - à exceção apenas de Brasília, de cujaS solenidades partici~ 

pei- limitei-me a comentar os grandiosos momentos da presença de João 
Paulo II em nosso território, pinçando algumas frases de seus excelentes pro
nunciamentos, o que poderia dizer de sua chegada ao Ceará para instalar o 
109 Congres::s<5-Eucarístico Nacional?! -

Seria desnecessário aludir à vibração incontida dos meus coestaduanos 
naquelas 36 horas verdadeiramente inesquecíveis, quando no Estádio H Pláci
do Advaldo Castelo" e nas ruas da cidade, apinhadas de populares, recebia 
ele, proporcionalmente, a maior homenagem que lhe tributou a gente brasi
leira. 

Espiritualmente preparados para aquele magno Conclave. num trabalho 
exaustivo, coordenado pelo próprio Arcebispo Metropolitano, Cardeal Aloí
sio Lorscheider, os cearenses esperavam ansiosamente que a a sua abertura 
solene ocorresse com a benção pessoal do Sumo Pontífice, emprestando-se
lhe uma imponência ainda mais significativa e comovente. 

Para quem experimentou a suprema ventura de acompanhar todos aque
les lances 'indeléveis de incomum religiosidade, jamais os olvidará, 
obrigando-se a relatá-los para que a posterioridade os guarde como relíquia 
histórica, de transcedência imensurável. 

Tendo como tema o fenômeno das Migrações, o Congresso desenvolveu
se com esse enfoque central, discutido no âmbito paroquial, nas periferias, em 
todos os círculos de opi~ião. 

Por que vais? Para onde vais? Com quem vais?; constituíram as inda
gações básicas que levaram as comunidades a se debruçar sobre um problema 
aflitivo, que está a exigir de todos um esforço sincero para equacioná-lo de 
maneira adequada. 

O própri(fPapa a ele se referiu, detidamente, na homilia que marcou o 
início do IOv CongreSsO Eucarístico Nacional: 

"Neste ponto e sob esta luz vem-me espontaneamente ao espíri
to a difícil condição daqueles que, por razões diversas, devem aban
donar sua terra de origem e transferir-se para outras regiões: os mi
grantes. A pergunta: "Para onde vais? .. adquire no seu caso uma di
mensão ·particularmente realista: a dimensão do mal-estar e da soli
dão, não raro a dimensão da incompreensão e da rejeição." 

Ê fora de dúvida que nos Cinco dias do certame cristalizou-se na cons
ciência de todos os seus participantes o desejo de concorrer para o deslinde 
dessa questão angustiante, à qual.se deve conferir o realce de problema nacio
nal prioritário. 

Com o Congresso Eucar!stico cumprindo a sua extensa programação, 
qUe se prolongou até o domingo, 13 de julho, sempre em meio a um clima ad
mirável de edificante contrição, João Paulo II retornava à Amazônia, para, 
em Manaus, despedir-se do nosso País, de quem recebera singular consa
gração. 

na sua derradeira alocução, rogou pelos brasileiros, dizendo: 

..Praza a Deus que nesta Pátria se constitua uma grande comu
nidade, na qual reine a fraternidade, o amor, a justiça e a paz" . 

Sr. Presidente: 

Sobre a palavra do Santo Padre devem continuar meditando todos os 
brasileiros, desde os que têm poder de decisão aos que aguardam a cons
trução, entre nós, de um sociedade mais justa e mais humana. 

A Ig~eja, por sua vez, ainda mais- vitalizada pelo irrestrito apoio que lhe 
foi agora ostensivamente emprestado, prosseguirá na sua faina nobilitante, 
dentro de uma unidade de ação, que lhe propiciará invejável liderança junto 
ao Povo de Deus. 

E de nós, católicos, exigir-se-á uma participação saliente e eficaz que nos 
coloque à altura dos instantes históricos que passou a viver- em função da 
visita do Papa e de sua Mensagem- toda a Nação brasileira. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas prolongad~s. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Para uma comunicação urgente, 
concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Para uma breve comunicação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sexta-feira estava ainda no Paranã e me surpreendi com noticias de di
versos jornais, inclusive a Folha de S. Paulo, o Estado de S. Paulo e jornais do 
Paraná de que havia encaminhado à Mesa um pedid-o de renúncia à Lide~ 
rança do PTB e comunicara que, a partir daquele instante, passaria a inte
grar, nesta Casa, as fileiras do honroso PMDB. Mas, Sr. Presidente, isto não 
ocorreu. E os jornalistas me chamando a atenção mostram que foi um equí
voco da própria Mesa. Da taquigrafia constou o meu nome, no lugar do 
nome do Senador Henrique Santillo, o qual de fato renunciou à Liderança do 
PT e passou para o PMDB. Em lugar do nome de Henrique Santillo constou 
o nome de Leite Chaves. Essa a razão do equívoco. 

Sr. Presidente, não tomei ainda a decisão. A Casa tem conhecimento de 
que sou do PTB, mas de uma forma dissidente, nem segui os sectários do ex
Governador Leonel Brizola e nem fiquei na facção que foi vitoriosa junto ao 
Tribunal Superior EleitoraL Eu recorri, estou com recurso no Tribunal Supe
rior Eleitoral. Estou com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal 
Federal, aceito este recurso, o Supremo o julgará e poderá dar ganho de causa 
ou não. E de acordo com esta decisão, Sr. Presidente, tomarei o meu destino; 
é que me filiarei a um outro Partido, se as contigências o determinarem, con
dicionada esta minha determinação ainda a outro fato: ouvir as minhas bases 
no Paraná, ouvir os meus companheiros, aqueles que comigo estão aguardan
do a decisão desse recurso. 

De forma, Sr. Presidente, que eu faço este registro e espero que seja 
publicado nos jornais, que tiveram toda a razão neste caso porque o equívoco 
foi no.sso, aqui da Casa; aliás1 muito difícil, porque a nossa Taquigrafia dili
cilmente erra, sobretudo em fatos dessa natureza, e o erro não foi dela; foi da 
Mesa - gerando para mim uma situação constrangedora no Paraná, quan
do me atribuem uma decisão pessoal de ter escolhido um partido, sem ouvir 
os meus companheiros. cOisa que eu jamais faria. 

Este ê um registro, Sr. Presidente. 
Outro é este: quero me congratular com o Senhor Presidente da Repúbli

ca por um decreto recentemente promulgado por Sua Excelência, estabele
cendo que nenhum funcionáfío, -da administração direta ou indireta, possa 
perceber mais do que o Presidente da República. Sua Excelência deveria, pelo 
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menos num discurso, ao anunciar, deveria ter feito referência a um projeto de 
minha autoria, Projeto n9 28, de 1976, com esta disposição: 

"Art. I' Nenhum empregado, ainda que ocupante de cargo de 
direção, de entidades da administração federal indireta, poderâ per
ceber retribuição mensal superior ao valor da remuneração mensal 
fixada para o_ Presidente da República. 

Parãgrafo Único- Para os efeitos deste artigo, incluem-se no 
conceito de retribuição todas e quaisquer vantagens percebidas pelo 
empregado durante o ano, inclusive as relativas a participações nos 
lucros da entidade empregadora." 

fpsls verbi's, o Decreto de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública reproduz esse projeto e as razões são as mesmas que a ele servirain de 
justificação. 

De forma, Sr. Presidente, que eu me congratulo com o Executivo, mas a 
iniciativa foi do Legislativo. E faço atê um apelo ao partido da Maioria, que 
rejeita pi'ojetos nossos e depois os vê sob a formá de lei por iníCia,tiva do Exe
cutivo, que os examine com mais seriedade, levando em conta o seu cabimen
to. 

Se este projeto tivesse sido aprovado em 76, muitos males hoje oCorren
tes, muitos males flagrantes na administração direta e indireta teriam sido 
evitados e resolvidos. 

De forma que são essas duas comunicações que faço a esta Casa. Con
gratulações pelo fato de ter-se erigido à condição de lei, ainda que como 
Decreto-lei, este meu projeto pelo qual ninguém no País deve ganhar ou pode 
ganhar mais do que o Presidente da República e a outra que continuo na mi
nha posição de demandista perante o Supremo Tribunal Federal. Essa ara
zão por que não optei ainda por nenhum dos partidos representados ou Blo
cos com representação nesta Casa. 

Mui to obrigado a V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. 1"'-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENAOO N• 177, DE 1980 

Assegura aos f~rroviários o pagamento das horas em que ficam à 
disposição da empresa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar! I' O artigo 243 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

·~Art. 243. Os empregados de estações do interior, cujo serviço 
for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, farão jus are-. 
muneração correspondente ao regime de uprontidão", pelas horas 
que excederem às da jornada normal de trabalho." 

Art. 29 Esta lei entrarã em yigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrârio. 

Justificação 

Uma das principais normas de proteção do trabalho contidas na CLT é, 
sem dúvida, aquela do art. 49 que .. salvo disposição especial expressamente 
consignada", considera como de efetivo exercício o período em que o erD.pre
gado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. 

Sobre a importância e o alcance do preceito, vale transcrever os seguintes 
pronunciamentos dos renomados juristas: 

AMARO BARRETO, Juiz do TRT da I• Região: 

"Outro importante principio de tutela geral do trabalho, pelas 
conseqUências que acarreta, é o de se considerar como de serviço 
efetivo o tempo em que o empregado fica à disposição do emprega
dor, ou executando, ou aguardando ordens. 

Assim, não só o tempO em que o empregado trabalha, senão 
também o em que espera ordens do empregador, são considerados 
de serviço efetivo. 

Tempo em que o emprégado aguarda ordens do empregador é 
aquele em que, por não haver serviço na empresa, espera~se que ha
ja" (TUTELA GERAL DO TRABAI,HO, vol. 2, págs. 36/31). 

ARNALDO SUSSEKIND, ex-Ministro do Trabalho e do TST e um 
dos autores da Consolidação: 

uTempo de serviço. Não é necessário que o empregado esteja, 
efetivamente, ,prestando serviços ao seu empregador para que o 
respectivo período seja considerado como tempo de serviço efetivo. 

É desnecessário sublinhar a importância do conceito de tempo 
de serviço, pois quase todos os direitos do empregado e, portanto, 
obrigações do empregador, nascem ou crescem em função dele. O 
direito ao sa(ário, às férias anuais, à indenização por despedida in
justa, à estabilidade no emprego, são apenas alguns exemplos que 
apontam a sua relevância. Outrossim, a fluência da jornada de 
trabalho e, portanto, a caracterização do trabalho extraordinário, se 
subordinam ao conceito legal de tempo de serviço, computando-se 
como de trabalho efetivo o período em que o empregado estiver à 
disposição do empregador, ainda que aguardando ordens. 

Esteando no conceito de tempo de serviça consubstanciado no 
art. 49, ora em exame, é que o Egrêgiõ Tribunal Superior do Traba
lho vem decidindo que a interrupção do servia por motivo de chuva 
õu de estrago de mãquina não isenta o empregador do pagamento 
dos respectivos ~alários, ainda quando estes forem horistas: 

.. Sempre que o empregado comparece para trabalhar e o deixa 
de fazer por conveniência do empregador, ou por qualquer outro 
motivo alheio à sua vontade, isto é, desde que o motivo impeditivo 
não decorra de culpa sua, lhe é devido o salário do tempo não traba
lhado. Não constitui força maior, que exima o devedor, a caída de 
chuva nem o estrago de mâquinas. Tais fatos constituem ônus, risco 
~o _empregador que não podem ser transferidos para o empregado. 
Assim sendo, devem ser computados em favor do empregado as ho
ras não trabalhadas pelo recorrente, que representam diferença de 
salários nos dias em que ficava parado. a"guardando ordens de ser
viço" (Ac. da I• T., no proc. 3.235-53; DELFIM MOREIRA JR., 
rei.; D.J. de 11-3-55); 

..Cabem ao empregador os riscos do negócio, devendo pagar 
ao empregado os salários dos dias em que não houve trabalho devi
do ao mau tempo. Alega a Recorrente que sendo horista o Recorri
do só teria direito às horas efetivamente trabalhadas e nesse sentido 
cita decisões, salientando ainda, a força maior. Como bem salienta 
o V. acórdão: "quando o empregado contrata seus serviços, se obri
ga o empregador a lhe dar trabalho. Se este não puder ser realizado, 
nos dias de chuva. nenhuma culpa cabe ao empregado, devendo o 
empregador remunerar o empregado que fica, embora parado, à sua 
disposição" (Ac. da 3• T., no Rec. Rev. 982-57; TOSTES MALTA, 
rei.; D.J. de30-8-57)" (COMENTÁRIOS À CLT, vol. I, págs. 138a 
!40). 

Não obstante o acerto do legislador na aprovação do aludido preceito
pois,_mantido à disposição do empregador, deve, realmente, o empregado fa
zer Jus às vantagens decorrentes dessa situação - casos hâ em que, por 
força da ressalva expressa. outros critérios são adotados, com relação às con
seqUências da mesma. 

Entre os atingidos pelas exceções, encontram-se os ferroviãrios de es
tações do interior, cuja jornada de trabalho é praticamente indeterminada, 
em face do disposto no art. 243 da CLT, in verbis: 

"Art. 243. Para os empregados de estações do interior, cujo 
serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se 
aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, 
entretanto, assegurado o repouso contínuo de dez horas, no míni
mo, entre dois períodos de trabalho e descanso semanal." 

Assim, os aludidos trabalhadores, embora compelidos a não se afastar 
do local de trabalho, e impedidos, portanto, de exercer outra _atividade que 
lhes proporcionasse ganhos adicionais, nada recebem pelo excedente à jorna
da normal de 8 horas diârias. 

Comentando o dispositivo em tela, e criticar:ldo mesmo a esdrúxula si
tuação por ele criada, afirma Arnaldo Sussekind: 

"Tratando-se de estações de interior, onde o serviça for de na
tureza intermitente ou de pouca intensidade, os respectivos empre
gados não se beneficiarão das normas pertinentes à duração do tra~ 
balho; mas a lei prescreve que, entre duas jornadas de trabalho, seja 
observado o intervalo mínimo de dez horas consecutivas e se lhes as
segure o repouso semanal, jâ agora remunerado. Destarte, não se 
aplicam a tais empregados os preceitos que limitam a jornada nor· 
mal do trabalho e regulam o serviço conceituado como extraordi
nário. Só por vii obl_íqua -a lei estabelece uma restrição quanto ao 
tempo em que esses empregados podem permanecer, diariamente, à 
disposição da empresa, ao estipular o intervalo compulsório de dez 
horas entre duas jornadas de trabalhou, 
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terminando por reconhecer que a razão cstâ com Russomano (Comentários à 
CLT, Vol. II, pág. !10). 

Por sua vez, o autor cujos argumentos Sussekind considera corretos de-
clara o seguinte: 

uo princípio específico do trabalho ferroviário é o de que se 
considera tempo _efetivo de serviço o prazo cm que o empregado fica 
à disposição do empregador, isto ê, aguardando ou executando or
dens (art. 238, combinado com o art. 4•). , 

O art. 243, porêm, resolveu excluir dessa norrria e, bem assim, 
de todos os princlpios gerais sobre dur_ação do trabalho, os emprega
dos que estejam sediados em estações ferroviárias do interior, onde 
o serviço seja de pouca intensidade ou intermitente. 

Na verdade, o serviço desenvolvido nessas condições é suave. 
Se se tornar excessivo, automaticamente, escaparâ o trabálhador 
das restrições do artigo, porque não será -intermitente a sua ati vida-
de, nem a estação· serâ de pouco movimento. 

A medida, no entanto, nos parece rigorosa demais. Seria mais ra
zoâvel que se fizesse com essa numerosa classe ferroviâria, que acei
ta a vida precâria do nosso interior, o que se fez, por exemplo, com 
o vigia (art. 62, al!nea b). 

A lei, todavia, só lhe concede um repouso diârio de dez horas 
consecutivas, no mínimo, entre duas jornadas de trabalho, e o re
pouso semanal, esquecendo que, mesmo nos serviços intermitentes ou 
de pouc.a intensidade, a atenção do trabalhador está sempre voltada 
para a tarefa que lhe foi confiada, de sentinela para qualquer eventua
lidade, o que também é trabalho e, como tal, merece remuneração con
digna" (Mozart Victor Russomano, Comentários à CLT- Vol. 2 
- pâgs. 435/436, nossos os destaques). 

É essa a reivindicação dos ferroviários de todo o País, reafirmada recen
temente através de judiciosas ponderações que recebemos, a respeito, do Ve
reador João Per~ Gasquez Filho, de São Roque, no Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1980. ____:_Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 243- Para os empregados de estações do interior, cujo serviçe fOr 
de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos 
gerais sobre duração d'o trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o re
pouso contínuo de dez horas, no mínimo, entre dois períodos de trabalho.e_ 
descanso semanal. 
•••••••••••••••• ·~--. ~- 04 0-4----~ ·~ •• _.- •••• - ·-. + ·~.-- ••• .,._ ·: •• •. ·-· ••••• 

(Às Comissões _de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serâ publicado e 
remetido às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

Evandro Carreira- Aloysio Chaves- Agenor Maria- Cunha Lima 
- Milton Cabral- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Jutahy Magalhães 
- Luiz Viana- João Calmon- Alberto Lavinas- Hugo Ramos- Ita-
mar Franco - Franco Montoro - Lázaro Barboza- Benedito Canelas
Mendes Canale- Pedro Pedrossian - Affonso Camargo - Lenoir Vargas 
- Tarso Dutra. 

Trata~se, pois, de uma situação que, se por um lado, encontrajustificati- te. 
va na necessidade da redução dos custos operacionais das estradas de ferro, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expedien-

Passa-se à 
por outro, prejudica física e economicamente os ferroviários do interior. 

Impunha~se, destarte, a adoçã.o de um novo critério. capaz de atender ra
zoavelmente a ambas as partes, porquanto mantida a atual redação do art. 
243 da CLT, obrigatória será a sua aplicação, conforme têm proclamado os 
Tribunais Regionais do Trabalho, e o próprio TST, através da Súmula n9 61. 
assim redigida: 

.. 61) Aos ferrOviários que trabalham em .. estação do interior", 
assim classificada por autoridade competente, não são devidas ho
ras extras (CLT, artigo 243)". 

Acreditamos que a solução ora proposta concilie os interesses das ferro· 
vias e de seus empregados do interior, no tocante à duração do trabalho e à 
remuneração das horas extras. 

O projeto reconduz os citados ferroviários à jornada tiófmal de 8 horas. 
Ao mesmo tempo, considera como de .. prontidão" as horas em que o traba
lhador permanecer à disposição da empresa, além da jomada normal. 

A figura da uprontidão" estâ devidamente explicada no§ J9 do art. 244 
da CLT, como sendo o regime cm que o ~mpregado fica nas dependências da 
estrada aguardando ordens. Ora, o empregado das estações do interior per
manece no recinto de trabalho- porquanto a própria residência dificilmente 
se encontra distante da estação e quase sempre é de propriedade da ferrovia 
- não apenas aguardando ordens, mas pronto para cumprir suas tarefas, 
sendo assim inteiramente cabível considerâ-lo de "prontidão" pelas horas ex
cedéntes às da jornada normal. 

Finalmente, determina o art. 243 da CLT, com a nova redação proposta, 
que as horas de "prontidão" tenham a remuneração prevista para esse tipo de 
serviço, ou seja, 2/3 do salário-hora normal, confoime prevê o§ 39 do art. 244 
da mesma CL T. 

A remuneração das horas de 'ltrontidão" compensará a permanência à 
disposição da ferrovia para execução dos serViços intermitentes ou de pouca 
intensidade, característicos das estações do interior. Em contrapartida, are
dução de mais de 1/3 do ônus com o pagamento de horas extraordinárias aos 
multicitados trabalhadores (normalmente a hora extra é paga com acréscimo 
sobre o salârio-hora), tornará a nova obrigação perfeitamente suportável pe
las ferrovias. 

Confiamos, pois~ na aprovação do projeto, que faz justiça aos ferro
viários do interior, reconhecendo, como Russomano, que: "mesmo nos ser
viços intermitentes ou de pouca intensidade, a atenção do trabalhador estâ 
sempre voltada para a tarefa que lhe foi confiada, de sentinela para qualquer 
eventualidade, o que também ê trabalho e, como tal, merece remuneração 
condigna" (Op. et loc. cit.). 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1979 

(Tramitaem conjunto com o PLS n• 265/79) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 59, 
de 1979 (n• 3.191/76, na Casa de origem), que altera a redação da 
al!nea b do inciso II do art. 275 da Lei n•. 5.869, de 11 de janeiro de 
1973- Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 
pela Lei n9 5.925, de }9 de outubro de 1973, tendo 

PARECERES, sob n's 235 e 236, de !980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, nos termos de substitutivo que apresenta; 
- de Agricultura, favorâvel ao substitutivo da Comissão de 

·stituição e JustiÇa. 

A discussão da matêria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o substitutivo, que tem prefer'ência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica -prejudicado o projeto. 
A matéria irâ à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido 

para o turno suplementar. 
Em conSeqüência, fica prejudicado o item seguinte da pauta que com 

este tramita em conjunto, nos termos do art. 369, alínea ub", combinado com 
o art. 189, do Regimento InterD.o. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Introduz alterações no item II do art. 275 do Código de ProcesSO 
Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O inCiso TI do art. 275 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973-

Código de Processo Civil- modificada pela Lei n9 5.925, de 19 de outubro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 275 ....... ·-·-·-··-··. _ • ., ....... .- ............ .. 
1- , ................... -- ................... _ ...... . 
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II-
a> ...••.•.•.•••.••..•••••••.•••••••••••.•••..••.•.•.• 
b) de arrendamento e parceria rurais. 

n) a ação do fiador para exonerar-se da fiança prestada sem li
mitação de tempo. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passaremos, pois, ao item 3. 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 59, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 511, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo (SP) a elevar em CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, qua
trocentos e dezesseis cruzeiros~ sessenta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 
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Covarno 4o t:at•~o <!.o lUo C:rand• do No1:t• 

Cov•~:no <lo l:•ndo doa IUo Clun<~• &. liOI:t

l'nhit~U 4a ~•ca3u. (SE) 

l'n!dt~n da Cu1ab& (MT) 

Er:'prau Urban1n<riio ftadfo IPE) 

l'r<t!aitun de llaUndia (Pft) 

Pr•fdtun <la llolindh (PR) 

Prah1tura da sio Cu1os (SI') 

Pn!dt.ur& <la 'l'ri• t..o;O<as (Mll) 

l'n!dtur& da Vot<>r&ntllll (SP) 

Pufdt~r& dCI ~dc&na (Si') 

l'ro!dt.ur~ ~· B&rn 4o C:uçu (M:) 

:i'r<tfaltuu··C&judru (I'B) 

Pufdt.u.u. <la Cun:d• Novo• (M) 

hddtu:r• d.a Coh.niiua (ÇOJ 

Prat•1tuu da Cll.l&ru:li (S~l 

l'ra!a1t1.1ra da Io;•up&Y& tSP) 

l>uf<t1tuza ola Uhii1.1a (liA) 

I>uhJ.t.l.lr& da traci (liA) 

I>nf•ltur& d.a r.aw:o Hullu t'sc) 

l'u!dtl.lr& <la 1:.1M1rt (S[>) 

t"'pre .. Daunvolvln•nto LiMll:a (SI') 

l;>rafoit.l.ln <~• Leu""h:& {SP) 

l'ntdt.l.ln. d.a Natal (!Uf) 

Prahnu.ra da ll.otal (1114) 

Puhlti.IU. da Orl!ndia (51') 

Pnh1tl.lr& da Palhoça (SC) 

Em votação o projeto, em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi> 
são do orador:) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pela 33• vez volto a esta tribuna, Sr. Presidente, Pãra, mais uma vez, prow 
testar contra a cornucópia dos empréstimos a Estados e a Municípios que o 
Governo Federal, de mão aberta, estã liberando, com um visível e sentido 
prejuízo das classes menos favorecidas do País. Pela 33• vez apresento, aqui, 
os nossos argumentos cont_rariamente à concessão desses empréstimos lesivos' 
à economia dos menos f~vorecidos, porque, Sr. Presidente, essa maciça libe
ração de recursos para o Município ou para o Estado representa, no fim, o 
aguaménto do poder aquisitivo do cruzeiro, isto é, mais dificuldade para as 
classes menos favorecidas. Nós estamos favorecendo o poderoso Município 
de São Paulo, que vem pedir, pela terceira ou quarta vez, empréstimo no 
montante de CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito mi· 
lhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sesM 
senta e quatro centavos). 

Mas, hoje, Srs. Senadores, estão aqui oito pedidos de empréstimo, dois 
em dólares, um dos quais de quarenta milhões de dólares. · 

Hoje, Sr. Presidente, deram entrada na Secretaria do Senado os seguintes 
pedidos de empréstimo: 

144.000.0.00,00 (FUNDIIIUIMQ) 

C(I.DOO.OOD,DD CICOl ... l'l' 'J~&u 

:zs.c,c.tp,u trUKOURBMIO) 

n~.,u.ooo,oa ccuAA) 
204.S~l.2U,J6 (FU!IOUllllJ\HO) 

77.S25.041,1U ICUAAJ 
lG.DU.l2t,tO lnfrlutrutu.ra çon~. hahJ.t· 

s;su 1tu,oo crnzc/l"ttZtl') 

l7.Ul.DOO,OO l:sc:o ... ant.<! d'a iigu&& pl\l.v. 

Ul.U7.772,7l \NIOFILIIII"'l 

l1J.4.U.7lf,50 C:On,. b&btt. Mtonlo tanaq 

'·4l1.000,DO Lavand<tl:l<t pilhl1ca 

U.U~.9U,U (ClJMI 

l07.,U.U7,50 {CUM) 

2.Joa.oao,oo f--luiu pluviais 
47.,aa.ccc,ao cacola 29 quu 

U.7$,,2aO,OO [I'INc:/PLANIW') 

2.7),J20.000,00 (CUIII'I) 

ltS.l32.000,00 In~1:a-.est=t1.1ra u.rbana 

3,2:!5.000,oo losp. Hc:nr1'ilu• Laga-acplt.a. 

30 •. tU.375,0C 'MNC/FliiEC) 

J25.0U. 737,50 ~J>IlOFli:.UilO) 

"' "' '" :n "' ... Puf•lt.ur& de ~· d• C&l<lu CHCll 
Pr•fa1t.,ra da Pr.,.J.d.ant.<t l'rudoonte (SI') 

Plltl=lCO ~ CCICII~anhJ.a Pru<lantlll& da tla .. l\
volvJ.canc.t~ da uuldctnta Pru<lanta (SI') 

l.ooo.oaa,ao. alçamanto <la :ruu 

U.7aa.aoo,oa hua da tii.Íra-ast.z::utw:a 
n.ooa.aao,oo no::lat.o vUrioa • u.rb.anos 
a,aoa,oaa,oa 'hno1n&l ~:e~dovilr1o 

·2,770.0DO,OQ Sul)pro,. ~lo•. llrb. t101:. 

,5.aao.ooa,oo 3•. atap.& p~:e~j. CURA 
110.540.327,71 (CUMI 

4t.4n.aco,u \l'l!OI'ILUP.Bl 

"' :u "' "' "' m "' 
"' "' 

"' "' 
"' os 022: 

l'n!dt.\.11:& c;a Sio J<:oio cLJ. llo& V1st& (SI'} 

l'rdaltun. <la Sio .:Zui doa& 1'1nbaJ.s (I'R) 

eovar:10 do E•r&do d& ~h (UI 

l'rdaJ.tU.I:Il d.& C:J.d&da do ltio da J.ut.aJ.ro 

E ontem, Sr. Presidente, o pedido também para um empréstimo de 110 
.milhões de dólares para a Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, esta é a cornucópia de empréstimos. 
Pela trigésima terceira vez estou dando o meu voto contra esses emprésM 

timos, a minha obstrução também contra essas concessões. 

O liberalismo do Senhor Presidente da República vai depois trazer amar
gas lágrimas a Sua Excelência. Não se combate a_inflação aumentando-se a 
inflação. Combate-se a inflação restringindo-se os meios de pagamento, isto 
aqui aumenta os meios de pagamento. Estão aqui trinta pedidos, e hoje jã deu 
entrada um de 110 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, devemos combater a dificuldade na hora em que ela é pe
quena, para evitar que, posteriormente, ela seja grande. E nós não estatnos fa
zendo isto. 

Estou auxiliando o Governo da República. 

t.704.DDD,Oo Exac:u.çio da obras p~o,. r 

U.U,·,I60,IO {FliiC"/Fltn:C) 

2l.US.241," CCUIW 
7.1U.5U,85l,.U Barr&'J.., hdu !lo cavalo 

us• u.ooo.ooa,ao KE'TRO 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Ao mesmo tempo em que Esta
dos e Municípios são depauperados nas suas receitas, o Governo Central, o 
Governo Federal, depois, facilita a contratação de empréstimos externos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Mas é isto o que acontece. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Alega-se que Estados e Municí
pios não têm meios bastante para viver, e é verdade. Agora, a solução rião é 
fazer cmprêstimos externos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - É isso mesmo. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos os indicadores financeiros nos avi

sam e nos advertem d~ que nós estamos num começo de uma crise violenta. 
Todos! Não hã um indicador que· indique o contrário. Todos os indicadores 
estão anunciando e proclamando: o Brasil cstâ emergindo em um túnel de 
vento, de onde nós não sabemos como sair. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com muito prazer. 
Sr. Presidente, é possível atê que essa crise possa trazer a desestabilizaÇão 

de nos:so País, o cj:ue ninguéin quer. E é por' isso que, em nome da independên-
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cia que tenho mantido aqui no plenário, eu venho combatendo a cornucópia 
desses emprêstimos. 

Já tenho dito: nós estamos acostumados a ver tanto o regime do Senhor 
Presidente e do Sr. Ministro do Planejamento solicitarem esses emprêstimos, 
eles que querem combater a inflação, estão com a mão esquerda aumentando 
o meio de pagamento e incentivando a inflação neste País. Nós estamos acos
tumados a ver isto, o Brasil de cabeça para baixo, em posição diametralmente 
oposta àquela que deveria ter. :a por isto que venho pedir ao patriotismo dos 
Srs. Senadores. O Senhor Presidente da República, forçado pelos pedidos dos 
governadores e dos prefeitos dos grandes Municípios do Pais, forçado politi~ 
camente, ele manda para cã as merisagens, mas sabe ... 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS - AL) - Estou aqui ·com um recorte de 
jornal do dia 25 de maio de 1980, com declarações do Sr. Eduardo Carvalho, 
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. Diz o Secretário-Geral do Minis
tério da Fazenda, literalmente: 

.. dificilmente o Brasil jâ viveu uma Situação igual à de hoje." 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, não são minhas as 
paiavras, partem de um membro ilustre da Bancada do PDS, de um homem 
que mereceu o meu voto para presidir o Senado da República, o ilustre Sena
dor Luiz Cavalcante, ele que ilustrou a minha comunicação com este aparte. 

Sr. Presidente, o Sr. Ministro Delfim Netto disse, há poucos dias: "Não 
se combate a inflação com flor. tem que se combater árdua e asperamente". 
Mas, combater assim, Sr.-Presidente?! Aqui está a relação: são trinta emprês~ 
timos, e um deles entrou agora- cento e dez milhões de dólares. Isto aumen
ta o meio de pagamento e traz ao pobre dificuldade para comprar o pão e o 
leite, porque a carne ele já não compra mais. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Aliás, esta é a última recomen
dação do Ministro da Agricultura. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sim, que nós não comamos carne 
nos próximos anos. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- É. Vai obter medalha de ouro 
este Ministro ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -O que nós precisamos, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, não é de empréstimos externos. Age-se aqui tão desas
sisadamente.....:.. desculpe-nos o Sr. Ministro - que nós deveríamos importar 
não era dinheiro, mas importar um Ministro. 

Sr. Presidente, o tempo é exíguo, e aqui fica o meu protesto. Estou auxi
liando o meu País, estou auxiliando o Governo da República que atende aqui 
o pedido dos governadores, para não ter a sua política contrâria a esta postu
lação. Mas ele está aumentando a inflação com esses bilhões de cruzeiros que 
pediu no dia de hoje. 

Sr. Presidente, portanto, contra o pedido da prefeitura de São Paulo, 
como contra todos os pedidos da nossa pauta, um a um. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em vqtação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dir<eu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai-se passar à verificação soli
citada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorum em plenârio para deliberação, a vo
tação da matéria fica adiada para a próxima sessão. 

Pela mesma razão, ficam adiadas as matérias constantes do restante da 
pauta, em virtude de estarem em fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 60, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como córiclusão de seu Parecer n" 513, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 61, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'l 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
CrS 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 518, de !980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridicidade . 

-7-

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução. n9 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 519, 
de !980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em CrS 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n" 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a .elevar em 
CrS 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qüenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua divida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da Comissão 
- a e Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 65, de 1980 (apre
sentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
CrS 25.!28.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e 
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e J usti~a, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 66, de !980 (apre
sentado pela ComisSão de Finanças como conclusão de seu Parecer n" 525, de 
1980), que ~utoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de eniprêstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi~ 
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justi~a, pela Constitucionalidade e juridicidade. 

-li-

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em~ 
préstimo externo no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de !980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ao apagar das luzes da sessão do diá -27 de junho, ocupei esta tribuna 
para tratar, preliminarmente, de matéria qúe fora sugerida por palavras aqui 
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prOferidas por eminentes representantes da Oposição, em relação a urna de
claração do Presidente da República. O Presidente teria dito que as oposições 
criticam e não apresentam alternativas. Em conseqüência, vários protestos 
surgiram de membros integrantes da Oposição para, no entender deles, pro
var que outra coisa não tem feito a Oposição senão apresentar alternativas e 
que o Governo não tem sido sensível a essas alternativas. 

Houve quem estranhasse que eu falasse nos últimos 20 minUtos da sessão 
do dia 27 de junho. Naquela altura eu expliquei que o meu objetivo era ape
nas preparar aquilo que se deveria dar a partir do dia de hoje, ou mais preci
samente o dia J9 de agosto. Isto é, a Bancada da Maioria propõe-se a discutir, 
ponto por ponto, as alternativas ou as supostas alternativas apresentadas pela 
Oposição. E desde logo eu me referi a algumas considerações que me parece
ram, entretanto, não diria desprezíveis, não diria insensatas, mas daquela na
tureza com que o Governo, evidentemente, não poderia concordar. 

Um .ilustre congressista disse, desde o início desse debate, que a solução 
estava e estã, segundo ele, em declararmos perempta a dívida externa brasilei
ra. Então devemos 50 bilhões, declararemos que não devemos, e nada aconte
ceria e o Brasil com isto ficaria livre de todos os seus débitos. A mim me pare
ce que ou se trata de uma crise juvenil no congressista que isso disse, que afe
tou a sua capacidade de raciocínio, ou então é uma espécie de marxista
leninista delirante, porque nenhum país do mundo, nas circunstâncias atuais, 
poderâ dever ao mundo 50 bilhões de dólares e posteriormente dizer pura e 
simplesmente que não deVe. 

-Num discÜrso, como sempre muito bem preParado, ·o nObre Senador 
Roberto Saturnino recebeu apartes aqui nesta Casa, e um dos apartes foi 
dado pelo ilustre Senador Agenor Maria, que lastimo não esteja presente no 
momento. Ora nós sabemos que as transferências tecnológicas também nos 
tomam dinheiro- esses dólares saem do Brasil a titulo de pagamentos.dessas 
transferências- e o nobre Senador Agenor Maria disse, na ocasião, em apar
te, que uma solução fácil seria, por exemplo, substituir o nome do cigarro 
.. Hollywood" para uXique-Xique", não pagar a transferência tecnológica, e 
com isto fazer economia. 

O Sr: Paulo Brossard (PMDB - RS) - Cuidado com a caricatura, 
nobre Senador ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, eu estou com o 
discurso, nobre Senador. Eu não faço este tipo de jogo. Não é caricatura. A 
caricatura a que V. Ex• se refere é do correligionãrio de V. Ex• 

E tanto me detive na anâlise desse problema, que esperei a resposta do 
nobre Senador Roberto Saturnino. E ao ler-lhe a resposta confesso que per· 
cebi que S. Ext. foi mais partidário do que economista, porque na ocasião ele 
disse ao seu colega: V. Ext. não é um economista, mas é um economista do 
sentimento. E pelo sentimento basta mudar "HoHywood" para .. Xique
Xique" e nós não pagaremos transferência tecnológica. 

É claro que pode ter sido até uma caricatura, como diz o Senador Bros
sard, mas mostra claramente que se tratava de fazer a nacionalização das pa
tentes para não pagar. Estas, evidentemente, não forani considerações que me 
levaram ~ aprofundar no estudo. 

Hoje, sim, eu me aprofundei um pouco mais, e comecei a perguntar a 
mim mesmo: Afinal, o que querem as Oposições? CoiilecCi Pelo ângulo dou· 
trinário. Estou aqui com o material de suporte, a cada momento que falo te
nho dados para comprovar. Aqui, um resumo da Revista Manchete. do dia 12 
do mês de julho passado. A revista ouviu o Deputado Thales Ramalho que 
fala pelo Partido Popular, o Deputado· Jorge Cury que é Ivetista, o Depu
tado Alceu Collares que é do PTB Brizolista, o Senador Pedro Simon que é 
do PMDB. 

Analisando isso e mais a constante atuação, como sempre brilhante, nes
ta Casa, do Senador Roberto Saturnino, tentei estabelecer o_ que seria, doutri
nariameilte, o governo que as Oposições realizariam. E a pei-gunta que faço é 
a seguinte: As Oposições fariam um Estado não intervencioniSta, como pres
creve o Deputado Thales Ramalho pelo Partido Popular? S. Ext. diz na entre
vista à Manchete: Recomendo o Estado democrátiCo, por conseqüência não 
intervencionista e com plena liberdade de iniciativa em todos os setores". Dâ 
uma impressão de liberalismo económico. Em seguida, S. Ex• cita o Embaixa
dor Roberto Campos, para nele louvar-se para fazer uma crítica ao.Govemo. 
Teria dito o Embaixador que tudo isso que aí estã não é o resultado apenas de 
uma noite de bebedeira, mas de anos de dissipação. 

Ou a Oposição seria partidária do Estado intervencionista, exaltadamen
te nacionalista, pregado pelo Senador Pedro Simon, inclusive no seu último 
discurso de junho, onde ele fala na necessidade, não como diz o Senador Ro
berto Saturnino, de contingenciar as importações, mas na necessidade de im
pedir certos pagamentos? J ã agora não é o problema da transferência tecnol~ 
gica, tão levemente solucionada, mas, de outro modo, impedir certos paga-

mentos, como,- por exemplo, o da remessa de lucros para o exterior, através 
de uma modificação da lei. 

Ou a Oposição está de acordo com o que prescreve o Deputado Alceu 
Collares, que diz que a sua fórmula e a do seu Partido, pelo seu Programa, é o 
Estado socialista por via pacífica? Embora, evidentemente, haja necessidade 
ainda de se definir essa expressão. Socialismo hoje é uma expressão tão ambi
gua que dá margem para interpretações várias, e não apenas interpretações 
várias com modificações de superfície, mas modificações de profundidade. 

Ou, ainda, seria o Estado prescrito pelas Oposições, esse que o Deputado 
"lvetista" Jorge Cury também defende, um Esiado de bem-estar, um Estado 
distributivista, que pode ser precocemente distributivista, um Estado segundo 
a velha fórmula petebista, que não era, evidentemente, a dos grandes teóricos 
do PTB, como Alberto Pasqualini e Lúcio Bittencóurt? 

Ou, finalmente, o Estado é o que eu entendo e interpretO como uma fór
mula preparatória, intermediária entre capitalismo e socialismo, que defende 
o Senador Roberto Saturnino? 

Ainda poder-me-_ia perguntar: e qual 6 a fórmula Que prescreve o Parti
do dos Trabalhadores? 

Na entrevista que Ii posteriormente, se não estou eqúivocado em O Esta
do de S. Paulo ou na Folha de S.· Paulo, foi feita uma mesa-redonda com a 
participação também do Professor Weffort, e ele declarou que o PT airida 
não tinha formulado a sua preferência doutrinária neste campo. 

Se o PT ainda não a formulou, evidentemente não posso julgar. 
Ainda há pouco o nobre Senador Leite Chaves fazia um esclarecimento à 

Casa, mostrando que houvera uma confusão entre o nome de S. Ex'" e o do 
Senador Henrique Santillo, que o Senador Santillo, sim, deixara o PP para 
reingressar nas hostes do PMDB. E por que deixara o Senador Henrique 
Santillo o PP? Antes o seu irmão, como Deputado, deixou: porque ambos 
não são considerados suficientemente à esquerda, suficientemente nacionalis
tas, na interpretação que se possa dar ou que seja dada, para conviverem no 
PT com os grupos chamados "vangUardistas". 

De maneira que é de supor que o PT, que, pelo seu indigitado Presidente, 
criticou o·próprio Santo Padre por haver este, por seu turno, condenado a 
luta de classes, defende a luta de classes. 

É uma conclusão absolutamente válida e lógica, de lógica formal. 
Enquanto o Deputado Alceu CoJlares nessa entrevista diz: ••que as Opo

sições não fizeram outra cois11, nestes 16 anos, senão apresentar alternativas 
que o Governo não considera", o Deputado Jorge Cury, do PTB da Senhora 
I vete, confessa que "as Oposições não têm receio". 

Em contraposição ao que afirma o Deputado Alceu Collares, o seu che
fe e líder maior, que é o ex-Governador Leonel Brizo_lla, fazia uma decla
ração, que está aqui reproduzida no O Estado de S. Paulo do dia 26 de julho, 
sob este título: .. Brizolla, a Oposição não está preparada". Parte do texto: 

"A incapacidade da Oposição em assumir o Governo, se este 
lhe fosse entregue no momento, foi admitida ontem no Rio pelo 
principal articulador do PDT, Leonel Brizolla, que defende uma 
reunião das Oposições para elaboração de um programa alternativo 
de Governo. 

Ele acha que, se por um milagre, o Governo fosse entregue à 
Oposição, talvez tivéssemos algo parecido com o feito por lsabelita 
Perón, na Argentina." 

Não sei quem é que (se esse milagre se desse, numa linguagem do ex
Governador) representaria, no Brasil, o papel de lsabelita Perón, Não sei se 
ele se refere ao Sr. Ulysses Guimarães, como Presidente do maior Partido, 
que, então, seria automaticamente o- ocupante do Poder, se se desse esse mi
lagre. O fato é que ele declara que não estaria a Oposição em condições de as
sumir o Poder. 

ora,-se âoutrinariamer'lte a heterogeneidade é clara, no campo da eco no· 
mia ela não é menor, e até por uma ação reflexa natural. 

Ora o- Governo é acusado, por inspiração de parte da Oposição, de estar 
conduzindo uma política económica altamente estatizante, ora o Governo é 
acusado de não estatizar- suficienteniente Os ·meioS de comercialização, sobre
tudo os bens de produção. 

Algumas propostas foram apresentadas, sobre elas eu me deterei exata
mente neste instante - e hoje só pretendo analisar as propostas que incidem 
sobre possíveis soluções para amenizar os déficits dC conta·corrente: 

1 ') restringir as importações; 
2'") rt;:messa de lucros contida ou eliminada; 
3'") renegociar a dívida externa. 
Ora, algumas sugestões são, alêm de desarrazoadas, injustas, como é o 

caso daquela apresentada neste campo, a título de restringir as importações, 
pelo nobre Senador Pedro Simon. 
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S. Ex.t disse, no discurso que aqui fez, que era Preciso, inclusive, eliminar, 
imediatamente, os gastos para a compra das quinquilharias de Manaus. 
Aliãs, um discurso extenso, um discurso muito bem fundamentado que o ilus
tre representante do Rio Grande do Sul pronunciou, aqui, no mês de junho. 

Daí se pode concluir que, se S. Ex• fosse Governo, a Zona Franca de 
Manaus seria eliminada, porque representaria um desperdício das economias 
brasileiras a busca de compra de quinquilharias. 

Quero crer que o nobre Senador Pedro Simon não conhece precisamen
te o papel da SUFRAMA, porque, se S. Ex• admite que são quinquilharias 
produtos de engenharia eletrônica, evidentemente não classificaria como tal a 
compra de insumoS, a compra de bens intermediários para a produção já de 
equipamentos eletrônicos nacionais da Zona f'ranca de ~anaus e vendida 
para todo o Brasil. 

Por outro lado, vamos admitir que fosse Um absurdo, que toda a Nação 
estivesse pagando para que a Zona Franca de Manaus existisse. Quanto isso 
significaria? NO ano de 1979, com todas as importações realizadas, inclusive 
aquelas que significam bens de capital, que: favoreceram a implantação de 
fábricas na Zona Franca de Manaus, o total de importações foi elevado a 280 
milhões de dólares. E 280 milhões de dólares, num to-tãl dC importações da 
ordem de 15 bilhões, evidentemente não significam gl-ande Coisa. No tota\ das 
importaçõ~ inclusive me detive na análise, v.endo a pauta das impOrt~ç_ões, 
era menor de 2% a economia que o PMDB fana, se Governo fosse~ e acettasse 
a colocação do Senador Pedro Simon, para eliminar a Zona Franca. 

Ora, ao mesmo tempo- homem da Amazônia que sou, que vivi larga 
parte da minha vida naquela ãrea -posso testemunhar- e quantos ou~ros 
não testemunharão - a melhoria extraordinãria que se deu em condições de 
vida, em qualidade de vida à própria R-egião -Aiiíazôni_ca, a partir da insta
laçãó, em hora inspirada, pelo Presidente Castello Branco, da Zona Franca 
de Manaus. 

Então, não me parece que isso seja urna ecOnomiã- justa e que possa ser 
objeto de uma concordância de todas as Oposições. Quero crer mais que seja 
um ponto de vista pessoal do Senador Pedro Simon. 

Quanto às restrições das importações, tenho aqui a pauta que recebi do 
Banco Central, das importações brasileiras por produtos, desde 1974até 1980 
(1980 cobrindQ apenas os meses de janeiro a: ~aio, ambos inclusive). Lendo a 
pauta, não encontro onde pudêssemos fazer Os con-tingenciamentos lembra~ 
dos pelo Senador Roberto Saturnino e por outros oposicionistas, sem cair na~ 
quilo que a Oposição também condena violentamente, e já ~té admite que o 
Governd faz- mascaradamente, que é a recessão econômica. 

Aqui estamos com a pauta de 1979: total das importações- 11,9 bilhões 
de dólares; em bens de consumo 1,5 bilhão; em matérias-primas, quase 6 bi~ 
Ihões; em combustíveis e lubrificantes, quase 7 bilhões, num subtOtal de 12 bi~ 
lhôes e bens de capital mais 3 bilhões. Se analisarmos bens de consumo, ali~ 
mentos e vestuários, estã, provavelmente, uma boa parcela do trigo colocada 
aqui. 

Recentemente o Ministro da Fazenda declarou que, comparando o com~ 
parlamento das importações de 1979 com as de 1980, tirando-se petróleo, o 
crescimento vegetativo foi de 5%1 o que não é um absurdo. 

E o petróleo? O petróleo sobre o qual tenho ouvido muitas vezes esse 
tipo de colocação oposicionista: não me venha com a explicação do petróleo, 
essa explicação jâ estã muito batida, muito cediça e jã não impressiona. Não 
impressiona porque a Oposição é a Oposição e o Governo é quem tem a res
ponsabilidade de fazer o equilfbrio das contas. 

Aqui está um pequenino exemplo: em 1980, de janeiro a maio, no total 
das importações realizadas, temos 9 bilhões, 360 milhões e 700 mil dólares. 
Desses 9 bilhões, 360 milhões e 700 mil dólares, combustíveis e lubrificantes 
entram com 4 bilhões e 333 milhões. Quando comparamos esses 4 bilhões e 
333 inilhões com o mesmo período do ano anterior, verificamos que o cresci
mento foi de 100%. Sabemos que o preço do óleo.exaiamente subiu 130% em 
15 meses. Isso desorganiza qualquer economia. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• permite, nobre Senador? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• tem toda a razão. Para confirmar 
o arrazoado de V. Ex•, basta verificar que o total das importações brasileiras, 
no ano de 1974, difere do total de importações, em 1979, exatamente pela di
ferença de importação do petróleo, da ordem, como V. Ex• vê, de 5 bilhões de 
dólares. Em 1974, quase 2 bilhões de dólares; em 79, quase 7 bilhões de dóla
res, portanto uma diferença de 5 bilhões e, no total das importações, urna di
ferença de 12 para 17. Muito obrigado. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Precisamente foi o que 
o Ministro Delfim Netto salientou numa entrevista a jornal. S. Exl mostrou 
que só o aumento do preço do petróleo, de um ano para o outro, nos consu
miu 3% do produto nacional bruto e que não é possível prever, porque ao se 
fazer qualquer previsão razoâvel, o que vem como resposta é uma solução 
que não é razoáveL De maneira que é absolutamente impossível prever quan
to vai custar o petróleo daqui para o mês que vem. 

Tivemos dois choques de petróleo - eu chegarei lá- tivemos o primei
ro em 73j74; tivemos o segundo de 1978 para 1979, ou já no meio 'do ano de 
1979 para 1980. O primeiro quadruplicou os preços, o segundo multiplicou 
por dois, o que corresponde a cem por cento. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Exatamente nessa questão do pe
tróleo é que o Governo dâ a mão à palmatória. Nós da Oposição, há mais de 
quatro anos, vínhamos alertando para essa situação da crise do petróleo que 
haveria de ocorrer nestes últimos anos. Toda a Europa e o próprio Japão or
ganizaram a sua economia nesse sentido. Continuamos importando petróleo 
e incrementando a produção de automóveis consumidores de gasolina, quan
do todo mundo sabe que a grande alternativa para o País é o âlcool. Posso di
zer a V. Ex' que grande parte do setor ministerial do Governo se manifesta 
em oposição injustificável à ampliação do programa do álcool no Brasil. O ãl
cool está sendo sabotado, quando todo mundo sabe que foi essa crise do pe
tróleo que veio mostrar ao Brasil que o seu futuro promissor se abre a partir 
do álcool. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex• É 
uma matéria que eu pretendo tratar autonomamente, mas, vamos'aproveitar 
já a deixa. 

Disse o nobre Senador pelo Paraná que o mundo inteiro se preparou 
para isso menos o Brasil e que a Oposição, aqui, durante quatro anos,, alertou, 
e o Brasii, pelos seus governantes, cruzou os braços. Vejamos se essa afirmati
va resiste à comparação de fatos. Em primeiro lugar- cheg~reí lã, em segui~ 
da - o mundo industrializado inteiro, capitalista, estã com a sua economia 
desordenada. a partir do primeiro choque, mais ainda, do segundo choque do 
petróleo. Então, dizer que esse mundo se preparou para absorver~ não condiz 
com a realidade. Temos hoje uma inflação que passou de 20%, na Inglaterra, 
temos uma irifl.ação de quase 20% nos Estados Unidos. Notem, idêntica ta
xação num país como no outro. Temos inflação em quase todos os países e te
mos programa de recessão econômica, considerada inclusive nos Estados 
Unidos como a mais grave_ desde o craque de 1929. Mais ainda, o Sr. Robert 
McNamara declarou, como Presidente do Banco Mundial, que o único país 
que ele encontrou, concreta e objetivamente, tentando uma sa.ida alternativa, 
através de um projeto visível, foi exatamente o Brasil atravês do programa do 
álcool. 

Mas, chegarei a outro ponto levantado pelo Senador Leite Chaves. É 
muito fácil dizer que os países industrializados se preparam e q_ue o Brasil não 
se preparou. E muito fácil, quando aa países industrializados têm capacidade 
de resposta que um país, como o Brasil, não tem, e darei o exemplo imediato. 
O primeiro choque de petróleo foi absorvido pelos indus.trializados da trila
teral como? Primeiro, por uma indução de inflação interna que chegou a 30% 
no Japão. Segundo, em conseqUência dessa inflação, a diminuição real do pa
gamento pelo preço do óleo pago. Terceiro, o aumento interno dos preços e, 
conseqUentemente a venda para nós de produtos industrializados, embutida 
nesse preço, nesse aumento, a inflação interna. ConseqUentemente, nós é que 
estamos comprando inflação interna. Então, essas tâticas que os países indus
trializados podem exercer completam-se por um lado amargo, que tem sido 
reclamado continuamente por n6s. Qual é? Que eles ainda nos impuseram 
uma espécie de licitação pelo mínimo dos bens que produzimos. Temos que 
produzir cada vez em maior número para termos a mesma quantidade em di· 
nheiro. 

E ainda mais, que deixei para o fim e talvez seja o mais importante, todos 
esses países passaram a ser os países prediletos, preferidos, pela OPEP para 
fazer a aplicação do petrodólar. A reciclagem do petrodólar não se deu em 
banco nacional brasileiro, não se deu cm banco privado brasileiro, não rece
bemos nada. Quanto havia de saldo da OPEP em 1973? Menos de 6 bilhões 
de dólares. Quanto está previsto para o ano de 1980? Cento e vinte bilhões de 
dólares. E não se presta atei)ção a isto! É preciso que um homem da lucidez, 
com seus noventa e tantos anos, como Eugênio" Gudin, declare que isto é uma 
espécie de confisco que estamos pagando, é um resgate que estamos pagan
do, a cada ano, aos países produtores de petróleo. 
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Há dias, alegre, eu li do ilustre escritor Fernando Pedreira a imagem do 
garrote vil que estamos pagando a cada mês. 

Vou antecipar parte do que eu tinha escrito para conduzir este discurso. 
Quando eu pertencia ao Governo Médici, no seu último ano de governo, 

o que foi pago por aquele Governo para comprar 800 mil barris de petróleo, 
por dia, importados, corresponde ao que pagamos hoje por mês. Mas tenta .. se 
sempre dizer que o petróleo é uma explicação fácil, é uma explicação que o 
Governo dá para mascarar a incompetência dos seus dirigentes. 

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

O SR. JAII.BAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se me permite, ouço 
primeiro o ilustre Senador Luiz Cavalcante, que me mostrou expectativa de 
aparte. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Muito grato ao eminente colega. 
Eu próprio lamento, meu caro Líder, é que este meu aparte já não tenha mui
ta oportunidade neste ponto do discurso de V. Ex• Ele, na verdade, se refere, 
digamos, ao começo do seu discurso. E aqui não voU fa:ier nenhuma crítica à 
OpoSição, não tenho autoridade para isso e nem desejo niesr,no. Mas, eminen
tes figuras da Oposição, o Senador Roberto Saturnino, principalmente, talvez 
de todos nós seja o único verdadeiro economista de e maiúsculo ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO '(PDS - PA) - Muito bem! 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- ... mas ele é, sem dúvida alguma, 
muito mais estatizante do que pela economia liberal. Por outro lado, a Opo
sição - e se eu estivesse lá faria a mesma coisa- vive mostrando a sua não 
concordância ao monopólio do poder que está aqui do lado do Ocidente. E 
por que estâ? Por nossa causa, aqui no Plenârio, por nós Senadores, pelos De
putados? Não! Na minha ótica, meus eminentes colegas de um lado e do ou
tro, esse monopólio do poder que nós desfrutamos, reside muito mais nessa 
pletora de companhias estatais. Basta dizer que as 60 maiores empresas esta
tais brasileiras e suas 153 subsidiârias têm um orçamento que, jâ depois dos 
últimos cortes, ficou em três bilhões e cento e setenta e quatro milhões de cru
zeiros, quando o Orçamento da Nação toda não vai a üm bilhão de cruzei~ 
r os. Então, é um Estado pequeno dentro do Estado maior .. Só o orçamento 
da PETROBRÁS, uma única companhia, vai a 750 bilhões de cruzeiros; 25% 
a mais do que o orçamento de todos os Estados do Brasil, inclusive o colossal 
São Paulo. Todos junto vão apenas a 600 bilhões de cruzeiros. Então, meus 
caros colegas, permito-me nesta oportunidade, eu que sou ptla economia li
beral, fazer um apelo a V. Ex•s para que se detenham nesse ponto e se tornem 
menos estatizantes. Muito obrigado, eminente colega. 

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

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
José Lins. - ~ 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Líder, para fazer uma referência 
ao problema levantado pelo nobre Senador Leite Chaves. Na realidade, o 
Brasil foi um dos poucos países que juntamente com a Europa, fez economia 
na compra de petróleo. Porque, como sabemos, os Estados Unidos, ao con
trário, aproveitaram a crise para aumentar os seus estoques. Na reunião de 
Tóquio, do ano atrasado se não me engano, uma das decisões foi que o Japão 
teria também as suas cotas não diminuídas e, ao contrário, aumentadas. Por 
outro lado, recentemente na reunião da Itãlia, os grandes países se reuniram 
para buscar uma solução de substituição do petróleo através de novas fontes 
de combustível. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se V. Ex• me permite 
aduzir, foi o nú~ero um da nota conjunta como resolução da reunião-deVe
neza. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) -Exatamente, quando se sabe que o Bra
sil, embora se diga que tenha partido atrasado com o Programa do Álcool, é 
talvez um dos únicos países que ainda tem um programa dessa natureza em 
andamento. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado a V. 
Ex•. 

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

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Líder 
Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• sabe que eu prefiro ouví· 
lo a interrompê-lo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- A recíproca é verda
deira quando estamos em posições opostas. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas, como V. Ex• estã tocando 
num assunto que, muitas vezes, foi debatido nesta Casa, eu me permitiria 
lembrar, até para render homenagens ao Senador Saturnino que, aqui, logo 
que chegamos ao Senado) ainda no ano de 75, e a crise do petróleo mundialjâ 
estava em pleno curso, o nobre Senador Saturnino chamava a atenção para o 
que estava acontecendo e o que prcsumivelmente deveria acontecer. E, 
membro da Oposição, sugeria, clamava por medidas apropriadas, de modo a 
que em tempo próprio, e sem sofrimentos maiores, a Nação pudesse suportar 
aquilo que se avizinhava além do que já vinha a sofrer. Eu me recordo que S. 
Ex• falou na necessidade de uma racionalização. 

O SR. JARDAS PASSARINHO-(PDS- PA)- Não; racionamento. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Se V. Ex• me permite. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Desculpe. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Racionalização. Ao que logo 
bradaram os nossos eminente colegas da Bancada governista, que àquele tem
po se chamava arenista, dizendo que o Senador defendia o racionamento, e 
que isso teria tais e tais conseqüências danosas, mas que o Governo não che
garia a este ponto porque a Oposição era pessimista. Quando foi dito que, se 
nós não fizéssemos uma racionalização, chegaríamos sim, à necessidade do 
racionam.ento. Mas, racionamento ou racionalização, já então se dizia que 
havia necessidade de reduzir, na medida do possível, através de um convenci
mento da população, os gastos com esse bem e sem o que a civilização moder
na pãra. E, quando esta tese era defendida, nobre Senador, não por V. Ex• 
mas por um ilustre companheiro nosso, que não se encontra aqui agora, ares
posta era aquela, tranqüila e soberana: que a diminuição no consumo dO pe
tróleo se daria através da elevação do preço. Esta era a medida. Nunca jamais 
o Governo aceitou a tese defendida pela Oposição, da necessidade de se de
monstrar à população que era preciso e possível reduzir o consumo. Até por
que nunca jamais, por exemplo, se solicitou uma palavra da Oposição, nesse 
sentido, até porque a Oposição era composta de "inimigosu, àquele tempo. 
De modo que o quadro que V. Ex• desenha corresponde a fatos notórios, 
reais, à gravidade do problema. Mas perdoe-me V. Ex• se eu disser que fo
ram perdidos os melhores anos para, com tempo e sem dores maiores, serre
duzido um consumo que, ainda hoje, no meu modo de ver, é perdulário. 

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

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço ao nobre Se· 
nadar Paulo Brossard- e já havia dito, anunciado à Casa- que eu preferia 
tratar autonomamente esse tema, tão importante ele é, num segundo discur
so. Mas, não deixarei de fazer observação imediata, após dar o aparte que me 
pede o S"enador Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Agradeço muito ao Senador Jar
bas Passarinho, nosso Líder, e queria lembrar apenas o seguinte: o PROÁL
COOL e o Programa Atômico Brasileiro datam de 1975. Nessa época, tam· 
bém, se acelerou o programa hidrelétrico brasileiro com a implantação .de 
grandes hidrelétricas, inclusive, aproveitando-se o potencial dos rios que de
mandavam à Região Sudeste brasileira. Posteriormente, o Governo se interes~ 
sou e deflagrou o Programa do Carvão- o aproveitamento do carvão de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul - e lançou, também ao mesmo tempo, 
um programa muito importante para a economia de combustível que é o Pro
grama de Transportes Alternativos para a economia de combustível. Era este 
o aparte que queria dar a V. Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado. Agra· 
deço muito a V. Ex• e peÇo que quando formos tratar do tema autonomamen
te, como disse, V. Ex• volte a me honrar com o aparte para desenvolvermos 
mais em profundidade. 

Mas, veja bem V. Ex•, o que a Oposição diz- e eu me permitiria fazei 
uma lembrança à memória por todos nós louvada, tanto quanto à excepcio
nal inteligência do- Senador Paulo Brossard; é que a Oposição fala claramente 
em racionamento, e jã fala há algum tempo. E apenas uma questão de esco
lha. Governos socialistas podem racionar com êxito, e êxito rd.ativo, suponho 
eu. 

Ainda ontem eu lia qualquer coisa a respeito de um jornalista que me pa
rece, pela própria declaração do jornal, inteiramente isento em relação à 
União Soviética,_ mostrando lados positivos que ele tinha colhido durante a 
cobertura das Olimpíadas, dizendo, por exemplo, que não faltava dinheiro 
aos russos, mesmo aos de categoria salarial média e até menor; o que faltava 
era suprimento. Então, ele poderia ter até o dinheiro no bolso, mas não tinha 
o que comprar, porque o racionamento funciona de uma maneira que deve 
responder exatamente ao plano, ao plano centralizado. E é aquele no qual o 
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Ministro Delfim Netto não aceita falar, porque é uma questão de concepção, O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Agradeço a V. Ex•, 
é uma questão conceptual. mas eu pretendo retomar o centro do meu discurso, evidentemente desviado 

Ora, aqui no caso, nenhum país de economia de mercado,- e estou me , para segundo problema. Mas eu vou ainda chegar a ele, para não dizer que 
oferecendo para ser triturado pela Oposição, inclusive pelo Senador Roberto utilizei este argumento para fugir de um debate, de modo algum. 
Saturnino,- nenhum país de economia de mercado e conseqüentemente de Nobre Senador Roberto Saturnino, esperei que V. Ex• me dissesse 
regime democrãtico, estabeleceu o racioname_J?.tO. Nem aqueles a que se refe- quais as palavras do Presidente que teria falado em ecç:momia de guerra; qual 
riu o Senador Leite Chaves, que ter.iam se ajustado, não racionaram. Eleva~ é o paí~ de economia de mercado que fez racionamento de 1974 para cã. 
ramos preços. E foi exatamente da politica de elevação de preços que eles se 0 Sr. Franco Montoro (PMDD _ SP) _v. Ex• me permite um aparte? 
socorreram, como pretendeu se socorrer o Brasil. 

Mas, teremos oportunidade enorme de discutir isso, tempo a tempo, O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• aguardará um 
tempo integral. Estou apenas me antecipando. momentinho. Aprendi com um mestre chamado Franco Montoro que devo

mos dar o aparte no momento- oportuno, este não é. 
O Sr. Roberto Saturnino (PMDD - RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Para V. Ex• não, mas para o as~ 
O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA)- Citei V. Ex• Dou-lhe a sunto é. É precisamente para responder à pergunta de V. Ex•, pois V. Ex• está 

palavra com prazer. perguntando pela terceira vez se há algum país democrático que tenha feito 
O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ)- Senador Jarbas Passarinho. racionamento. Eu respondo sim. 

eu tive o cuidado, nos meus pronunciamentos. de distinguir sempre a posição 0 SR. JARDAS PASSARINHO (PDS_ PA) _Eu concedo 0 aparte, 
pessoal da posição do Partido. A minha posição pessoal era pelo racionamen~ porque dan~o ou não dando, v. Ex• vai exercitã~lo. Por favor, v. Ex" use 0 
to. Falei em racionamento na minha campanha eleitoral, em 1974, falei na te- microfone. 
levisão. Agora quando falava em nome do Partido, pela liderança, eu falava 
claramente: é preciso restringir o consumo não pela via do preço, mas por via 
de medidas administrativas. Citava atê a restrição à circulação dos automó
veis no centros congestionados das grandes cidades, à velocidade nas estra~ 
das, e, no caso de não se produzir um efeito contracionista, então ir~se~ia ao 
racionamento. E eu discordo de V. Ex•, quando diz que é uma medida exclu~ 
siva de países socialistas nem de economias ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois eu gostaria de re
ceb~r essa lição. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDD- RJ)- Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, V. Ex• deve ter ouvido, c-omo eu ouvi, o Presidente da República falar 
em economia_ de guerra ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - É outra coisa. 

O Sr. Roberto Satumino (PMDB - RJ)- Em economia de guerra se 
faz racional:nento._Efetiva_m_e_n!ç _a __ dependência d9 Brasil é d~ tal ordem ... 

O Sr. Paulo Drossard (PMDB - RS) - E o ilustre General Figueiredo 
anunciou o racionamento, logo depois foi ·contestado pel~s Lideranças ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Quando o Presidente Geisel 
refutou o racionamento não for por· essa razão, foi porque o racionamento 
deslustraria a imagem do País no exterior. Eu ouvi isto, e V. Ex• também deve 
ter ouvido. Lembro~me, Senador Passarinho, de um debate que tive, na tele~ 
visão, organizado pela Agência Nacional, que era para ser diStribuído por 
todo o País. Porém não vi esse debate passar em nenhuma emissora do Brasil. 
De fato, debati com o Ministro Mário Henrique Simcinsen e com o ilustre Se~ 
nadar José Sarney, que lamentavelmente não estâ aqui, pois ele me ajudaria a 
rememorar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Talvez até explicasse 
porque não foi levado à televisão. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDD - RJ)- Talvez explicasse a razão. E 
eu defendia a restrição pela via de medidas administrativas e a resposta que 
me dava o Ministro e o ilustre Senador Presidente da ARENA era de que isso 
não adiantava nada, porque reduzir só o consumo de gasolina não resolveria 
o problema porque tinha o diesel, o óleo. Eu dizia que não, porque era possí
vel mudar a estrutura de refino e eles me contestavam, dizendo que não era 
possível. Mas hoje a estrutura de refino está se alterando, o que efetivamente 
é possíveL Então reduzir~se-iam as importações de petróleo. O que havia era 
uma condenação; simplesmente era a teoria do preço, que preValeceu. Assisti, 
nobre Senador, também, essas revelações que, às vezes, a gente não comenta 
por pejo. Assisti, em reUnião social, na casa do ex~ Ministro Severo Gomes, 
que era um defensor do racionamento e era um defensor rigoroso,. um defen~ 
sor enfâtico do Programa do Álcool; assisti um debate informal do qual parti
ciparam dois outros Ministro daquela época, onde o Programa do Álcool era 
simplesmente ridicularizado: ·~Ah, isso é uma bobagem, isso é uma utopia, a 
coisa é a gasolina e não adianta racionar, não adianta diminuir, o Brasil tern 
as suas reservas, tem a dívicJa mais bem administrada do Mundo". Essas coi
sas que nos cansamos de ouvir, nobre Senador. Agora, passados os anos, es
tamos aí diante dessa situação grave, provando que realmente as medidas têm 
sua oportunidade. Naquela época um racionamentozinho teria produzido um 
grande efeito multiplicado pelo tempo. Hoje na verdade, estamos numa si
tuação bem mais difícil. 

O Sr. Franco Montoro (PMDD - SP) -V. Ex• pergunta se algum país 
democrãtico pode ser apontado como tendo feito racionamento. Eu aponto a 
V. Ex• dois exerriplos concretos. Os Estados Unidos. é um país de economia 
de mercado ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Racionamento de pe
tróleo? 

O Sr. Franco Montoro (PMDD- SP)- Sim. Não se permite a venda de 
mais de dez litros de gasolina. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) -Isso não é racionamen
to, Senador. Isto ê restrição. 

O Sr. Franeo Montoro (PMDB - SP)- V. Ex• confunde racionamento 
com simonetas, o que é outra coisa. Isto é racionamento' sim. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• é quem confun
de. Não há racionamento. 

O Sr. Franeo Montoro (PMDB- SP)- Mas quando falamos em racio
namento, V. Ex• entende que o racionamento apenas ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• vai me déscul
par, mas isto não é racionamento. Assim V. Ex's diriam que o Brasil também 
faz racionamento porque fechamos os postos aos sábados e domingos. Con~ 
seqíientemente também raciona. ,Não é esse o sentido de racionamento? Eu 
gostaria de discutir o problema em termos realmente concretos. Não há ra~ 
cionamento em termos de que cada pessoa disponha de Um talão para com
pra ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDD- SP)- Esta restrição nunca foi pro
posta pela Oposição. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Como hã restrição no 
Brasil, desde o começo, em não admitir a compra além dos 960 mil barris por 
dia para importação. Nesse campo, a Oposição acabaria dizendo que o Go
verno jã está fazendo· o que ela prescreve. Por isso é que gostaria, como disse 
ao Senador Franco Montoro,. .. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB -SP)- V. Ex• não permitiu que termi
nasse o meu aparte. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Está se tentando tirar
me do centro do discurso, para ir se discutir questões como esta que, no fun~ 
do, serão de conceito de valor. Afirmo porque estudei também. Não hã um 
desses países que tenha talão de racionamento. 

O Sr. Franeo Montoro (PMDD- SP)- V. Ex• agora acrescenta coisa 
di'fererite. Permite que conclua o aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (~DS - PA) - Pois não. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP)- V. Ex• agora fez um adendo 
que altera a natureza da pergunta. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• é um grande 
mestre de Direito. w 

O Sr. Franco Montoro (PMDD- SP)- V. Ex• perguntou: algum país 
democrátiCo tem racionamento? Eu respondo: sim. Dou dois exemplos: Esta
dos Unidos e Venezuela. Na Venezuela, não por razões de economia de pe-
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tróleo, mas por problemas de trãfego, os carros de final 1 e 6 não podem cir
cular às segundas-feiras; 3 e 7 não circulam às terças-feiras e assim, 20% dos 
autómoveis não podem circular cada dia. É uma forma de racionamento .•. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- ~isso que o Senador 
chama de racionalização? 

O Sr. Franco Montoro (PMDD -SP)- V. Ex• alterou e falou em racio
namento, apenas. Para V. Ex• racionamento é apenas aquilo que foi proposto 
pelo Governo, baixado em má hora, por decreto, e em boa hora revogado: é a 
simoneta. Isso é burocratização, não é racionamento. f: uma forma de racio
namento, a forma burocratizada e a forma absolutamente contra-indicada. 
Nunca a Oposição propôs o racionamento sob a forma de talões; pelo con
trário, ela se opôs a isso. Mas defendeu, sempre, medidas de efetivo consumo 
e racionamento do petróleo. E tem V. Ex• os dois exemplos que aí estão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Gostaria, mais do que .. 
nunca, que o meu discurso fosse honrado com a participação de meus cOmpa
nheiros porque acho que nós todos estamos à busca de solução de proveito 
para este País e não apenas de vantagem eleitoral do Governo ou da Opo
sição. Mas é meu direito admitir que a discussão rião deve s3.ir do centro dos 
assuntos para os quais o discurso leva. Assim, por exemplo, temos claramente 
aqui indicado pelo Deputado Alceu Collares, na entrevista que deu, esta ex
pressão: 

'~No campo econômico, a Oposição ofereceu no irifcio da crise 
do petróleo um estudo para o racionamento da gasolina, do óleo 
diesel, do óleo combustível. Não havia, e não há outra saída." 

Ao que eu sei, por infonnaÇõef do próprio Deputado, este racionamento 
previa precisamente o consumo individual mediante exigência de restrição 
para cada um. Ora, se nós vamos discutir racionalização, que é outra coisa, o 
Governo fez ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP)- O plano foi apresentado ao Se
nado Federal, mas não pôde oassar. · 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão, Senador, não 
me atropele. V. Ex• tem uma voz portentosa, tem uma inteligência cintilante, 
de maneira que quando V. Ex• toma o microfone eu ouço V. Ex•. Quando 
começa a responder, V. Ex• cobre a minha voz. Peço, então, que eu termine o 
meu raciocínio. O meu raciocínio é precisamente este: racionalização é aquilo 
que o Senador disse, que ele chama de racionamento, que se faz-na Venezue
la. Seria aqui no caso, por exemplo, as placas pares e as ímpares, num dia e no 
outro dia da semana. Racionalização e não racionamento. O racionamento 
seria exatamente a restrição individual do poder de compra; em qualquer lu
gar do mundo é isso: O resto é raciorialização feita Pelo Governo, impedindo 
que essa compra possa ser feita de maneira ilimitada, isto sim; de maneira que 
nós podemos ficar discutindo ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDD- SP)- Vender 10 litros de gasolina é 
racionamento? Ou não é? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Rober
to Saturnino, se V. Ex• chama de racionamento a isso nós estamos de acordo 
e eu chamo de racionalização. E V. Ex• dirá que o GOvernO está racionando, 
porque está fazendo exatamente isso, na medida em que não permite que os 
postos fiquem abertos todos os dias da semana. ~ uma forma de racionali
zação; e à noite inclusive. De maneira que troca a placa por esse outro siste
ma; então, está feita a racionalização, do mesmo jeito. V. Ex• concorda que 
está havendo racionamento. A Oposição estaria satisfeita? Não; não está. O 
racionamento que a Oposição prega é outro. 

Aliás, nobre Senador Franco Montoro, eu sei o pensamento de V. Ex•; 
eu conheço o pensamento de alguns companheiros do seu Partido, que não se 
afinam com o pensamento de V. Ex• Agora, eu aprendi mais uma coisa aqui, 
porque todos os dias nós aprendemos. Quero dizer com o maior respeito ao 
meu colega, Senador Roberto Saturnino, que eu não tinha feito a distinção. 
Quando S. Ex• falava ocupando a tribuna, em economia, eu estava sempre 
convencido de que S. Ex• defendia um pon~o de vista partidário tambêm 
S. Ex• foi aQui, sempre, um dos mais brilfiãÍltes vice-Iíderes. Fica difícil se
parar as coisas. Mas, ai do Partido de V. Ex•, nobre Senador Roberto Satur
nino, se no campo da Economia o pensamento de V. Ex• e o do Senador 
Franco Montoro não forem os pensamentos Ç>ficiais! Eu devo confessar que 
de tudo que eu li, sem desdouro para ninguém - não seria grosseiro a este 
ponto --dentro do PMDB, o que eu li como receita de salvação nacional só 
tem sentido, sistematicamente falando, naquilo que li de ambos. Um, no caso 
das empresas comunitárias, no sentido comunitário de vida, e no outro caso, 
especificamente, nas medidas que vou comentar uma por uma, no míniino, 

em elogio humilde que posso fazer àquele que o nobre Senador Luiz Caval
cante jã disse que, por consenso aqui, é entre nós o único ou o maior econo
mista que aqui se encontra. 

Mas, eu falava sobre os pontos das restrições das importações. Concluo 
por mais uma, para que o Senador Paulo Brossard não diga que estou con
fundindo a caricatura com o retrato. 

Outra vez, em aparte, o nobre Senador Agenor Maria enriqueceu o dis
curso do Senador Roberto Saturnino dizendo assim: "B: preciso acabar com 
essa história" - é mais ou menos isso, é textual - "de tomar dinheiro de 
quinze em quinze dias. Temos que viver nos limites das nossas possibilida
des". O nobre Senador Roberto Saturnino, gentilmente, concordou. Ora, 
todo país subdesenvolvido é um país tomador de dinheiro. S uma das defi
nições de pais subdesenvolvido e em desenvolvimento; tem que ser tomador 
de dinheiro. Aquilo que na linguagem específica do economista de chama hia
to de recursos só tem sentido de uma maneira; só posso suprir esse hiato de 
recursos de três modos: ou trago capital estrangeiro emprestado, ou capital 
estrangeiro investido, ou gasto as poupanças internas, que são representadas 
pelas reservas. Não há quatro alt~tnativas, de maneira que quando se preten
de suprir o hiato de recursos só se pode suprir através de tomada de dinheiro, 
tomada de empréstimo ou investimentoS. Isso só se faz com credibilidade; 
sem credibilidade, ninguém faz. 

Ainda ontem, passava a vista em um trabalho, cm inglês, a respeito da 
condenação do Fundo Monetário Internacional, não ao Brasil, mas àqueles 
países que estão tomando petrodólares exclusivamente para compensar as 
despesas com o petróleo, sem nenhum efeito reprodutivo. Também não po
deríamos fazer isso, porque se fiZéssemos isso, com a responsabilidade que te
mos de dar um milhão e meio çle novos empregos, a cada ano, nós entraría
mos num processo de recessão aguda e aí, sim; teríamos a convulsão social; 
da qual não sairíamos bem, nem nós, do Governo, nem a leal e ilustre Opo
sição que aqlii serita nesta bancada oriental, como classificou o nobre Sena
dor Luiz Cavalcante. 

Passo à remessa de lucros. Vejamos se a remessa de lucros seria a grande 
solução. Li, por iSso ganhei oito dias, dos dez que me proporcionou a inex
cedível qualidade de anfritião do Senador Nilo Coelho, que ora nos preside. 
E revigorado pelo sol e pelo sal de Pernambuco li, li tão profundamente 
quanto um leigo pode ler esta matéria, tanto que troUxe um texto escrito e até 
agora não o li, para sustentar a minha conclusão nesta matéria. Fala-se mui
to, sustenta-se muito, ou repetem-se muito certos slogans, mas sem uma con
trapartida, na verdade. 

Um Deputado ivetista, Jorge Cury, nesta declaração da Manchete decla
rou que esta Revolução, tão logo Chegou, primou por entregar-se ao capital 
estrangeiro, não defender os interesses brasileiros. E a prova fundamental que 
dava é que, diz ele: ~·A Revolução de 64- foi feita em favor dos ricOs contra os 
pobres." É uma velha retórica tenta comprovar, dizendo: "a primeira coisa 
que ela fez foi revogar a Lei Sérgio Magalhães, que limitava em 10% a remes
sa de lucros para o exterior, que passou a ser ilimitada." E a partir daí, então, 
somos acusados de entreguistas, a partir do Governo Castello Branco, pela 
remessa de lucros. 

Fui ler e evidentemente que, hoje, no mínimo silenciaria se essa acusação 
tão candente do Deputado ivetista fosse justa; mas não é justa; é absoluta
mente falsa. Falsa, na medida em que ele declara que a remessa de lucros é ili
mitada e que o objetivo, ao destruir a Lei Sérgio Magalhães, foi exatamente 
este. Vivemos de soluções, no Governo Outra, no Governo do Dr. Getúlio 
Vargas, que eram aleatórias, circunstanciais; a SUMOC recebia instruções 
conforme as conveniênCias, até que, exatamente ein 1962, surgiu a Lei n9 
4.131, se não estou equivocado. Essa Lei, que é de 3~9-62, estabelece que as re
messas anuais de lucros para o exterior não poderiam exceder de 10% sobre o 
valor dos investimentos e reinvestimentos registrados; as remessas que ultra
passassem esse limite seriam consideradas como retorno de capital e deduzi
das do registro correspondente. 

Ademais, o retorno não poderia passar de 20% de capital, de maneira 
que no máximo, em cinco anos, poderia haver o retorno do capital ou a e.xpa
triação do capital. Os lucros excedentes de 10% seriam registrados à parte, 
como capital suplementar, sem dar direito à remessa de lucros futuros. A lei 
previa, ainda, ;:ts situações de grave desequilíbrio da balança .de pagamentos, 
caso em que a remessa ficava restrita exclusivamente aos 10% de c.apital re 
gistrado. Esse ê o primeiro diploma que estatui, no Brasil, uma espécie de es
tatuto do capital estrangeiro. 

Em 1964, não pelo decreto-lei, como dizem, mas por lei, aLei n94.390de 
29-8, eliminou-se a fixação de um limite absolutO para as remessas. E aí pa
rou o raciocínio do Deputado. Como se eliminou o limite absoluto de 12%, S. 
Ex• acha que agora é ilimitado e que o entreguismo funciona à vontade. En
tretanto, o que é qu-e se fez? Complementou~se a lei anterior, criando dificul-
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dades, de tal modo, que todo lucro remetido que ultrapassasse 12% num triê- O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sem dúvida, é outra 
nio seria taxado com imposto de renda no local, no Brasil, em alícotas que va- questão, mas vale como certo paralelo. PLorque, se estamos falando, e iniciei 
riam de 40 a 60%. Considerando-se o imposto de renda a que todas as pessoas o discurso, dizendo que hoje s6 analisaria as sugestões apresentadas com o 
jurídicas já estão obrigadas, inclusive as estrangeiras no Brasil, o acréscimo c objetivo de minimizar, diminuir e, se possível, até neutralizar os débitos de 
a cumulação desses impostos é de tal ordem, que, no lugar em que não hou- conta-corrente. Este é um caso de conta-corrente- específico -é uma des
vesse acordo bilateral, para evitar a bitributação, a tributação sobre o valor pesa que realizamos. 
remetido para o exterior chegaria a 51,25%. Ora, isso desestimulou comple- Ora, aqui, no caso, verifico- perdõe-me a Casa, se me torno maçante, 
tamente a remessa de lucros para o exterior, além da média possível, num lendo número por número: 
triênio, de 12%. E o re.sultado estã comprovado. Tenho aqui em mãos os da- E 

1970
. 

119 
"Ihõ 

1 
. . 

dos do Banco Central. Aqui estã a tabela de remessa de lucros e dividendos. m · MI es de dó ares, Senador Leite Chaves. Anotou? Vejo 
· d d d 969 ~ que V. Ex• anota, mas a taquigrafia, talvez, anote para V Ex•, com mais faci-

para o extenor, es e o ano e 1 ate o ano de 1978. As taxas de remessa l'd d 1971 . 121 'lhõ . 1972. 164. l973. 199 'lh" : 1974· 249 'lh" . 
sobre capital existente registrado c reinvestimentos também registrados: No 1 a e. : .... mi es, _: _ • · mt oes, : _ m1 ~es, 
ano de 1969 6 96%· no a 0 de 1970 5 16%. depo's 5 63% 5 84'![ 5 44% 3 93% 1975: 237 mdhoes; 1976: 348 mdhoes de dólares; 1977: 458 mdhoes de dóla-

' • n • • 1 
• ' • 

0
' ' ' ' ' res· e 1978· 580 milhões de d 'tare 

5,26%, 5,09%, 5,15%. Mêdia de todo período entre 1970 c 1978 ambos inclusi- ' V · 1. • 0 
• s. . 

1 
à 

ve, média de 5,2l%. . o~ ao~ Isar, numero por numero, cqu1va ente s despesas com viagens 

Então, onde estâ o crime praticado por esta República, na hora em que InternacionaiS: 
mudou os 10% da Lei Magalhães para 12% no triênio, com a recomendação . Em 1970, gastamos 160 milhões de dólares, com as viagens internacio
de taxar, duramente, o capital que passasse desse limite. Ao contrário, nats. E, co!Do_ anotou o nobre Senador Leite Chaves, gastamos menos, gasta
beneficiou-se a Nação. Ao invés de permitir como a Lei Magalhães permitia, mos ll9 mt~ho_es com remessa de lucros. No ano seguinte, 171 milhões contra 
sem o acréscimo de taxação, 10% de remessa de lucro, os lucros efetivamente 121 ; 21 6 mllhoes contra 164, 264 contra 199; 317 contra 249; 421, em 1975, 
remetidos estão em taxa de média de 5,21%. contra 298. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite-me um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex•, evidentemente, sahe que a ta
xação de 40 a 60% de imposto de renda sobre os lucros remetidos acima dos 
12% da médila do trimestre é independente da taxação do imposto de renda 
que é de 35% cobrado normalmente no País. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Exatamente. Mas, eu 
fiz o cãlculo. Quando fiz o câlculo acumulado, levei em consideração esses 
valores que, se acumulando, dariam 51,25% sobre o total remetido. Quem vai 
querer remeter um valor dessa natureza, deixando, no Brasil, metade para o 
fisco? Então, automaticamente, reinveste e fica dentro dos limites das lei. 
Agora, o que há, e eu, nessa Bancada, tive oportunidade de salientar esse fa
to, como homem de Governo, é um outro aspecto que me preocupa, porque 
acresce a responsabilidade como dívida brasileira e, na verdade, não é. Sabe
mos, hoje, que, dos 50 bilhões registrados como dívida externa brasileira, te
mos lO bilhões das multinacionais, que são objeto de empréstimos delas mes
mas para elas próprias, porque vêm das mãtfi:tes para as suas filiais. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Senador ~Passarinho, V. Ex• teria 
condições, como Lfder do Governo, e jã que veio h~je falar especificamente, 
entre outros pontos, da remessa de lucros, de informar à Casa qual foi a re
messa ve,rificada, nesses últimos dez anos, de lucros juros, e royalties? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- Pois não. Dou ares
posta à V. Ex• agora, é que a citação de números é, de um modo geral, antipá
tica. O meu negócio não ê números. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ainda bem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -E, ainda poderia dar a 
V. Ex• até um paralelo. V. Ex• não me pediu mas eu o farei. Vejamos, nobre 
Senador Paulo Brossard, Líder do maior partido de Oposição no Oriente. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A glória de possuir o maior. 
Partido do ocidente foi do nosso partido. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu nem deveria enve
redar por esse terreno. Estou falando no oriente, porque o Senador Luiz Ca
valcante batizou assim: o maior Partido sentado no oriente. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - A maioria privou o Brasil des
sa glória, naquela lamentãvel noite de 22 de novembro de 79. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- A maioria, nobre Se
nador, tem cometido alguns graves equívocos, entre eles, priva as melhores 
pessoas de estarem nos melhores lugares, por vezes, como é o c;1so de V. Ex• 
Se estivesse S. Ex• aqui, estária, talvez, num momento de receber aplausos de 
todos nós. Estando longe, recebe as críticas. 

Mas, eu iria fazer a observação que me pedem e ir um pouco além do que 
me pediu o Senador Leite Chaves. _Vou comparar as remessas de lucros para o 
exterior, de 1970 até 78, valor por valor, lucros e dividendos, royalties, com. as 
viagens internacionais, o que _gastamos para ir ao exterior. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Bom, é outra questão. 

Em 1976, iniciou-se um contingenciamento: a obrigatoriedade de pagar 
um empréstimo compulsório sobre as viagens. E, aí, começou a cair o valor 
pago pelo Brasil para as viagens. Mas, ainda em 1976, devido ao efeito resi
dual, gastamos em viagem, 348 milhões de dólares, enquanto enviamos para 
o exterior 360 milhões. 

Em 1977, se inverte: as despesas com viagens passam para 229 milhões e 
as despesas com lucros e dividendos, 458 milhões. 

E, em 1978, que ê o último dado de que disponho, 254 milhões contra 
580 milhões. ' 

Então, número por número, ano por ano, o que prova, portanto, que 
essa suposta sangria em relação à remessa de lucros para o exterior é um dado 
utilizado, apenas, de maneira retórica, porque, até mesmo quando tivemos a 
inicia~iva de controlar os nossos dólares para os nossos viajantes, tivemos re
sultados praticamente compensadores de 50% da remessa de lucros para o ex
terior. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- Ouço o nobre Senador 
José Richa. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Não sei, Senador Jarbas Passarinho, 
a que V. Ex• quer chegar, quando afirma que, na realidade, a remessa de lu
cros ao exterior foi bem abaixo, inclusive, do que a lei permite. Porque quer 
me parecer que, nesses últimos anos, principalmente, o maior atrativo às em
presas multinacionais foi exatameilte a baixa alíquota incidente sobre os juros 
remetidos ao exterior. Então, evidentemente, passou a ser muito mais atraen
te para a multinacional, emprestar dinheiro às suas subsidiárias do que inves
tir. Parece-me que a razão da pequena remessa de lucros é que há um diferen
cial verdadeiramente estimulante entre a alíquota incidente sobre juros e 
sobre dividendos remetidos ao exterior. Então, creio que ai é que estâ a razão 
pela qual nestes anos, apesar da liberalidade da lei, as multinacionais terem 
preferido uma outra forma de relacionamento matriz-nlial. Parece-me, então, 
que estã aí o problema da baixa remessa de lucros, e não num controle mais 
concreto que estivesse sendo exercido, ou então por um estalo as multinacio
nais quererem aJudar mais o Brasil. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• começou dizen
do que não sabe onde eu quero chegar, isto talvez porque V. Ex• tenha chega
do um pouco tarde ao plenãrio. Quis chegar, exatamente, analisando ponto 
por ponto a receita das oposições em relação ao caso econômico brasileiro, e 
trouxe, nobre Senador José Richa, para cã, as expressões produzidas quer nos 
discursos no Congresso, quer na imprensa brasileira, dos líderes oposicionis
tas, cada um apresentando uma sugestão. Estou analisando uma por uma. 
Estou analisando a remessa de lucro porque esta foi defendida como política 
pelo ilustre colega de Bancada de V. Ex• que é o Senador Pedro Simon, como 
sendo um ponto fulcral que deveria ser atingido. Então, estou analisando a 
remessa de lucro. V. Ex• passou para a remessa de juros, e este E: outro ponto 
que vai permitir a nossa interpretação. 

V. Ex• começa por corrigir o cOlega de V. Ex• V. Ex• começa por me dar 
razão, mostrando que muito mais importante que a remessa de lucros seria, 
no entender de V. Ex•, a taxação quanto à remessa de juros, e eu mostrei, an
tes de V. Ex• me dar o aparte, salientei que as empresas multinacionais, devi-
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do não à liberalidade, mas exatamente à falta de liberalidade da remessa de 
lucros, devido a sua taxação violenta em aliquotas de 40 e 60%, fugiram para 
o outro campo que é este a que V. Ex• se refere, e o Governo, inclusive, já está 
cogitando de obter parte dessa suposta dívida externa brasileira que não é 
modificada de emprêstimos para investimentos. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ) -Há mais ou menos um ano 
que está buscando, cogitando desta fórmula. 

O sR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sim, compreendo a an
gústia da Oposição, realmente ela gos~a das coisãs em menor tempo do que 
nós podemos fazer. O aparte de V. Ex• mostra o aparte de um homem angus~ 
tiado, que respeito. 

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

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Ouço o aparte do 
nobre Senador José Lins. - -

o Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre L[der, a pergunta do eminente 
Senador José Richa pode criar alguma confusão e, nã realidade, esta ':onfu
são pode ser desfeita quando se explica que os juros também são constde~a
dos lucros, eles não só são controlados nas suas taxas, como pagam tambem 
os impostos, ao serem ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, os juros, eram ta· 
xados em 12,5%. Não rebati a colocação preliminar do nobie Senador José 
Richa porque agora, com o objetivo exatamente de tentar fazer com-qi.Ie par· 
te desses empréstimos se transformasse em capital de risco, o Governo dimi
nuiu a taxa de remessa'·'dejuroS:. Foi uma polítiCa adotada pelo Governo, não 
sei se darã certo ou não, vamos ver. 

o Sr. José Lins (PDS- CE)- A explicação ê simples, de qualquer ma
neira, porque esses recursos que entram no Pais agora pagam, naturalmente, 
juros mediante taxas que são controladas pelo Governo, c mediante uma le
gislação também suje_ita a pagamento de Imposto de Renda. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sr. Presidente, V. Ex• 
jã me adverte quanto ao tempo. Agradeço a V. Ext-, e peço desculpas aos cole
gas porque ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Lembraria apenas, nobre Sena
dor, que quando o Congresso- estava enc-errando os seus trabalhos no ano 
passado, ou na véspera, naquela série de decretos-leis que foram expedidos, 
um deles praticamente isenta v a a taxação dos juros remetidos para o exterior. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Essa remessa transfor
mou os I 00% em 10%, reduziu de 90% o valor, é verdade, -e vàmOS analisar is
so. Eu, particularmente, sou inteiramente favorável a que essa vãlvula escapa
tória, que às vezes é muito mais do que uma válvula, seja, pos seu turrio~ tam
bém contida, e bem contida, porque é natural, e note-se bem, Senador José 
Richa, se continuasse a Lei Sérgio Magalhães, o vazamento seria por ela, e 
então seria interessante mandar 10%. Agora, como se sobretaxou em 40% e 
60%, então, buscou-se:: a ou~ra solução que é mais favorável, e o próprio Mi
nistro Delfim Netto disse- privilegiou .. se o investimento estrangeiro. 

A última parte que eu pretendia discutir, Sr. Presidente, com a permissão 
de V. Ex• para concluir, é uma sugestão ao mesmo tempo do Senador Rober
to Saturnino e do ex-governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola. Am
bos sugerem que o Brasil deve renegociar a sua dívida. Prosseguirei oportuna
mente- já percebo que V. Ex• foi extremamente generoso, e me poupou pelo 
menos os ouvidos da campainha fazendo com que os olhos vissem a luz ver
melha que aqui pisca a todo instante- para dizer que também esta é uma so
lução que nós no GoVerno rião achamos boa, e chamaria a atenção, já que es
tá presente, me deu a honra de ouvir todo esse meu desataviado discurso, o 
nobre Senador Roberto Saturnino. para o fato de que a simples notíci~ publi
cada há alguns dias nos jornais, ou pelo menos por umjornal1 notícia esta que 
é frontalmente desmentida pela área econômica do Governo, de que o· Brasil 
iria sugerir às multinacionais e aos Estados que fizessem renegociação de suas 
dívidas. Esta simples notícia causou-nos um grande mal, e este mal, o nobre 
Senador Roberto Saturnino como economista sabe, se caracteriza logo no 
spread e nos juros. Os juros que tinham baixado de 17% para 9%, com a sim
ples notícia de que haveria uma tendência oficial, ou oficiosa, de renegociar a 
,divida, já ameaçam subir de maneira a considerar um novo risco. Tocarei nes
te ponto, e vou trazer, sobretudo para o nobre Senador Leite Chaves, que 
aqui falou nos países que se ajustaram, vou trazer para que S. Ex' tome cq,~ 
nhecimento, se por acaso não tomou, o relatório produzido pelas Nações 
Unidas, pelo seu Departamento Sócio .. Econômico, correspondente a este 

ano, fim de 1978 começo de 1980, relatório em que se declara com abertura 
desta notícia no Jornal do Brasil: 

"ONU culpa alto preço do óleo pela inflação." 

Jornal do Brasil, sábado, 21 de junho, I caderno, pãgina 17. As mesmas 
declarações desse relatório estão reproduzidas no Globo do mesmo dia, no 
Jornal de Brasz1ia, desta Capital, cujo último período tirado do relatório é o 
seguinte: 

"A situação atual dos países em desenvolvimento é particular
mente difícil." 

Vou trazer ainda, aqui, a entrevista do Presidente da França que, com~ 
se sabe1 é um notório candjdato à reeleição, e que_ deu uma entrevista a um 
homem da estatura de Jean François ReVet falando precisamente sobre a in~ 
Ilação e o desemprego, e a luta que a França sustenta para tentar equilibrar as 
finanças internas e sua balança não apenas corneteia! mas, também. a sua 
conta-corrente. 

Diria, Sr. Presidente e Srs. Senador~s, quC a· economia capitalista 
mundial está doente, e ela foi agredida pelos dois choques fundamentais de 
petróleo. E este é o objetivo com que virei a. esta ttibuna para prosseguir, hon
rado pelos apartes da Oposição, anâlise desse problema que, acredito, faz 
muito mais referência a cada um de nós e a todos nós, como brasileiros, do 
que apenas a nós, cOrito" homens, quer de Oposição, ·quer de Governo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemt Palmas. O orador é cumprimenta
do.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvimos todos, atentamente, as respostas às colocações argutas, às colo
cações inteligentes do Senador Jarbas Passarinho, que cumpre efetivamente, 
com o brilho que lhe é peculiar, a difícil tarefa de defender o Governo, nesta 
quadra de crise em que a Nação vive; defender a política económica do Go~ 
verno que, hoje, já tem uma condenação que é praticamente unânime neste 
País. 

S. Exti começou por levantar dúvida sobre posições doutrinárias, po
sições filosóficas da Oposição. Acho que não preciso dizer que falo, aqui, em 
nome da liderança do meu partido, o PMDB, e obviamente não posso abusar 
desta delegação e pretender, também, falar em nome de toda a Oposição. 
Mas, no que tange ao PMDB, está no programa do partido, está no conjunto 
de colocações feitas pelos seus representantes na Câmara e no Senado, está na 
fala do seu Presidente que, melhor do que qualquer um dos representantes, 
retrata a posição oficial do partido, que em matéria de filosofia, de colocação 
doÚtrinãria, o Partido dá ênfase à questão social, à forma, ao padrão de cresci~ 
mento da economia. O PMDB considera que o importante é atender às neces
sidades fundamentais de todos os cidadãos brasileiros, o quejã pode ser feito, 
no nosso entender, e para isso é preciso realizar mudanças na politica econó
mica do País, mudança do modelo, mudança do padrão de crescimento, de 
forma a orientar os investimentos para aqueles setores que empregam mais 
mão-de-obra. setores· menos dependentes de importações, enfim, os setores 
que mais atendem às necessidades fundamentais das populações mais caren
tes. 

Essa ênfase é realmente colocada em priinCiro plano, isto é, a questão so~ 
cial para o PMDB é fundamental e precede as demais. Ou seja, é importante 
combater a inflação porque ela corrói os rendimentos da população assalaria
da; é importante manter um certo nível, uma taxa mínima ãe crescimento da 
economia porque é a via pela qual vai-se melhorar a possibilidade desse aten
dimento social. Mas a ênfase, efetivamente, é no fator trabalho, no atendimento 
das questões sociais, o que difere e difere frontalmente das posições do Go
verno, conforme fica bastante claro no texto que tenho em mãos do Ministro 
Delfim Netto, na sua palestra realizada na Escola Superior de Guerra, agora, 
em maió último, em maio de 1980, onde ele coloca as prioridades do Gover
no, que seriam: crescer a economia, reduzir a taxa de inflação, reduzir a de
pendência, e como quarta prioridade, finalmente, o que me parece ser o quar
to problema --temos que resolver essas três questões não agravando o 
problema da distribuição da renda, ou não criando condições para esse agra
vamentO; e sempre que possível combinando a solução dos três problemas 
com uma melhoria na distribuição dos beneficios. 

A colocação é bastante clara; quer dizer, a ênfase é no crescimento. a ên
fase é no problema da inflação e, sempre que possível, atender à questão so
cial. A nossa colocação filosófica é contrária, a nossa colocação doutrinária é 
atender à questão social. Agora, combater a inflação por causa da questão so
cial; buscar o crescimento para melhorar as condições de vida do homem. 
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Mas, realmente, a prioridade fundamental do PMDB - isto estâ bastante 
claro no nosso programa - é a questão social, é a redistribuição da riqueza 
nacional, dos frutos do progresso realizado. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com prazer. 
o Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, pa

rece que até aí não hã nenhuma discordância. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Acabei de mostrar 
que há. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não hã nenhuma discordância, repito, 
porque apenas se inverte, mas os objetivos... · -

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Mas essa inversão 
de hierarquia, para nós, é muito importante. 

O Sr. José Lins (PDS-CE)-~ importante, mas V, Ex• sabe que para 
resolver o problema social é preciso resolver primeiro o problema económico; 
é preciso fazer uma economia dirigida para a solução do problema social; 
logo, o problema social estã indissoluvelmente ligado ao problema económi
co. 

nesse aparte do Senador José Lins, que é um dos Vice-IídCres brilhantes, sem 
dúvida, nesta Casa. O que S. Ex• diz? Repete a "teoria do bolo", que é au
mentar a produção. Veja V. Ex': se aumentãssemos a produção, se a tripli
cãssemos no Brasil, nem por isso conteríamos a miséria. Se, este ano, tripli
cássemos a produção agrícola, nem por isso eliminaríamos a marginalização 
que há no campo, porque a luta não' é apenas para o aumento da produção, 
mas para que o resultado dessa produção seja o resultado do esforço do 
maior número de pessoas. Se V. Ex.--concede financiamentos e triplica, por 
exemplo, a produção agrícola, ela continua a pertencer aos mesmos latifun
diários, aoS meSmOs produtores. Então, a tese da Oposição tem sido certa: é 
divisão. De que o resultado desse esforço, o resultado dessa produção seja a 
concorrência do esforço do maior núinero de pessoas. Daí o erro da renda per 
capita em que hâ a anedota que o Roberto Campos diz: usem, eu ganho tan
to, a minha empregada ganha tanto, fulano ganha tanto, a renda per capita é 
tanto''. V. Ex• tem falado uma linguagem extremamente clara e, depois desses 
quatro anos repetidos aqui, de denúncias contra os desacertos, estamos a ca· 
valeiro para mostrar que o Governo está totalmente perdido. E chega o Sena
dor Jarbas Passarinho, com todo o seu brilho, e diz: ·~sem, a remessa de lu
cros não é o erro". E, finalmente, eles não têm saída, estão manifestamente 
perdidos. S. Ex• hoje, não pregou uma tese, disse que esse caminho tal não 
poderia deixar de ser seguido, mas não há um caminho, não oferece, como 
Líder do Governo, um caminho; mostra que o Governo estâ perdido, que 
usou todos os seus trunfos e que, agora, se encontra na floresta sem uma vere· 
da que lhe mostre a salda do túnel. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. ROBERTO SA TURNINO (PMDB - RJ)-:- V. Ex• vai-me per
doar, mas tanto não está que o objetivo crescente tem sido atendido; este País 
tem crescido a taxas efetivamente muito elevadas, roas o que tem falhado ê 
cxatamente o lado social. Então, aí é que entra a questão da ênfase que, a nos· 
so ver, contínua prevalecendo. Estas palavras do Ministro Delfim Netto 
aquando possível atender ao lado socialn,jã ouvimos esta canção; era dita de 
outra forma; era dito que era preciso crescer o bolo para depois repartir, mas 0 SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço V. Ex• com 
é a mesma melodia com outra letra, é a mesma catlção, e nós já conhecemos muito prazer· 
esta canção. Aí ê que reside fundamentalmente a discrepância, a divergência O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Como V. Ex• disse que ficou em 
de natureza filosófica. de natureza doutrinária entre a Oposição e o Governo. dúvida a quem dar a prioridade, acho que, naturalmente, deve dá·la ao Sena-

O Sr. José Lins (PDS - CE)_ v. Ex• me permite? (Assentimento do dór Leite Chaves, por todos os títulos. · 
orador.) O que quero dizer é que, de qualquer modo, a solução do problema o SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Julguei ter ouvido 
social necessita de um caminho econômico. Mas o que se discute, e que o 0 pedido dele com um mínimo- de anterioridade ao de v. Ex• 
nobre Senador Jarbas Passarinho mostrou, é que a Oposição não sabe como 
atingir esse objetivo, nem o econõmico·e nem o social. Embora V. Ex• tenha O Sr.JarbasPassarinho(PDS -PA)-Acho que V. Ex• devia ter dado, 
uma maneira de pensar,jã aqui tantas vezes cXposta;·seria muito difícil, nobre ainda que não tivesse ouvido .. Primeiro, porque trata-se de um homem bd
Senador, v. Ex.' definir a posição do PMDB, conciliando a posição de v. Ex•, lhante e segundo porque está no limbo. S. Ex• não sabe a que partido perten
conciliando a posição do Deputado Thales Ramalho, do Senador Pedro Si· ce. 
mon, do Senador Agenor Maria, e tantas outras que aqui se repetem, sem a O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Estâ classificado na 
menor coerência, para dar a tal unidade a que V. Ex• se refere, numa vaga Oposição. Está na banda oriental. 
menção ao problema social. O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Sem partido, mas contra a filosofia 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMQB- RJ)- ~enador José Lins, das legendas. 
falo em nome do meu partido e uso o programa do meu pai-tido. Não posso O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Depositava algumas esperanças 
fazer mais do que isso; como disse a V. Ex•, não posso extrapolar, extravazar de que um homem sem partido, que fica no limbo, de algum modo, pudesse 
das alegações... no momento ser, pelo menos, isento em relação à anâlise crítica que as Opo-

sições fazem. Por isso eu disse que era bom que V. Ex• tivesse dado o aparte a 
O Sr. José Lins (PDS- CE)- O programa estã e_m desacordo com 0 ele. Mas, nobre Senador Saturnino, peço a V. Ex• que não prossiga num cam-

pensamento dos Líderes. - - po, pelo menos, pois vai ser milito difícil, mesmo para um homem brilhante 
O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Senador, não me como V. Ex•, querer provar que não existe um cipoal de conflito conceptual 

consta que nenhum dos líderes do PMDB, nesta questão, tenha discrepado da dentro das 'Oposições. Não citei levianamente, parti de cada uma das entre
posição do partido. A posição do partido é absolutamente clara; é mudar o vistas que se:lecionei para caracterizar questões doutrinárias. Um Estado ueo
padrão de crescimento; é crescer sim. Nenhum de nós está advog'ando o cresw liberal, que uma parte da Oposição defende e um Estado intervencionista, 
cimento zero; é crescer sim, mas com um padrão de Crescimento diferente. ·como V. Ex' defende, não são coisas homogéneas. 
Para usar uma linguagem muito simplista, é crescer menos pelo lado automo- 0 SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB _ RJ) _Já vou chegar ao 
bilista, ou pela floresta de viadutos e supertúneis para dar vazão, .ou das supe- ponto onde v. Ex• ... 
restradas, e crescer mais pelo lado dos alimentos, dos tecidos, dos calçados, 
da habitação, do mobiliário, enfim, é por aí. Por quê? Porque gera maiores O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Quanto ao PMDB- por isso, 
empregos, porque atende às necessidades fundamentais da poPulação; por- eu tive o cuidado de primeiro falar em oposições- como oposição Dão; que 
que não depende tanto de importações. E. por ai o nosso caminho. Efetivaw querem as oposições, sim. E é até salutar, porque não haveria sentido nós faw 
mente, é um caminho bastante diferente:. O caminho buscado pelo Govemo, zermos uma reforma partidária, se no final as oposiçõeS fossem todas repre
atê aqui, foi o crescimentO econômico, como meta prioritária. Estã aqui na sentadas apenas pelo pensamento, por mais brilhante que seja, de V. Ex• Hã 
palestra de março de 1980, do Ministro Delfim Netto, que como eu di:sse é os que pensam diferente de V. Ex•, dentro do campo da Oposição, como des
uma velha canção, dita com outra letra, mas a melodia é a mesma, e nós jã de logo fez questão de salientar o Senador Leite Chaves. Mas eu duvido, por 
ouvimos. Então, é a reafi.rmação da divergência fUndamental, no campo filo- exemplo, q~ando discutíssemos aqui, shopping center, que V. Ex• tivesse o~ 
sófico, no campo doutrinário. mesmo pensamento que tem o nobre Senador pelo Paranã. São coisas do va· 

rejo que representam divergência do atacado. Quanto a este ponto, não tenho 
O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Permite V. Ex• ull!. aparte? dúvida. Segundo: 'fV. Ex• leu com muita precisão, a palayra do Ministro, e as~ 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço o nobre Se- sim~ à primeira vista, dá a impressão de que o Ministro deixa para as calendas 
nador Leite Chaves. gregas, ... 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador Roberto Saturnino, veja V. O SR. ROB.E.RTO SATURNINO (PMDB- RJ)- À segunda vista, 
Ex• o erro: retirar do comportamento e do pensamento do Governo refletido também. Eu vou mostrar a V. Ex• que à segunda vista, também. 
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) -Tenho a impressão nítida de O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Não, é completa-
que o problema aí está, outra vez, no conflito de concepções, O Miniostro não mente difererite, mas não quer dizer que, se a sociedade primária indígena 
tem, evidentemente, a idéia de que o problema social deve ser um resíduo, um crescer toda com o mesmo sistema, que o coeficiente vá aumentar, não, não 
corolário, se for, do teorema fundamental, mas sim, o que acabou de salientar vai não, 0 coeficiente vai permanecer exatamente ... 
o nobre Senador José Lins. é que ele acha que as coisas estão intimamente li-
gadas, são como setores ligados. Ele não poderá tratar de distribuição sem O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, não au. ·nta, mas, dentro 
que proporcione um crescimento para distribuir. Não é a estória do .. bolo" da distribuição da misêria como um todo, ele continua apresentando um ex
da velha linguagem, não, mas realmente uma colocação indiscutível que se celente coeficiente. Então, por isso ê que interpretei a palavra do Ministro di
pode dizer, pelo absurdo que um Conselheiro Acácio diria muito facilmen- zendo, elas medem distância. 
te: "Eu não posso dar o que não tenho". Então é preciso realmente propor- O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- É, mas não~ dis· 
cionar a este País. um crescimento-mínimo entreS e 6%, para garantir ao me- tância, o que ele quis dizer ... 

nos·o stazus quo de subemprego, de dificuldades em que vivemos, mas ir mui- 0 Sr. Jarbas Passarinho (PDS_ PA) _Eu refleti nessa frase. 0 elemen-
to alêm disso, - e ai, sim, eu respeito a colocação de V. Ex'- entre um tipo 
de aplicação seletiva e outro t1po.-Eu, particularmente, concordo com V. Ex' to que se vé é distância -não temporal, mas espacial. 
que deve ser preferida aquela que der maior resposta social. O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Mas o que ele quis 

dizer é que o próprio crescimento elastece, quer dizer, aumenta o coeficiente 
O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB ·_ RJ)- Nobre Senador, eu pelo próprio crescimento, o que não é verdade, o que aumenta o coeficiente 

gostaria só de, em adenda ao que vinha dizendo, ressaltar que li com muita de Gini é 0 aumento das disparidades, é 0 aumento da desigualdade relativa, 
atenção esta palestra do Ministro Delfim Netto e, realmente, esta sutil dife- mas ... 
rença filosófica que é sutil, mas que ê extremamente importante, que é a mais 
importa:tte sob o nosso ponto de vista- estâ expressa com uma clareza meri- O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permita-me V. Ex', mas é difícil 
diana e repetida em várias passagens de sua palestra. O Ministro cOloca a crer que um economista brilhante possa cometer um exemplo numérico que 
questão da redistribuição como uma prioridade quarta e isto, repetido, por- seja contrário à sua tese. 
que S. Ex• quis ser claro, quis ser explícito, não quis deixar dúvidas quanto à o SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - É claro, ele só cc
prioridade do crescimento, quanto à prioridade do combate à inflação e a mete, só terã cometido, porque estava na cabeça dele a preocupação de rele
uma prioridade de segundo plano, sempre que possível, quando for possível, gar a um plaho secundârio essa questão de distribuição, senão não teria co
atender ao lado sociaf. metido um equívoco dessa natureza, é porque estava justamente por detrâs 

E adiante, quando perguntado pelo sexto debatedor sobre o problema da do seu raciocínio aquela preocupação de não dar importância a isso. Esse é o 
distribuição de riquezas, o Ministro tentou ironizar e disse: uEste é um dos tema sobre o qual mais se tem dito bobagens neste País. Onde é que estâ essa 
campos, aliâs, onde se diz a maior quantidade de bobagens neste Pais". Veja colocação? Exatamente ... 
bem: -"Este' um dos campos, aliás, onde se diz a maior quantidade de boba- O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 
gens neste País". 

Mas, logo adiante, o próprio Ministro, que é um economista emérito, O sr; José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 
cuja inteligência, cujo saber ninguém discute, diz textutalmente, nobre Sena· o SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador Jo-
dor Passarinho, uma enorme bobagem, que um estudante de Economia não sé Lins, o nobre Senador Gilvan Rocha jâ me havia solicitado aparte; 
diria, quando ele faz uma explicação2;inha para o sexto debatedor, dizendo desculpe-me, darei em seguida o aparte a V. Ex• 
que se fala muito no coeficiente de Gini, mas ele ê simplesmente o resultado 
do crescimento. Isto é, se tivéssemos um cidadão ganhando 100 e um outro O Sr. JOsé Lin5 (PDS- CE)- Muito obrigado a V. Ex• 
ganhando 200, construído o indicador de Gini, dá um número; agora, o que O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço o nobre Se-
estava ganhando 100, passa a ganhar 200 e o que estava ganhando 200, passa nador Gilvan Rocha. 
a ganhar 400. O Indicador de Gini cresce porque ele mede a distância; então 0 Sr. Gilvan Rocha (PP_ SE)_ Este setor da Oposição tem-se mantido 
as pessoas não sabem o que o Indicador mede e que o bem-estar diminuiu. silencioso porque vai também responder a alguns aspectos do discurso do 

Não é verdade, o Indicador permaneceria, nesse caso. exatamente o mes- Líder da Maioria, tão feericamente anunciado pela Imprensa, há mais de uma 
mo, porque ele mede a relação da distribuição, não mede as quantidades ... O . semana, inclusive por toda a Imprensa Brasileira, que se fez portadora de um 
que o Ministro quis dizer- e ele sabe muito bem, não admito que um Minis- recado a mim e ao ilustre Senador Paulo Brossard para que assistíssemos à 
tro não saiba disso- é que, com o crescimento, o Coeficiente de Gini se elas- devastante fala de S. Ex•, no sentido de mostrar a incompetência da Opa
tece. Mas não ê verdade! O crescimento nesse exemplozinho dele permanece- sição. Ora. num País que se encontra nessa crise, S. Ex•, no mínimo fala de 
ria exatamente 0 mesmo. corda em casa de enforcado. Mas isso serã respondido no devido tempo. Mas 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador eu não discuto 
o exemplo numérico, mas as frases do Ministro. O Coeficiente de Gini marca, 
realmente, distância espacial. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Marca a distri
buição relativa; distâncias absolutas, não, nobre Senador. Tanto por cento da 
população tem tanto por cento da renda. ~ isso que marca e, não, se perma
necer a mesma distribuição relativa, acrescendo todo mundo, o coeficien't;e 
não se altera não, Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Mas, não é isso! 

vê v. Ex', nessa questão que nos parece fundamental, da resolução do proble
ma social- que, com muita razão V. Ex• coloca em primeiro plano, porque 
é o mais importante-, que a filosofia do Governo jâ foi magistralmente ex
posta no tempo do P_residente Médici, a quem o Senador Jarbas Passarinho 
serviu com tanto talento e tanta lealdade ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E com muita honra. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - É quando o Senhor Presidente, lá no 
meu N ardeste, disse a ffiosofia definida no seu programa: a economia vai 
bem e o povo vai mal. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB -RJ)- Ouço o aparte do 
O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Mas é o queeledis- nobre Senador José Lins. 

se aqui. Ele disse que se dizia bobagem e ele mesmo disse uma enorme boba
gem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, vejamos se como está co
(ocado aí, se o Ministro teve até tempo de rever o exemplo numérico. 
Lembro-me, aqui, de um debate que foi um dos meus momentos de alegria 
neste Congresso, entre o Senador Roberto Saturnino e o Ministro Mário 
Henrique Símonsen. Depois, eu fui ler, porque leio a obra com muito agrado; 
nem sempre sou obrigado, como um Líder de Oposição me diz, a ler as coisas 
que desagradam, mas por dever de oficio. Li e verifiquei que o exemplo que o 
Economista e Ministro na época, Mário Simonsen, citou, em relação ao coe
ficiente de Gini foi, por exemplo, as sociedades primárias, as comunidades 
primárias, como uma cotnunidade indígena, onde o coeficiente seria único. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Ainda há pouco fiz referência à necessi
dade de que haja um caminho através da economia para se chegar ao bem
es_tar ~o povo. ,Essa dec~aração me parece óbvia, mesmo porque a economia 
nao stgmfica so produçao, ela envolve também a distribuição. Então não há 
nenhuma necessidade que se estranhe à posição por nós defendida. Quero di
zer a V. Ex"- que o que disse o Ministro Delfim Netto não é uma bobagem tão 
g-rande como V. Ex• poderia pensar, mesmo porque o índice de Gininão é ne
nhuma bobagem, talvez seja bobagem é fazer uma crítica dessa natureza ao 
q~e di~se S. Ex', o Ministro Delfim Netto. O índice de Ginl é o que mede a 
dispandade de renda ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Pelo menos em termos parla
mentares temos aprendido alguma coisa, nobre Senador. 
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O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permita, V. Ex•, pelo menos, que eu con
clua meu .raciocínio. E, na medida em que mede a âíSparidade de renda em 
países em processo de desenvolvimento, ele pode, ao mesmo tempo. em que se 
mantêm estável, não impedir que haja uma grande melhoria do ponto de vista 
social, isto é, as camadas mais baixas podem receber uma grande elevação de 
renda; podem, realmente, ter sua renda elevada, e o índice de Gini também se 
manter constante, desde que as ca~~~_as superiores também tenham aumen
tos considerâveis de renda. Não há bobagem nenhuma no que diz S. Ex•. De 
mais a mais. V. Ex• sabe que num país em desenvolvimento não é fácil corri· 
gir as duas coisas ao mesmo tempo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- V. Ex• no seu apar
te, retrata muito bem aquela divergência de posição ftlosófica que eu quis re
tratar. V. Ex•~ melhor que eu mesmo retratou. V. Ex• aceita que isso possa 
acontecer, que o coeficiente de Gini... 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Não estou dizendo que pode acontecer, 
estou dizendo que é bom. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Mas V. Ex• aceita 
que possa, acha que há um ganho social mesmo assim. Nós achamos que não, 
achamos que só há ganho social quando as diferenças relativas se aproxi
mam, quando as diferenças diminuem. V. Ex• aceita que o coeficiente de Gini 
possa permanecer o· mesmo, quando ao contrário, ele cresceu no Brasil, nos 
últimos 15 anos; quer dizer, ele cresceu significativamente. Mas nós não acei
tamos nem que ele estivesse ficado constante. O que nós queremos é que ele se 
reduza, que ele, passe o colocar o Brasil entre as nações que têm um padrão de 
distribuição razoavelmente aceitável. O aparte de V. Ex' retratou muito bem. 
A diferença é precisamente essa. V. Ex• acha que pode haver um ganho social 
com um coeficiente de Gini constante, nós achamos que não. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Pode, realmente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Desenvolvimento, 
na nossa acepção, é algo que fR'.:, não apenas crescer o bolo, mas reduzir o 
coeficiente de Gini; reduzir as disparidades sociais, reduzir as diferenças de ri
queza e de rendà. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• permite? (Assentimento do ora
dor.)- Se V. Ex• analisar os dados do País sob o índice de Gini, irá verificar 
que, por todas as avaliações, não só dos órgãos públicos brasileiros, mas dos 
órgãos internacionais de desenvolvimento, o índice de Gini tem caído. 

Líder do Partido Popular. Cheguei aqui, dos 18 dias que tive de férias, como 
disse, e quando a Imprensa me procurou para conversar comigo, inclusive no 
momento em que poucos estavam em Brasília, éramos muito solicitados, de
chuei que havia levado nove quilos de documentos, e era até mais, eram qua
se 10, inclusive a de V. Ex•, publicada no Correio Braziliense e que havia estu
dado e pretendia, com os meus companheiros de Bancada, tratar desse as
sunto. Em nenhum momento eu disse que tinha avisado o Líder do Partido 
Popular ou o Líder Paulo Brossard, para que estivessem presentes. Esperei 
calmamente que na abertura dos trabalhos todos aqui estivessem. Conversei 
com V. Ex• na sexta-feira e invoco o testemunho de V. Ex• a respeito. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- É verdade. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Então, diss<>-lhc eu que, não es
tando presente o Senador Paulo Brossard, iria falar sobre o Papa e esperar a 
segunda-feira. E perguntei-lhe: estará V. Ex• presente? V. Ex• me garantiu 
que aqui estaria. De modo que não fiz nenhum apresamento por via indelica
da, que seria o jornal, atê porque me surpreendi com esse espaço que me foi 
concedido. Na sexta-feira falei longamente sobre o Papa e no jornal do qual 
sou colaborador, por exemplo, o Correio Braziliense, obtive doze ou dez li
nhas e o título era esse: ~·Passarinho já vê o Papa contra a Igreja". Ora, parece 
que foi só o que não vi. Enião, queria apenas dar essa explicação a V. Ex) e 
pedir por intermédio de V. Ex• desculpas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobres Senadores, 
vou continuar comentando as observações do nobre Senador Jarbas Passari
nho sobre as posições filosóficas e doutrinárias da Oposição e, particularmen
te, do meu Partido, o PMDB. S. Ex• entrou no tema do intervencionismo, 
que deve ser objeto de uma definição partidária.~ um tema da maior impor
tância e deve ser objeto de definição bastante clara. Não é possível escamo
tear posições, nem deixar de ser honesto. Devo dizer c confesso quejâ não me 
recordo mais das observações de V. Ex• quando, enfim, divergiu que eu pu
desse ter posições pessoais um pouco diferentes das do Partido. Acho que 
posso ter, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não divergi. Disse que não sa
bia distinguir quando V. Ext falava em termos pessoais. Atê posso ter cometi
do uma indelicadeza e uma impolidez quando disse que fora de V. Ex' e do 
Senador Fr;mco Montoro, se o Partido de V. Ex.• não aceitasse a tese econô
mica estava mal servido. Isso foi uma impolidez. Por isso que disse que via 
com dificuldade como distinguir. Não neguei que V. Ex• pudesse fazê-lo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ)- Não concordo, ab-
solutarnente. O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Mas o nobre Senador Roberto 

Saturnino, devo eu agora dizer, toda ocasíão que externa um ponto de vista 
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Posso trazer para V. Ex• dados concre- pessoal faz questão de salientar ... 

tos a esse respeito. Trarei amanhã esses dados. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Absolutamente não 
concordo, acho que a informação de V. Ex• não é verdadeira, é falha. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - A minha informação é verdadeira. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- A V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Não. Da tribuna quando fala. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Falo da tribuna. 

0 sr. Franco Montoro (PMDB _ SP) _Permite v. Ex• um aparte? Ê O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Pelo menos S. Ex•, repetidas ve-
exatarnente o dado objetivo do Banço Mundial. zes, tem feito-isso aqui. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Acabei de ler ore
latório do Banco Mundial. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - O Banco Mundial acaba de 
publicar o relatório de 1979; seleciona 13 países a respeito da diferença entre 
os lO% mais ricos e os 40% mais pobres. Essa diferença é de 7 vezes os Esta
dos Unidos; 5 vezes a Suécia e 4 vezes a Inglaterra; no Brasil, é 28 vezes. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- E tem crescido, 
nobre Senador. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - O Brasil é o país que tem a 
maior diferença, é o de pior situação dentre aqueles arrolados pelO Banco 
Mundial. Estâ aí a resposta objetiva à afirmação inexata. otimista. irrealista 
e, por isso, não conforme à necessidade do País c ao interesse do GOverno. 
Acho que serve mal ao Governo aquele que acha que a situação é boa, porque 
o Governo vai ter que manter o que estâ ar. Ê predso alterar e muito; é preci
so redistribuir de forma efetiva a renda no País. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Permito. Agradece
ria que fosse breve. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Tenho dois aspectos, mas fica
rei num só que é de ordem pessoal. Não entendi exatame:nte a colocação do 

V CU o .JRIUiS::t ... - a::tõ:~•auoaov \ .. .._..,. 

ve, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Não digo que, vez 
por outra, tenha esquecido de fazer, mas procuro ter esta preocupação. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ê verdade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Sobre este ponto a 
posição do meu Partido, segundo o meu entendimento pelos documentos que 
li, das discussões das quais participei, não é um Partido socialista, não é um 
partido que defenda ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu não disse isso! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nem eu estou di
zendo que V. Ex• disse, quero deixar bastante claro. 

O Sr.JarbasPassarinho (PDS- PA)-lô que as idéias de V. Ex• são in
termediárias; as dO Deputado Alceu são nitidamente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Exatamente. Mas o 
nosso Partido não é, nosso Partido não defende o regime socialista na sua 
acepção conhecida. Mas também o nosso Partido não ê tão conti"ârio à tarefa 
do planejamento quanto parece ser o Governo pela palavra do seu Ministro 
do Planejamento. Leio aqui. .. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Senador, não queria 
interiompê-Io mais,~. Mas o que o Ministro do Planejamento disse que eu li
~o tenho o privilégio de receber, com a presteza com que V. Ex• o teril, o li-

do planejamento quanto parece ser a Governo pela palavra do seu Ministro 
'- ....,'---~-----""- T ~:~ ~..,,; 
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vro do plenajamento, por exemplo, eu não tenho o livro que V. Ex• tem em 
mãos, vou pedir- no jornal é que o Ministro nega admitir um planejamento 
centralizado. ~ completamente diferente de planejar. S. Ex• não faz plano 
como fazem as sociedades socialistas, que é o planejamento centralizado. 
Esta a interpretação honesta que dou. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- A interpretação ho
nesta que dou é que o Ministro nega o planejamento de âmbito nacional; S. 
Ex" só acredita no planejamento regional. 

O Sr. Jarbas Passarlnho (PDS- PA)- Não. Perdão. Eu não diriaque 
o Ministro disse isso. 

O SR. ROBERTO SATVRNINO (PMDB - RJ)- Leio palavras do 
Ministro Delfim Netto, respondendo à questão do Debatedor diz o Ministro: 

••o planejamento é uma prática muito pouco eficaz." 

Diz o Ministro: 

.. Para a economia como um todo o planejamento é uma ilu-
são." 

Refere-se, S. Ex", ao III PND como tendo sido, propositadamente uma 
declaração de intenções. Refere-se S. Ex•, ainda, a uma passagem curiosa dele 
com o então Governador Adhemar de Barros; ele, jovem economista, quando 
tendo perguntado ao então Governador Adhemar de Barros por que ê que ele 
faria aquele plano que estava ali? E o Governador respondeu, com muita sa
bedoria, segunclo se depreende do relato do Ministro Delfim Netto, respon
deu o Dr. Adhemar: H_ I h! rapaz, porque o primeiro trouxa que passa aqui 
eu dou o livro para ele e fica todo mundo convencido de que estã tudo ,plane
jade". Esta é a concepção de planejamento do Ministro Delfim Netto, ~~o é a 
nossa. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Também não é a do Ministro. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Na Escola Superior de Guerra. 

O SR. ROBERTO SATVRNINO (PMDB- RJ)- Mas, é o pensa-
mento do Ministro Delfim Netto. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Era o pensamento do Governa
dor Adhemar de Barros. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- "O planejamento é 
uma prAtica muito pouco eficaz". uo planejamento, para a economia, como 
um todo é uma ilusão''. É esta a passagem esclarecedora do diálogo mantido 
entre ele e o então Governador Adhem.ar de Barros._ 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Pois não! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• não concorda que para a econo
mia, como um todo, nós cairíamos no socialismo e chegaríamos realmente, a 
uma ilusão? 

O SR. ROBERTO SATVRNINO (PMDB- RJ)- Não. Absoluta
mente! E o próprio Governo que·.·. Ex", hoje defende, jã fez r 1 

.... .,ejamentos. 
O I PND e o II PND foram planos nacionais. Planos indicativos,... 'aro, mas 
exatamente o estabelecimento dessas metas, Senador José Lin-'3, é que é a 
orientação geral da economia. Quer dizer, hâ um certo comp1·ometirnento 
com aquelas metas e, naturalmente, a atividade econômica e a a\o > adminis
trativa do Governo se orientam para ã consecução. Podem não ser atingidas 
as metas, mas hã uma orientação. Na medida em que o III PND nega estâ 
orientação, então caímos na filosofia delfiniana, que é a negação do planeja
mento, que é o desco,mpromisso total com qualquer plano. 

0 4)r. José Lins (PDS- CE)- A economia como um todo, nobre Sena
dor, ··.t1v· 've evidentemente todo o setor privado. Então, V. Ex• há de convir 
que ,ai:i2. "'lS · .disfarçavelmente ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)-: E planeja-se para o 
setor p.-i.vado, Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - ... na totalização do-planejamento, por
tanto no próprio socialismo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ)- Planeja-se para o 
setor privado, é óbvio que sim. Aí V. Ex• estã querendo fazer uma confusão 
entre o planejamento totalitário e o planejamento dem_ocrático. 

O Sr. José Llns (PDS - CE) - V. Ex• não tem razão na crítica. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- É a distinção que 
fázemos. V. Ex"estã querendo confundir as coisas que distinguimos perfeita
mente. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Desculpe-me V. Ex•, mas a confusão foi 
feita por V. Ex" mesmo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se me permite? V. Ex• 
estã sendo muito injusto quando faz ilações, o que aliás não é do estilo de V. 
Ex•, estou surpreendido. Quando o Ministro cita este episódio, que é uma ca
ricatura, V. Ex" imediatamente declara que ele está não só endossando a po
sição do ex-Governador Adhemar de Barros, como dizendo que este exemplo 
significaria o seu pensamento doutrinário. Entendi sempre, e repito, que a po
sição do Ministro é de admitir o que V. Ex• certamente ãdmite ejã disse ainda 
há pouco: que as metas não se cumprem, que os planos septenais, os planos 
das próprias áreas socialistas, sentem-se frustrados muitas vezes porque há 
fatores variados que acabam colocando todas aquelas metas em xeque. Ele 
então fugiu de quantificar; não fugiu do planejamento. Quando V. Ex• diz 
orientação geral, é verdade; ele fugiu aperias de quantificar . 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador, vai 
V. Ex• me desculpar, mas eu acho que é da essência do planejamento fixar ai~ 
gumas metas e, essas metas são mais para orientar a ação administrativa do 
que propriamente até para serem cumpridas. A meta é exatamente a explici
tação de uma política. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Mas, as metas de natureza geral 
estão fixadas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Não! 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Por exemplo: quanto devemos 
crescer? Que tipo de pressão de novos empregos devemos receber por ano? 
Está lã escrito no III PND: um milhão e meio de empregos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ)- Nobre Senador o 
III PND é absolutamente vago, propositadamente vago e não reflete outra 
coisa senão a posição do Ministro Delfim quando diz: "o planejamento é 
uma prática muito pouco eficaz", .. 0 planejamento é uma ilusão." E conta a 
historinha. Se fosse só a histori~ha_mas é ahistorinha cercad~ de todas essas 
circunstâncias. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Senador, não vou mais 
interroinpê-lo mas, permita-me que depois voltemos, em outra oportunidade, 
ao tema. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB -, RJ) - Mais, ainda, no 
tema do intervencionismo, é preciso ficar bastante claro: o nosso Partido ad~ 
voga o intervencionismo de uma forma bastante pragmática, naqueles setores 
onde por circunstâncias ligadas à Segurança Nacional, e ligadas à deficiên~ 
cia do capital privado nacional, é necessãrio a intervenção do Estado. E, nós 
mais do que ninguém, a Oposição, O PMDB tem insistido na necessidade de 
se discutir uma política econônüca que fixe, que determine as áreas, a área de 
ação governamental, as áreas de ação da economia privada, as áreas onde é 
cabível a intervenção do Governo, ·as áreas onde não é cabível essa inter
venção. Nós temos cobrado do GovernO a definição dessa política. Ainda há 
pouco tempo, recordo~me que em uin debate com o Senador Milton Cabral 
nós chegamos até a um entendimento. a um acordo sobre a necessidade dessa 
explicitação. Agora, nós não somos absolutamente favoráveis, por exemplo, 
a que o Estado do Kuwait compre 25% do patrimônio de um dos maiores 
grupos privados nacionais, o grtipo Monteiro Aranha. Absolutamente somos 
contrários a isso. É preciso ficar bem claro. O que não se dá com o Governo, 
porque essa operação foi aplaudida pelo Ministro Delfim Netto, como sendo 
muito favorável. Somos contra o Estado do Kuwait comprar ações de e:rriore~ 
sa privada nacional. Para nós ê operação condenável. 

Somos contra, por exemplo, à operação de privatização dessa empresa 
ASA lá de Pernambuco, a empresa de alumínio, que em primeiro lugar, favo
receu a uma empresa, a uma companhia multinacional; em segundo lugar -
e aí eu pediria até informações detalhadas ao Líder Passarinho - parece que 
foi oercada de bastantes vantagens, na medida em que se separou a empresa.:_ 
diz-se até jornalisticamente- numa asa branca e numa asa negra. Teria sido 
vendida ao Kuwait a asa branca e teria ficado o Governo com a asa negra, 
com todo o seu passivo. A operações desse gênero somos contrários, clara
mente. A operações do gênero·de compnrde ações do Banco do Brasil de em
presas de motel no Nordeste brasileiro, somos absolutamente contrãrios. 
Essa operação que foi noticiã.da e não foi explicada. E novamente aproveito 
para pedir ao Senador Jarbas Passarinho uma explicação. V. Ex• ainda me 
deve uma explicação do caso da Vale, mas acresceria, agora, esta outra. Quais 
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as razões que motivaram o Banco do Brasil a transformar em ações, a com
prar um crédito das empresas Motêis Quatro Rodas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu espero que a minha cüvida 
seja administrávei. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Espero tanto quan· 
to V. Ex', em nome do interesse nacional. Enfim, são operações que não en· 
tendemos; talvez tenham alguma ligaç.ão com o problema dos novos canais de 
televisão. Mas isto ninguém sabe. Nós gostaríamos de que esse assunto fosse 
esclarecido. A operações desse gênero, efetiva e definitivamente, nós somos 
contrârios. --:-:-:-

~~~~-~~ 

Agora, a presença do Estado no setor siderúrgico, no setor de energia 
elétrica, no setot de tecnologia de po~ta, de computador, nós achamos que 
é uma necessidade. Ela resultou não de nenhuri13. ideologia governamental 
porque ela se efetivou durante a permanência de governos que se·dizem e que 
são efetivamente favoráveis à filosofia liberal, mas por força do interesse na
cional, por força das circunstâncias da deficiência do capital privado nacio
nal. Por consegUinte nós somos a favor da presença do Estado, definida em 
tais setores. Assim vamos discutir quais são esses setores, varitosjogar isso no 
grande debate nacional. Agora, devemos criticar e condenar essas operações 
que se poderiam chamar de atípicas, mas que, de tanto se repetirem, são ope-
rações estranhas que passam a se tornar quase rotina; porque a cada semana 
se tem notícia, pelos jornais, da efetivação. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Passam atipicas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) -Passam atipicas. 
O nobre Líder Senador Jarbas Passãrinho, criticou as nossas ponde-

rações a respeito do contingenciamento das importações dizendo que não é 
Possível mais contingenciar à luz da composição da pauta de importaÇões do 
,Brasil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex• que eu esclareça 
melhor o meu pensamento? Como V. Ex• falou em contingenciamento, e foi 
quem o falou, outros falaram de uma maneira que me pareceu menos apro
priada, eu, ao analisar a pauta, procurei supérflu. s e onde seria um contin
genciamento indiscutível em favoT nosso, e pedi ao Banco do Brasil o dttalha
mento da pauta. Não enc9'nttando os supérfluos, onde desde logo se P'ldesse 
fazer a ação de contenção; ·conclui que, a fazer-se dentro daquela pa' .tta que 
só cresceu 5% do ano passado pa'ra cá, exceto petróleo, nós cairíamor. naquilo 
que V. Ex• considera muito pior a:inda, que é a recessão econômica. Foi essa a. 
colocação que fiz. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nós vamos entrar 
na recessão, se eu tiver tempo. 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, o conceito de supérfluo é um conceito 
que também é relativo. Ele varia de acordo com a realidade do País, varia de 
acordo com. o cerceamento a que a economia do País estâ submetida. Por 
exemplo, determinados bens de capital, determinados equipamentos sofisti
cados que são importados e que pod~;:riam ser substituídos por equipamentos 
de fabricação nacional menos sofisticados, a meu ver, numa situação grave 
como a que o País se encontra, pode ser calssificada, e dever ser classificada 
como supérfluo. O que existe af é uma questão de informação. Tenho tam
bém as minhas informações por canais diversos, diferentes dos de V. Ex•~ mas 
tenho. Eles apontam que existem áinda superfluidades importadas e muitas, 
que poderiam sofrer uma restrição. E digo, mais, Senador Jarbas Passarinho, 
acho que o Govc;rno, neste ponto como em alguns outros, àcabou por con· 
cardar com a Oposição. O Governo está fazendo um continge:ncia,mento, 
apenas de uma forma velada, é a famosa operação tartaruga da CÂ€EX. 
Mas está fazendo, por que? Porque encoritrou ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -RS) - Encontrou o que fazer. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- ... Agora isso pode
ria ser feito de uma forma mais sistemâtica, mais explícita, eu diria até- vai 
me perdoar V. Ex•- mais honesta. Lembro-me aí dos idos de 1946, 1947. 
quando o País atraVessou uma crise cambial grãvc c se implantou a CEXIM 
- talvez o Senador Tancredo Neves possa até nos dar subsídios valiosos 
sobre isso. Foi uma solução temporária. A CEXIM acabou produzidno cor
rupção e acabou sendo extinta. Para aquele momento, para colocar o País em 
situação de superar a cdse cambial, foi uma solução válida, foi uma solução 
eficaz, contingenciaram-se as importações c o Pais superou sua cri,;-e cambial. 
Acho que isto está sendo feito de forma velada. Eu não vou diZer que haja 
corrupção na CACEX porque respeito muito o Dr. Benedito, ê um homem 
por quem tenho o maior respeito, e talvez pela presença dele ê: que não esteja 
havendo corrupção, mas quando se faz o contingenciame.nto não pela via ad-

ministrativa, clara e legal, mas por uma via de operação tartaruga, pode ha
ver um grau de corrupção muito maior. O fato é que acho que pode haver 
contingenciamento e isto ê um recurso que a economia do País deve usar em 
momentos de gravidade, em momentos que a situação determinar. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS - AL) - V. Ex• me permite, nobre Sena
dor? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Pois não. 
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- A propósito de contingenciamen

to, estou de acordo com .V. Ex• Há menos de um mês estive em São Paulo, na 
Delegação de Senadores, e lá, em conversa com o Dr. Osvaldo Palma, ilustre 
Secretãrio do Governador Paulo Maiuf, alguém lembrou que o Presidente Fi
guefredo acabara de inaugurar, em Sobradinho, uma usina - parecC~me que 
a primeira· uSina de Sobradinho --usina de fabricação russa. Achei estranho 
·e perguntei ão Dr. Osvald-O Palma se a indústria paUlista não seria capaz de 
fabricar uma usina igual à russa, das mesmas dimensões, das mesmas pro~ 
porções. O Dr. Osvaldo Palma garantiu que não havia dúvida de que a indús
tria paulista podia fabricar usinás pára lâ e para Itaipu. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Pelo pouco conhe
cimento que tenha, muito menor~ muito niais modesto. mais inexpressivo do 
que o do Dr. Palma, mas pelas informações que tenho, confirmo inteiramente 
essa afirmação. Realmente, no c'ampo da energia elétrica, no campo indus
trial de um modo geral, acho que se importam equipamentos sofisticados que 
poderiam ser fabricados no País, ou com uma ligeira modificação de projetas. 
Daí a importância que temos ressaltado muito, de se desenvolverem as em
presas de engenharia de projetas nacionais, porque são as empresas que vão 
ter conhecimento profundo do que se pode fabricar aqui dentro e vão especi
ficar, nos seus projetas, equipamentos que podem ser produzidos no País. E: 
possível, é perfeitamente possível se cortar, e se cortar substancialmente, algo 
significativo nas importações de equipamentos em geral. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador Roberto Satur
nino, permita, para entrar exatamente nessa questão, e com tristeza minha, 
discordar. quer do meu cOlega de Bancada, quer de V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Veja V. Ex• que 
não ê só na Oposição que hã discordância ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, a diferença é que nós. da 
Bancada da Maioria, volta e meia nos sentamos na Bancada da Minoria e 
com ela concordamos; a recíproca jarriais é verdadeira. Esta é que é a dife
rença. Mas eu vejo com muita tranqUilidade o meu colega sentar lã~ porque 
isso é eventual. Agora, relativamente a este ponto, nObre Senador, eu não 
creio- e V. Ex' foi membro dos mais eficientes da Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Acordo Nuclear - qUe o Brasil esteja, no momento, em con· 
dições de produzir as usinas de geração de eletricidade. Eu duvido que esteja. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Estã, nobre Sena
dor. y_, Ex• vai me permitir um instante. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Quanto a barragens, eu não te
nho dúvida alguma; a tecnologia é das melhores do mundo. Agora, quanto à 
produção de usinas, eu tenho graves dúvidas a respeito da concordância de 
V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)-Se V. Ex• se referir 
a usinas termoelétricas, eu concordo com V. Exf. O Brasil não tem experiência 
de produção de equipamentos de turbina para a geração de termoeletricida· 
de; mas turbinas hidrelétricas, como é o caso de Sobradinho, o Brasil tem tec
nologia das melhores do mundo. Então, a substituição, neste caso, é perfeita~ 
mente possível. Agora, turbinas a vapor, turbinas de geração termoelétrica, aí 
eu estou de acordo com V. Ex'; este País é um País de tradição hidrelétrica. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Nobre Senador, eu estive três 
anos da minha vida na PETROBRÁS. Naquela altura, tudo o que se fazia em 
tecnologia de perfuração era importado. A natureza não faz saltos, e não se 
podem queimar etapas em determinados assuntos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Hã quanto tempo? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Isso era 1960. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Hã vinte anos 
atrãs ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Hoje, produzimos praticamente 
97% de todos oS itens, no Brasil. Então, conseguimos dentro do tempo, pro
gredir. Mas, não tenho notfcia de uma hidrelétrica nossa com produção de 
equij>amento nacional, atê aquelas que es(3.o construídas, em construção, ... 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- V. Ex• vai medes- discurso de S. Ex•, o Líder do Governo, como V. Ex• o faz agora sobre os as
culpar, mas equipamentos para usinas hidrelétricas, nós fabricamos no Bra- pectos econômicos, com o maior brilho. Muito obrigado a V. Ex• 
si!. 

O Sr. Jarbos Passarinho (PDS - PA) -Turbinas de 600 mil KW? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- V. Ex• vai medes
culpar, mas vamos ouvir os fabricantes de equipamentos ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Gostaria de ouvir. Também p<f' 
deria ter outro aspecto de colocação: se hoje eu decidisse fechar a usina de 
Volta Redonda para comprar o aço japonês, por exemplo, V. Ex• sabe que eu 
compraria por preço mais barato. Seria o caso? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Aí vamos entrar na 
questão do custo da divisa, que~ um campo muito mais complicado. Aí, en
tra a questão do custo social, do custo verdadeiro. O fato ê que estamos an
gustiados com o problema do balanço de pagamento e com uma ociosidade 
da nossa indústria de bens de capital. Então, é hora de casar as duas coisas e 
procurar fazer o que fOr possível dentro dO País. E é possível fazer muito mai~ 
do que tem sido feito. Esta é a tese que estamos defendendo. 

O Sr. José Llns (PDS- CE)- Permite um aparte, nobre Senador? (As
sentimento do orador.)- Nobre Senador Roberto Saturnino, V. Ex• sabe,-é 
certam"ente tem acompanhado. como homem interessado nos problemas eco~ 
nômicos do Pais, como têm sido conduzidas as compras relaciOnadas com ·a 
instalação de grandes indústrias e mesmo das hidrelétricas do Pais. Esses pro· 
jetos têm sido analisados, circunstanciadamente, de modo a que se fabrique 
no Pais tudo o que é possível fabricar aqui. Mas é muito importante, na an.áli~ 
se que V. Ex• está fazendo, observarmos que, a partir de 1974. as importações 
brasileiras- como observei ainda durante o discurso do nob:r;e Líder Jarbas 
Passarinho- cresceram praticamente por conta da compra de petróleo. Bas~ 
ta que V. Ex• analise os dados relacionados pelo próprio Banco Central, entre 
1974 e 1979. V. Ex• sabe que nós tivemos duas safras ruins e a pauta de ali~ 
mentos sofreu realmente um acréscimo de cerca de l bilhão de dólares para I 
bilhão e meio. entre 1974 e 1979. Na pauta de matérias·primas, permaneceu a 
cifra de 5 bilhões e 600 aproximadamente, para 5 bilhões e 900; na pauta de 
bens de capital, de 3 bilhões e 100 para 3 bilhões e 900. Mas V. Ex• há de con
vir, portanto, que apenas no que tange ao petróleo, nós passamos de 1,9 em 
74, para 6,7 em 79. O que significa isso? Que o País importa cada vez menos, 
que o Pais está praticamente contingenciando, porque se nós paramos em 
quantidade de dólares, evidentemente, nós reduzimos as importações cm to~ 
nelagem, em quantidade de bens, porque a inflação externa foi imei:J.sa. V. Ex• 
sabe que as nossas importações do ano passado para este ano, permanecendo 
no mesmo volume, ainda teriam um acréscimo de cerca de 30% no volume de 
dólares. Este é um ponto impórtante a ser considerado e que mostra que o 
País está seguindo exatamente isto que V. Ex• diz que é importante, que é o 
contigenciarD.ento, ou a redução, ao máximo, das importações. 

O SR. ROBERTO SA TURNINO (PMDB - RJ)- Eu é que agradeço 
o aparte de V. Ex• e aguardo, como todos nós, o pronunciamento de V. Ex•, 
em nome do Partido Popular. 

Vou encerrar as minhas palavras por força de limitação do tempo. Diria 
apenas que me faltou alinhar ainda algumas considerações sobre o problema 
da recessão e da inflação, maS como o nobre Líder J arbas Passarinho ficou de 
retornar à tribuna para continUar as suas observações. sua resposta às críticas 
oposicionistas, também me reserv:o o Qir.eit9 de.:v.oJt~r a esta tribuna, não só 
para treplicar ao discurso de S. Ex•, como para continuar as observações que 
vinha fazendo, mas que ficaram falhas no que tange ao problema da recessão 
e da inflação. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobreS<>
nador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Lê o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um Papa que já proclamou que "sobre reta conceito da propriedade pri
vada .. : recafuma hipoteca SOCial", não poderia deixar de definir, como o fez 
na Favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, que ·~a Igreja dos pobres não quer 
seíVir àquilo que causa as tensões e faz explodir a luta entre os homens". E 
nessa mesma oportunidade, eXorta que se deve fazer tudo para que desapareça 
o abismo que separa os ucxcessivamente ricos, pouco numerosos, da grande 
multidão dos pobres. daqueles que vivem na miséria ... para que este abismo 
não aumente mas diminua, para que se tenda à igualdade social... a fim de 
que a distribuição injusta dos bens ceda lugar à uma distribuição mais justa". 

Em São Paulo, falando sobre a persp~ctiva históric:a da missão da Igreja, 
que "olha o homem em sua situação concreta, encarnado no mundo de hoje", 
proclama que a sua mensagem ê de .. paz e de justa ordem social". 

Mostra o grande papel politico da Igreja, quando ela, proclamando o 
Evangelho, "Procura também obter, sem por isso abandonar o seu papel es· 
pecífico de evangelização, que todos os aspectos da vida social, onde se maD.i
festa a injustiça, sofram unia transformação para a justiça ... E condena, cla
ramente, o capitalismo liberal quando, "no domínio ..da distribuição dos bens, 
se confia unicamente nas leis econômicas do crescimento e do maior lucro; 
quando os recursos do progresso tocam apenas marginalmente ou não tocam 
em absoluto as vastas camadas da população; quando e enquanto persiste um 
abismo profundo entre uma minoria muito grande de ricos de um lado, e a 
maioria dos que vivem na necessidade e na miséria, de outro lado". E de logo 
condena a violência, .. seja quando procura manter os privilégios de alguns, 
seja quando tenta impor as transformações necessárias". · 

João Paulo II não fica. aliás, no genérico, mas especifica, mesmo, que ~•a 
primeira e fundamental preocupação de todos e de cada um, homens de go~ 

O SR. ROBERTOSATU!{NINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador, o vemo, políticos, dirige•!•• de sindicatos e donos de empresa, deve ser esta: 
caso do petróleo rióS ~os. Cliséutir em oportunidade própria. Mas; devo di- dar trabalho a todos". E que, como lembra, ''quantos sofrimentos, quantas 
zer a V. Ex• que quando nós advogamos o contigenciamento, advogamos, in~ angústias e misérias não causa o desemprego". E acrescenta outras reivin'di
clusi:ve, o contingenciamcnto das importações do petróleo. Achamos que, cações concretas. do dia a dia, como ~·que as condições de trabalho sejam as 
fora o petróleo~ ainda é possível economizar, talvez, ai, inclusive nas viagens máis possíveis, que se aperfeiçoe a Previdência Social'', ou que se ajuste o sa
internacionais, economizar aí um total de um bilhão de dóla!es por ano, que é lârio uaté o ponto em que s~ p~ssa dizer que o trabalhador participa real e 
coisa muito importante; porque a simples equalização da nossa balança de eqUitativamente da riqueza, para cuja criação de contribui solidariamente na 
pagamentos seria uma grande conquista, que lamentavelm_ente_,~ apesar~ de etnpresa,. na._profissão e na economia nacional". 
anunciada aos quatro ventos este ano, não vai ser conseguida~ 'V amos ficar No Recife, afirmou que a "terra é do homem porque ao homem Deus 
com um hiato, e um hiato muito grande. confiou e, por seu trabalho, a domina". Acentue-se que isso foi dito no Nor-

Apertar as importações ainda é possível. Apertar as importações de pe~ deste, onde, segundo o Banco Mundial, 70% de suas terras encontram-se sem 
tróleo também é possível. E mais: é possível fazer isso tudo sem cair t;~a reces~ utilização e, ao mesmo tempo, existem milhões de agricultores com pouca ou 
são, porque exatamente o contigenciamento da importação, por exemplo, no nenhuma terra. 
setor de equipa:nentos, vai dar o ens~jo a qu~ a ~ndústria nac}onal en~re e~ . "SãO esses. sobretudo, aqueles que, segundo João Paulo II, .. enfrentam 
atividade mais mtensa e, por consegumtc, ao mves de produzir reces~ao vai, situa~es particularmente dolorosas de marginalização - penúria, subali
ao _contrário, _contrabalançar qu~lquer outro vetar, outra força recesstva que mentação, insalubridade, analfabetismo e insegurança". Como muito bem 
se mtroduz at para combater a mflação. . .1 lembra Sua Santidade invocando a ·~oaudium et Spes" "a terra é dom de 

Por conseguinte, o contingenciamento não conduz à recess~~;. aO"""l;on- Deus, dom que Ele faz a todos os seres humanos, home~s e mulheres", não 
trári?, o conti.ngenciamento serve para balancear qualquer posstbdtdade de sendo lícito, portanto, ••porque não é segundo o desígnio de Deus, gerir este 
medtda recesSJva. . . dom de modo tal que os seus benefícios aproveitem só a alguns poucos, fican~ 

O Sr.· Gilvan Rocha (PP- SE)- (Com assentimento do orador) Seret do os outros, a imensa maioria, excluídos". 
extremamente breve, nobre Senador. Peço desc~lpas ~o nobre Senador, ~ar Assumindo a Igreja o papel de defensora .da imensa maioria que se vê 
entrar no ~m do seu discurso para uma declaraçao :áp1da, quem~ parece tmM condenada .. a uma situação de carência, de pobreza e de marginalização", 
portante. E que o Partido Popular não recebe em JUlgado as críhcas à Opo- apenas unão quer orriitir~se quando se trata de fazer que a vida humana se 
sição brasileira feitas pelei Líder do Governo ~ pre~ende responder· Eu estava torne éaOa vez mais humana e de conscientizar para que tudo aquilo que 
inscrito e desejo apenas realçar que o nosso silenctQ ~~a. aparente. Estávamos compõe esta mesma vida corre:;ponda a uma verdadeira dignidade do ho~ 
esperando oportunidade de falar para responder pohttcamente aspectos do mem". 
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Para tranquilidade nossa, a pregacã;o do Papa, nessa peregrinação ao 
nosso País, corresponde, ~atamente, a que vem sendo feita, entre nós, por 
Dom Helder Cãmaia, como tantos outros pªMés 'do Brasil e, esp~almente., 
no Nordeste. E,. mais que isso: vem sendo corporificada pela ação prática de 
padres, irmãs e leigos cristãos que, por igual, optaram pela causa dos pobres. 
É que como todos que ~creditamos que o. ve~dadeiro caminho da paz passa 
pelo da justiça social, são fiéis à Rerum Novall'm de Leão XIII, à Mater et 
Magistra de João XXJJI e à Populorum Progressio de Paulo VI. 

Recordando o Vaticano II, João Paulo II condena o abuso da liberdade 
de alguns que limita simultaneamente a liberdade dos uque sofrem notórias 
carências e se vêem empurrados para condições de ulterior misqia ~ indigên~ 
cia". 

Como ele enfatiza, .. no que diz respeito aos bens de primeira necessidade 
- alimento, vestuário, habitação, assistência médico~social, instrução de ba~ 
se, formação profissional, transporte, informáção, possibilidade de se dis~ 
trair, vidt< religiosa- impõem-se que: não haja estratos sociaiS privilegiados. 
Que entre os ambientes urbanos e aMbientes rurais não se verifiquem desi· 
gualdades clall)orosas, e, quando estas se criam, haja uma pronta aplicaçã'o 
dos meios adequados para que sejam eliminadas Ou reduzidas até onde for 
possível". 

Vai inais loqge o Sumo Pontifico, quando defende que "aos trabalhado
res da terra, como aos demais trabalhadores, não podem ser negados, por ne
nhum pretexto, o direito de participação e comunhão, com senso de respon· 
sabilidade, na vida das empresas e nas organizações destinadas a definir e sal
vaguardar os seus interesses e mesmo na árdua e perigosa caminhada rumo à 
indispensável transformação das estruturas da vida econômica, sempre em fa~ 
vor do homem". 

Nesse mesmo sentido, já havia proclamado, em São Paulo, "que é ~~'? 
importante que todos os protagonistas da vida econômica tenham a posstbilt· 
dade efetiva de partipaç~o livre e ativamente da elaboração e do control~ ~as 
decisões que lhes dizem respeito, em todos os níveis", sem esquecer"~ dtrelto 
dos trabalhadores de se reunirem em associações livres, com a finahdade de 
fazerem ouvir a sua voz, de defender os seus interesses". 

Sua Santidade considera a defesa de tudo isso como evangelização, que 
.. não seria aontPieta se não levasse em conta as relações que existem entre a 
mensagem e a vida pessoal e social do homem, _entre_ o mandamento~~ a~or 
ao próximo que sofre c passa necessidade e as s1tuaçoes concretas de lDJUshça 
a combater, e de justiça e de paz a instaurar". 

A presença e a mensagem do Papa João Paulo II no Brasil, vem reforçar 
assim de maneira significativa, a ação pastoral da Igreja, no que ela tem de 
mais avançada e até ousada. 

Aliás, o primeiro discurso papal que pode ser considerado essencialmen
tO_:polttico- o proferido-no Palácio do Planalto- faz colocações que já vale~ 
ram incriminações de toda espécie quando feitas já anteriormente, por um 
Dom Paulo Arns, no Sul do País, ou por um pom Helder Câmara, no Nor~ 
deste. E, entanto, são reafirmações que seguem, rigorosamente, a irrenunciá
v-el linha social da Igreja, tão claramente assenta na uPopulorum Progrcssio" 
e, mais recentemente: em MedeÍlin e Puebla- onde se disse por exemplo, quê 
"nossa conduta social é parte integrante de nosso seguimento de Cristo". 

É que se a sua missão tem cunho eminentemente religioso nem por isso 
ela se aparta do homem como um todo, com seus valores culturais, sua convi
vência social e mesmo suas necessidades terrenas. Daí ter João Paulo II acen
tuado a necessidade da participação responsável de toda pessoa na vida co
munitária e social, preconizando, mesmo "as reformas indispensáveis à salva
guarda e à promoção dos valores sem os quais não pode prosperar nenhuma 
liOciedade digna desSe nome, isto ~. reformas que visem à uma sociedade m;:tís 
justa e sempre mais de acordo com a dignidade de toda a pessoa humana". 

Como nós todos temos defendido, Sua Santidade mostra que elas estão a 
exigir decisão e coragem parà que outros não as busquem recorrendo "avio
lência e à direta ou indireta supressão dos direitos e liberdades fundamentais 
inspiráveis da dignidade humana". É que como diria em Mínas Gerais, .. não 
se constrói uma sociedade que mereça o título de humana, desrespeitando e, 
pior ainda, destruindo a liberdade humana, negando aos indivíduos as liber
dades mais fundamentais". 

Já no seu primeiro pronunciamento no aeroporto de Brasília, o Papa pe
dia a Deus qUe ajudasse o Brasil ua construir um convívio social exemplar, 
superando desequilíbrios e desigualdades, na justiça e na concórdia, com luci
dez e coragem, sem choques nem rupturas". 

Num País em que falta quase tudo à maioria da população - eri1 que a 
nossa grande doença é a fome, com odiosa concentração de renda e proprie
dade, milhões de agricultorC!i sem terra e outros tantos desempregados, políti~ 
ca salariã.l qUCtiega aos tia5ãThã-dOtes-irsatisfaçã-o de-muitas- de-suas-necessi
dades básicas, 20 milhões com renda inferior ao salãriO rilinlmo - subnu-

trição t:rônica que·nos dá o mais alto índice de mortalidade infantil do conti
nente sul-americano, 20 milhões de deficientes mentais, sete milhões de 
·crfanç~~CJltre 7 e 14 anos sem acesso às escol_as~ 15 milhões de adultos analfa
betos,? milhões morando em favelas e mocamb-os, 40 milhões sem luz elétri
ca, 65 mllhões sem água encanada, 25 milhões de menores abandonados, 
'leVando...:os !) meridicância, ao crime e à prostituiÇão -João Paulo II não se 
arl-eceiou de exortar o respeito aos direitos fundamentais, de toda pessoa hu
mana, em que todos, C()m liberdade e eqUidade, tenham "a suficiência de bens 
indispensáveis para a prQpria realização integral". 

Como mostra muito bem o nosso grande Pastor, cabe à Igreja- dentro 
desse conceito abrangente do homem, espírito e corpo- "proclamar e defen~ 
der tais direitos", convidando "todos os homens de boa-vontade e de estirou~ 
lar os seus filhos ao respeito e cultivo desses direitos: direito à vida, à segu~ 
rança, ao trabalho, à moradia, à saúde,·à educação, à expressão religiosa pri
vada e pública, à participação etc". 

No Rio de Janeiro, orando para que houvesse ~·menos diferenças entre 
õ~~sileiros no ·que se refere ao progresso e ao bern...es.tar,. às oportunidades. 
diante dos bens da cultura e da civilização e as possibilidades de encontrar 
trabalho digno, ter saúde e instrução, educar os filhos". João Paulo II chegou 
a convidar às famílias onde nada falta, '"a distribuir o que lhes sobra e que 
pertence a quem não tem". 

E não se esqueceria de enfatizar que, entre as ameaças que pesam sobre a 
familia em geral, .. algumas dessas são· de ordem social e prendem~se às con
dições subumanas de habitação, higiene, saúde, educação em que se encon~ 
tr.am milhões de famílias no interior do país e em periferias das grandes cida· 
des, por força do desemprego ou dos salãrios insuficientes". 

COmo se vê Dom.Helder, ou Dom José Maria Pires, ou Dpm Marcelo 
Cavalheiro, para Só citarmos alguns da área tão sofrida do Nordeste, estão 
certos quando, como nós outros que militamos na oposição brasileira, lutam 
·por '"uma transformação de estruturas políticas, sociais e econômicas ••agora 
$~cl~mada, em frente ao Pfesidente da República, no próprio Palácio do Pia-· 
Jíalto, pelo Santo.,Papa João Paulo II. 

Ein boa hora, pois os bispos do Brasil convidaram Sua Santidade para 
empreender essa peregrinação missionária· qUe coloca em seus devidos ter~· 
mos a ação pâstoral da Igreja- que, como ele deixou claro em sua I • missa 
no Btasil, é também sócio-política. E, sobretudo, serve de incentivo ao com
portamento de todos nós que, como João Paulo II, acreditam que, pelos ca
minhos da liberdade e das reformas sociais, .. a Nação há de superar os obstá~ 
culos que for encontrando na sua caminhada histórica, rumo a um amanhã 
melhor". (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar, 
designo para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1980 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n• 59, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 511, 
.;!e 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos c trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

2 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1980 

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n9 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1?1'1~0), que au~oriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos c setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo -

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1980 

Votação, em turno_ único, do Projeto de Resolução n9 61, de 1980 (apre
sentado pe!a Comissão d~ Economia como_ç_QnçlJJs_ãq_d_~-~~_u-~~~~~ ~9_5f?, 
de 198n), que autoriza a Prefeitura MU.Iikipal de Ponta Grossa (PR) a elC:Val-
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em CrS 154.660.329,77 (cento e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

4 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaval (PR) a elevar em 
CrS 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 5!8, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidade. 

5 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
ein CrS 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 64, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 19-80 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da C omissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 65, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Par_ecer n9 523, 
de 1980), que autoriZa o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
Çr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e 
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

8 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 66, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 525, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriZa: ·o- Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo ·externo no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de !980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

10 

REQUERIMENTO N• 178, DE 1980 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
.. declaração de Manaus", emitida por ocasião da Oitava Conferência Nacio~ 
na! da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

11 
REQUERIMENTO N• 185, DE 1980 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n9 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, 
§ I •; 670, caput; e 674 e seu parâgrafo único da Consolidação das Leis do 
Trabalho - aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I • de maio de 1943 -
e dã outras providências. 

12 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 36, DE 1979 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o seguro de 
acidente do trabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modifican
do a Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e de
termina outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 402, de 1980, da Comissão 
- de Constituiçâo e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ encerrada a sessão. 

( Levanta·se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE ECONOMIA 

II• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), 
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 1980 

Ãs dezesseis horas do dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oiten
ta, na Sala de reuniões do Anexo B, presentes os Srs. Senadoret:i'Roberto Sa
turnino, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Marcos Freiie, Bernar
dino Viana, Orestes Quércia, José Lins e José Richa, reúne~se a Comi~São de 
Economia. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Srs. Senadores Arnon 
de Mello, Jessé Freire, Milton Cabral, Benedito Canelas, Luiz Cavalcante, 
Teotônio Vilela e Pedro Simon. 

Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos, passando-se à apreciação das matérias constantes da 
pauta: 

que seja autorizado o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
CrS 25.128.667.776,82, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Uns, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente, 
uma vez que o Sr. Senador Luiz Cavalcante se encontrava impossibilitado de 
comparecer à reunião. 

Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 

Mensagem n• 122/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Biguaçu, (SC), a elevar em 
CrS 2.147.859,20, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 

Mensagem n9 93/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à Mensagem n"' 123/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis~ro da Fazenda, para 
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que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR), a elevar Mensagem n9 128/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
em CrS 214.400.000,00, o montante de sua dívida ~onsolidada. aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 

Relator: Senador José Richa. que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São José (SC), a elevar em 
Parecer. favorável, concluindo por apresentar Um Projeto de Resolução. CrS 22.671.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Conclusão: aprovação do parecer. Relator: Senador Bernardino Viana. 
Mensagem n9 126/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para Conclusão: aprovação do parecer. 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR), a elevar em M 9 129180 Do s p 'd te d R 'bl" b 1 d • 
Cr$ 112.334.989,83, o montante de sua dívida consolidada. ensagem" - r. resl en a epu !ca, su me en O a 

Relator: Senador José Richa. ii3Provação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
lque seja autorizada a_ Prefeitura Munícipal de São Paulo (SP), a elevar em 

Parecer: favorável, concluindo por apreS(;D.iar um Projeto de 'Resoluç_ão. ~Cr$ 1.738.247.416,64, o montante de sua dívida consolidada. 
Conclusão: aprovação do parecer. Relator: Senador Orestes Quércia. 
Mensagem n9 127/80 ~Do Sr. Presidente da República, submetendo à Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para Conclusão: aprovaÇão do parecer. 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR), a elevar cm São adiados os seguintes projetas: PLS n9 29/80, PLS n9 169/79 c PLC n9 
CrS 154.660.329,77, o montante de sua dívida consolidada. 81(77. 

Relator: Senador José Richa. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis-
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. co Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
Conclusão: aprovação do parecer. lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Lide r 

Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
Josi!l Richa 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Satumino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPUlAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Mendes Canale 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Mlchiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marco& Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ.i.O E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
19-Vice·Presidente: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de la Rocque 
2. Helvidio Nunes 
3. Josó Sarney 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moocyr Dalla 
S. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. Lázaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
S. Paulo Srossard 
6. franco Montara 

Suplentes 

1. Lonoir Vargas 
2. Jollo Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Terça~feira 5 3431 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bemordino Viana 
José Lins 

Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Derzi 

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 

Líder 

Henrique Santillo 

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL - (COF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presicosnte: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Lázaro Barbozo 

Titulares 

1, Jessé Freire 
2. Josó Sarney 
3. Passos Pôrto 
4. Saldanha Cerzi 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

1 . Itamar franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 
-4. Mauro Benevides 

Suplentes 

1. Jos6 Guiomard 
2. Tarso Outra 
3. Benedito Canelas 
-4. Moacyr Dalla 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

Assistente: Lecla Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
lo• ai: Sala "Ruy Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tootônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvldio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José Lins 3. Benedito Ferreira 

.4. Jessó Freire 4. Vicente Vuolo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. Jose§ Richa 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 30S 2. Teot6nio Vilela 2. Orestes Quérc:ia 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 

Lot:al: Sola "ClóviS BeviTócqua'' - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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A~si$hmfe: Francisco Guilherme Thee~ Ribeiro - Ramal 306 
Reuniõe~: Quartas-feiras, às 10:30 horas 1. Franco Montoro 1. Nelson Carneiro 
local: Sala do Anexo B - RamtJI 442 2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 

3. Jaison Barreto 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 

(9 membro!-) Assistente: loila leivas Ferro Costa - Ramal 497 

Agosto de 1980 

1. Paulo Brossord 1. Marcos Freire 
2. Nelson Camelro 2. Mouro Benevides 
3. Itamar Franco 3. loite Chaves 
4. Jos6 Richa 
.5. Amaral Peixoto 

Reuniões: Quintas-feiras, bs 11100 horas 6. Tancredo Neves 

COMPOSIÇÃO 

Presldente1 Jollo Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magolh~es 

Tltulorft Suplentes 

1. João Calmon 
2. Torso Dutr(:l 
3, Jutahy Mogc::~lhãfJs 
4. Aloysio Choves 
5. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michiles 

1 . Adc::~lberto Sena 
2. Evelósio Vieira 
3, Franco Montoro 

1. Josélins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorgo Kalume 
4. Pedro Pedrossian 

1. Marcas Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sérgio da fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas 
locoh Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice·Presldonte1 Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Amon de Mello 
3. Lomanto Júnior 
4. Affon10 Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canole 

1. Cunha Lima 
2. Tancrodo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Bonevides 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de la Rocque 
3. Jessé Freire 
-4. José Sarnoy 
5. Milton Cabral 
6. Josó Gulomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lózaro Barboza 
4. José Rlcha 

Auistentth Carlos Guilherme Fonseca - R:omal 676 
Reuniões: Quintas.foiras, às 9r30 horas 
locah Sala "Clóvis Bevllácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice·Presldente1 Lenoir Vergas 

Titulares Supl,entos 

1. Lenoir Vergas 1. Jutahy Mogalh6es 
2. Holvidlo Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jen6 Freire 3. Eunice Mlchiles 
4. Moocyr Dallo 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de La Rocque 
6. Aloysio Choves 

local: Solo "Clóvis Bovilócqua11 
- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amon de Mollo 
Vite·Presidento: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavolcante 1. Affonso Camorgo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Mogalh6es 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

Assistente: Carlos da Fonseca Brog<:l - Ramal 675 
Reuniões: Quartos-feiras, às 1 1:00 horas 
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Michiles - Ramal 484 

COMISSÃO Ot REOAÇÃO - (CR) 
(5 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vk:e-Presidonte: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outro 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. Josll Sarnoy 

1. Dirceu Cardo$0 1 . Hugo Romos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Maria Therezo Magalhães Motta - Ramal 134' 
Reuni6oSl Quintas·feiras, às 12100 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua11 

- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
l?~Vice..Presidente1 Saldanha Derzi 
29•Vice·Presldentel Lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vorgas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloyaio Choves 
2. Pedro Pedrouian 
3. Henrique de la Rocuque 
4. Jos4 Gulomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 

Assistente* Cdndldo Hippertt - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quant~s·feiros, tis 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -~amais 621• 716 

COMISSÃO OE SAUDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Gllvan Rocha 
Vice-Presidente1 Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1, Lomonto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard ~ 

1. Gilvan Racho 1. José Rlc::ha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sono 
3. Jaison Barreto 

Assistento1 Lida ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões1 Quintas-feiras, às 10130 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 • 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre,ídento: Jorge Kalume 
Vi~Presidento, ,Mouro S.nevid" 

Titulares SuplentOl 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevldes 1. Cunha Lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 

3. Orestes Quérda 

Assistente: Carlos da fonst~ca Braga - Ramal 67~ 
Reunii5es: Quortas·feiras, às 9l30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro CQrreiro 
Vice·Presidenter Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Henrique de La Rocque 2. Pedro Pedrouian 
3. Bernardino VIana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 



Agosto de 1980 

1. Evondro Carreira 1. Orelfes Quórcia 
2. Humberto Lucena 2. Evolósio Vieira 
3. lcizoro Barbozo 

Assiltento: Leilo Loivos Forro Costa - Romol .497 
ReuniõtiiS: Quintos-feiras, Os 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS - (CT), 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente, Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

Titulares 

1. Benedito Ferreira 
2. Vicenbl Voolo 
3. Pedro Pedrossion 
.4. Affonso Comargo 

1. Evondro Carreiro 
2. lcizaro Barbozo 
3. Orestes Quércia 

Suplentes 

1. Passos Pórto 
2. lomanfo Júnior 
3. Alberto Silva 

1. leite Chaves 
2. Agenor Maria 

Assistente: Leila leiva.s Ferro Costa - Ramal .497 
Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 ~oras 
Local: Sola "Ruy Barbosa" -Anexo 11 -

Ramais621 e716 

SERVIÇO DE COMISSCíES PERMANENTES 

Terça-feira 5 3433 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE 
INQUÉRITO 

Comissões Tomporórios 

Chef&: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11- T6rreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comi~sões Temporârios para Proiotos do Congresso Nacig. 
na! 
2) Comissões Temporórias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissao Mista do Projeto de Lei Orçamentório (art. 90 do 
Regimento Comum) 

AssistentM de Comissões: Horoldo Pereira Fernan~ -
Ramal 674; Cleide Maria B. f. Cru:t- Ramol598; Mauro Lo
pes de Sei - Ramal 310. 

HORA.RIO DAS REUNICíES DAS COMISSCíES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

'-!ORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA 
Ramal- 621 

C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 623 

10,00 
CLÓVIS BEVJLÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

C.A.R. GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 621 

LEOA 
Ramal- 623 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. 
ANEXO "B" 

S~RGIO 
RUY BARBOSA Ramal- 484 

09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 
Ramal- 621 

C,D.F. RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 623 RUY BARBOSA 
10,00 10,30 c.s. L~DA 

ANEXO "B" 
Ramal- 621 

C. A. 
Ramal 484 SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.l.S. LEI LA 
ANEXO "B" 

Ramal- 623 

10,30 C.E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal 442 

12,00 C. R. 
MARIA 

Ramal- 623 THEREZA 

C.R.E. 
RUY BARBOSA 

'CÂNDIDO 
Ramal- 621 

1h00 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 
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ANO XXXV- N• 080 QUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 1980 -BRASfLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 106• SESSÃO, EM 6 DE AGOSTO DE 1980 

I .I- ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

-No 190/80 (ii• 327/80, na origem), reíerente ao Projeto de Lei 
n'i' 12/80-CN, que altera dispositivos da Lei n9 5.821. de 10 de novembro 
de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forçãs 
Armadas, e dã outras _providências. (Projeto que se transforriioLi na lei 
no 6.814, de 5-8-80.) 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo pro
vimento depende de sua prévi'a aquiescência: 

-No 189/80 (no 325/80, na origem), referente à escolha do Senhor 
Lindolfo Leopoldo Collor, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re-. 
pública Unida da Tanzânia. 

1.2.2- Aviso do Sr. Ministro de Estado dos Transportes 

No 69 (GM), de informações daquele Ministério acerca do Projeto de 
Lei do Senado n9 303/77, de autoria do Senador Saldanha Derzi, que in~ 
clui na relação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação o 
trecho Campo Grande-Maracaju-Ponta Porã, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

1.2.3 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n9 271/75, que dispõe sobre a inscrição 
dos funcionários mi.uiicipai!ijunto ao INPS. (Redação do vencido para o 
primeiro turno regimental.) 

-Projeto de Lei do Senado n• 31/80, que altera a redação de dispo
sitivos da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965, que instituí o Código Eleito
ral. (Red-ação final.) 

-Emenda oferecida ao Projeto de Lei do Senado n9 235/79, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 
In& -

1.2.4 -Leitura de Projetos 

Projeto de Lei do Senado n• 178/80, de autoria do Sr. Senador Fran
co Montoro, que considera crime o exercício ilegal da engenharia, arquite-
tura ou agronomia. ,-__ -

Projeto de Lei do Senado n• 179/80, de autoria do Sr. Senador Ores
tes Quércia, que assegura salário igual ao do dispensado ao empregado. 
contratado para substituí~lo. 

1.2.5 - Requerimento 

- N9 312(80,,de autoria do Sr. Senador Lenoir Vargas solicitando a 
anexação do Projeto de Lei do Senado n• 331 j79, ao Projeto de Lei da Câ
mara no 82/79. 

1.2.6 - Leitura de resolução 

- N9 62, de 1980, que cria Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apurar as cá usas relacionadas com a rotatividade de mão-de-obra no País, 
face da execução do sistema do Fundo de Gai;intia do Tempo de Serviço. 

1.2. 7 - Comunicação da Pre~idência 

Recebimento do Ofício n'l 122/80, do Prefeito Municipal de Naviraf 
(MS), solicitando a retificação da Resolução n9 40/78, que autoriza aPre
feitura Municipal de Naviraí (MS) a elevar em Cr$ 30.000.152,95 (trinta 
milhões, cento e cinqüenta e dois cruzeiros e noventa e cinco centavos) o 
-montante de sua" díVida consolidada interna. 

1.2.8- Comunicações das Lideranças do PMDB e do PDT no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados 

- De substituições de membros em Comissões Mistas. 

1.2.9- Discursos do Expediente 

SENADOR LVIZ CAVALCANTE- Pesquisa de opinião pública 
divulgada pela Secretaria de ComunicaçãO Social da PresidênCia da Re
pública para se saber o que se pensa do Presidente da República, do Mi
nistério, da democracia e de outras questões políticas. 

SENADOR VALDON VARJÃO- Quadro da situação em que se 
encontra a população nordestina, observado por S. Ex•, por ocasião de re
cente viagem empreendida a Estados daquela região. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Observações colhidas por S. Ex• 
em visita realizada ao garimPo de Serra Pelada, no Estado do Pará. 

SENADOR JARDAS PASSARINHO- Reparos sobre a interpre
tação dada por órgão da imprensa paulista, a respeito de gestos de S. Ex• 
em recente sessão do Congresso. 

SENA DOR LEITE CHAVES - A reforma agrãria como solução 
para o problema dos bóías-frias existentes no País. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Conclusões do XVIII Con
gresso Nacional dos Jornalistas Profissionais, recentemente realizado em 
Brasília. 
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SENADOR ROBERTO SATURNINO- Improcedência de noti
ciário veiculado em órgãos da Imprensa, envolvendo S. Ex• 

1.3- ORDEJ\1 DO DIA 

-Projeto de Resolução nQ 59/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 
e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Usam da palavra os Srs. Senadores Dirceu Cardoso, José 
Lins e Leite Chaves. -

1.4-DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FRANCO MONTORO - Atua!idade sócio-econômica 
do País. 

1.5- ORDEM DO DIA _(Continuação) 

- Projeto de ResoluçãÕ n9 59 J80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 
e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n• 60/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiroS) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 6!/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ponta Grossa (PR) a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cin
qüenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove 
cruzeiros e setenta e sete centavos) o montarite de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n• 62/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento .e doze mi· 
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros 
e oitenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resoiução n'>' 63/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Largo (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e 
quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 64/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu (SC) a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução nQ 65/80, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e 
vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentás e setenta e 
seis cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 66/80, que autoriza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a realizar operaÇ-ão de empréstimo externo, no valor 
de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à Compa· 
nhia do Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 67 j80, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de 
US$ 63)000,000.00 (sessenta e tr~s milhões de dólares norte-americanos), 

para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Pro
dutores Rurais. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n• 178/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da "declaração de 
Manaus'', emitida por ocasião da Oitava Conferência Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Requerimento nQ 185/80, de autoria do Sr. Senador Raimundo Pa
rente, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado n• 370/79, de sua autoria, que altera os artigos 654, § I•; 670, ca
jJut; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943- e dã outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 
- · -Projeto de Lei do Senado n• 36/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do 
INPS, ao empregado doméstico, modificando a Lei n• 6.376, de 19 de ou
tubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determina outras providên
cias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.6- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA (Continuação) 

SENADOR MURILO BADARIJ- Resposta ao discurso do orador 
que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR PAULO BROSSARD - Aprovação, por decurso de 
prazo, pelo Congresso Nacional, de projeto de lei que define a situação 
jurídica do estrangeiro. 

SENADOR MAURO BENEV/DES- Instalação, em Fortaleza, do 
II Congresso Hispânico Luso American-o de Psiquiatria e do III Congres
so Brasileiro de Alcoolismo e Drogas. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso pronunciado pelo 
Presidente do IBC no Centro do Comércio de Café de Paranaguã-PR. 

SENADOR CUNHA LIMA- 395• aniversãrio do Estado da Paraí
ba e da cidade de João Pessoa. Gravidade dos problemas sóciO
econômicos paraibanos. 

SENADOR MARCOS FREIRE- 20• aniversãrio de falecimento do 
poeta Carlos Pena Filho. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENC!A 

-Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 
Resolução n• 57, de 1980. 

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

2-ATOS DO PRESIDENTE 

- N•s 31 a 33, de 1980. 

3- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

-Ata da reunião da Comissão Delíberatíva. 

4 _:MESA DIRETORA 

5- LlDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COM!SSÚES PERMANENTES 

ATA DA 106~ SESSÃO, EM 6 DE AGOSTO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. NILO COELHO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Jarbas· Passari
nho - Alexandre Costa -:- los~ S;:u::n~y ~ Bern~r~ino Viana - Helvídio 
Nunes- Almir Pinto- José Lins- Aienor Maria__.:. Úil}arte Mariz- Cunha 
Lima - Aderbal Jurema .- Nilo Coelho - João Lúcio - Luiz Cavalcante 

Lourival Baptista - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Moacyr Dalla -

Itamar Franco - Franco Montoro - Orestes Quércia - José Caixeta -
I:Ienrique S<:intillo- Lâzaro Barboza- Valdon Varjão- Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Jaison Barreto -
Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com· 
parecimento de 35 Srs. Senadores. f:Iavendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 
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O Sr. 1'?-Sec_retário procederá à leitura do Expediente, 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N• 190/80 (n• 327 f80, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei n• 12, de 1980-CN, que altera dispositivos da Lei n• 5.821, de 10 de no· 
vembro de 1972. que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das 
Forças Armadas, e dâ outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n' 6.814, de 5 de agosto de 1980). 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescênCia· 

MENSAGEM 
N• 189, de 1980 (n' 325/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 ,(item III) da Constituição, tenho a 

honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esçolha, que desejo 
fazer, do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Br~sil junto 
a República Unida da Tanzânia, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto nO? 
71.534, de 12 de dezemoro de 1972. 

Os méritos do Ministro Lindolfo Leoooldo Collor, 40e me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, c.onstam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 4 de agosto de 1980. - João Figueiredo. 
INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Ministro Lindolfo Leopoldo Collor 

Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 7 de junho de 1931. 
Curso de Preparação à Carreira de Diploinata,- Instituto Rio Bran
co. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio Branco. 
"Master of Arts" (Política), Universidade de Nova York. 
Cônsul de Terceira Classe, 10 de dezembro de 1954. 
Segundo Secretário, merec1mento, 9 de junho de 1960. 
Primeiro Secretârio, merecimento, 27 de julho de 1965. 
Conselheiro, merecimento, J9 de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 10 de novembro de l975. 
Auxiliar do Secretãrio:-Gera1, 1956. - -
A~istente do Chefe da Divisão- do Pessoal, 1963. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Planejamento Político, 
1963. 
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 1974. 
México, Terceiro SecrC:tii[icÇW57 j59. 
Buenos Aires, Terceiro Secretãiio, 1959/60. 
Buenos· Aires, Segundo Secretário, 1960. 
Quito, Segundo Secretário, 1960/62. 
Quito, Encarregado de Negócios, 1961 e 1962. 
Bangkok, Segundo Secretário, 1964/65. 
Bangkok, Encarregado de Negócios, 1964. 
Bangkok, Primeiro Secretário, 1965. 
Bonn, Primeiro Secretário, 196.5/67. 
Rabat, Primeiro Secretário, 1966. 
Bonn, Encarregado de NegócióS;-1966. 
Moscou, Primeiro Secretário, 1967/70. 
Nova York, ONU, Conselheiro, 1974/75. 
Bogotá, Ministro-conselheiro, 1976/77. 
Bogotá, Encarregado,. de Negócios, 1978. 
Chicago, CônsUICGeral, 1978/80. 
Festival Internacional de Cinema, Mar del Plata, 1960 (representan
te). 
Comissão de Exame do FinanciamentO à Exportação de Material 
Ferroviário parã a Atgentina, 1963 (representanre do Ministério das 
Relações Exteriores). 
Reunião da JuntaExecutiva, Fundo lntçrnacional de Socorro à In-
fância, Bangkok, 1964 (representante). ~~ ~- -

Comissão de Elaboração das Instruções para a Delegação do Brasil 
à XI Se"ão da Assemoléia Geral da ONU. Nova Vork. 1956 
(membro). 
Missão Especial às solenirlades da posse do Presidente dos Estados 
Unidos Mexicanos, 1958 (membro). 
SessãO Brasileira na Reunião da Comissão Mista Brasil-Equador, 
1963 (memoro). 
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Bélgica, Bruxelas, 1974 
(membro). 
Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacio
nal Privado, Panamá, 1975 (membro). 
Assembléia Preparatória da Federação lnteramericana do Algodão, 
Bogotá, Coldmbia, 1978 (chefe). 
À disposição da Missão Especial da Polônia às solenidades da posse 
dO' Presidente da Repúolica, 1956. 
Professor de Política Internacional no Curso de Preparação à Car
reira de Diplornata,.InstitHto Rio Branco, 1963. 
À disposição da Presidência da Repúolica, 1971 f 1973. 

9 Ministro Lindolfo Leopoldo Collor se encontra nesta data no exercí
cio de sUas funções de Cônsul·Geral do BrasH em Chicago, Estados Unidos 
da América. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em de de 1980. 
- Lúcio Pires de Amorim, Chefe, SHbstituto, da Divisão do Pessoal. 

A VISO DO MINISTRO ~DOS TRANSPORTES 

NO? 069/GM •. de 5 do corrente, ericaminh~ndo informações daquele Mi
nistério acerca do .Projeto de Lei do Senado n9 303, de 19?7, de autoria do Se-
nador Saldanha DerZi, que inclui na relação descritiva daS Rodovias do Pia
no Nacional de Viação o treCho Campo Grande-Maracaju-Ponta Porão, no 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

(À Comissão de Transportes. Comunicações e Obras Públicas.) 

PARECERES 

PARECER N• 580, DE !980 
Da CoiniSsão -de Redação 

Redacão do vencido para o primeiro turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n• 271, de 1975. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a·redação do vencido para o primeiro turno regi
mental do Projeto de Lei do Senado n• 271, de 1975, que dispõe soore a ins
crição dos funcionários municipais junto ao INPS. 

Sala das Comissões, 4 de agosto de 1980. -Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi, Relator - Murilo Badar6. 

ANEXO AO PARECER N• 580, DE 1980 

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

O Congresso Nacional decreta: 

Art !O? Os funcionários das Prefeituras Municipais cujo sistema previ
denciário próprio tenha sido extinto poderão computar o período referente à 
filiação sob regime especial, bem como o do interregno entre a extinção e o 
ingressO na Previdência Social, desde que sejam recolhidas ao Instituto Na
cional de Previdência Social - INPS as contribuições correspondentes. 

§ 19 Para efeito de recolhimento das contribuições referentes ao perío
do em que o funcionáriõ tChha estado vinculado a sistema previdenciãrio mu
nicipal, poderão ser celebrados convênios entre as respectivas municipalida
des e o INPS. 

§ 2'1 Em caso de não se celebrarem convêniOs, como preVisto no pará
grafo anterior, assistirá ao funcionário municipal o direito de efetuar o reco
lhimento das contribuições. 

Art. 29 O Poder Exeçu~ivo regulamentará esta Lei dentro de 90 (noven-
ta) dias, contados da data d.e sua publicação. · 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na: data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECER N• 581, DE 1980 
Da Comissão de Redatão 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 31, de 1980. 

Relator: Senador Murilo Badaró 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n• 31, 
de 1980, que altera a redação de dispositivos da Lei n• 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que institui o Código Eleitoral. 

Sala das Comissões, 4 de agosto de 1980. -Adalberto Sena, Presidente 
- Murilo Badaró, Relator - Saldaoha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 581, DE 1980 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1980, que al
tera dispositivos da Lei n9 4. 737, de IS de julho de 1965, que institui o 
Código Eleitoral. · 

O Corigr~sso Nacional decreta: 

Art. I' A Lei n•4.737, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Art. 250. Nas eleições gerais de âmbito estadual ou nacional, 
as estações de radiodifusão e televisão de qualquer potência, inclusi· 
ve as de propriedade da União, Estados, Territórios ou Municípios, 
reservarão, nos 60 (sessenta) dias anteriores à antevéspera do pleito, 
2 (duas) horas diárias para a propaganda eleitoral gratuita, sendo I 
(uma) delas à noite, entre 20 (vinte) e 23 (vinte e três) horas, confor
me instruções, providências e fiscalização da Justiça Eleitoral, para 
o efetivo cumprimento do preceituado neste artigo. 

§ f'i' Nas eleições de âmbito municipal, as emissoras reserva· 
rào., nos 30 (trinta) dias anteriores à antevéspera do pleito, 1 (uma 
hora diária, sendo 30 (trinta) -minutos à noite, entre 20 (vinte) e 23 
(viilte e três) horas, para ã. propaganda gratuita. 

§ 2'9 Desde que haja concordância de todos os Partidos e emis· 
soras de rádio c televisão, poderá ser adotado qualquer outro cri
tério na distribuição dos horários, que deverá ser previamente co· 
municado à Justiça Eleitoral. 

§ J9 O horário não utilizado por qualquer Partido será redis.. 
tribuído aos demais, vedada cessão ou transferência. 

§ 4• As estações de rádio e televisão ficam obrigadas a divul
gar, gratuitamente, comunicados da Justiça Eleitoral até o máximo 
de !5 (quinze) minutos, entre as 18 (dezoito) e as 22 (vinte e duas) 
horas, nos 30 (trinta) dias que precederem o pleito. 

Art. 252. Da propaganda partidária gratuita participarão 
apenas os representantes dos Partidos, devidamente credenciados, 
candidatos ou não. 

Art. 253, Não depende de censura prêvia a propaganda parti
dária ou eleitoral feita através do rádio ou da televisão, responden
do o Partido e o seu representante, solidariamente, pelos excessos 
cometidos. 

Art. 254. Fora dos horários de propaganda gratuita é proibi
do, nos 10 (dez) dias que precederem as eleições, a realização de pro
paganda eleitoral através do rádio e da televisão, salvo a transmi&
são direta de comicio público realizado em local permitido pela au
toridade competente. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se a Lei n• 6.339, de I• de julho de 1976, o Decreto-lei 

nq 1.538, de 14 de abril de 1977, e demais disposições em contrário. 

PARECER N• 58Z, DE 1980 

Da Comissão de Redação sobre a emenda oferecida ao Projeto de 
Lei do Senado n9 235, de 1979, que-acrescenta parágrafo único ao art. 
30 da Lei n• 6.354, de 2 de setembro de 1976. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

O Projeto constou da Ordem do Dia, para discussão em segundo turno, 
nos termos da redação do vencido constante do Parecer n9422, de 1980. Volta 
agora a esta Comissão para apreciação da emenda de redação apresentada, 
em Plenârio, pelo nobre Senador Hugo Ramos. 

A Lei n~ 6.354, de 2 de setembro de 1976, disciplina o exercício d<J. ativi
dade não só do atleta profissional, mas especificamente do atleta profissiOnal 

de futebol, e suas relações com o empregador ou associação desportiva, con~ 
forme está expresso em suas ementa: "dispõe sobre as relações de trabalho do 
atleta profissional de futebol e dá outras providências". 

O art. 19 da referida Lei, ao estabelecer as condições para que uma asso
ciação desportiva seja considerada empregador, deixa bem claro que toda a 
Lei se refere ao atleta profissional de futebol: 

.. Art. 19 Considera-se empregador a associação desportiva 
que, mediante qualquer modalidade de remuneração, se utilize dos 
serviços de atletas profissionais de futebol. na forma definida nesta 
Lei." 

A emenda ora apresentada pretende incluir a palavra uprofissional" 
após a palavra .. atleta", constante do parâgrafo que o Projeto visa acrescen· 
tar ao art. 30 daquela Lei. 

Apesar de vários dispositivos da Lei citarem simplesmente o atleta, não 
se pode negar que esteja se referindo especificamente ao atleta profissional de 
futebol. Seria, portanto, o caso de se alterar todos aqueles dispositivos da Lei, 
o que, evidentemente não é necessário. 

Sendo assim, somos pela rejeição da emenda. 
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1980. - Adalberto Sena, Presidente 

- Saldanha Derzi, Relator - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo éoelho)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. l'i'-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DÓ SENADO N• 178, DE 1980 
Considera crime o exercicio ilegal da engenharia, arquitetura ou 

agronomia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 255 do Código Penal (Decreto-lei n• 2.848, de 7 de de

zembro de 1940, com as alterações posteriores) passa a constituir paiãgrafo 
único do art. 254~ 

Art. 29 O art. 255 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

Exercício ilegal da engenharia, arquitetura ou agr.onomia 

''Art. 255. Exercer a profissão de engenheiro, arquiteto ou 
agrônomo, sem estar legalmente habilitado: 

Pena: detenção, até dois anos". 

Art. 39 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

1. Este projeto constitui resposta ao apelo formulado pela Federação 
das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São 
Paulo, em ofício datado de 20 de maio p. findo. 

Nesse documento, salienta a Federação que a atividade desenvolvida por 
engenheiros, arquitetos e agrônomos .. exerce preponderante influência no 
meio social brasileiro, principalmente nos dias atuais onde o fenômeno da ur· 
banização e da rápida escalada do desenvolvimento econômico-politico
social passam a ocupar posição de destaque e preocupação cm todas as cama
das da sociedade". 

Por isso - continuam as alegações da Federação - mister se faz que a 
legislação existente seja ap.equada às contingências atuais, a fim de que o tra· 
balho do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo "seja oferecido em segu
rança e dentro de técnicas compatíveis com a realidade em que vivemos". 

Para atingir tal meta, entende a Federação ser de vital importância que a 
atividade ilegal na área dessas profissões constitua crime e não mera contra
venção. 

Para fundamentar melhor sua pretensão, a Federação anexa ao seu ofi
cio cópia do expediente dirigido ao Ministério da Justiça, em II de dezembro 
de 1978, cópia de trabalho publicado pelo Dr. José Carlos de Lima Nogueira 
na Revista de Informação Legislativa do Senado~ bem como fundamentando 
estudos elaborados pelo jurista Dr. Inocêncio A. Bâptista, a respeito do art. 
47 da Lei das Contravenções Penais, que pune o exercício ilegal de profissão 
ou atividade. 

2. O art. 47 da Lei das Contravenções Penais tem a seguinte redação: 

''Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anun
ciar que a, exerce, sem preencher as condições a que por lei estâ su· 
bordinado o seu exercício: 

Pena: prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de 
mil cruzeiros a dez mil cruzeiros." 
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Esse ilícito estã inserido no capítulo que trata das contravenções relati
vas à organização do trabalho. 

3. O assunto já tinha sido objeto de proposição governamental (Proje
to de Lei O'l L457, de 1973, que inseria diversas alterações no novo Código 
Penal- Decreto-lei n• !.004, de 21 de outubro de 1969). Essa proposição go
Yernamental sugeria a seguinte redação para o art. 284. sob o nomemjuris de 
exercício ilegal de engenharia ou arquitetura: 

.. Art. 284. Exercer, sem estar legalmente habilitado, a profis
são de engenheiro ou arquiteto: 

Pena - detenção, até dois anos." 

Na exposição de motivos que acompanhou a Mensagem Presidencial ao 
Congresso, encaminhando o projeto, dizia o Sr. Ministro da Justiça: 

"22- O projeto aproveita o artigo 284 para definir o delito de 
.. Exercício ilegal da engenharia ou arquitetura". Essa infração pe
nal, que, na legislação vigente, constitui apenas a- ContraVenção de 
exercício ilegal de profissão ou atividade, é elevada à categoria de 
crime, dentre os de perigo comum, dada a acentuada relevância que 
o exercício regular de tais profissões assume em nosso meio." 

4. O projeto se rende à argumentação desenvolvida pelos juristas que 
estudaram o assunto e às razões de conveniência invocadas pela Federação 
das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São 
Paulo e, para atingir o objetivo visado, se serve da mesma técnica adotada na 
elaboração do Projeto de Lei Governamental n9 1.457/-73-,.isto é, insere o 
novo ilícito penal no capítulo referente aos crimes de perigo comum. Para is
so, o crime definido no art. 255 (perigo de inundação) deixa de ser previsto 
em dispositivo autônomo, para o que passarã a ser expresso no parágrafo 
único que é acrescido ao art. 254, que cuida da inundação. Assim, abre-se a 
oportunidade a que o art. 255 defina o novo delito de exercício ilegal da enge
nharia, arquitetura e urbanismo. 

5. Como é sabido, o Projeto de Lei n"' 1.457 f73, ficou prejudicado por
que a Lei n"' 6.578, de 11 de outubro de 1978, revogou o Decreto-lei n"' 1.004, 
de 21 de outubro de 1969, que estatuía o novo_ Código Penal. 

Assim sendo, somente um projeto novo poderá inscrever no texto do vi
gente Código Penal dispositivo que transforme em crime a atual contra
venção de exercício ilegal das profissões citadas. B o que se pretende com este 
projeto. 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1980. - Franco Montoro. 

Inundação 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 

Art. 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade físi
ca ou o patrimônio de outrem: 

Pena- reclusão, de três a seis anos, e multa, de dois mil cruzeiros a dez 
mil cruzeiros, no caso de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no caso 
de culpa. 

Perigo de inundação 

Art. 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, 
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obs
táculo natural ou obra destinada a impedir inundação: · 

Pena- reclusão, de um a três anos, e multa, de mil a cinco mil cruzeiros. 

(À Comissão de Constituição e ·Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 179, DE 1980 

Assegura salário igual ao do dispensado ao empregado contrata
do para substituí-lo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A todo empregado admitido para o exercício da função de outro 
dispensado é assegurado o direito de perceber remuneração igual à do substi
tuído, exceto quanto às vantagens pessoais. 

Art. zc;. Esta lei entrará em viior na data de sua publicação. 
Art. 39 ~evogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto, como será percebido da simples leitura de seu texto, 
procura assegurar ao novo empregado, contratado para substituir outro dis
pensado, igualada igualdade salarial. 

Tal medida faz-se necessária par a impedir que, objetivando reduzir os 
salários, as empresas recorram a demissões em massa e contratações novas 
com salários menores. 

Esta é, aliás, uma prática constatada em muitas empresas, cabendo ao le
gislador evitá-la. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1980. - Orestes Quércia. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1"'-Secretãrio . 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 312, DE 1980 

Senhor Presidente. 
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão de Legislação Social, em 

reunião desta data, aprovou proposta de anexação do Projeto de Lei do Sena
don"' 331, de 1979, que '""indui o marido como dependente da segurada", ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 082, de 1979, qu'e Haltera à redação do Inciso· I e 
do §3', do art. 11 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a 
Lei Orgânica da Previdência Social", ora tramitando nesta Casa. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de 
estima e consideração.- Lenoir Vargas, Presidente, em exercício, da Comis
são de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido será publi
cado e incluído em Ordem _do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

E lido o seguinte 

Exm9 Senhor 
Senador LuiZ Viana 
DD. Presidente do Senado Federal 

Considerando que a instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço no Governo do Presidente Castello Branco, em concorrência com o regi
me vigente, alterou substancialmente a relação emPregado/empregador; 

considerando que os trabalhad_ores vêm pleiteando a alteração do novo 
sistema, visando a modificar "alguns tópicos considerados prejudiciais à clas
se, sobretudo no que tange à rotatividade de mão-de-obra; 

considerando que os empregadores estariam usando a rotatividade para 
reduzir seus custos de produção; 

considerando que as autoridades brasileiras, desde a instituição do regi
me do FGTS, têm estado atentas ao problema e se mostrando interessadas na 
sua solução; 

encaminhamos à mesa, nos termos do Art. 170, letra d, do regimento InM 
terno, a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 62, DE 1980 
Artigo_ único. E constituída Comissão Parlamentar de Inquérito, inte

grada por 9 (nove) membros, para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
apurar as causas relacionadas com a rotatividade de mão-de-obra no País, 
face da execução do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1980.- José Lins- Almir Pinto- Lo
manto Junior- Helvídio Nunes- Aloysio Chaves- Moacyr Da/la- Lenoir 
Vargas- Bernardino Viana- José Caixeta -Passos Pôrto- Joãõ Lúcio
Luiz Cavalcante - )orge Kalume - Gabriel Hermes - Aderbal Jurema -
Henrique ·de La Rocque - José Guiom"ard. - Lourival Baptista -
Murilo Badaró- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Milton Cabral
Amaral Fur/an - Saldanha Derzi -Benedito Canelas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O documento lido contém subs
critores em número suficiente para constituir, desde logo, Resolução do Sena
do, nos termos do art. 170, ua", do Regimento Interno. 

Serã publicado para que produza os devidos efeitos. 
Para a Comissão Parlamentar de Inquêrito, assim constituída, a Presi

dência fará, oportunamente, as designações, de acordo com as indicações que 
receber das Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu, do Pre
feito Municipal de Naviraí (MS), o Ofício n• 122/80, de 2 deju1ho, solicitan
do a retificaçào da Resolução n9 40, de 1978, desta Casa, que uautoriza a Pre-
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feitura Municipal de Navirai (MS) a elevar em CrS 30.000.152,95 (trinta mi
lhões, ce~Jto c cinqUenta e dois cruzeiros e noventa e cinco centavos) o mon~ 
:t.ante de sua dívida consolidada interna". 
~ - O expediente será encaminhado à 'co.mjssão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicações que 
serão lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

o fi cio n• 124 j80 

Senhor Presidente, 

Brasília, 6 de agosto de 1980 

As Lideranças dos Blocos Parlamentares do PMDB_ e PDT, de comum 
acordo, têm a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Õeputado Rober
to Freire foi üldicado para substituir o deputado Raymundo Urbano naCo
missão Mista incumbida do estudo e parecer sobre as Propostas de emendas à 
Constituição n•s 39 e 41, de 1980. 

Aproveitam a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.- Freitas Nobre, Líder do PMDB- Alceu Colla
res, Líder do PDT. 

Brasilia, 6 de agosto de 1980 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regtmento Comurr, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro
por a substituiçã9 dos nobres Srs. Senadores Itamar Franco e Henrique San
tillo, pelos nobres Srs. Senadores Adalberto Sena e Cunha Lima, na Comis
são Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n9s 39 e 41, de 1980, que "acrescentam artigos ao 
Título V - Das Disposições Gerais e Transitórías". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos dá mais alta estima 
e distinta consideração. - Mauro Benevides, Vice-Líder do PMDB, no 
ex.ercício, da Liderança. 

Brasília, 6 de agosto de 1980 

Senhor Presidente, 

Nos termos do__§ l"' do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de 
comunicar a V. Ex.', para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro
por a substituição do nobre Sr. Senador Adalberto Sena, pelo nobre Sr. Sena~ 
dor.Jaison Barreto, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará pa
recer sobre <).S Propostas de Emer~da à Constltuição n9s 39 e 41, de 1980,
que "acrescentam artígos ao título V - Das Disposições Gerais e Transi
tórias". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consideração. -_Mauro Benevides, vice-Iider do PMDB no exercício 
da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as substituições soli
citadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os jornais de sábado último publicaram o resultado de uma pesquisa re
velada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Os re
sultados, como vim.P$ todos, são altamente lisonjeiros para o Senhor Presi
dente João Figueiredo, mas são muito pouco lisonjeiros para o seu Ministério. 
A propósito disso, o jornalista Rubem de Azevedo Lima, na Folha de S. Pau
lo, de 4 do mês fluente, tece comentários que vou ler em parte, a começar df! 
pergunta que em meio seu trabalho ele lança. A pergunta é a seguinte: 

O Ministério, nomeado livremente pelo general Figueiredo, 
não é ãpontado como bode expiatório dos males que afligem os 
brasileiros? 

E, a seguir, ele responde: 

Evidentemente, se algum objetivo existia, na divulgação das ci
fras da pesquisa, não era o de criar novas tribulações para o PDS 
nem para o presidente da República. Numa das questões básicas da 
consulta - a popularidade minfsterfal - parece estar a solução da 
charada, pois ali se refletem as contradições internas existentes no 
governo e se sugere, discretamente, mas com todas as letras, a re
núncia coletiva dos ministros do general Figueiredo, atingidos, na 
mesma medida, pela descrença indiscriminada do povo. 

De minha parte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, levanto, também. a se
guinte pergunta: se o resultado da pesquisa tivesse sido inverso, isto é, se a 
atuação do Ministério tivesse recebido a aprovação dos entrevistados, ao pas
so Cj_ue o desempenho do Presidente Figueiredo tivesse sido reprovado pela 
maioria absoluta dos cinco mil e tantos inquiridos, o resultado da pesquisa te
ria sido revelado? Creio que não. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a meu ver, tem inteiro cabimento 
a pergunta do jornalista Rubem Azevedo Lima, pergunta que repito: "O Mi~ 
nistêrio não é apontado como bode expiatório dos males que afligem os bra
sileiros?'' 

Fica no ar a pergunta. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Valdon Varjão. 

O SR. V ALDON V ARJÀO (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e S_rs. Senadores: 

Era do meu desejo esperar que a Comissão de Assuntos Regionais se 
pronunciasse oficialmente para que, como um dos seus integrantes, fizesse o 
meu isolado pronunciamento, do que vi e percebi no Nordeste Brasileiro, 
quando ali estivemos. Entretanto, outros componentes, antes do relatório, já 
se fizeram ouvidos a respeito daquela missão. Assim, julgo oportuno dar o 
meu testemunho alertando os setores responsáveis para o drama daquele 
povo sofrido e praticamente esquecido, hoje se constituindo numa massa fa
minta, pois a calamidade está ass.olando o nosso querido Nordeste. 

-Sim, Sr. Presidente, é desolador e causa uma tristeza dolorosa presenciar 
uma Região tão grande do território brasileiro legada ao abandono de so
luções einergentes, apesar de se estraçalharem verbas polpudas, vultosas e 
substanciosas, em dotações de Fundo Perdido, oferecendo migalhas a certos 
segmentos sociais, mas sem se bu'SC-if uma solução, em termos racionais e 
abrangentes, que permita aos habitantes da área conviverem, em condições 
menos desfavoráveis, com ó fenôineno inevitável e persistente que é a seca. 

O que vimos em nossa observação foi o desespero invadindo lares, ades
crença passando a ser a companheira constante de cada um, e a esperança que 
jâ desapareceu de suas plantações começa a desaparecer também do coração 
de todos, pois nem mesmo do céu há prenúncio de socorro, e há boatos, dos 
mais pessimistas, de que a ausêricia de chuvas se prolongará por alguns anos, 
conforme pesquisa do Centro Técnico Aeroespacial, do Ministério da Aero
náutica, de São José dos Campos, hoje divulgado em toda a Região. 

O pior de tudo, Sr. Presidente, foi a dificuldade por nós encontrada para 
dialogar com as_ ~ítimas da seca. 

Desconfiado e deixando transparecer a revolta que traz na alma, o nor
destino até desafia a quem se diz componente de qualquer setor da adminis
tração pública, pois a simplicidade daquela gente sofrida até criou um tipo de 
distinção, para identificar a atilaÇão ·governamental na ârea, afirmando que 
existem dois tipos de governo no Nordeste: O governo que presta serviço e 
nunca se faz presente na hora oportuna, sendo o grande ausente nos períodos 
bons, como nos instantes calamitosos; e o governo que vende serviços, sem
pre presente na cobrança de taxas exorbitantes de juros, de impostos, de emo
lumentos, na majoração acentuada do preço da gasolina, impondo uma va
riada gama de siglas e denominações: Imposto sobre a Renda, ICM, INCRA, 
!PI, correio, água, luz, telefone, etc. etc. etc. Nunca perdoando, nem as mul~ 
tas, nos momentos mais críticos e difíceis, tal qual o agiota, usuário avarento 
e desumano. 

Ao lado deste panorama hostil, tambêm concorre para agravar a ima
gem negativa do governo a açãO do seu órgão de crédito, o Banco do Brasil, 
considerado o maior herdeiro da Região no direito de sucessão, ou, como di
zem ali, o herdeiro privilegiado, pois é o primeiro a se habilitar nos inven
tários, deixando os descendentes dos falecidos em verdadeira miséria, pois, 
via de regra, o proprietário nordestino hoje E:: um escravo dos juros. e dos fi
nanciamentos; e o Banco a se constituir nó credor do autor das heranças, pela 
impossibilidade deste de adimplir as obrigações decorrentes de financiamen~ 
tos, face às adversas circunstâncias climatológicas, ou outras não reveladas 
pelo organismo financiador, não se sabe se por determinação da Direção
Geral, face interesses locais que se podem sobrepor aos aspectos sociais e hu
manos, procurando estabelecer na Região duas classes distintas: a dos novos 
proprietários, de enriquecimento duvidoso) e a dos ex-proprietârios, em
pobrecidos pela teimosia de esperança de uma compreensão por parte do go
verno em socorrê-los no momento_ da çlesgraça. 

Uma análise bem formada do panorama do drama nordestino vimos na 
reportagem do Correio Braziliense de domingo próximo passado, 3/8, feito 
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pelo Professor da Universidade Federal de Pernambuco, o Geógrafo Manoel 
Correa de Andrade, que afirma: 

"OS GOVERNOS SÓ ESTIMULAM OS PODEROSOS" 
"PROTERRA, POLONORDESTE, PROJETO SERTANE

JO. Mudam os nomes dos planos, só não muda a paisagem social do 
Nordeste''. 

Sr. Presidente, filho daquelas paragens, das fraldas da serra do Cariri, de 
lá fui enxotado pelo fantasma da seca aos 4 anos de _idade, quando meu pai, 
fugindo do monstro da sequidão, buscou em outras terras não sucumbir dian~ 
te do que muitos julgaram uma fatalidade. 

Da minha nova terra adotiva, o mui~querido Mato Grosso, ouvia muitas 
histórias sobre a tragédia nordestina, e, em ciclos mais ou menos constantes, 
os meios de comunicação nos davam conta do drama que meus conterrâneos 
viviam, denunciando o êxodo permanente, numa seqUência emigratória que 
sempre vem despovoando o ressequido sertão nordestino, agredido pela ca
tástrofe inevitável. 

Dos planos de emergência, dos números astronômicos a que se elevaram 
as verbas de socorro ao Nordeste, julgávamos que alguma coisa de concreto 
se tivesse feito no sentido de debelar os efeitos nocivos, desalentadores e desa
gregadores da desgraça quase que permanente. Agora, porém, pude constatar 
pessoalmente que o Nordeste contínua órfão de sinceridade nas medidas de 
efetivo socorro, pagão de planos honestos de soluções reais, e, o que é bem 
mais entristecedor, estão desfibrando um povo altivo e trabalhador, destruin
do as últimas cidadelas do seu orgulho individual, porque coletivamente que
rem fazer do nordestino um amontoado de pedintes, quando, com fundos 
perdidos, dotaram um pagamento, de uma forma esdrúxula, de auxilio de CrS 
2.400,00 para cada grupo de 3 pessoas donas de propriedades de glebas de I a 
500 hectares, segundo informações ali coletadas; e os demais que não são alis
tados para receber este misero óbolo do governo se revoltam, e não querem 
trabalhar naquelas propriedades para receber pequenas compensações. 

Quando seria mais justo, mais humano e até solução a curto prazo, abrir 
as carteiras de crédito dos bancos oficiais para financiamentos, pelo Projeto 
Sertanejo, ou aos lavradores, aos agricultores, aos pecuaristas,_ aos comer
ciantes, empresários, industriais e a todas forças vivas da Região, condicio
nando juros acessíveis como planos emergenciais, mas que na área corresse o 
dinheiro em todas as mãos, promovendo a facilidade de implantação de uma 
estrutura que resistisse aos períodos de flagelo. 

Mas nunca, Sr. Presidente, este atendimento mísero e discriminado que 
dá a sensação de uma esmola, alardeada como solução emergencial que na 
verdade é tanto quanto o preço da incapacidade dos autores da idéia, talvez 
os tais burocratas assessores do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública. 

Para solução a longo prazo, Sr. Presidente, o racional seriam estudos ,de 
desvios dos caudalosos rios que cercam o Nordeste, e com nível de altitude 
bem mais elevado que os vales dali, os Rios São Francisco, Tocantins, que, 
atravês de diques ou aquedutos, banhassem a região afetada, através dos V a
les do Jaguaribe ou outros Vales do Nordeste. Não é difícil esta so]ução. O 
Polígono trágico encontra-se_ cercado por esses caudalosos componentes do 
sistema fluvial brasileiro, e mais distante temos o Araguaia e o Amazonas.· 
Se alguém julgar utópica a fórmula aventada, perguntaríamos como são fei
tos os oleodutos de abastecimento no Oriente Médio? E nos Estados Unidos? 
Do petróleo levado a milhares de quilômetros de distância? 

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

O SR. V ALDON VARJÃO (PP- MT)- Perfeitamente, nobre colega 
Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre colega Senador Varjão, V, Ex• 
integrou a comitiva da Comissão de Assuntos RegionaiS qUe-viSitou o Nor
deste e observou, com muita atenção, como eu pude apreender, durante a via
gem, o real estado de vida da gente sertaneja, principalmente nesta quadra 
atual em que ela vive, urna estiagem impenitente, com a falta de recursos e a 
fome a predominar no meio rural, como V. Ex• testemunhou, haja vista o 
quadro que nos foi apresentado quando viajávamos naquele trecho de Angi
cos a Cerro-Corã, no Rio Grande do Norte. Conversãvamos com aquele humilde 
agricultor e uma sua filha, professorinha primária, nos contava que en
sinava a 40 a 45 alunos e lamentava nós não podermos ver aquelas crianças, 
porque já tinha passado da hora e ela jâ as havia liberado para que, nós não 
pudéssemos ver como aquelas criaturas se apresentavam; mal alimentadas, 
subnutridas. A alimentação que ela nos disse, naquela ocasião, que muitos 
usavam era o que na região é chamado de sodorno, nome regional, do nosso 
xiquexique temperado com sal. Então, nobre Senador, V. Ex• observou 
tudo aquilo e faz a sua apreciação,-co·m'm-uitaJUsteiã, Com muita honestida-

de, e, lembra algumas das medidas, das recomendações que deverão constar 
das conclusões do relatório já esboçado e que deverá apresentar conclusões 
de caráter imediato e mediato. Sabemos que as conclusões imediatas são as 
que já estão sendo relativamente a dotadas: recurso a fundo perdido e para o 
crédito. Importante é banir essa bu-rocfacia qUe o -Ministro Hélio Beltrão infe
lizmente ainda não corrigiu. O· repasse do Banco Central para o Banco do 
Brasil, é de uma demora muito gi-ande. Do Banco do Brasil para as agências· 
das Capitais é outra demora sem fim; o mesmo acontecendo com a transfe
rência de recursos das agências das Capitais para as agências do interior. De 
forma que nós fomos encontrar uma situação muito difícil isto porque aquela 
gente estava sem receber dinheiro, ganhando, 2 mil e 400 cruzeiros por mês, 
cada pessoa, (trés pessoas da família ganhavam um total de quase 7 mil cru
zeiros por mês.) Explicou o Sr. Superintendente da SUDENE, que tal impor
tância equivaleria ao salário mínimo, porque não pagavam os trabalhadores 
INPS nem tinham despesa para o trabalho, o que viria equivaler ao sa
lário mínimo. Mas, V. Ex• abordou uma coisa interessante, porque, na verda
de, a solução do Nordeste é uma solução hídrica. V. Ex• visitou terras irriga
das, viu alguns Projetes Sertanejos,_~ damos graças a implantação destes pro
jetas ao nosso colega Senador José Lins quando Superintendente da SUDE
NE. Mas, é preciso, para que isso se objetive, que tenha o seu real valor, que o 
Governo, se, injete recursos ... 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- É o que eu disse aqui. 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE) - Perfeito, eu prestei bem atenção ao 
discurso de V. Ex•. Que o Governo injete recursos bastantes ... 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Mesmo com sacrifício de ou
tras regiões. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- ... para irrigação e para o Projeto Ser~ 
tanejo. Depois daquela visita que nós fizemos ao Nordeste, eu, em compa
nhia do Senador José Lins, estivemos os dois presentes à inauguração da vál
vula dispersara do Açude Orós, em companhia do Ministro Andreazza e visi
tamos no Município de Icó dois grandes Projetes Sertanejos, trabalhados por 
duas famílias numerosas, duas grandes famílias. Uma das família, com 17 fi
lhos, todos, exceto aqueles de tenra idade; trabalhando, fazendo aquela irri
gação, tipo aquação recomendada pelo nobre colega Senador Alberto Silva, 
ao pé de cada planta, para uma lavoura pequena, de três ou quatro hectares, 
dando os melhores resultados. Eu parabenizo V. Ex• porque, na verdade, o 
que afirma vem ao encontro da aspiração maior da gente nordestina, como 
nordestino emigrado para o Estado de Mato Grosso. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado, Senador 
Almir Pinto, meu conterrâneo cearense, daquelas paragens, V. Ex• bem teste
munhou, naquela reunião que tivemos com a Confederação de Agricultura de 
Fortaleza, quando um dos seus filiados se desesperava e dizia assim: "Não 
acredi"tamos mais em comissões, jã vimos não sei quantas comissões aqui e 
nenhuma resulta em coisa nenhuma." Então, eu pedi a palavra ao Presidente 
e disse que realmente aquele representante de classe estava com a razão e que 
nós também não íamos resôiVer nada, como realmente tenho a impressão de 
que não será resolvido. Eu disse a ele que a única coisa que podíamos fazer 
era usar a tribuna do Senado para falar mais alto à Nação do problema dos 
nossos irmãos nordestinos. Disso eu me estou desincumbindo aqui, neste ins
tante, com muito prazer e eu quero que eles sintam que aquela nossa visita 
não foi vã. Nós ali anotamos todos os problemas que poderiam ser aventados 
aqui nesta Casa do Congresso. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Quero mais uma vez dizer a V, Ex• 
que, tilnto não foi vã a nos·sa·· visita, que a imprensa brasileira dela se tem 
ocupado, e dado o maior destaque. Acredito que tudo isto tem servido para o 
Governo reconhecer que o N ardeste necessita de um maior amparo governa
mental. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado, Senador 
Almir Pinto. 

O Sr. Mauro BeneYides (PMDB- CE)- Permite Um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Concedo o aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Valdon Var
jão, antes de mais nada, as minhas congratulações a V.' Ex' por manter fideli
dade as suas origens. 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado, nobre Sena
dor. 
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O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)-.., Como nordestino, V. Ex• se 
ocupa dessa temâtica que se tem constituído preocupação de todos nós que 
aqui representamos as Unidades da Federação. sediadas no Polígno das Secas. 
Mas, no que diz respeito ao aparte do nobre Senador Almir Pinto, reclaman
do a alocação de maiores recursos para o equacionamento dos problemas li
gados ao Nordeste, devo dizer a V. Ex'" que,jâ agora, hã uma tomada de po
sição do empresariado nordestino, no sentido de oferecer suporte de apoio e 
solidariedade ao trabalho desenvolvido pelas lideranças políticas. Ainda re
centemente, num debate na Associação Comercial, entidade exemplarmente 
presidida pelo Sr. Vicente Salles Unhares, aquela conceituada instituição fez 
uma conclamação às associações_ cqngêneres do Nordeste para que envidas
sem esforços no sentido de conscientiza"r o Cohgresso Nacional e o Governo 
brasileiro, de um modo geral, para o atendiinento de todas essas reivipdi
cações. Uma _Q~las mencionadas especificamente, Uma Proposta de Emenda 
Constitucional •~' 42, de 1980, de autoria de um Deputado do PMDB, Iranil· 
do Pereira, assegura a obrigatoriedade de aplicação no Nordeste daquele per
centual de 3% so_br~-ª receita tributãría do País~ Com isso, ao invés de mendi~ 
gar ajuda do Governo federal, o Nordeste jâ teria as·segurado, por uma pre~ 
ceituação constffucional, aqueles recursos expressivos que garantiriam o 'de~ 
senvolvimento daquela área do território brasileiro. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado Senador 
Mauro Benevides. Realmente, no fim do meu discurso, quero referir-me a 
essa parte da ação dos nossos irmãos nordestinos, isoladamente, jâ que a do 
Governo estã chegando muito tarde, quando Chega. 

Seria de bom alvitre que o Governo brasileiro convocasse os meios 
científicos da Nação, pedindo deles um estudo sobre o angustioso problema 
da seca, por crermos piamente na capacidade criativa da ciência e da nossa 
engenharia br:asileira. 

Que se tente já, alguma coisa de concreto, pois as paliativas ou emergen
ciais, e a omissão de recursos na ãrea estã ge-rando um clima de total repulsa. 
ao descaso, pelo que já se prega na ãrea idéias separatistas entendendo osso
fredores filhos das plagas nordestinas que uma divisão em dois Brasis seria a 
solução da realidade atual, e com uma vantagem, que separados poderiam 
minorar as suas dificuldades minimizar a:s misérias, elaborando planos regio
nais por quem conhece de perto a tragédia, por estar com ela convivendo a 
dela participando. 

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

O SR. V ALDON V ARJ ÃO (PP - MT) - Pe;feitamente nobre Sena
dor, 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR) -:-Corno V. Ex"', eu fui um dos que inte
graram a Comissão Regional que visitou o Nordeste no mês de julho, uma 
longa viagem, multo-cansativa qUe teve· iníciO' em Fortaleza e terminou no 
Piauí. Ao longo desse tempo vimos, indagamos, respondemos a questões e fi
zemos uma avaliação real do estado da seca e do Nordeste sobretudo para 
aqueles que não o conheciam. Posso assegurar a V. Ex'" que foi uma viagem 
profícua para o Senado, as vistas do Senado voltadas para aquele local, ge
rando ela efeito quase imediato, eis que hâ questão de 15 dias, o Governo li
berou mais de 3 milhões de cruzeiros para atendimento das necessidades nor
destinas, sobretudo empréstimos· a fundo perdido, de pessoas que possuam 
até 100 hectares. Mas, me permito acrescentar mais um pouco a esse meu 
aparte. Como V. Ex'" sabe, represento o Paranã, mas sou nordestino; e depois 
de todo esse tempo de SUDENE e outros programas, voltei ao Nordeste. 
Não encontrando modificação, de maior profundiade. A pobreza está mais 
acentuada e generalizada do qUe a de 1955, -quando de lá me mudei. A única 
coisa que me impressionou, a única coisa ·que vi de positivo e que poderia ser
vir de modelo para os vales verdes foi o Curu, um plano de colonização feito 
pelo DNOCS, em terras desapropriadas, sáfaras, agrestes, um aproveitamen
to das _águas do Rio Pentecostes. Vi quase quatro mil famílias vivendo, cada 
uma, em 2,20 hectares, com plantação ampla de cana. Impressionante é que 
não _vi nenhuma família com menos de 11 filhos, e na escola, todos de idade 
escolar. Muitos desses colonos criando vacas holandesas, alguns deles com 
até 5 vacas 1 valendo algumas, cem mil cruzeiros. 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP- MT)- V. Ex• viu a sala de visitas. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Então, isso me impressionou, e o que 
me causou espécie é que o DNOCS, ao desapropriar essas terras, pagando à 
vista, encontrou grande resistência de proprietários que, ao longo dos anos, 
jamais colocaram um dedo ali para seu aproveitamento. Depois daquela via
gem, nobre Senador, visitei o Mato Grósso para certificar-me da presteza da 
tese que venho defendendo para o Nordeste. Fiz recentemente longa viagem 
pelo Mato Grosso, andando quase 6.000; e ao invés de terra, sáfara, como a 
nordestina, vi terra fértil, terra desocupada, onde as chuvas são regulares e se 

pode marcar no relógio o dia, a hora e o minuto em que ela chega e cessa; po
pUlaÇões vastas do sul estão indo para Mato Grosso. Nós defendemos asco
lonizações feitas pelo Governo, mesmo com incrementos a particulares, para 
que se possibilite uma alternativa para um excesso-de 15% de Nordestinos. 
Basta a eliminação desse excesso no Nordeste, onde temos 35 milhões de pes
soas vivendo na região mais pobre do País, para resolvermos a situação social 
das secas. Mas, notei que continua a haver o problema da exploração. Hoje, o 
nordestino é mais explorado que no passado. Nunca vi tanta exploração 
quanto esta. E se fala na derivação dessas populações para regiões mais apro
priadas do País, hã resistência total do lado do fundiarismo e dos privilegia
dos dos Estados do Nordeste. Ninguém admite. O sujeito pode morrer de 
fome no Nordeste, apodrecer; mas, sê lhe derem uma oportunidade de sair 

·para o oeste, hâ um vozerio geral daqueles que o exploram, ou diretamente, 
pagando míseros salãrios, ou utilizando seu voto, ou, ainda, usando de seu 
clamor nas épocas da seca para que as verbas se derivem para lã. Com esse di
nheiro que foi para ó Nordeste agora, tínhamos condições de resolver em par
te o problema agrário, encaminhando o excesso populacional da área confla
grada para o Acre, Mato Grosso, Rondônia ou Parã. 

O SR. VALDON V ARJÃO (PP- MT)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
e concordo com ele, em parte. Mas, essa desagregação do filho da terra é mui
to prejudicial, até-indesejável. É a mesma coisa-que um sujeito pobre que tem 
um filho e que não pode educá-lo e quer dã-lo para o rico, só porque o l'ÍCO 

pode educá-lo. Essa afirmativa, jamais concordaria com ela. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR)- A salvação do Nordeste terâ de ser 
posta em termos nacionais, pois O nordeste é sobretudo Brasil. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Eu sofri na carne o problema 
da imigração, e é por isso que defendo aqui a fixação dos nossos irmãos na 
terra onde nasceram. 

Ouço o aparte do nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Oinarte Mariz: (PDS- RN)- Estou ouvindo o discurso de V. Ex'" 
com a maior atençãO. Devo dizer que aapreciação que V. Ex'" estã fazendo é 
procedente. Discordo apenas quando diz que está havendo falta de recursos 
para o Nordeste. No momento, o Governo estã atendendo realmente às ne
cessidades nordestinas. O que estã havendo é um erro na execução do plano. 
O Governo, ao invés de classificar o homem empobrecido e necessitado, pre
feriu classificar as propriedades. De tantos hectares, a pessoa tem direito a 
um pedaço. Este foi o grande erro. Cotn o dinheiro que estamos no Nordeste, 
nós teríamos um atendimento muito melhor e mais amplo, sem nenhuma dú~ 
vida. Tive a oportunidade de encontrar-me com o Ministro Mârio Andreaz
za, lá no Rio Grande do Norte, e mostrei a S. Ex' o equívoco em relação a is
so, e ele concordou. Achou que realmente eles tiveram pressa numa solução 
mais rãpida para reclamações que eram feitas, que são muito comuns em épo
cas de seca, e adotaram aquele critédo, que foi errado. O atendimento estã 
sendo feito com reCutsos,--que não estão faltando para o problema imediato. 
Têm muitos erros que nós, do Nordeste, devíamos nos reunir e, nurna emen
da constitucional, corrigir o grànde mal que secularmente estamos a braços 
com ele, que é realmente a falta de continuidade para cuidar dos problemas 
da seca. Quando vem a seca, não podemos atacar nenhum Governo; todos os 
Governos têm sido sensíveis aos problemas do Nordeste, na época da seca. 
Quando passa a seca, tudo fica esquecido. Então, nós temos os projttos deste 
Governo, o Projeto PROTERRA, o Projeto Sertanejo, o Projeto Hídrico; são 
projetas ótimos, mas não-eXistem recursos, porque nós não temos só uma lei 
que cuide dos problemas do Nordeste, em vez de ter cinco e seis. De maneira 
que eu acho que V. Ex" estâ fazendo um trabalho sério, estâ dando um depoi~ 
menta que eu acho vã lido. Congratulo-me com V. Ex'", mas o nosso problema 
deve merecer mais atenção por parte de nós, nordestinos, que devemos nos 
unir, oferecer ao Governo uma solução definitiva para o nosso problema, o 
que só poderã ser feito por uma emenda constitucional que nos dê o recurso 
necessário para que nós possamos, realmente, com os nossos braços, com os 
nossos trabalhos, um dia conviver com os- nossos irmãos de Centro~Sul do 
País. 

O SR. V ALDON VARJÃO (PP- MT)- Agradeço ao nobre Senador 
Dinarte Mariz esse valioso e honroso aparte, que recebo de uma figura tão 
importante no nosso Senado, do decano desta legislatura. 

Lamento que o Sr. Presidente esteja chamando a atenção para que termi
nemos a nossa argumentação. Mas, Sr. Presidente, gostaria ainda de conce
der, com autorização da Mesa, um aparte ao Senador Josê Uns, que mo está 
solicitando. Peço a V. Ex• to[erância, por alguns instantes, até que eu encerre 
o meu pronunciamento. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Ouço o discurso de V. Ex• com o maior 
respeito e o maior carinho. 1:: mais uma voz que se junta à dos nordestinos, 
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em defesa daquelas populações sofridas. O que me encanta, nobre Senador, é 
que V. Ex.', que há muito tempo vive no Sul do Pais, tenha penetrado com 
tanta profundidade nos problemas da região e tenha trazido na voz de Mato 
Grosso as suas graves observações. Muitas das observações que V. Ex• fez 
são judiciosas. Há muito o que dizer sobre o Nordeste, e sei que muitos dos 
nossos colegas falarão sobre este tema, já que a sua comissão percorreu uma 
área longa da Região, in-tegrada por figuras expressivas desta Casa como é V. 
Ex• e o Senador Paulo Brossard. Certamente muitas coisas ouvireinos nesses 
breves dias. Reservar-me-ei pois para falar sobre esses problemas depois de 
ouvi-los, já que o tempo de V. Ex• se esgota. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)-Sr. Presidente, pediria atole
rância de V. Ex• para que eu leia o restante da lauda e dê por terminado o 
meu pronunciamento. 

Tal verdade tem criado o repúdio geral às medidas dos manipuladores de 
soluções deste País, que não maiS têm créditO, tais-medidas, ao ponto de se
rem hoje consideradas laboratório fracassado de experiências do sistema eco
nômico, se alardeando, sem medo de errar, que no Brasil, de norte a sul, do 
lndio ao Cardeal todos são contra o governo e os seus sistemas, pois a in
flação já alcança os maiores recordes de todos os países do Globo Terrestre. 

Pediria a Sua Excelência, o Senhor Presidente Figueiredo, que tomasse a 
dureza de algumas de nossas palavras não como crítica, que tal não é nossa 
intenção, mas como clamor, como um alerta sincero para esses ministros da 
área econômica que estão enterrando o seu governo. Alerta, sim, de um ele
mento que convive com o povo sufocado por uma inflação galopante que 
nem a demagógica correção salarial é capaz de aliviã-la, porque os números 
desses IBOPES encomendados pela SECOM não -coilvencem -e ilãó expres
sam a realidade, que é bem outra, e seus assessores têm medo de lhe expor a 
verdade; cuja verdade está no preço majorado que se paga no custo de vida, 
nos supermercados, nas lojas, nas feiras, rias lanchonetes, nos bares, nos bote
is, em todos os setores, enfiin, em que se realiza a troca de mercadorias pelo 
dinheiro" e que a varinha de condão do super-super-Ministro dos números 
ainda não encontrou o segredo de desfazer o encanto dessa tragicômica his
tória da carochinha em que foi transformado o sistema econômico deste País. 

O quadro aqui delineado, Sr. Presidente, nada tem de irreal nem me mo
veu ao traçá-lo qualquer propósito político. Reflete, sim, a ·verdade vista nua 
e crua, e a miséria comprovada no Nordeste. Ali, em Moçoró, numa reunião 
pública, com a presença de dez Senadores e das classes produtoras da área, 
assistimos o vigário da paróquia de Florânia, no Rio Grande do Norte, con
vidar todos para presenciar dias após o saque em armazéns daquela cidade 
para saciar a fome do povo, -pois o argumento dele era o de que não se pode 
deixar o povo morrer de fome. 

E um povo faminto consegue derrubar outras Bastilhas. 
Tenho dito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Estou chegando das 
ínvias florestas amazônicas, que percorri durante três ou quatro dias, no sul 
do Pará, vadeando rios e vencendo distâncias imensas sob a sombra daque
las florestas memoráveis, da selva selva tia de que nos falam os poetas. Lá fui 
levado por empresários do meu Estado que, acreditando nas promessas e na 
política governamental de seis ou sete anos passados, para lá se deslocarem, a 
firri de-implantar faZeridas de criação e de cultivo, principalmente numa área 
do Município de São Domingos do Capim. 

Sr. Presidente, trago os meus pulmões ainda cheios do ar oxigenado da
quelas florestas. Passei dois ou três dias debaixo da sombra daquelas matas 
sem ver o sol, percorrendo as estradas feitas a enxada pelos desbravadores da
quela zona e conhecendo as potencialidades imensas do Parã, que é um Esta
do, Sr. Presídente e ilustres Senadores paraenses, que estã se erguendo na eco
nomia brasileira e vai, dentro de pouco, disputar as áreas primeiras-da econo
mia brasileira com os grandes Estados do Sul. Suas potencialidades imensas, 
pude apreciar nesta minha viagem sob aquelas árvores imensas, sobre aque
les rios caudalosos, com aquele povo bom e hospitaleiro, mas ali se Situa um 
dos focos de agitação social dos mais ativos que qualquer outra parte do 
País. Senti a realidade social do Sul do Pará, principalmente o mau conselho 
de almas diabólicas que estão insuflando, jogando o povo contra os proprie
tários, numa agitação que nãO sabemos como aquela área vai emergir ama
nhã. Tive conhecimento disto, Sr. Presidente, e posso registrar, e o farei em 
discurso que proferirei depois, com documentos, a situação social do Sul do 
Pará, um Estado para o qual o Brasil tem que voltar suas vistas, principal
mente as autoridades, a fim de que aquele foco de agitação não se derrame 
numa explosão humana que poderá perturbar a vida brasileira. 

Dali desloquei-me para Marabá onde tive, Sr. Presidente, oportunidade 
de visitar a mineração de ouro da Serra dos Carajás e da Serra Pelada. Visitei, 
ali, um foco de trabalho como nunca em minha vida haVia visto:_ em poucos 
quilômetros quadrados de território, vinte e dois mil braslleiros ocupados na 
atividade de mineração, com um rendimento espetacular. No último mês ex
traíram das entranhas daquela terra, numa altura de três ou quatro metros 
das catas, quase uma tonelada de ouro. Trouxe os números: 95Ik de ouro 
num mês de atividade daquele formigueiro humano de 22 a 25 mil brasileiros. 
Ali o SNI e o Exército controlaram a situação de tal modo que não se regis
trou, nesse tempo, nenhuma briga, nenhum roubo, nem, por conseguinte, um 
crime durante toda a atividade daquele garimpo, onde o homem retira da ter
ra, como vimos, através dos conhecimentos da Caixa Econômica, centenas de 
gramas de ouro por dia. Encontrei 20 ou 30 pessoas qtie me exibiram o conhe
cimento da Caixa Econônlica de mals de cem gramaS de ouro cada um, por 
dia, ao preço de 800 cruzeiros a grama. E vi, também, que o ouro em Serra 
Pelada é extraído a machado, tal a sua abundância. Vi com esses olhos que a 
terra há de comer. Vi lapas de ouro, dezenas e centenas de conglomerados de 
quilos extraídos em dias naquela atividade. Vi a narração de pessoas que, em 
outro dias, extraíram mais de 100 quilos de ouro. Quatro pessoas, mais de 125 
quilos de ouro em quatro dias. Deu-me vontade até de renunciar ao meu 
mandato e ir para Serra Pelada cavar ouro das minas de Marabá. 

Sr. Presidente, o controle da situação é perfeito, todos oS mineradores 
são identificados pelo Exército comandado por um major, o Major Curió, 
que controla sem arbitrariedades, sem violências, mas com mão e pulso de 
ferro aquela situação. O que quer criar problema é expulso do garimpo, e 
aqueles que estão não serão afastados pelos novos; não há autorização para 
mais ninguém trabalhar no garimpo de Serra Pelada, só os que lá estão, des
de a primeira hora. São 22 a 25 mil brasileiros trabalhando em uma ãrea de 2 
ou 3 quilómetros de frente por l quilómetro de fundo; nessa massa de terreno 
estão aglomerados como um formigueiro humano, de onde extraem esta 
quantidade de ouro, que está pesando, agora, na situação económico
financeira do País e poderá influir mais ainda, porque dizem os geólogos que 
as perspectivas de Serra Pelada são de 5 anos ainda de jazida fornecedora de 
ouro para esta população que lá está. 

Assim, Sr. Presidente, desejava registrar aqui, este fato: Por outro lado, 
mais a Oeste, o Município de São Domingos do Capim, as autoridades têm 
que intervir, antes que ali haja a eclosão de uma agitação social que possa se 
derramar pelo País inteiro. Poucos quilómetros_ à frente, em Serra Pelada, o 
controle das forças do Exército por esse Major Curió é absoluto. Sr. Presi
dente, nenhuma briga, nenhum crime, nada aconteceu ali. Ouvi todos os mi
neiros-que saíam na hora que eu chegava e ouvi grande parte da população de 
Marabá e todos fizeram, a uma voz, o elogio e exaltação à direção de mão
de-obra do Major Curió, que controla perfeitamente aquela atividade mine
radora. 

Sr. Presidente, quero crer que os Presidentes do Banco Central, do Ban
co do Brasil e da Caixa Económica hoje podem ter a noção do que aquelas 
minas podem dar para o Brasil. 

Niri8:Liém -saí dali com ouro no bolso, todos saem depois de pesá-lo e de 
vendê-lo à Caixa Económica e ao Banco Central. Só se retiram da mineração 
depois de vender o ouro._ Há um movimento de &essenta vóos diários de Ma
rabá a Serra Pelada, num percurso de 25 minutos, levando e trazendo gente. 
Os que saem, saem sem ouro, porque eu quis comprar uma pepita de 
lembrança e não consegui, porque ela é vendida e controlada pela Caixa Eco
nômica, pelo Banco do Brasil e pelo serviço do Exército. Não _se pode sair 
com o ouro, pode~se tirar o que quiser e o que puder, mas tem que vendê-lo 
nos guichês da Caixa Ecánómica-pelo preço oficial registrado no País. Não 
há exploração de ninguém e não há interferência de ningUém, não há nenhum 
estrangeiro e multinacional explorando os nossas mineradores. O ouro 
é extraído do chão e: vendido nos guichês da Caixa Econômica, com um con
trole absoluto. Se alguém quiser burlar a vigilância terá que engolir a pepita, 
porque com a pepita no bolso, ninguém sai, porque- a fiscalização é rigorosa. 
Até os sapatos eles fiscalizam para ver se tem algum ouro escondido. Assim, 
Sr. Presidente, há um controle absoluto. A perspectiva de ouro, como eu vi, é 
muito grande: um conglomerado de centenas de quilos de ouro que vai a I 
bilhão de cruzeiros. Quatro homens de sorte encontraram e dividiram, a ma
chado, o ouro obtido. Às vezes, ele é encontrado a picareta nas catas, quase a 
flor da terra, com poucos metros de profundidade e dali, então, vai para o 
controle da Caixa Econômica. -

Mas, o que eu registro, Sr. Presidente, com satisfaÇão, é a ausência das 
multinacionais ou dos estrangeiros que, para lá, foram mas não conseguiram 
atuar na área, porque há um controle absoluto do Exército e desse Major 
Curió, que não conheci, não quis conhecê-lo~ também, mas sobre quem ouvi 
essas referências elogiosas. que faço questão de registrar porque está prestan-
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do um serviço extraordinãrio. Todos os mineradores se referem a ele com elo
gio e com exaltação. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Perm1te V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, ouço, com muita 
satisfàção, o depoimento que V. Ex• está dando ao Senado, depois de haver 
visitado a região de Serra Pelada. Coincide inteiramente com todas as infor;.. 
mações que chegaram ao meu conhecimento. Nesta Ca-sa tive oportunidade 
de fazer dois pronunciamentos a respeito da exploração do ouro que está sen
do feito no Município de Marabá, na área de Serra Pelada. E, nessa ocasião, 
também formulei um apelo ao Governo, para que adotasse as providências 
necessárias, não só abrindo uma agência-da CãiX.a Econômica para comprar, 
pelo preço oficial, que é o preço do mercado internacional, o ouro extraído 
da terra, como, também, assegurar-se a manutenção da ordem, -a cobertura 
sanitária da população e, sobretudo, o suprimento ao abastecimento dessa 
população para não ser explorada como vinha ocorrendo. Esse apelo foi ime
diatamente atendido e eu o registrei, e V. E~' se lembra~ também da tribuna 
do Senado. A COBAL instalou um grande entreposto, onde os produtos, os 
gêneros destinados ao abastecimento estão sendo vendidos por I f3 senão 
mais do preço anteriormente cobrado. A Força Aérea Brasileira conduziu 
médicos, o Ministério da Saúde fez uma vacinação em massa nessa regiãO, a 
Polícia Militar e as autoridades administrativas da empresa montarai:n uma 
estrutura simples, que V. Ex• acaba também de detalhar e um esquema preci
so de segurança. Esses fatos devem ser ressaltados, como V. Ex' o faz, para 
que a Nação tenha conhecimento do que ocorre, efetivamente, na região de 
Serra Pelada e, sobretudo, da maneira como o Governo conseguiu controlar 
esta situação, sem nenhum excesso, sem nenhumi demasia, coibindo as vio
lências e assegurando, sobretudo, a cerca de vinte e dois mil brasileiros, traba
lho pacífico, de onde eles obtêm os meiOs necessários à sua subsistência. Ao 
invés de estarem palmilhando outras regiões, como antes faziain, com proble
mas de desajustamento social, com invasão de áreas e propriedades alheias, 
agravando o problema fundiário no Sul do Pará; esses milhares de homens es
tão contidos. na área para uma exploração econômica proveitosa, sem dúvi
da alguma, ao Pais. Espero que o Governo venha a incluir nessa legislação 
para a ex.ploração dos recursos minerais, ciue assegure, também, uma justa e 
indispensável participação ao Estado, na exploração dessas riquezas mine
rais. Há muitos anos defendo essa tese, desde quando ocupei o cargo de Go
verno do Estado e como Senador. Não interessa~- absolutamente, ao Estado . 
do Pará, que do seu território se eXtraia bauxita, "que do seu território se ex
traia o minério de ferro, que do seu território ·s-e extraia o oUro, sein uma legí
tima e justa compensação para o Estado. V. Ex' sabe que o minériO destinado 
à exportação, no caso. o minério de ferro. deixa no Estado apenas o Imposto 
Único, que é de I% sobre o valor do minério extraído. O mesmo ocorrerá 
com o ouro, o mesmo ocorrerá com a bauxita. Nós precisamos criar na re· 
gião, também, centros para o aproveitamento industrial desses minérios e, 
sobretudo, assegurar ou criar mecanismos na legislação queass_egurem ao Es
tado uma maior participação no a~roveitamento desta grande riqueza. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ESJ-:Agradeço o aparte de V. Ex• De 
fato registro todas as providências que V.- Ex.• _"solicitou-. · 

A COBAL, o CorreiO e o telefone jã eStão instalados lá. Tudo isto, Sr. 
Presidente co·m um controle ·absOluto: tâ rião se vende bebida alcoólica e não 
há, ao redor da população controliida de trabalhadores, nenhuma família; só 
homens que lã trabalham, portanto, não há bebida: somente homens. Não há 
música,' não há cabarés, não há jogo, não há nada disso; assim não há briga. 

Sr. Presidente, a qualquer alteração o Major chama o trabalhador~ o 
qual só trabalha identificado com·a carteira:, rasga-lhe a identificação e o põe 
para fora; ele não poderá voltar, como também ninguém novo entra. E só sai 
aquele que vai passear em casa, em Marabá ou nas cidades vizinhas. 

Portanto, não há bebida, não há jogos; só há homens e outros controles 
que a polícia exetce naquela área. 

Assim, Sr. Presidente, estou de acordo com o no_bre Senador Aloysio 
Chaves, em que o Estado do Pará tenha uma cota desse ouro que está sendo 
extraído do seu solo. Isso éjustí~simo, como Minas tem de seu minério de fer
ro, como o Parâ vai ter do seu minério em Carajás, que o Parã tenha também 
a sua quota do ouro que está sendo extraído ali e que poderá dar uma solução 
à dívida externa deste País. 

Era o registro que desejava fazer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passariilho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do -orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para uma breve comunicação, para um fato. que pode pas· 
sar despercebido a muitas pessoas. mas de que a vida parlamentar, aliás, é 
muito rica de exemplos. 

Hoje, a primeira página do grande jornal paulista O Estado de S. Paulo 
publica uma fotografia minha com uma legenda dando·me como naquele ins
tante vaiando o Deputado Getúlio Dias. Ajulgar pelas aparências, não have
ria como explicar o fato diferentemente da legenda do O Estado de S. Paulo; 
apenas pelas aparências, Sr. Presidente. 

Entrava eu no Plenârio do Congresso, ontem, quando o Senador Bernar
dino Viana estava fazendo a defesa do seu relatório e do seu parecer. E o Depu· 
lado pelo Rio Grande do Sul pediu um aparte ao Senador Bernardino Via· 
na e alongou-se demasiadamente, na verdade chegando até: a expropri-ar o 
orador do seu discurso. E no momentó em que chegava ao auge da sua mani
festação, rasgando o projeto, era o instante em que eu me dirigia ao Senador 
Bernardino Viana, que estâ aqui presente, e presidia a sessão, naquela altura, 
o Senador Jorge Kalume, que aqui se encontra, e este dizia ao Senador Ber
nardino Viana que pedisse um aparte ao orador, para caracterizar a ironia do 
fato de que o orador estava calado e quem havia pedido o aparte era quem fa
lava já há alguns minutos. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS- AC)- Periiüte V. Ex• um aparte, nestes ra
ros moínenios'? 

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

O ,Sr. Jorge Kalume (PDS- AC)- É apenas para trazer o meu teste· 
munho porque e(etivarifente me-encontrava na Presidência do Cón_gresso Na
cional quando, isso ocorreu. V. Ex.• aperias ironizou, porque o aparte do Depu
tado era um discU:rso paralelo ao orador que era o nobre Senador Bernar
dino Viana. V. Ex' 3.penas ironizou~-e-comjusta razão. Até eu faria O mesmã. 

~ O SR. iARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Como havia muito ba
rulho em torno do Deputado, o Senador Bernardino não me ouviu, e eu pus a 
mão em concha e nessa expressão gritei para ele: ••pede um aparte ao ora
dor". E hoje apareço vaiando o Deputado. De maneira que pela prova da 
foto eu estou condeqad9. Mas, esper~ que_ o grande jornal paulista reconside-
re es~ colocação. _ 

É verdade, Sr. _Presidente, que a vaia como o aplauso são direitos. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - De minoria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nãodemínoríaou de 
maior_ia, depende. Não gostaria cjue citasse, sem a permissão pr_évia do Sena
dor Brossard, Rui Barbosa neste pãgina admirãvel, exatamente sobre a vaia e 
o aplauso. Mas ainda não chegou a minha vez de vaiar. É possível até que 
chegue. 

O fato é que, no momento, a fotografia causou efeitos. Chegava aqui 
ainda há pouco, à Casa, o nobre Senador Gastão-MUller, o qual me puxou 
pelo braço e me pediu uma explicação. DissC:.me: ••você jã desceu a isto, já es- · 
tã vaiando as pessoas, jã não teim mais argumento? Grita e vaia?" 

Ora, Cf?rretia ·eu grave risco se fosse apenas vaiar. Primeiro, que rião te
nho o portento de voz que tem o Senador Franco Montoro. Segundo, eu não 
saberia talveZ me defender se a reação à vaia fosse outra. 

De sorte que o. pedido que fiz para colocar essa questão nos devidos ter
mos é para que não fique a impreSsão equivocada de que o Líder do Governo 
saiu do Senado para uma r~união do Co.ngresso e lá, à falta de argumentos, 
resolvesse yaiar o Oeputado pelo Rio Grande do Sul. (Muito bemr Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Ql.iércia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para assinalar a realização, em Brasília, do XVIII Congresso 
Nacional de Jornalistas Profissionais, encerrado domingo último, em sessão 
solene realizada no plenário da Câmara dos Deputados, com um compareci
mento extraordináriO de jornalistas_ de todo o País. 

Pretendo, Sr. Presidente, ao assinalar a realização de mais este Congres
sO N<icional de Jornalistas, lembrar que um documento foi elaborado e lido 
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na sessão de encerramento, documento portanto muito importante, tendo em 
vista ter sido redigido após a realização do referido Congresso. 

Este documento, entre outras coisas de muita importância~- resSalta: 

O clima de insegurança gerado pelos recentes atentados ocorri
dos em diferentes pontos do País, indicando a existência de uma 
força organizada de caráter nitidamente fasciSta, que tenta silenciar, 
pela violência o direito de manifestação da imprensa, erri particular 
a imprensa alternativa. 

Palavras da .. Carta de Brasilia." 
Em outro trecho diz o seguinte: 

Somam-se às restriçõ'es que os jornalistas e os trabalhadores em 
geral enfrentam diante da sobrevivência da legislação repressiVa, 
que impede a autonomia dos sindicatos, cerceia ·o direito de greve e 
de manifestação dos trabalhadores e os golpeia ·com prisões arbi
trárias e proceSsoS destituídos de qualquer legitimidade. 

E mais adiante: 

... não é possível a existência de Um r"egime efetivamente demo
crático no País, enquanto os trabalhadores não poderem constituir 
livremente as suas organizações, entre etasa Central Única dos Tra
balhadores. 

Acusa ainda: 

... as práticas governamentais de triagem político-ideológica de 
profissionais no credenciamento para coberturas oficiais e para se
leção e admissão no ·serviço público. 

Também a "Carta de Brasília" apóia a convocação de uma Assembléia 
Nacional Constituinte, que, de resto é a aspiração, cremos nós, de toda a cn-
letividade brasileira. __ _ 

Peço ainda, Sr. Presidente, após assinalar a realização do Congre~so, que 
V. Ex" autorize a inscrição nos Anais da íntegra da .. Carta de Brasília". (Mui
to bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ORESTES 
QUERCIA EM SEU DISCURSO: -

XVIII CONGRESSO DE JORNALISTAS 
DIVULGA ."CARTA DE BRAS!LJA." 

O XVIII Congresso Nacional de Jornalistas terminou na noite de ontem, 
com a leitura e· aprovação da "Carta de Brasília". 

Eis a íntegra:· 
.. Reunidos em Brasilia, em seu XVIII Congresso Nacional, os jornalistas 

brasileiros denunciam à Nação o clima de insegurança gerado pelos recentes 
atentados ocorridos em diferentes pontos do País, indicando a existência de 
uma força organizada de carâter nitidamente fascista, que tenta Silenciar, pela 
violência, o direito de manifestação da imprensa, em particular a imprensa al
ternativa. Entendem os jornalistas que esses atas terroristas têm o claro obje
tivo de intimidar a soCiedade brasileira, exatamente no momento em que o 
conjunto da sociedade, através de·suas entidades mais representativas, experi
menta novas formas de participação na vida política -do País. Mais que isso, 
esses atas assumem-o sentido de uma nova forma de censura, sem que as au
toridades, tão zelosas na repressão aos jornais que lhes fazem críticas, adotem 
medidas efetivas para a identificação e punição dos criminosos. 

Tais violências somam-se às restrições que osjornali_stase os trabal~ado
res.ern geral enfrentam cliante da sobrevivência da l_egislação repressiva, que 
impede a autonomia dos sindicatos, cerceía .o direito ~e: grev~ e de: manifes
tação dos trabalhadores e os golpeia com prisões arbitrãrTas e processOs· desti
tuídos de qualquer legitimidade. Ao mesmo tempo. permanece intocado todo 
o aparelho repressivo montado pelo Estado com os poderes discricionários 
do períOdo mais agudo.do autoritarismo, o que significa que o exercício das 
mais elementares franquias democráticas continua subordinado ao arbítrio 
do poder. _ --~-- . 

Nesse quadro de violênci_a_s e insegUrança, o XVIII Congresso Nacional 
dos Jornalistas reafirma a sua convicação de que não é possível a existência 
de um regime efetivamente_ ctemocrático no País, enquanto o_s trabalhadores 

existência legal como partidos, bem corno através da dissolução de todo o sis
tema de controle e coerção das atividades políticas e dOs direitos individuais. 

Decorridos dois anos do histórico XVII Congresso Nacional dos Joraa
listas, realizado em Maceió, constatam os jornalistas que não encontraram 
ressonância nos escalões do poder, seus reclamos, para a apuração do desapa~ 
recimento de inúmeros jornalistas, vítimas dos órgãos governamentais de re
pressão política. Os jornalistas insistem em que esses_crimes devem ser apura
dos, assim' como ratificam sua exigência de que sejam anistiados todos ostra
balhadores punidos por suas atividades sindicais a partir de 1964, entre eles 
os companheiros bancáriOs de: ~orto Alegre e os metalúrgicos da região do 
ABC paulista. A "Abertura" política de que fala o Govefno não passará de 
uma falácia enquanto continuare.m a existir as viúvas e os órfãos do .. talvez" 
e enquanto os trabalhadores estiverem submetidos a riscos_ de privação de li
berdade por sua luta em fav.or de melhores condições de vida. 

Consideram os jornalistas que a transformação democrática da soci_eda~ 
de brasileira é inseparável do princípio da liberdade de informação, com a 
qual não se compatibilizam as manobras do patronato da grande imprensa 
contra as conquistas da categoria, como a regulamentação profissional, que 
tem como elemento essencial a formação acadêmica dos futuros jornalistas e 
comuniCadores. Tarnbérn agridem o direito da sociedad~ à informação a exis
tência de um regime de monopólio nos meios de comunicação, a apropriação 
ilegal do trabalho dos jornalistas, atravê:s das agências de notícias criadas, pe
las empresas mais poderosas; as listas, negras instituídas pelos principais veí
culos de comunicação; as práticas governameritais de triagem político~ 

ideológica de profissionais no credenciamento para coberturas oficiais e para 
seleção e admissão no seryiço público. 

Em que pesem as somb~as e a~ ameaças destes dias, os jornalistas brasi
leiros consideram que, ainda que com sacríficios e Sobressaltos, dei-am passos 
importantes para a mobilização da categoria por seu direito a uma existência 
digna. A grande expressão_desse progresso é a renovação da diretoria da Fe
deração Nacional dos Jorr13.iiStas Profissionãfs, que assume, a partir deste 
momento a defesa e a coordenação da Carta pelas reivindica-ções mais caras e 
sentidas dos jornalistas de toçio_ o País. 

É portanto, com otimismo que, deste Planalto de Brasilia, o XVIII Con
gresso Nacional dos Jornalistas proclama sua disposição de, hoje como sem
pre, perseverar em seus esforços rumo a construção de uma sociedade demo
crática, justa e igualitária-ern nosso País" .. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB ~ RJ) ~Sr. Presid~nÍe, peço a palavra 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Roberto Saturnino . 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Em explicação pes
soal. Sem revisão do orador.)- Sr . .presidente e Srs. Sena~ofes: 

Não Joi só o nobre Líder J arba~ Passarinho que foi envolvido por 
um equívoco de imprensa. Eu também me senti da mesma forma envolvido 
por um equívoco semelhante e me_ apresso a d~fazê-lo, Sr. Presidente. 

É que aparecem em vários jornais de hoje uma declaração minha, com 
palavras entre aspas inseridas numa matéria que· a mim pareceü estranha, de 
que o Senador FrancO Montei-o estaria propondo uma união nacional e den
tro da matéria há declarações minhas de que eu achava que deveríamos nós, 
da Oposição, nos unirmos ao Governo para buscarmos uma solução. 

Só quero, Sr. Presidente, aproveitar-me da benevolência de V. E.x• para 
deixar registrado e dizer: aos nobres companheiros que não dei deciaração ne
nhuma o·ntem. Fiz, sim, algUns comentários a respeito da gravidade da si
tuação, como tenho feito ·da tribuna, mas, em ab~oluto, não dei qualquer de
claração e muito menos emiti qualquer opinião_ parecida com aquela que 
consta da matéria publicada em vários jornais. 

Era o esclarecimento que acho que deveria prestar à Casa e agradeço a 
benevolência de V. Ex•. (Muito berl!!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Josê Guiorhard- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gabriel 

Hermes- Henrique de La Rocque- Mauro Benevides- Milton Cabral
Marcos Freire- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães- Dirceu Cardoso- João Calmon- Alberto Lavinas- Hugo 
Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo Badaró- Tao
credo Neves - Benedito Canelas - Mendes Canale - Saldanha Derzi -
Affonso Camargo- José Richa- Lenoir Vargas- Pedro Simon. 

não puderem constituir l_ivremente as suas organizaÇões, entre elas a Central 
Única dos Trabalhadores, e de exercitarem sein con_strangimentos do poder 
público os direitos inerentes ao regime democrático, a começar pelo direito de 
greve. Por isso, acreditam que se impõe uma ampla e profunda reordenação 
jurídico-constitucional do País, o que só -podera ser feito a_través da convo
cação de uma Assembléia Nacional Constituinte livre e soPerana, com a par
ticipação de todas as correntes de opinião pública e o reconhecimento de sua te. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã finda a Hora do Expedien-
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n~ 59, de 
1980-Ti!Pfesentado pela Comissão de Economia como conclusã? de 
seu Parecer n~ 511, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, qua
trocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 512, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

A matéria constou .da sessão anterior, tendo a votação adiada por falta 
de quorum. 

Em votação o projeto, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Peço a palavra para encaminhar a 
votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Cpntinua em votação. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com· a palavra o nobre Senador 
José Uns, para encaminhar a votação. 

O SR. JOSii: LINS (PDS - CE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio que o Senado todo 
ouve com muito respeito, e até com muito prazer, a palavra constante e siste
mática do nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Quanto a este problema relacionado com os empréstimos, com esta po
sição assumida por S. Ex•, em se colocar, sistemática e obstinadamente, con
tra a apreciação ou a votação desses empréstimos, acredito que já o Senado 
ouve S. Ex• com certa preocupação e, por que não dizer, até com um re~ 

dobrado senso de responsabilidade, quanto à apreciação desses projetes. Pa
rece que S. Ex• está realmente inoculado desse vírus da obstinação, a respeito 
de um assunto que jâ é largamente con-hecido, já foi largamente debatido, o da 
apreciação de empréstimos que fazem parte de programas dirigidos para os 
fins mais nobres de caráter social e, principalmente, de atendimento à criação 
de empregos na área das populações mais pobres. 

Quase todos esses empréstimos dizem respeito a uma programação de in
vestimentos, com recursos sejam do F AS - FUndo de Assistência Social -
com recursos do BNDE, relacionados com o programa da habitação, com o 
programa de água e saneamento urbanos, com o programa de melhoramento 
dos bairros das cidades de médio porte, o programa dos transportes coletivos 
e outros tantos. Díz S. Ex• que esses programas podem esperar, porque a 
prioridade é para o combate à inflação, mas se esquece S. Ex• de que o sanea
mento é a salvação -da vida de crianças que estão bebendo água poluída. 

Ainda hâ poucos dias, o nobre Senador Franco Montoro falou sobre o 
problema do saneamento básico no Brasil e a maior parte desses empréstimos 
se destina exatamente a substituir a água poluída por âgua tratada para as po
pulações de zonas urbanas, de todos os tamanhos. Eu terei oportunidade de 
comentar o discurso do Senad_or Franco Montare a respeito desse programa, 
mostrando o que se tem feito no País a respeito disto. 

Diz S. Ex.' que o programa da habitação está provocando, exarcebando 
o fenômeno de urbanização. Hoje, o programa da habitação não estâ dirigido 
somente para as zonas urbanas. Ao contrário, também já de deslocou, já in
vade todas as cidades do interior e até o setor rural, estando mesmo integrado 
até no plano de obras de combate às secas no Nordeste brasileiro. Esses re
cursos também se destinam a programas dessa natureza. 

Diz o Senador Dirceu Cardoso que o braço do setor rural está sendo 
substituído pela boca que consome. Eu não entendo bem como o braço estâ 
separado da boca. Mas o fato é que S. Ex• está provocando, com o adiamen
to da aprovação desses empréstimos, a paralisação de todo o Setor de ativi
dade que nada tem que ver-com a inflação. É fácil de ver, Sr. Presidente, que o 
País não pode parar. As operações de empréstimo são operações normais e 
absolutamente indispensáveis à vida econômica do País. 

O que se fez, o que se pretende fazer e o que se estâ fazendo, é estabelecer 
um orçamento monetário em nível ~ompatível ao combate à inflação. Esse 
combate tem sido sistemâtico. É claro, Sr. Presídcnte, Srs. Senadores, que 
esse programa de emp&stimo estâ enquadrado dentro do programa de expan
são do crédito, tendo em conta, inclusive, a inflação. Ora, nós vamos suspen
der todos esses programas de carãter social, apenas alegando que é mais im
portante combater a inflação, quando a própria inflação já está combatida 
dentro desses critérios observados por este programa, então, nós vamos parar 
todo este País, nós vamos parar a transferência de recursos da União para os 
Estados, para os programas mais importantes que atualmente se desenvolvem 
na área econômica. 

Mas o fato, Sr. Presidente. é que a posição do nobre Senador Dirceu 
Cardoso, a quem muito respeito, está contaminando a consciência de outros 
Senadores. E, ainda mais, S. Exf põe em dúvida até a capacidade dos Srs. Se
nadores membros das Comissões de analisar esse projeto. S. Ex• disse, alto e 
bonÍ. som, <ii.ie níuítos nem verificam -se os limíte:s de endividamento estão sen
do observados. S. Ex• de certo se esquece de que, pela importância desses 
programas, o próprio Senado dispensou a verificação de limites da maioria 
deles. Há a Resolução 92/77- se não me engano- que dispensa, pelo Sena
do, da verificação do limite de endividamento, tendo em conta a alta impor
tância social desses programas. 

Estou preparado, Sr. Presidente, para fazer uma exposição mais ampla 
sobre esses problemas, não só na Comissão de Economia, na qual eles têm 
sido tratados, mas, tambéni, aqui, no plenário do Senado. 

S. Ex•, pensando fazer um bem, está certamente fazendo um grande mal 
às populações mais pobres do País. Eu não sei se a inflação é mais importante 
do que a salvação da vida de crianças, da que o agasalho das crianças e habi
tações, quando temos urna vasta faixa das nossas populações necessitando de 
casas, necessitando de abrigo, necessitando de substituir suas favelas por ca
sas de pobre, mas pelo menos mais condignas e substituindo água poluída, 
pªra essas populações, por água tratada. 

Antes, mesmo que se faça uma exposição mais ampla sobre o problema 
des~es empréstimos, eu me proponho a fazer aqui um levantamento completo 
da evolução desses empréstimos, se possível na próxima semana. 

Pediria ao nob_re Senador Dirceu _Cardoso que realizasse a sua posição e 
verificasse, dentro da sua própria consciência, a que ele faz apelo. até onde 
Freud está enganando seus objetivos .. , Do fundo da consciência, chega quase 
no inconsciente ... Peço a V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso, que faça 
um exame mais demorado com seus correligionários, com seus colegas e tome 
uma atitude de acordo com a grandeza do seu pensamento e do mandato que 
o povo lhe conferiu por saber que V. Ex• ê uma dos homens mais dignos des
ta Casa. (Muito bem!) 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

o SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esse posicionamento do Senador DiiCW Cardoso não é leviano nem 
tampouco caprichoso. Há uma razão para o comportamento de S. Ex• por
que.esse empréstimo não obedece a critérios. Tenho votado aqui~ constante
mente, nas comissõ_es, favoravelmentC?, mas eu tenho compreendido, ao longo 
desse tempo, que o Senado tem que tomar uma decisão definitiva a esse res
peito, tem que exigir critérios. As necessidades são de todos os municípios, 
entretanto, somente alguns são aquinhoados. Os municípios estão exangues, 
iodos são carentes, entretanto, só a_lguns são beneficiados, somente aqueles 
que contam com a simpatia dos governadores de Estado ... 

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

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR)- ... e que usam esta miséria dos 
municípios para a politica eleitoreira. Eu posso, até, dar um depoimento ao 
Senado. No ano passãdo, quase no final do exercício legislativo, nós aprova
mos para um determinado Estado, um empréstimo de 300 milhões de dólares, 
a toque de caixa, e não estava nem defi"nida bem a natureza da aplicação. Esse 
governador aproveitou esse dinheiro, usou todo esse dinheiro para corromper 
Prefeito, aliciar Prefeitos da Oposição para o Partido do Governo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - É isso aí! 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Os 300 milhões de dólares não 
tiveram aplicação nenhuma na anunciada finalidade, servindo exclusivamen
te para a corrupção de PrefeitoS; corrupção total. ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - ... ora direta, ora iridireta, ora 
mediante promessa de financiamento a determinada obra para que o Prefeito 
se sentisse tentado. a aceitâ-lo. 

De forma que, Sr. Presidente, este posicionamento do Sr. Senador Dir
ceu.Cardoso chamou a atenção do Plenário para isto, quer dizer, que o Sena
do deve exigir critérios. O que não pode ê ficar aproVando alguns emprêsti
mos, quando muitos municípiOs encaminham ou pretendem coisas menores e 
não conseguem. 

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

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR)- Não é permitido em encami· 
nhamento de votação, mas, concedo o aparte a V. Ex•. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Só para uma explicação, que eu julgo 
muito importante, que· os programa de habitação não saem somente, direta
mente, para os municípios. Os programas estaduais contemplam todos os 
municípios do Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campainha.) -
Lembro ao nobre Senador que não é permitido aparte, visto que o nobre Ora
dor pediu a palavra para encaminhamento de votação. V. Ex• terâ que obser
var tal fato, visto que os demais companheiros estão reclamando. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Peço a V. Ex• desculpas, mas acredito 
que atingi o meu objetivo, mostrando que todos os municípios têm partici
pação nesse programa através dos empréstimos aos Estados. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Não podia interromper V. Ex•, 
porque seria deselegante; mas, eu não podia conceder aparte. 

Sr. Presidente, era o registro que queria fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estão presentes na casa 62 Srs. 
Senadores. Temos cinco comissões que estão reunidas. Dentro de um proce
dimento mais tógico, vamos mandar comunicar às comissões que haverá uma 
verificação de votação dentro de 60 minutos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, que é o primeiro 
orador inscrito. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) (Pela Ordem.) - Sr. Presidente, 
desculpe-me V. Ex•, que é um dos grandes da minha admiração nesta Casa. 
Não sei se a Mesa pode fazer isso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa pode cometer uma vio
lência, dizer que não hã quorum e continuar a sessão; mas, como na Casa há 
62 Srs. Senadores, para não anunciar falta de quorum, procedi assim. Não ai~ 
terará em nada que a votação se proceda dentro de 60 minutos, que é a hora 
de que disporá o nobre Senador Franco Montoro para ocupar a tribuna. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, acho que o PDS não 
pode deixar, porque tem 5 ou 6 Senadores passeando pela Europa, França e 
Bahia; inclusive, "gente da primeira bancada. Quer dizer, o Partido permitiu 
que eles viajassem pela Europa; nós estamos aqui, no duro, e eles passeando. 
Europa, França e Bahia, inclusive gente aí de calçado fino. 

Sr. Presidente, vou concordar, mas é uma medida contra os meus interes~ 
ses. A minha votação vai esperar por uma hora, até que venha o PDS. Esta~ 
mos aqui trabalhando, e eles ganham tanto quanto nós. 

O Sr. Presidente (Nito Coelho) - Desejo esclarecer ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso que nós dois temos 32 anos de Casa. 

O art. 340 diz o seguinte: 

Art. 340 Ocorrendo falta de número para as deliberações, 
passar-se-á à matéria em discussão. (*) 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Seqadores: 

E preciso substituir as "razões de estado" pelas "razões da 
nação" 

.E. preciso substituir as "razões de Estado" pelas "razões da Nação". E 
substituir o processo centralizado, autoritário e fechado. que vem sendo se
guido na fixação dos rumos de nosso desenvolvimento, por um processo 
aberto e democrâti.co em que haja a participação efetiva dos diversos segui
mentos da Nação: trabalhadores, empresários nacionais, agricultores, indús
tria, comércio, Igreja, comunidade científica, comunidades de base, Estados, 
municípios, pãrtidos. 

Os problemas que o País enfrenta apresentam, hoje, uma gravidade in
controlável e incontrolada. 

Dívida externa da ordem de 60 bilhões de dólares. Déficit da balança co
mercial. Inflação que supêra cdildice de 100% e impõe à população uma ace
leração do custo de vida insuportável. 

Mas é preciso proclamar que não é o País que está falido, foi o modela 
que fracassou. 

É preCiso advertir os pretensos donos da verdade e os pessimistas invete
rados de que o País tem pontencialidades extraordinárias, mas o modelo fa
lhou. 

É preciso encontrar outros caminhos e apontar· soluções que devem vir 
das bases da Nação e não de fora ou decretadas autoritariamente de cima 
para baixo. 

Dois problemas gerais e básicos, entre outros, podem ser examinados 
dentro dessa perspectiva, o dos rumos de nosso desenvolvimento e o da políti
ca salarial. 

RUMOS DO DESENVOLVIMENTO 

Quanto aos rumos do desenvolvimento brasileiro, é inegavel que o País 
aumentou o seu Produto Interno Bruto. De 57 bilhões de dólãres, em 1963, 
passamos para 208 bilhões, em 1979. 

A renda per capita também passou de 750 para 1.700 dólares, no mesmo 
período. " 

E houve resultados positivos em muitos setores da economia especial
mente, no campo da produção industrial. 

Esses dados revelam a grande potencialidade do País e notável capacida
de de trabalho de nosso povo. 

Mas a quem beneficiou esse crescimento? 
Eis um dado oficial, que consta do "pequeno Documentário- Estatísti

co 1963 I 1979", distribuído pela Secretaria de Comunicação -Social da Pre
sidência da República, para documentar "'Algumas realizações dos Governos 
revolucionários" (IPEA - MARÇO DE 1980): 

AUMENTO PROPORCIONAL DE !963 A 1979 

produção de: 
-Automóveis .............. ····~········· ··~······· ,. 
- Refriger"ãdores ..................... ~ ............... . 
- Rádios e Fonógrafos ....... ~ .......... ~ ..•. ~ ....... . 
- Cereais (milho, arroz, trigo~ feijão) ................... . 
-Carne .........................................•.... 
Aumento da População . , .................. ~ ....... ~ .•.... 

550% 
420% 
890% 

56,8% 
50% 

56,9% 

FONTE: Dacumentário cstaUstico l963jl979, IPEA, Brasília, Março de 1no 
Os dados estatísticos mOstram que entre 1963 e 1979 a produção de auto

móveis aumentou 550%, a de refrigeradores aumentou 420%, a de televisores, 
410%, a de rádios e fonógrãfos, 890%. Mas a prodUção de milho, trigo, arroz 
e feijão, que são a base da alimentação da população, aumentou apenas 
56~8%, isto ê, menos do o que o aum'entO da população, que foi de 56,9% no 
período. E a produção de carne aumentou menos ainda: exatamente 50%. 

zer. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço V. Ex• com pra-
§ 19 Esgotada a matéria em discussão e persistindo a falta de 

número, a Presidência poderá, no caso de figurar na Ordem do Dia 
matéria que peta sua relevância o justifique, suspender a sessão por 
prazo não superior a I (uma) hora, ou conceder a palavra a Senador 
que dela queira fazer uso. O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O Sr. Ministro da Agricultura 

acaba de enunciar uma ideia genial. A carne deve ser suprimida da mesa do 
A deliberação da Mesa foi absolutamente enquadrada dentro do Regi~ brasileiro. 

mente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Grato a: V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Monlm·o. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Está na linha desta es
tatística que é apresentada no folheto de propaganda do Governo. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Mas propõe substituir também 
o feijão e o pão. 
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O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Por falar em feijão, o Ministro 
da Agricultura, em 1976, anunciava perante um organismo internacional que 
se reunia no Rio de Janeiro que, no ano seguinte, o Brasil exportaria feijão. 
Exatamente naquele dia, quilómetros de filas humanas aguardavam uma 
mísera ração do feijão nos supermercados, fora de dúvida. pergunto: o Brasil, 
no ano de 1977, exportou feijão, segundo a palavra oficial enunciada em uma 
conferência internacional? Não. O Brasil importou feijão em 1977, como está 
importando feijão em 1980. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Este quadro, docu
mentado na estatística e realçado na intervenção dos Srs. Senadores, mostra a 
face negra do nosso desenvolvimento. 

Aumentaram os automóveis, os fonõgrafos, os aparelhos de som. 
Considerando que a fabricação de automóveis, refrigeradores, televiso

res, rádios, fonógrafos e outros bens de luxo está sob o domínio de poderosas 
empresas transnacionais, verifica-se claramente que nosso desenvolvimento e 
integração no sistema econômico mundial vem se processando em benefício 
das grandes empresas do sistema e não em filvor das reais necessidades da po
pulação. O modelo econômico imposto- ao País nos levou a produzir e consu
mir, nãiYO que nossa população necessita, como alimentos, roup<i, habitação 
condigna, saúde, escola, mas aquilo que desejam as forças dominantes da 
economia mundial. É o consumismo que avança, para atender à sede de ex
pansão das grandes empresas. 

O impacto dessa :;ituação sobre a economia do país resultou no favoreci
mento dos setores mais ricos e privilegiados, capazes de adquirir os bens de 
luxo, e no sacrifício dos setores mais .Pobres e vulneráveis, que tiveram dificul
tada a aquisição de alimentos, roupa, remédio, casa, escola e outros bens ne
cessários. 

Exatamente por isso, este processo de desenvolvimento se caracterizou 
como concentrador de renda. Na medida em que essa industrialização repro
duz um padrão de consumo que exige elevados níveis de renda, torna-se ne
cessário, para a viabilidade do modelo, que a renda seja altamente concentra
da, de forma que as parcelas mais ricas da população tenham poder aquisiti
vo para comprar os bens de padrão elevado produzidos pela indústria instala
da no país. 

Apresentamos um quadro recente, tirado do relatório do Banco Mun
dial, publicado em março do presente ano. 

RENDA "PER CAPITA" 

Países 10% +Ricos Do País 40% + Pobres 
(A) (B) B/A 

a) Industrializados 
Estados Unidos 8.520 3.237 22.663 7,0 
Japão ............. -~ 5.670 2.977 I 5.422 5,2 
Reino Unido ··········· 4.420 2.088 10.387 5,0 
Suécia .........•....... 9.250 4.440 19.702 4,4 

b) em Desenvolvimento 
Brasil ···············-·· _1.360 238 6.882 28,9 
Peru .. -............... 840 147 3.603 24,5 
Turquia --

1.110 316 4.517 14,3 ............... 
México 

-

················ 1.120 288 4.424 15,4 

Fonte: Banco Mundial- Informe sobre e/ desarro//o mundial, 1979 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• poderia dizer se esse rela
tório se refere ao exercício passado? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Atê 1979. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A minha indagação pode pare
cer descabida, Ê que V. Ex• cita agora um relatório do Banco Mundial em re
lação ao exercício de 1979. No entanto, o relatório do Banco Central doBra
sil ainda não foi divulgado até agora. Por que será? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Há muita gente que 
tem interesse em que o Brasil não conheça a sua realidade. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Quem serâ? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- A quem aproveita o 
crime? 

Não é outra razão por que a nossa televisão e o nosso rádio, que são os 
grandes meios de comunicação, dia e noite nos apontam uma realidade ex te-

rior: os detetives dos Estados Unidos, a violência, e os costumes de outras 
nações, alienando o povo brasileiro, e proibindo, censurando, condenando e 
perseguindo os artistas, os cineastas, os atares, os teatrólogos brasileiros que 
apontam a nossa realidade. 

Há uma famosa peça, que abriu a Universidade Católica de São Paulo, 
no seu teatro "'Tuca" "Vida e morte Severina", de João Cabral de Melo Ne
to. Quem assiste aquele quadro, aquele relato de um homem que, com a sensi
bilidade do artista, retrata a realidade brasileira, fica convencido da gravida
de dos nossos problemas, da seriedade da miséria e da exploração no Nordes
te brasileiro. Mas isto é praticamente proibido. Somos obrigados a ver as 
façanhas dos detetives ou das detetives dos Estados Unidos. É uma defor
mação cultural que se impõe ao Brasil, como conseqüência do regime autorí
tãrio, centralizador e das chamadas "razões de Estado". h por isso que inicia
mos esse pronunciamento lembransio que é preciso substítuir as razões de Es
tado pelas razões da Nação, isto é, do povo brasileiro. Esta é a nossa grande 
riqueza e esta é a realidade que vem sendo esquecida. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permíte V. Ex'- um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Com prazer, ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Por incrível que possa pare
cer, Senador, há pes$oas, há muitas pessoas que têm responsabilidade neste 
País e que se negam a enxergar a gravidade da situação nacional que V. Ex'
descreve e que, pela projeção dos fatos que estão acontecendo no País,. hoje, 
nos faz, nos leva a antever uma situação que pode atingir os níveis da co
moção nacional se os rumos do processo brasileiro, do processo econômico, 
do _processo político não forem altera_dos. A Nação assiste, hoje, angustiada, 
os homens do Governo perplexos, confusos, importentes para resolver os 
grandes problemas do País, para controlar a onda de atentados que sucede 
dia a dia, E cabe ao Congresso Nacional, nessa quadra dificílima que o País 
atravessa, abrir caminhos, buscar Soluções, nobre Senador,1construir so
luções para que o País, com as potencialidades que V. Ex~ aponta muito 
bem, seja capaz de superar esses problemas gravíssimos que aí estão e que 
tendem a se agravar na medida em que estamos percebendo que a política do 
Governo vai levar o País ã recessão. À recessão, ao desemprego, ao aumento 
da miséria, ao aumento dos contrastes, à desnacionalização, à quebra das em
presas nacionais, à falência do País perante o exterior. O Congresso Nacional 
tem o dever de procurar abrir os caminhOs, de se transformar num grande fc
rum de debates, como V. Ex• muito bem sugere. Que sejam ouvidos os traba
lhadores, os empresários, os cientistas sociais, enfim, aqueles que têm interes
ses a defender e que têm contribuições a dar. Quem sabe, nobre Senador 
Franco Montara, é apenas uma idéia que me ocorre neste momento, a Co
missão de_ E_conomia do Senado ou as Comissões de Economia do Senado e 
da Câmara não poderiam promover um debate nacional desta amplitude e do 
qual saíssem as indicações para as soluções desses gravíssimos problemas. 
Porque se esses problemas não forem resolvidos até o final deste ano, ingres
saremos, no ano de 1981, numa situação de gravidade tal que jamais o País 
atravessou erh Cõda a sua História. O discurso de V. Ex• é absolutamente 
oportuno, é um discurso de responsabilidade. E preciso chamar as pessoas 
que não estão querendo enxergar a gravidade dos problemas à consciência 
das coisas que estão acontecendo, porque, amanhã, vamos ter 5 milhões de 
trabalhadores desempregados, na rua, juntando-se com a miséria crônica que 
já existe, as empresas nacionais se vendendo ao capital estrangeiro e o País 
com a sua falência decretada internacionalmente. Isto não pode acontecer. E 
cabe a nós, os representantes do povo, tomar as iniciativas, já que o Governo é 
absolutamente incompetente, impotente para resolver esses problemas. Acho 
que V. Ex• coloca as coisas com muita propriedade e o discurso de V. Ex• de
veria ser ouvido com mais atenção pelos representantes da bancada governis
ta nesta Casa. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) ~ Agradeço a contri
buição e o apoio de V. Ex• que, com a autoridade de economista e profundo 
conhecedor de nossa realidade econômica e social, ressalta a gravidade e a ur
gência do problema, 

Não queremos cair num pessimismo negativo, há saídas, há caminhos, o 
que aumenta a responsabilidade daqueles que não querem ouvir, daqueles 
que se· fecham em soluções que estão comprovadamente condenadas, e leva
ram o País a uma situação de verdadeiro desespero. 

O papel da Oposição, no caso, é o de aceitar o debate dos problemas, ir 
ao encontro das soluções, aberto não apenas aos parlamentares, aos políticos, 
mas aberto a todos os setores que representam a comunidade nacional. 

Falávamos, quando fomos interrompidos pelos apartes, na injusta distri
buição e na concentração da renda no País e citávamos o relatório do Banco 
Mundial. 
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A gravidade e a injustiÇa p"rofunda da má distribuição da renda no Brasil 
podem ser documentadas nos dados comparativos constantes desse último 
Informe do Banco Mundial, sobre o desenvolvimento em 1979. A renda fami
liar média dos I 0% mais ricos é,-- no Brasil, quase 30 vezes superior à renda 
média dos 40% mais pobres. Nos Estados Unidos essa diferença é de 7 vezes. 
Na Suécia, 4. Inglaterra, 5. Japão, 5,2. No México, 15. Na Turquia, 14. No 
Brasil, 28,9, o que representa o pior índice dentre os 30 países para os quais 
existem dados estatísticos disponíveis. 

É o país, daqueles arrolados no inquérito do Banco Mundial, algumas 
dezenas, o Brasil ocupa o último lugar. t aquele em que a distância entre os 
10% mais ricos e os 40% mais pobres é maior 30 vezes. 

Esses fatos nos obrigam a pôr em discussão o modelo econômico e políti
co brasileiro e examinar outras alternativas para nosso desenvolvimento. 

É preciso substituir com urgência a centralização autoritária pela partici
pação consciente da comunidade nacional. 

Isso quanto aos rumos do desenvolvimento em geral. 
Mas há um problema, importante por suas conseqUências, importante 

por sua urgência e pela ameaça diante da qual nos encontramos de ver chegar 
a esta C:asa um projeto de lei com prazo fatal, alterando a política salarial 
brasileira. 

Já dizia o grande Cônego Cardin, fundador da JOC internacional, um 
dos homens que melhor conheceu a realidade operária, que se quisermos che
gar ao cerne dos problemas de urna comunidade, é preciso ir ao problema dos 
salários. O salário é o instrumento normal da distribuição da renda nacional. 
É através do salário que cada homem que trabalha recebe sua fatia, sua par
cela do produto do desenvolvimento. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)_- Ouço com prazer, o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Antes de V. Ex' entrar no impor
tante problema salarial e quando V. Ex• novamente falou em participação da 
comunidade, a grande dificuldade que encontraremos, quando se fala em ra
zões de Estado é exatamente porque são razões do estado tecnocrático e a tec
nocracia é historicamente surda à comunidade. Trago, nesta oportunidade, 
um exemplo concreto que se refere à produção de trigo no meu Estado. Na 
ocasião em que os produtores de trigo pretendiam programar a plantação, 
pediram que o Governo definisse com uí'gênciã oS critérios, principalmente 
da fixação de preços, e a tecnocracia, que viveni em guerra com a comunida
de, achou que aquilo não era importante. Todas as solicitações não foram 
atendidas nos. prazos pedidos e o resultado, no meu Estado, é que a área plan
tada do trigo, um alimento imprescindível para a população brasileira. E, 
além disso, um produto que é importado diminuiu em 100 mil hectares. As 
terras ficaram nuas, não foram produzidas, contribuindo negativamente para 
o problema alimentar no País e para a nossa Balança Comercial. É um fato 
concreto para mostrar corno a tecnocracia é surda aos apelos da comunidade. 
Obrigado. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex• que salienta com muita propriedade um dos aspectos mais graves da 
tecnocracia. Esses problemas se resolvem, acima de tudo, com democracia, 
ouvindo o povo e não com a decisão autoritária e irresponsável do tecnocra
ta. 

Gostaria de comunicar à Casa uma pequena expf:tiêricia de um ind·..J.strial 
que veio da Itália e que nos relatava, outro dia, numa reunião sobre proble
mas econômicos. Ele quis vir -para o Brasil para fugir às exigências terríveis 
dos sindícatos italianos, que são- muito fortes, mas depois de passar alguns 
meses ou alguns anos aqui, pediu sua volta, porque disse que preferia lidar 
com todas aquelas exigências, aparentemente deScabidas, das lideranças sin
dicais do seu país, do que com a_s exigências dos tecnocratas brasileiros, por
que o líder sindical está ligado ao problema, tem interesse em que a fábrica 
continue, as exigências vão até certo ponto, mas ele, acima de tudo, quer a 
manutenção da empresa e o desenvolvimento da economia. O tecnocrata é 
um disponível, ele dã sua decisão, senão der certo, a culpa caberá aos políti
cos. De qualquer forma ele continuará recebendo seus_ altos salários e sua 
mordomia que, nesses dias, acaba de chamar a atenção do País, através da
quela série de reportagens que O Estado de S. Paulo vem divulgando. E algo 
inimaginável, mas é Conseqüência normal do regime autoritário. Já dizia o 
grande Lord Acton: 

"O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamen-
te." 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Ouço com prazer o 
aparte de V. Ex' 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- O Sr. Senador Affonso Ca
margo·tevantou o problema do trigo. Tenho lido pelos jornais, nobre Senador 
Franco Montoro, que os monetaristas do Governo estão pretendendo retirar 
o subsídio do trigo e elevar o preço do trigo. Os monetaristas do Governo es
tão se esquecendo de que, por força da diminuição da produção interna de ce
reais e de carne, o trigo passou a ser um elemento muito mais importante do 
que era na alimentação básica do povo brasileiro, não só através do pão mas 
também através do macarrão, das massas, que hoje são responsáveis, talvez, 
pela principal fonte de proteínas da alimentação do povo brasileiro. Aumen
tar o preço do trigo, nesta altura, como vão fazer, é condenar urna massa 
enorme de brasileiros a reduzir ainda mais a s_ua pobre alimentação, é conde
nar à fome milhões de brasileiros. Essa gente está descuidando, mais uma vez; 
os tecnocratas, os que examinam as contas pelo lado monetarista vão cometer 
essa barbaridade, essa falsa solução, essa solução antipovo e antinação que é 
reduzir ainda mais a alimentação do povo brasileiro. É preciso chamar a 
atenção, porque amanhã, quando o descontentamento popular se tornar mais 
agudo e se tornar explosivo, ninguém vai querer assumir a responsabilidade. 
A responsabilidade, como disse ali o nobre Senador Dirceu Cardoso, acaba 
sendo sempre dos políticos, é da abertura, é dos políticos, é dos demagogos, 
os que não querem contribuir, colaborar com o Governo. Mas o que está sen
do feito é exatamente a p'rovocação de todo esse descontentamento agudo 
que aí está, porque são as soluções tecnocratas, de gabinete, que vão Ievar 
uma enorme percentagem da população brasileira a passar fome, pela dimi
nuição do seu poder aquisitivo, p-elo aumento do preço do lrigo, que hoje é 
elemento fundamental da alimentação das camadas mais empobrecidas. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- V. Ex• faz muito bem 
em destacar esses efeitos da ameaça da elevação do preço do trigo pela elimi
nação do subsídio. E a insensibilidade dos tecnocratas. Vai ser aumentado o 
preço do trigo, mas, em compensação ... vão-se diminuir os salários. 
Aumenta-se o trigo e diniínúi::..se O ·salârio ... é assim a solução insensível dos 
tecnocratas. 

Ouço ·com prazer o aparte do nobre _Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- É a lei da equivalência das jane
las, de que falava Quincas Borba. Mas, nobre Senador, a propósito do subsí
dio do trigo, lembraria que na Mensagem Presidencial que tive ocasião de 
analisar desta tribuna, por duas vezes, na sua parte inicial, o Presidente da 
República diz que poucas pessoas sabem que só o trigo absorvia anualmente 
urna quantidade aproximada a um bilhão de dólares. Por que aquele registro, 
duas vezes feito? E isto diz respeito com as soluções autoritárias a que V. Ex• 
se referia há pouco. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Exatamente. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) - Por duas vezes, naquela parte 
introdutória, que termina com a assinatura do Presidente da República, era 
feita referência a esse fato. Analisando a Mensagem, eu disse que daquela 
parte geral eu havia passado para a especial, a fim de saber o que o Governo 
propunha, no ano de 1980, em relação a esse problema. E indagava: vai con
tinuar esse subsídio? Vai haver alguma modificação? Ele vai ser extinto, como 
há determinadas pessoas que defendem essa extinção? E a leitura da Mensa
gem Presidencial não fornecia resposta. E porque as respostas, ou as propo
sições, ou as propostas, no caso, não são sequer formüladas, e nunca discuti
das; são decididas por aquelas autoridades que vêem, no País, números, e não 
pessoas. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Agradeço a contri
buição de V. Ex• 

Lembro que ao_ mesmo tempo em que se cogita do aumento do trigo, o 
Governõ an-uncia medidas p-ara a compressão dos salários. 

Salários não são responsáveis pela inflação 
e não podem ser comprimidos 

Os trabalhadores e assalariados de todo o Brasil estão apreensivos com o 
noticiário insistente de que o Governo pretende modificar a legislação sala
rial, para combater a inflação, com maior vigor. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Dessa forma, vai semeando a 
maior intranqüílídade social no seio do povo brasileiro. É o Governo quem 
promove isto. 

A afirmação de que os reajustes semeStrais de salários estão provocando 
o violento aumento da inflação e do custo de vida não é verdadeira. 

Em nome da verdade e da justiça, é preciso desfazer essa confusão, que 
pode trazer graves conseqüências para o desenvolvimento do Pais. 
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Ao contrário dó que afirmam certas autoridades, os salários dos traba
lhadores, empregados e funcionãrios não são os responsáveis pela aceleração 
da inflação. 

Os dados objetivoS demonstram que·os preços têm aum~ntado antes e 
acima dos reajustes salariais. Isto ~é, os salãrios vêin sendo reajustados em 
níveis inferiores aos da inflação, sem exceção, inclusive nos últimos meses, de~ 
pois da vigência da nova lei dos salãrios. 

Eis os números e a documentação, retirados dos dados do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística: 

- Em janeiro os salãrios que receberam maior aumento foram elevados 
em 72,4% (12 meses) e a inflação foi de 81,7%; 

- em fevereiro, o maior reajuste salarial foi de 78% e a inflação 82;4%; 
- em março, o reajustamento foi de 82, I% e a inflação 83,8%; 
-em abril, o reajuste foi de 81,6% e a inflação 87,2%; 
--em maio, o reajuste foi de 89,3% e a inflação 94,7%; 
- em junho, o reajuste foi de 90,8% e a inflação 99,2%; 
- em julho, o reajuste foi de 9"8",5% e a- inflação prevista 105,0%. 
Esses foram os maiores aumentos, calculados com base nos reajustes to

tais, inclusive os relativos à produtividade. 
Dizer. portanto que os salãrios provocam a inflação, quando eles estão 

sendo reajustados abaixo da inflação, é querer iludir o povo, é querer atirar 
sobre o trabalhador uma culpa que cabe a outros setores da economia. É ne
cessário, através de um debate aberto e público, ser examinado o assunto por 
toda a Nação brasileira. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Permita-me concluir. 
Fato mais grave ocorre com os aumentos do funcionãrio público. O rea-

juste do funciOnalismo federal- e os estaduais e os municipais, como sabe
mos, foram reajustados na mesma base~ -de março a março, em 1980, foi da 
ordem de 56,25%. E a inflação oficial, no mesmo período, foi de 83,8%. É pre
ciso lembrar, ainda, que os funcionários não recebçm a parcela de produtivi
dade, nem reajuste semestral, além de não receberem o 139 salário. 

Ouço o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR}- Senador Franco Montoro, reporto
me a um aparte anterior do discurso de_ V, Ex• e ainda quero tocar no assunto 
trigo pela importância que ele exerce na conjuntura atual. No ano passado, 
como relator na Comissão de Agricultura, sugeríamos, num projeto em que 
havia muita pressa do Itamaraty, denunciâvamos o aCordo do trigo, porque 
provávamos corn dados de organizações técnicas do País, do Paraná, que o 
Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso tinham condições tranqüilas de 
produzir trigo em volume suficiente para atender às necessidades do Brasil, e 
usando apeitas a terra usada em rodízio com a soja. Veja V. Ex• um~ coisa: o 
trigo é subsidiado; digamos, se o valor real é de Cr$ 1.700,00 o subsídio are
duz a Cr$ 170,00. 

Então não hã incremento nem estímulo para o triticUltor, o homem que 
produz trigo no País. O resultado é que vivemos condicionado a essas impor
tações constantes. As medidas corretivas deveriam vir de forma progressiva 
na medida que se estimula a produção do trigo, vai-se reduzindo o subsídio. 
Mas, eles vão fazer isto de vez, quando desestimularam a produção do trigo. 
O ano passado nós podíamos ter uma produção regular. Mas, como V. Ex_lll 
viu pelo aparte do Senadoé do meu Estado, Senador Affonso Camargo, de
sestimularam; e se deixou de plantar em áreas preparadas para isso. Veja 
V. Ex• o verdadeiro desatino que ocorre em todos os selares .• sobretudo neste. 

O SR. FRANCO IV!ONTORO (PMDB - SP) - Agradeço a contri
buição de V. Ex•. Não há dúvida de que a solução de nossos problemas está 
muito mais em estimular a produção interna. principalmente no campo da 
agrícultura, onde se emprega muita gente, onde a dependência em relação à 
tecnologia exterior praticamente não existe, e cujos resultados se traduzem 
em benefícios imediatos para todo o País. 

O Sr. Roberto Saturnino (PIV!DB- RJ)- V. Ex• me permite? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Com prazer, ouço o 
aparte de V. Ex•. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ) -Quero me reportar à referên
cia que V. Ex• faz sobre a questão elos salários. É óbvio. é evidente, é da lógi~ 
ca que, sendo os reajustamentos feitos após a verificação da elevação dos 
preços e feitos sistematicamente abaíxo do nível desta elevação, como V. Ext: 
demonstra pelos dados, é óbvio que não se pode atribuir a esses reajustamen~ 
tos, qualquer que seja a sua periodicidade, a causa do recrudescimento da in~ 
fiação aos níveis que atingiu. Mas isso que V. Ex• estã dizendo - e com o 
:acordo d_c::: todos nós- o Ministro Delfim Netto disse também, na Conferên~ 
cia que fez na Escola Superior de Guerra. cujo texto lamentavelmente não te~ 

nho aqui ern mãos agora, mas li tanto esse pequeno texto que quase o sei de 
cor. S. Ex•. respondendo à indagação de um dos debatedores sobre as conse
qilências da nova política salarial, isto em maio deste ano. S. Ex• negou que a 
nova lei pudesse produzir algum efeito inflacionário e que os salários, por 
conseguinte, não poderiam ser a causa da inflação. Passados sessenta dias, es· 
tá aí o Sr. Ministro Delfim Netto a atribuir a inflação aos saláriOs e a querer 
lançar mão dos vencimentos dos trabalhadores para pagar o custo da fatora 
do seu plano de combate à inflação. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Agradeço a contri
buição de V. Ex• e ela nos servirã de subsídio, logo adiante, ao investigarmos 
as razões pelas quais o Governo pretende, hoje, alterar a política salariaL 
Mas antes, para darmos complemento à exposição que fazíamos. onde havía
mos demonstrado que os reajustes salariais estão sendo feitos abaixo dos 
níveis de inflação, queríamos lembrar também que a participação da mão-de
obra, nos custos de produção é da ordem de apenas 10% ou IS%. e, portanto, 
claro que os salários e os vencimentos não constituem a causa da aceleração 
do processo inflacionário brasileiro. 

As causas reaís de nossa inflação são. outras: são os gastos públicos ex~ 
cessívos e, às vezes, faraónicos, "como aqueles denunciados hoje, onte~ e an
teontem pelo O Estado de S. Paulo, numa reportagem fundamentada e de 
profunda repercussão para o País. São os gastos decorrentes desta formidável 
centralização burocrática e autoritária que domina o País: são as despesas 
com os serviços da nossa vultosa dívida externa; a inflação mundial e, acima 
de tudo, o carátfer dependente do nosso modelo económico. De modo espe
cial, uma das causas importantes do alto nível de inflação cstã precisamente 
na politica económica que vem sendo segufda pelo Governo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) -Com prazer, ouço 
v. Ex'-

0 SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador Franco Montoro, 
como pórtico magnífico do seu discurso, V. Ex• faz uma distinção entre o Es
tado e a Nação e IC:.lo com autoridade e sabedoria. De fato, o Estado é uma 
afirmação da autoridade e a Nação é o produto da compreensão e do entendi
mento. 

Mas V. Ex", na parte de salários, põe, também, o dedo na nossa ferida. 
Se examinarmos a questão do salário, horizontal e verticalmente, encontrare
mos diferenças gritantes. VerifiÇamos que, p.o Brasil, a diferença entre o me
nor e o maior salário atinge Cífrã.s Tric6ncebíveis, quando vemos que nos paí
ses de estabilização social, a diferença é de dez a quinze vezes do menor para 
o maior. Aqui, a diferença é imensa, a começar nesta Casa, o Senado da Re
pública, sob esta cúpula que ilumina, mas encobre tantas injustiças; a dife
rença entre o menor e o maior salãrio é esta: o menor salário é quarenta vezes 
menor do que o maior salário pago no senado da República, de funcionários, 
n_ão de Senadores. Repito, o menor salário é quarenta vezes menor do que o 
maior salário pago aos funcionários do Senado da República. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- V. Ex• tem ra~ào. Esta 
é uma das marcas da injustiça social e da mã distribuição da renda. 

Tive oportunidade de assistir, na Alemanha, há alguns anos, um acordo 
salarial celebrado entre o Sindicato dos Funcionários Federais da Alemanha 
- repito e friso- Sindicato dos Funcionários Federais da Alemanha e a cláu
sula mais importante desse acordo era exatamente a relativa à diferença entre 
o menor e o maior salário. E lá se estabeleceu, com grande repercussão 
para todo o Pais e como _indiCação de uma medida de justiça social, que, entre 
o menor e o maior salário, a diferença não podia ser superior a oito vezes. Is
so, na Alemanha, há três anos. Examinei no Brasil qual era a situação. Em 
1961, o DASP mandou um projeto de lei ao Congresso Nacional, propondo 
uma norma semelhante e a diferença seria de 18 vezes entre a menor e a maior 
remuneração no funcionalismo federal. De 1962 para diante, essa diferença 
foi sendo aumentada. Hoje, na Administração Direta, essa diferença é exala
mente aquela lembrada pelo Senador Dirc~u Cardoso: é superior a quarenta 
vezes. Isso, na Administração Direta. Na Administração Indireta, - autar
quias, sociedades de economia mista, fundações públicas- a diferença cbega 
a cem, e, conforme denúncia feita a esta Casa pelo Senador Lãzaro Barboza, 
chegava a 200 vezes a diferença de salãrio, se não me engano, na PE
TROBRÁS. 

O Sr. Lazaro Barboza (PMDB - GO) - Exalo. 

O SR. FRANCO MONTORO (PIV!DB- SP)- V. Ex• confirma: entre 
a menor e a maior remuneração. Mas, se formos ainda olhar certos setores 
privilegiados da economia brasileira, vamos encontrar, numa denúncia feita 
por um professor da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, os dados sobre 
a diferença de salário. Numa ·grande organização financeira de São Paulo, a 
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diferença era de mil vezes. A remuneração do. Presidente e Vice-Presidente, 
mil salários mínimos. E hã muitos funcionários, muitos empregados receben
do salãrio mínimo, nesses mesmos bancos. 

Aí estã um dos pontos scmsi.veis e clamorosos da injustiça social. Esses 
fatos precisam ser debatidos, não apenas aqui, dentro do recinto do Congres
so Nacional. Impõe-se um debate nacional. Não basta urna mão estendida 
para uma visita protocolar de . homens de cúpula. ~ preciso que as Lide
ranças nacionais de todos os setores: tra,balhadoresl .e.mpresários, represen
tantes da comunidade científica e das ou_tra.s .. CO.ID!!_nidades que integram a 
vida nacioilal debatam esses problemas, porque eles são os primeiros interes
sados em apontar os problemas e encontrar uma solução que seja de interesse 
de toda a Nação, e por isso, não esteja sujeita ao segredo, ao sigilo, às organi
zações secretas ... 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- ... que se constituem 
para salvar o Brasil e que estão levando o País a essa situação. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ao desatino e ao desespero. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Muito bem! Permite V. Ex' um 
aparte, eminente Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Com prazer, ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Senador Franco Montoro, V. 
Ex•, no cerne do seu dicurso, aponta, como solução, que se ouça a Nação bra
sileira, que se substituam soluções autoritárias pela discussão ampla e livre, 
pelas soluções democráticas. E, permita-me, no bojo do seu discurso, eminen
te Senador, trazer aqui à lembrança, uma peça extraordinãria de um dos 
maiores intelectuais deste País qt.ie, po·r coiilcidêncía, é irmão de Sua Excelên
cia, o Senhor Presidente da República. Refiro-me ao teatrólogo, poeta e escri
tor Guilherme de Figueiredo, que deveria distribuir aos homens do Governo 
para ser um livro de cabeceira, a sua peça "'A raposa e as uvas", cuja lição de 
moral, sem dúvida alguma, o Senado inteiro conhece, mas vale aqui sintetizar 
em apenas meia dúzia de palavras: "Certo senhor de escravos constantemente 
se enros·cava nas situações mais difíceis, porque entendia ser ele, sozinho, o 
dono da verdade, e quem o tirava das enrascadas era o seu servo, era o seu 
escravo. Certa vez ele faz uma aposta dizendo que seria capaz de beber toda a 
ãgua do oceano, e jogou todos os seus bens, inclusive o seu escravo. Ele volta 
desesperado dizendo ao servo que não sabia como .resolver o seu problema, 
que estava perdido. Perderia todos os bens, inclusive o escravo por quem ele 
tinha muita afeição. E o escravo lhe disse- mas eu posso dar a solução, e se 
eu lhe der a solução o __ que ganho? Peça tudo'> que quiser. Eu quero apenas a 
liberdade. - Pois eu lhe darei a liberdade. E o escravo então lhe diz - volte 
ao outro apostador e diga-lhe que a ãgua do oceano compreende também as 
águas dos rios, dos igarapés e das núvens condensadas nos céus, e que vai be
ber toda a água, mas que não haverã vencido nem vencedor. Ele volta feliz, o 
outro desiste da aposta e ele volta cantando hosa.nas e aplaudindo a inteligên
cia do seu escravo. E o escravo lhe diz- bem dê-me agora a carta de alforria. 

Ele disse - não, não. - Mas como? Por que n.ão'? Porque não estã pre
parado para viver em liberdade. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Ê o que ocorre com 
aqueles que se pretendem donos da verdade e acham que o povo brasileiro 
não estã preparado para escolher os seus dirigentes, e participar dos debates 
das soluções nacionais. 

Agradeço a contribuição de V. Ex• 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Pois não. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Pretendo roubar, um pouco, 
o tempo precioso de V. Ex•. Mas, eu fiz referência às palavras do Ministro 
Delfim Netto, na Escola Superior de Guerra, e gostaria de documentar e inse
rir no discurso de V. Ex• o texto exato, as palavras precisas do Ministro em 
resposta a uma pergunta do 911 debatedor. 

Diz o Ministro Pelfim Netto: 

Ministro Delfim Netto- Bom, com um nível de inflação como 
o que estamos vivendo, realmente não se pode pensar em reajusta
mento anual. 

Isso foi em maio, em agosto estã bem mais alto o nível do que em maio. 

No setor privado já havia reajuSfa"mentos semestrais. Ninguém 
realmente mantinha os salãrios constarife& durante o ano. A Lei Sa
larial, no caso, veio consolidar uma situação, e generalizou a si-

tuação. Deste pontO de vista, ela, na realidade, criou certa tensão m
flacionãria. O que tinha de criar, porém, jã criou, estã absorvido. 

Palavras do Ministro Delfim Netto, em maio de 1980, no seu debate na 
Escola Superior de Guerra. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade e pC:. 
dir a V. Ex• um pouco mais de complacência para fazer uma referênciatà 
questão do sistema financeiro. V. Ex• fez uma citação de uma entidade finan
ceira dentro da qual havia essa disparidade salarial. Isso em termos de sa
lário, nobre Senador. Agora imagine esta Nação a quanto vai essa diferença 
quando se somarem a esses salários t.odos os lucros. Li ontem nos jornais re
sultados dos balanços do primeiro semestre, os lucros dos bancos tornaram a 
aumentar mais do que a inflação. Então, se somarem todos esses privilégios, 
esses lucros extraordinãrios. essas benesses, essas mordomias, todos esses es
cândalos financeiros nesse setor tão delicado, sob o ponto de vista de com
portamento da conjuntura econômico~financeira do País, então vamos verifi
car que é aí que está a caUsã da inflação, não é nesse salário, como muit~ bem 
o disse o Sr. Ministro Delfim Netto, mas exatamente nesse conjunto de mor
domias, de benesses, de vantagens, de privilégios, _de absurdos que estão ocor
rendo, e muito particularmente no sistema financeiro, na intermediação fi
nanceira deste País. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Mas o segredo é a 
alma do negócio. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Vamos ver nobre Senador se 
podemos desvendar,_ ou levantar uma pontinha do véu desse segredo .nessa 
nossa Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o sistema finan
ceiro. Vamos tentar modestamente e humildemente levantar uma pontinha 
desse véu para ver se conseguimos enxergar alguma coisa do que estã se pas
sando aí. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Essa serâ precisamente 
a grande contribuição que se pode Oferecer ao próprio Governo, às retas in
tenções freqüentemente proclamadas. O Governo deve ser o primeiro interes
sado em conhecer a verdade, em evitar esses abusos e fazer com que o nosso 
desenvolvimento se oriente para caminhos de justiça. Mas, o aparte do nobre 
Senador Roberto Saturnino, e a iil.voc<ição do texto do Sr. Ministro do Plane
jamento, levanta, naturalmente, a questão: por que o Governo quer, então, 
alterar, agora, a recente legislação sobre os salãrios'? E a pergunta que ouvi
mos a cada passo por aqueles que acompanham os problemas económicos e 
sociais do País. 

Dois fatos parecem estar na fonte da anunciada decisão governamental 
de modificar a polftica dos reajustes salariais. Um declarado e outro, não 
mencionado, mas real. · 

O fato declarado é a reivindicação, até hoje não identificada, de um gru
po de empresários ou banqueiros que teria procurado o Ministro do Planeja
mento para reivindicar a medida. 

O fato não declarado, mas, importante e grave, é a referência do Fundo 
Monetário Internacional, em seu relatório. à política salarial brasileira. 

O Fundo faz um diagnóstico, ao dizer que- palavras que constam do 
Relatório - nas aluais circunstâncias, a indexação dos salários, (isto é, à 
atual política salarial) só pode servir para agravar os problemas do país. E 
faz, o Fundo Monetário Internacional, ao menos implicitamente, uma reco
mendação ao observar, -são palavras textuais- "embora reconhecendo as 
dificuldades naturais que envolvem a ãrea, uma política salarial adequada de
veria contribuir efetivamente para a almejada redução da inflação." 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Explicação da mudança de 
pensamento do Ministro Delfim Netto nos últimos 60 dias. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço, mais uma 
vez, a explicitação que V. Ex• faz dos fatos que aponto. Acho de alta conve
niência que, na forma de um diálogo, se venha tirando dos fatos uma lição 
que eles estão a indicar com uma clareza meridiana. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MON'fORO (PMDB - SP) - Ouço com prazer o 
aparte de V. Ex'-, lamentando que só agora alguém em nome do Governo 
queira colocar a sua participação neste debate. Mas, de qualquer maneira, 
agradeço antecipadamente a intervenção de V. Ex• que, como Líder do Go
verno, vem agora participar e interferir no debate sobre esses problemas de 
evidente interesse nacional. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Confesso a V. Ex• que não com· 
pareci antes para não perturbar o fio do seu raciocínio e, também, para que eu 
pudesse contemplar de ân_gulo mais favorável o troar e esse canhoneio enor· 
me que a Oposição acistou contra o Governo na tarde de hoje. Era apenas 
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para dizer que o meu silêncio V. Ex• não o receba como desatenção, porque 
em seguida, se o nobre Líder da Oposição Senador Paulo Brossard permitir, 
porque S. Ex• está inscrito na minha frente, gostar~a de _responder a V. Ex•, 
com menos brilho, é verdade, mas farei uma tentativa com grande esforço 
para tentar atingir as curneadas da eloqpência parlamentar a que V. Ex• che
gou na tarde de hoje. 

Participação Popular e Democracia Participativa 

Concluo, Sr. Presidente. 
O antigo conceito de democracia representativa vai sendo rapidamente 

substituído ou complementado_ pelo de participação popular. Em quase todos 
·os setores da sociedb.de civil- trabalhadores, empregados, associações de vi
zinhos ou moradores, comunidades de base de inspiração religiosa, movimen-
tos femininos, professores, estudantes, comunidade científica, peqUenos e mé-

0 SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço a exposição dios empresãrios, agricultores, artistas, profissionais, consumidores, defenso· 
de V. Ex• e recebo a informação que V. Ex" nos dá como homenagem à con- ;res da ecologia e do meio-ambiente, defensores da autonomia municipal, par
tribuição que trãgo. E vejo mesmo, no debate que se possa estabelecer sobre o , tidáríos do Cooperativismo e de outraS modalidades de associação- se erga
assunto, o início de um diálogo mais amplo, do qual participem não apenas nizam e passam a reivindicar ou a êxercer de fato uma participação ativa no 
os parlamentares mas, como disse, os demais setores que integram a com uni- processo de desenvolvimento. Começam a superar tradicionais atitudes de in
dade brasileira. diferença ou passividade e a adquirir uma consciência, cada vez mais clara, de 

Os fatos narrados nos permitem afirmar que é preciso que 0 Governo re- sua situação e de suas possibilidades. O povo está decidido a desempenhar o 
veja sua disposição de comprimir os salários e volte sua atenção para as ver- seu papel. Cansou-se de ser vítima, objeto ou joguete do sistema político. 
dadeiras causas da inflação brasileira. Mas que, acima de tudo, ele adote um Abrem-se, assim, novas perspectivas para a construçâo de uma socieda
processo __ de_te_al abertura e ouça a voz dos setores que constituem a .baSe da de mais justa. Não se trata apenas de construir uma ~ciedade "para o povo", 
Nação: os empregados e os trabalhadores em geral, os pequenos e médios em- mas também, "com o povo". 
pregadores e não apenas um grupo não identificado de grandes empresários. Que o Governo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se disponha a ouvir essa 
E, menos ainda, que ele siga as sugestões de institUiÇões internacionais cuja voz e a abrir os caminhos de uma efetiva participação da comunidade nado
orientação nem sempre se ajusta às aspirações e necessidades fundamentais nal nas grandes decisões que interessam, acima de tudo, ao povo brasileiro. 
de nossa população. Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) O orador ê cumprimenta-

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Com prazer. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Senador, acho que o discurso de 
V. Ex' é da mais alta relevância e oportunidade. Reahnente, o grande problema 
nacional é o da concentração da renda, por um lado, e da concentração dos 
meios primários de produção, por outro. Se por um lado, 4% da população 
nacional detêm 50% da renda nacional, por outro lado, 2% apenas detêm 80% 
das terras. Todos os partidos de oposição têm no seu programa a reforma 
agrária, como meta prioritária. inclusive o PMDB; a própria Igreja tomou 
essa posição, ela que ao longo dos anos, fOi ~feia contrária. O Presidente da 
República recentemente, em Mosso ró, fez um pronunciamento reconhecendo 
a oportunidade da reforma agrária. Quer dizer, dentro dessa realidade, Sua 
Excelência se pronunciou favoravelmente a sua realização no Brasil. Acho 
que foi um pronunciamento da mais alta relevância, e é a primeira vez, na 
História", que um Presidente da República o faz, no Brasil. Então, acho esse 
tema, pela sua importância, antecede a qualquer outro em prioridade. Por
tanto, seria o caso de nós, aqui no próprio Congresso. testarmos a sinceridade 
de Sua Excelência; e se realmente hã disposição do Governo nesse sentido, 
então, apoiarmos para que ela se realize de forma democrâtica, :Porque não 
creio que, no País, qualquer coisa seja resolvida sem que toquemos nesse se
to r. Muito obrigado a V. Ex•, pela atenção. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) - V. Ex• tem razão. A 
reforma agráriá à ser feita no Brasil é um dos pontos fundamentais para que o 
nosso desenvolvimento se faça em termoS de justiça. 

A grande conclusão que se pode tirar de todas as consideraç-ões feitas em 
nosso pronunciamento e nas intervenções dos nobres Srs. Senadores é que se 
impõe uma consulta à Nação; ela poderá ser feita por múltiplos canais, um 
deles, o fundamental, é sem dúvida a convocação de uína assembléia nacional 
constituinte, em que toda a Nação poderá manifestar, através de delegados 
diretamente eleitos, a sua orientação para as grandes linhas do desenvolvi
mento brasileiro. 

É evidente que a centralização e o autoritarismo não vêm resolvendo os 
problemas nacionais mais graves. Pelo contrário, estes se tornam cada dia 
mais insuportâveis para grandes setores da população. Os elevados níveis de 
inflação e do custo de vida, o aviltamento dos salários, o desemprego e o su
bemprego, o contraste gritante entre a miséria de muitos e a opulência de al
guns, a corrupção, inevitãvel e impune nos regimes autoritários, o crescimen
to vertiginoso da dívida externa e a crescente desnacionalização não de gran
des setores da economia, que passam a ser ocupados por empresas estrangei
ras, conduzem setores cada vez mais amplos da população a uma clara toma
da de consit:~ncia: o autoritarismo e a centralização não podem continuar. 

Cresce a convicção de que somente um regime com rafzes no povo será 
capaz de resolver os verdadeiros problemas nacionais. 

O simples retorno a uma democracia meramente formal, representativa e 
burguesa, já não atende às aspirações e à tomada de consciência de grandes 
setores da população. 

Quais os novos caminhos? 

do. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Transcorrido o prazo regimen· 
tal, ainda persiste a falta de número, em plenário, para deliberação. Nestas 
condições, as matérias constantes dos itens 2" a 11 da Ordem do Dia ficam 
adiadas para a próxima sessão, uma vez que estão em fase de votação, além 
do item n"' I, anteriormente enunciado. 

São os ~eguintes os itens cuja votação é adiada 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 60, de 1980 (apre
sentado pe(a Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 513, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Josê (SC) a elevar em 
CrS 22.671.000~00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão 
- de Constitui~ão e Justiça, pe(a constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 61, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no~ 
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua divida consolidada. tendo 

PARECER, sob n' 518, de 1980, da Comissão 
- de Constitui~ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n"' 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e q-uatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 64, de 1980 (apre. 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
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Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin~ 
qlienta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão d~ _Economia como conclus_ão de seu Parecer n9 523, 
de 1980), que autoriza o GQverno do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 
25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, seiscen~ 
tos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Campanhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de US$ 63,000.000.00 (sessenta e três milhões de 
dôlares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-10-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
•'declaração de Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-II-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n' 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
19; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Tra
balho - aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 - e dá 
outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passaremos, então, ao item 12. 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quér~ 
cia, que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do INPS, 
ao empregado doméstico, modificando a Lei n9 6.367, de 19 de ou~ 
tubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determina outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n' 402, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à constitucionalida
de. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a votação 
adiadá por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ encerrada a matéria cons· 
tante da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra, como Líder de Partido, ao nobre Senador Murilo 

Badaró, por cessão do Senador Paulo Brossard. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG. Como Líder, pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Quero, em primeiro lugar, agradecer ao eminente Senador Paulo Bros
sard a cessão que me faz dos seus preciosos minutos, o que me obriga a ser 

breve, porque ainda o nobre Líder da Oposição pretende usar da palavra, 
nesta sessão. 

Mas creio que, em homenagem ao Senador Franco Montoro, não ficaria 
bem deixa_r sem um reparo, sem uma réplica ou sem um embargo o discurso 
que S. Ex• pronunciou nesta tarde, um dia de rara felicidade, e sobretudo 
com uma eloqüência tranqüila, o que normalmente não é usual no seu com
parecimento aos debates, porque S. Ex• o faz com uma veemência extraordi
nária, o que é uma marca muito simpática do seu temperamento combativo e 
lutador. 

Mas eu começaria citando o fato dà crônica política mineira, ao tempo 
em que era go'vernador o saudoso Milton Campos: quando um auxiliar che
gou a ele e disse que um deputado da situação atacava violentamente o Go
verno, ele, com aquela fina ironia, respondeu: .. Falar mal do Governo é tão 
bom que é um privilégio que não deve caber somente à Oposição". 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O que quer dizer que V. Ex• vai 
secundar as palavras do Senador Franco Montoro. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)-Oqueeu quero dizer é que 
é fácil e, às vezes, até prazeroso atacar o Governo, despejar sobre a Adminis
tração a carga de críticas com que a Oposição a contemplou nesta tarde. 

Mas, para ser rápido, e quero ser conciso, direi apenas que há alguns 
pontos do discurso de V. Ex• com os quais concordamos plenamente. A su
gestão do Senador Roberto Saturnino e de V. Ex•, de transformar o Congres
so, o Senado e a Câmara, num grande forum de debates, a Comissão de Eco
nomia da Câmara dos Deputados e do Senado, num amplo local para discu
tirmos à luz do dia esses problemas todos, pareceu-me uma excelente oportu
nidade, uma excelente contribuição. E uma sugestão que aplaudimos. 

Esteja também certo o Senador Franco Montoro, que os excessos que 
nós reconhecemos existirem, como existem em todas as administrações, estão 
sendo objeto do mais duro combate por Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República. Nenhum de nós compactua ou aceita a corrupção; o combate a 
corrupção é uma decisão inflexível do Governo. O Governo não a aceita, com 
ela não compactua e não admitirá que ela prolifere. 

O problema dos lucros exagerados dos bancos, é algo com que nos preo
cupamos. O nosso Partido inseriu no seu programa, linhas programáticas 
muito nítidas com relação a isso. Hã uma série de pontos em que podemos es
tar, perfeitamente, de acordo. 

Com o que não concordamos, Senador Fanco Montoro, é com algumas 
ilações políticas que V. Ex• tirou de dados que manipulou com grande inteli
gência. Quando V. Ex• aponta os indicadores sociais, pelos quais uma nação 
mede o seu desenvolvimento, V. Ex• só citou dois, esquecendo-se dos demais, 
o que torna a sua afirmação unilateral. A verdade, então, fica reduzida a pro
porções menores. V. Ex• se esqueceu, por exemplo, de citar uma gama enor
me de indicadores sociais que perfeitamente configuram uma situação de ar
rancada para o desenvolvimento, característica da década que se iniCiou em 
1950, e que adquiriu um grande dinamismo a partir de 1970. 

Por outro lado, V. Ex• não reconheceu, no seu discurso, nenhuma das 
realizações favoráveis do Governo. V. Ex• disse que o Governo aumentou o 
produto interno bruto, que aumentou a renda per capita, e ficou nisso, para 
poder inqUinar o modelo de responsável pela crise, pela inflação, e pelas difi
culdades que estamos atravessando. V. Ex•, por exemplo, em nenhum mo
mento, fez referência à ampliação da nossa fronteira agrícola, à conquista dos 
espaços vazios, à esta marcha para a apropriação dos espaços até não apro
veitados pela economia do País. V. Ex• não fez referência ao nível de desen
volvimento alcançado no País como um todo, à melhoria acentuada do pa
drão de vida. E V. Ex• sabe perfeitamente que o desenvolvimento estã longe 
de ser o novo nome da paz, como dizia Paulo VI; ao contrário, o desenvolvi
mento gera tensões, gera novos problemas, suscita novas reivindicações e no
vas demandas. E isto que o País atravessa, é uma crise gerada pelo próprio 
desenvolvimento. 

Ora, o discurso de V. Ex• apanha dados que convinham à sua tese, mas 
deixou de lado uma série de outros, para permitir-se a conclusão com as 
quais, de forma alguma, podemos concordar. 

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

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG) - Por exemplo: V. Ex• dâ 
como perfeita e acabada a decisão do Governo de modificar a política sala
rial, decisão que evidentemente não existe. E, mais, é até interessante assina
lar que esta lei salarial que V. Ex• erige à categoria das coisas intocãveis, foi 
votada pelo Congresso debaixo do mais ãspero fogo da Oposição há um ano. 

Ouço V. Ex•. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB) - SP) - Em relação a esse de· 
bate, quero dizer que a Opusíc;ão pleitt:ava, junto com todas as lideranças sin-
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dicais do País, o reajuste trimestral, achando que o :semestral não era suficien· 
te, e por uma razão bem objetiva: os rendimentos de capital, as obri~açÕes rea· 
justáveis do Tesouro se reajustam de 3 em 3 meses. Era justo que se desse ao 
trabalho, u,ma condição pelo mesmo Igual à do capital. Por isso lutávamos 
por uma periodicidade menor. Agora, o que o Governo pretende é substituir 
a semestral pela anual, e o Ministro da Fazenda, segundo declaração publica· 
_da ontem nos jornais, pr'Etende que agora a correção se faça pelos índices de 
correção monetãria decret3:dos pelo Governo. Então, V. Ex• positivamente 
não tem nenhuma razão. Mas eu gostaria de responder aquilo que parece 
ser o ponto mais importante da resposta de V. Ex• Disse V. Ex• que eu tomei 
um dado isolado e esqueci outros. Não. Eu tomei precisamente um dado fun
damental: salário e a distribuição da renda. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - 1:: a primeira concessão 
que V. Ex• faz. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP)- Veja V. Ex• que o Brasil me
lhorou, que a riqueza aumentou, que a renda per capíta subiu, eu declarei no 
início. Agora, a quem beneficiou esse aumento? Este é o problema. Desenvol~ 
vimento para alguns, não tem dúvida. Se eu ler os jornais de hoje, O Estado de 
S. Paulo, e encontrar as fotografias das mordomias de Brasília, houve um 
progresso fantãstico, notável, mas o problema de justiça é o problema do de-
senvolvimento com justiça, é a Nação brasii~ira que tem que se desenvolver 
como um todo. E se, no Brasil, os 10% mais ricos têm uma posição 30 vezes 
mais favorecida do que os 40% mais pobres, que é o pior índice do mundo, V. 
Ex' não há de dizer que eu tomei um índice isolado. Aceito a defesa de V. Ex•, 
que cumpre o seu dever defendendo o Governo, mas não abala, em qualquer 
ponto, no mínimo que seja, a afirmaÇão de que o desenvolvimento brasileiro 
se faz com profunda injustiça. Isso significa que o povo brasileiro está sendo 
o grande sacrificado neste. crescimento econômico. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG)- Senador Franco Monto· 
ro, V. Ex' há de convir que nós, homens da Situação, do Govemo, não aceita
mos como irrefutável e definitiva a tese de que se deva colocar sobre os 
ombros da grande massa de assalariados· do País o peso do combate à in
flação. Esta é uma tese encampada pelo nosso Partido de uma maneira abso
lutamente tranqUila. 

Em segundo lugar, também não compactuamos com deformações e exces .. 
sos existentes. E nisso temos, a dar exemplo, o próprio Presidente da Repúbli
ca, que tem acionado os elementos de que dispõe para corrigir." Compreende 
V. Ex• que certos cacoetes e certos vícios só se erradicam depois de um grande 
esforço, e temos convicção e certeza de que vamos conseguir isso. 

Mas o que quero chamar a atenção do eminente Senador por São Paulo 
é que, até por respeito e homenagem a V. Ex•, sou obrigado a separar a colo
cação técnica do Seu discurso pela colocação política, porque a colocação 
política tem embutida em si uma mensagem que eu diria pragmática, com vis~ 
tas a determinada conjuntura. Quanto à parte técnica, realmente, não vejo 
por que discordar também de V. Ex• de que há problemas de concentração de 
renda no Pais, que precisam ser corrigidos. Hã problemas, como eu disse, do 
lucro dos grandes conglomerados financeiros qUe também precisam encon
trar correção. Mas, por exemplo, chamou-me a atenção o aparte do Senador 
Roberto Saturnino, quando fala nos monetaristas do Governo; e, ao aparteã
lo, S. Ex' se despe da· condição de economista, porque. como Professor de 
Economia, S. Ex• não pode fugir à obrigação científica de aceitar como váli
das as linhas mestras da política do Governo no combate à inflação, até por
que não há nos compênd~os de Economia outras linhas, pelo menos as clãssi
cas. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Existem várias outras. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permita-me V. Ex• dizer que 
existem. Não quero entrar nessa discussão porque ela é muito demorada, mas 
permita V. Ex• dizer que elas existem e que nós não concordamos, não consi
deramos o pensamento oficial como sendo a verdade ci~ntífica e o dogma. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Sim, ê claro que não há ne
nhuma posição dogmática nisso, até porque a opção é uma· opção pofítica. As 
linhas que o Governo segue são em função de uma decisão política. Mas, por 
exemplo, anuncia V. Ex•, o Senador Roberto Saturnino e o Senador Affonso 
Camargo Neto, o problema do trigo, quando, em verdade, o Governo, na sua 
linha coerente de combate à inflação, na redução gradual de subsídios anun
cia a redução do subsídio do trigo, mas coloca uma condição fundamental, 
exatamente para atender àquela circunstância a que se referiu o nobre Sena
dor Roberto Saturnino, de que é um alimento absolutamente imprescindível 
à população, sobretudo à população de baixa renda. 

A posição do Governo é de fazer o corte de subsídios ao primeiro sinto
ma de baixa da inflação, de queda dos índices inflacionãrios. 

O discurso de V. Ex• trouxe uma série de expressões que me parecem ab~ 
solutamente frases que, de resto, já foram aqui suficientemente contraditadas. 
E, na premência do tempo, uma vez que o olhar se~ero do nobre Senador 
Pauto Brossard cobra-me 9 seu espaço, do qual me apropriei por alguns mi
nutos, obriga-me a tentar fazer uma concl~são ... 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC) - Permite V. Ex• um áparte? 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- ... o que farei logo em se
guida ao aparte do nobre Senador Jaison. ~arreto. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Muito obrigado. O pronuncia· 
menta do nobre Senador Franco Montara não precisa ser explicitado, mas 
uma afirmação de V. Ex•, no início da sua colocação, talvez devesse ser repe~ 
tida. O nobre Senador Franco Montara não fez uma afirmação simplista de 
que vamos transformar o Congresso Nacional num amplo fórum de debates. 
É da essência do Congresso ser um estuário de reivindicações para se conse-
guir soluções. Então~ V. Ex' concordou~ hã de entender que estâ implícito 
nesta colocação a devolução das prerrogativas reais do Congresso a fim de 
que esses debates sejam feitos de maneita objetiva. 

O SR. MURILO BADARú (PDS - MG) - Perfeito. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC) - Mas isso implica também na 
aceitação de que esse debate seja franco, leal e aberto entre todas as correntes 
de opinião. E daí a mudança de comportamento do Partido do Governo que 
não pode permitir que as coisas continuem a ser aprovadas por decurso de 
prazo, fugindo do debate como tem acontecido como norma no Congresso 
Nacional. 

O SR, MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Isso jã é outro caso. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB -· SC}- Não, é o mesmo. O pronuncia
mento do nobre Senador propôs isso e V. Ex• deve ter concordado porque 
participação popular não é prorrogação de mandatos e nem artifícios outros 
que impedem realmente o direito que eles têm de participar. Gostaria que V. 
Ex'- ficasse de acordo com todo esse contexto. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Veja, nobre Senador Jai
son Barreto, esse problema nós poderíamos discutir noutra hora, porque o 
nobre Senador Paulo Brossard continua me advertindo. 

Mas, quando digo transformar num fórum de debates, a concordância 
equivale também no sentido de acionarmos os nossos dispositivos funcionais 
para operacionalizarmos essa medida. E torná-la realmente prática. Vamos 
fazer isso e eStou certo de que todos teremos a ganhar e o País muito mais aíft
da. 

Encerro, Senador Franco Montara, dizendo que concordo com V. Ex'
de que os regimes abertos têm mais possibilidades de solucionarem os seus 
problemas do que os regimes altamente centralizados, sobretudo com uma 
centralização autoritária. E é o que realmente nós buscamos. Nós estamos ca
minhando gradativamente para aumentar o nível de participação nas decisões 
nacionais. E se ainda não pudemos atingir aquele nível de outras nações mais 
desenvolvidas, mais cultas, mais preparadas, não é porque nós perfilhemos a 
tese de que o brasileiro não é preparado para a liberdade. Ao contrãrio, é exa
tamente porque entendemos a vocação do nosso povo para a liberdade, por
que foi com "liberdade que o povo brasileiro pôde construir esta grande 
Nação, e nós caminharemos de forma decisiva1 decidida, contra as investidas 
e os esgares dos radicais de qualquer posição, para construir aqui um regime 
com a plena participação popular. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Havia assumido um compromisso de, nesta hora, conversar com uma 
comitiva de parlamentares australianos, que jã se encontra nesta Casa, e por 
isso não posso cometer a descortesia de fazê-la esperar, motivo pelo qual pro
curarei ser extremamente rápido na minha intervenção. Mas entendo, Sr. Pre
sidente, que não poderia deixar para amanhã para fazer as brevíssimas consi
derações ou algumas das considerações que sinto necessidade, diante do epi
sódio vivido pelo Congresso Nacional no dia e na noite de ontem. Como sabe 
a Casa, como sabe a Nação, um projeto de lei que levantou, talvez, as maiores 
e mais copiosas manifestações de reprovação, foi convertido em lei, na noite 
de ontem; foi convertido em lei como? Por quê? Por que a maioria do Con
gresso Nacional o aprovou? Assim deveria ser entendido em qualquer país do 
mundo. Bastaria que se dissesse: um projeto de lei foi ontem convertido em lei 
e isto significaria, na linguagem parlamentar, na linguagem popular. que a 
maioria do Congresso Nacional havia votado a favor ·dele. 
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Pois bem, Sr. Presidente, esse projeto de lei, que levantou os maiores 
protestos, as maiores restrições, a maior oposição de parte da Nação brasilei
ra, foi convertido em lei, tendo obtido, apenas, 5 votos favoráveis e tendo re
cebido 192 votos contrário"s~-em uma Casa que se compõe- de 420 parlamenta
res. 

Esse projeto de lei se converteu em lei não tendo_r~cebido 1 voto favorá.:
vel desta Casa - o Senado - e se diz que ~stamos num regime bicameral e 
que esta Casa representa os Estados com uma representação igual, sejam eles 
grandes ou sejam eles pequenos; sejam eles populosos ou não. 

Creio que o fato ocoiiiâ.O ontem é um dos mais graves, politicamente fa~ 
!ando, dos jâ sucedidos no Brasil, porque mais grave do que um projeto ser 
convertido em lei por esse mecanísmo ditatorial, ilegítimo, espúrio que vigOra 
em nosso País, ser convertido em lei, sem apreciação congressual, é este: um 
projeto contra o qual a Nação- se levantou, converter-se em lei com cinco vo
tos favoráveis em uma Câmara de 420 Peputados, tendo recebido 192 votos 
contrários. 

Sr. Presidente, hoje, na Sala Clóvis Bevilacqua, fez uma exposição- bri
lhante exposição, desnecessário serâ dizer - um antigo membro desta Casa, 
o Professor Afonso Arinos, a propósitO ae· prerrog-ativas parlamentares. Ao 
fim de sua aula - que outro vocãbulo mais apropriado não encontro para 
referir-me àquele pronunciamento - disse ele, referindo-se à Carta vigeõte, a 
Carta de 1969 e ao que veio depois, que era a rri.aióf itódoa da história políti
ca, da história constitucional do Brasil, a maior nódoa, repito! Isto dito por 
um homem da autoridade e responsabilidade intelectual e da insuspeição do 
Sr. Afonso Arinos de Melo Franco. 

O Brasil vive sob o império de um ato ilícito, que é a Carta outorgada, e é 
essa Carta outorgada que transforma o CongreSSo Nacional nisto!, que trans
forma o Congresso Nacional digo pouco, que transforma a Nação .brasHeira 
nisto que ocorreu ontem: um projeto infame converter-se effi lei cOm o voto 
favorável de cinco Deputados, numa Câmara de quatrocentos e vinte, um 
projeto que recebeu 192 votos contrários. 

Sr. Presidente, a República velha viveu quarenta anos graça ao voto fal
so, graças à deformação institucional; -sobreviveu quarenta anos e caiu em 
vinte dias. 

Esta situação, este regime, vem durando hã muito tempo, mas isso não 
pode durar sempre, porque é intrinsecamente imoral o que acontece em nosso 
País. A legislação à fOrça; o Poder Legislativo exercido pela vadiagem, Sr. 
Presidente! A vadiagem se converteu no poder de fazer leis, neste País. Isto 
vai terminar. Queira Deus que não termine mal, porque o desespero popular 
já não suporta mais e, enquanto isto, projetes se convertem em leiS; pelo ex
pediente da vadiagem convertida no poder de legislar, neste País. 

Sr. Presidente, mais coisas teria a dizer, mUitO mais, mas vou ficar nisto 
para deixar registrado o protesto, o mais veemente protesto, o mais candente 
protesto contra o que estã sendo feito neste Paíss pela inconsciência e pela ir
responsabilidade daqueles que confundem o País com seus interesses escuses 
e espúrios. 

Por certo as minhas pa~avras não vão atravessar os pesados muros desta 
Casa mas vou, mais uma vez, dizer: a ilegitimidade, a ilicitude oficiais estão 
provocando a revolta deste País. O Governo, com eSte procedimento, estimu
la e semeia a subversão, a sublevação, a rebeldia da sociedade. Este é o qua
dro do Brasil de hoje. 

Por isto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar para amanhã, sem lavrar 
este protesto contra a inconsciência e a irresponsabilidade hoje dominantes. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- V. Ex• permite um aparte? (As
sentimento do orador.) Senador Paulo Brossard, V. Ex• tem toda razão. O 
decurso de prazo amesquinha ~~__poder. E é de se perguntar: se O decurso 
de prazo amesquinha o Poder Legislativo, conseqUentemente amesquinhando 
a Nação, em que situação fica o Governo que permite esse amesquinhamen
to? 

.. O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Que permite, não, que 
utlhza! 

Sr. Presidente, eu jã havia encerrado a minha intervenção, mas recolho o 
a?arte d_o nobre Senador Agenor Maria para dizer,jâ agora, com ã Confúên~ 
c1a Nacional da Ordem dos Advogados, isto que foi dito em Manaus: 

"'O grande problema atual do poder é um problema de legitimi
dade. Não há poder legítimo sem consentimento do povo." 

Os advogados brasileiros afirmam que falta legitimidade ao poder insti
tucionalizado em nosso País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Mauro Benevides_. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As atenções dos círculos sociais, científicos e culturais do Ceará voltam
se, desde ontem, para o II Congresso HispâniCo-Luso-Americano de Psiquia
tria e o III Congresso Brasileiro de Alcoolismo e Drogas r -:, simultaneamen
te, se instalaram em Fortaleza, no salão nobre do Impt:_jal Palace Hotel. 

Sob a coordenação do Professor Josué de Castro, os conclaves obtive
ram o apoio decidido de entidades governamentais e privadas, as quais con
jugaram esforços para que os trabalhos atingissem os nobilitantes objetivos 
colimados. 

Ressalte-se que autoridades no campo da Medicina deslocaram-se de 
seus países de origem a fim de participar dos dois expressivos eventos, bem 
assim vultos exponenciais da classe médica brasileira. 

Na seSSão magna de abertura dos CongressOs de Psiquiatria e de Alcoo
lismo e Drogas discursaram os Professores Osvald Moraes Andrade e Josué 
de Castro, além do Governador Virgílio Távora, que encabeça a respectiva 
Comissão de Honra. 

Já na manhã de hoje, dentro. da intensiva programação elaborada, 
efetuam-se mesas-redondas sobre Psiquiairia Familiar, Repercussões Psíqui
cas do Alcoolismo e Drogas e Psiquiatria Social, abrangendo conferências 
sobre Psiquiatria e Liberdade. 

À tarde, s~rão levados a efeito ciclos de debates sobre Análise Transacio
nal e Repercussões Orgânicas do Alcoolismo e Drogas. 

Com início às 19 horas, cursos sobre Terapia da Família, Casal e Comu
nidade e AlcoolismO e Drogas serão Ininistrados, assegurando-se inscrição a 
estudantes de Medicina e _Psicolo..sia das universidades cearenses. 

Até sexta-feira, prosseguirão os congressos, dentro do mesmo ritmo de 
ativid?des, devendo o encerramento ocorrer às 11 horas, com palestra a cargo 
do Secretário de Saúde do Paraná, Dr. Oscar Alves. 

A confraternização dos congressistas, para assinalar o término do pro
grama cumprido, dar-se-á no Ideal Clube, com um jantar festivo, a que aderi
ram figuras de destaque da sociedade do meu Estado. 

Mencione-se, por oportuno, que uma anãlise detalhada da Lei n'l' 
6.368/76, que dispõe sobre a divulgação de temas relacionados a tóxicos, serã 
procedida durante reunião de comisSões de estudo, devendo as sugestões de 
alteração no texto daquele diploma serem encaminhadas à apreciação do 
Congresso Nacional e dos setores competentes do Poder Executivo. 

Impossibilitado, Sr. Presidente, de retornar, hoje, a Fortaleza, em razão 
do reinício das atividades do Senado, entendi de meu dever realçar, desta tri~ 
huna, a realização dos dois importantes cometimentos, augurando-lhes pleno 
êxito, dentro das finalidades que buscam patrioticamente alcançar. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acentuando que a expansão das exportações simultaneamente com a pe
rene modernização do nosso parque -produtor são as bases de seu planeja
mento para uma objetiva definição das metas a serem atingidas em face do 
novo ciclo cafeeiro iniciado com a safra 80/81, o Embaixador Octávio Rai
nha da Silva Neves, Presídente do IBC, deu início, com o seu discurso pro
nunciado cm Paranaguá, no tradicional Centro do Comércio do Café, a 2 de 
julbo passado, a uma série de proveitosas exposições a fim de manter as clas
ses produtoras permanentemente informadas acerca da implementação da 
política governamental nessa área vital da economia brasileira. 

Encerrado o primeiro semesire~ deste ano, com uma exportação de pou
co mais de 7 ,I milhõ«?S de sacas e uma receita ao redor de US$ 1.4 bilhão de 
dólares, pretende o Embaixador Octávio Rainha assegUrar a retomada dos 
mercados com medidas especiais, neste ano-safrã de pleno apoio à cafeicultu
ra, 

_i~levando- na- devida- -conta -os _-cu_sto-s-de-produ-çào---e o--objet-iv-o de ma
nutenção da renda global do setor cafeeiro, dentro dos limites im
postos pela política econômica do País." 

Além da melhoria da condição de competitividade do café brasileiro com 
o das demais origens, coadjuvada pela eficiência da infra-estrutura do comér
cio exportador, o Presidente do IBC evidenciou, em sua exposição no.Centro 
de Comércio de Café, de Paranaguá, a atenção especial, neste Plano de Safra, 
dado o programa de renovação dos cafezais, para o que é sua intenção conce
der fmanciamentos para o p1antio de mais 150 milhões de covas, em áreas ap
tas à produção_ de café, no Nordeste, Centro-Oeste e litorais de Paranâ e San-
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ta Catarina, considerando~se o aspecto altamente positivo das áreas novas de 
cultivo como importante fator de estabilização das novas safras. 

ReferindO~se aos preços de garantia, fatores decisivos para os níveis de 
remuneração da cafeicultura, afirmou o Presídente 'do IBC que os fixados em 
CrS 6.000,00, para 1• deju1ho, e em Cr$ 7.300,00 a partir de 1• de janeiro de 
1981, representam um aumento de 100%, no referente ao do início desta safra 
(Cr$ 6.000,00), sobre a base inicial da safra anterior e de 43%, em relação aos 
de fevereiro deste ano. Para janeiro, o preço de Cr$ 7.300,00 significa um au~ 
menta de 74% sobre os do ençeiJa):ll_ento da safra passada. 

Fato sumamente auspicioso --acrescentou o Embaixador Octávio Rai
nha - é a recon.dução do Porto de Paranaguá à sua tradicional posição no 
cenário cafeeiro nacional, conforme o demonstra o embarqu-e de, aproxima
damente, 2,9 milhões de saca!!\ da safra encerrada em 30 de junho passado. 

Isto significa 22% da exportação brasll~ii:a no período, quando, no ano 
anterior, a participação desse porto não excedeu de 5%. 

O integral apoio do IBC à expansão e fortalecimento da economia ca
feeira do País, visando, a par da segurança setorial, uma efetiva retomada dos 
mercados, pode ser avaliado pelos dados relativos às iinportações de cafê cru 
pelos Estados Unidos. A,ssim, em 1979, para um total de 19.396.000 sacas im
portadas. apenas 9,8% - ou seja, 1.890.000' saCaS fofam 'do Br-asil. 

Mas, de janeiro a maio de 1980, Parã. um toüü -de 8:015.000 sacas, os Es~ 
tados Unidos importaram do Brasil; LtiS.OOO sacas - iSto é, 15,2% .. 

Ocorreu, portanto, um acréscimo de 64,4% sobre a Inéd-ia do ano ante
rior no que se refere à participação brasileira. 

Sr. Presidente, as informações prestadas pelo Embaixador Octávio Rai
nha são tranqUilizadoras como indicação do restabelecimento da normalida
de e de melhores perspectivas de segurança, em termos de custos, competitivi
dade, e elevação dos níveis da produtividade setorial. 

As amplas e complexas medidas de élpoiO do-IBC ã.os sçtores vinculados 
à produção e ao comércio do café estão consolidando um excelente reláciona
mento entre o Governo e os empresárioS: 

Ao registrar, nos limites destes sucintos comentários, o encontro do Em~ 
baixado r Octávio Rainha com as autoridades, eJ!1presários e setores ligados à 
nossa cafeicUltura-, a convite do Centro do Corriéicio de Café de Paranaguá, 
:!praz~me felicitar o ilustre Presidente dÓ ÍàC: pelo êXito de sua atuação an,.. 
piamente corroborada pelas fnformações divulgadas nessa ocasião. 

Solicito .seja irlcorporado a este pronunciameOto o discurso que fez em 
Paranaguá, no dia 2 de julho passado. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O NOBRE SR. LOURI-
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:) 

Discur'io pronunciado pelo Embaixador Octávio R,ainho da Silva Neto, DO. 
Presido r. te do IBC, no dia 2 de julho de 1980, no Centro de Comércio de Café 
de Paranaguá: 

O convite que me foi forrilulado pelo Presidente Joscy A;:ltonio Silva 
para visitar o Centro do Comércio de Caf'e_de Paran<iguá distingue~me sobre
maneira. Oferec~me também a grati opOrtUnidadê de· reeti."contrar os 
membros dessa tradicional C~sa do ComérciO e continuar o diálogo positivo 
que vimos proveitosamente mantendo. 

A ocasião para este encontro não poderia ser maiS opo"rtllna. Estamos vi
vendo o princípio de mais um ciclo cafeeiro. In~ci"amos ontem a safra 80/81, 
que se caracterizará, certamente, por representar um período de acentuada 
importância para a cafeicultura riación.at:No transcurso desta safra, precisa~ 
mos cristalizar as transformações introduzidas nos últimos tempos em nossa 
política cafeeira. A expansão de nosso volunfe de eXportaçõeS e a cOntínua 
modernizaÇão de nosso parque produtor são as bases sobre as quais assenta
mos as noss~s metas futuras. 

O esforço que- estamos empreendendo para -o inttemento e a recuperação 
da participaç~o brasileira nos mercados consumidores inundia"is apresenta si~ 
nais positiVos e deverá ser mantido e aperfeiçoàdo. Encerramos o primeiro se-. 
mestre dest~ ano com uma eX]:!Ortação de pouco mã.is de 7.1 milhões de sacas 
e uma receita ao redor deUS$ 1.4- bilhão de d6liires. Não temos dúvidas em 
considerar que esses resultados devem~se a um à polític<:~. de prr:ços que assegu
rou a competitividade do cafê brasileiro com o das demais origens, associada 
a uma eficiente açào do comércio exportador, que soube aproveitar toda a 
potencialidade dessa política. 

Neste contexto, é ~assa decidida intenção, neste ano-safra que aªora se 
inicia, implementar medidas visando a consolidar esse_ níovimento de retoma
da de mercados, e prosseguir, com especial ênfase, na execução de programas 
de apoio à cafeicu1tin'a. Desejamos continuar oferecendo-lhe os recursos ne
cessários para que frutifique em bases de alta-prOdutividade, conferindo-nos 
melhores condições de custo e competitividade. Atirígir esses objetívos, sem 
dúvida, implica numa intensa mobilização, envolvendo ó Governo e os em
presários ligados ao comércio e à produção ·de café. 

Coerente com esse posicionamento, o Governo pretende continuar a ofe~ 
recer segurança à atividade produtiva, levando na devida conta os custos de 
produção e o objetivo de manuteOção da renda global do setor cafeeiro, den
tro dos limites impostos pela política económica do País. 

A viabilização prâtica dessas intenções está consubstanciada na recente 
aprovação do elenco de_ medidas que prevalecerão para a safra cafeeira cor
rente. O novo Plano de Safra prevê a utilização, de maneira harmôn.ica e in
teiramente ajustada entre si, de todos os instrumentos de ação do Governo 
que influem na form'ação dOs preços - preço mínim~ de registro, mecanis~ 
mos de comercialização externa, quota de contribuição, preços de garantia, 
bases para o financiamento de custeio e comercialização de safra- de modo 
a permitir sejam atingidos os objetivos a que jã nos referimos. 

Os preços de garantia, que exercem influência marcante nos níveis de re~ 
muneração da cafeicultura, foram fixados em Cr$ 6.000,00, para 19 de julho. e 
OS 7.300,00, a partir de I• de janeiro de 1981. Assim, o preço estabelecido 
para o ih"ício desta safra, Cr$ 6J)00,00, representa uma elevação de 100% 
sobre a base ínícíal da safra anterior, e 43% em relação aos níveis de fevereiro 
deste ano. O preço para janeiro próximo, Cr$ 7.300,00, significa um aumento 
de 74% sobre os preços de encerramento da safra passada. 

As bases de financiamento para a comercialização interna foram fixadas 
em 65% dos preços de garantia. Estão assegurados, assim, recursos para capi
tal de giro aos diversos segmentos encarregados do preparo, da compra e ven
da, fornecimento à indústria e comércio exportador, neste ano, no importe de 
Cr$ 47,580 bilhões, volume possível diante d_a política executada pelo Gover~ 
no de redução da expansão monetária. 

Os financiamentos específicos para custeio e aquisição de fertilizantes e 
defensivos foram sobremodo elevados. De um valor financiável, na safra pas~ 
sada, não superior a Cr$ 20.000,00 por hectare, nesta safra será observado !J.m 
limite máximo de Cr$ 44.00_0,00 por hectare, representando assim autnento de 
120%. Estão, pois, ao alcance dos cafeicultores recursos financeiras capazes 
de permitir que, no ano _agrícola que ora se inicia, disponham do necessârio 
capital de trabalho para dispensar às lavouras tratos culturais e insumos 
apropriados, que possibilitem safras promissoras, 

No caso do Paraná, onde predomina a pequena propriedade cafeeira, 
gostaria de destacar que, por sugestão do_ eminente Governador Ney 6raga, o 
IBC criou uma linha específica de crédito destinada a es.timular a criação de 
animais de pequeno porte. Pretend"e-se desta maneir_a_ favorecef a diversifi
cação _agrícola dessas propriedades e proporcionar a redução das despesas 
cOm fertilizantes: através do aproveitamento do adubo orgânico disponível. 

Atribuímos também, neste Plano de Safra, especial importância ao· pro~ 
gr~ma de renovação de cafezais. Ê nossa intenção conceder financiamentos 
para o plantio de mais 150 milhões de co.va$, em áreas aptas à produção de 
café, localizadas no Nordeste, Centro-Oeste e litoral do Paraná e Santa Cata~ 
rina. Não temos dúvidas em considerar que as áreas tradicionais dos Estados 
de São Pa_ulo, Paraná e Minas Gerais se constituem em sólido esteio de nossa 
disposição de 'mante_r o Brasil como o principal forneCedor mundlai.dt Café. 
Embora sujeitas ao fenômeno das geadas, que têm causado oscilações brU.sca,s 
de nossa produção, estamos conv_encídõs da essen_cialidade de sua. presença 
marcante na produção nacional. De igual modo, nossa atenção está voltada 
para as regiões que ingressam, de forma significativa, no quadro da pro~ 
duçãa. Se, de um lado, ne<:essitamos da participação constante ofer~cida pe
las áreas tradicionais, não menqs importante é a contribuição que pode ser 
dada pelas regiões novas, que constituem fator positivo de estabilização de 
nossas safras. 

Esse conjunto de medidas evidencia, sem dúvida, nossa firme _çlisposição 
de fortale<:er todos os segme~tos da çaf~icultur!3-. Em face da resposta positiva 
que está_ send_o dada pelos cafeicultores, estamos concentrando nossos es-. 
forÇaS em ampliar a posição do caie brasileiro nos mercados consumidores 
mundiais. - · 
Senhores, 

A consec1,1ção dessf:s Ob]éiHVõs -e esSencial não só para assegurar a contí
nua prosperidade de nossa _camunidad<; cafeeira, mas fundamentalmente para 
proporcionar ao País as divisas que nos auxiliarão a vencer as sucessivas eta
pas do desenvolvimento econômico. Confia~os.em que os empresários de, tO
dos os segmentos do café saberão demonstrar, fiais umà vez, a sua alta capa
cidade de vencer os desafios. 

Ao encerrar, quero manifestar· a minha admiração pelo trabalho que os 
senhores realizim e que estã reconduzindo o Porto de Paranaguá à sua tradi
cional posição no cenário cafeeiro nacional. vejo com muita satisfação qu~. 
na safra que se encerrou em 30 de junho passado, este Porto_ foi responsável 
pelo embarque de aproximadamente 2,9 milhões de sacas, Isto significa 22% 
da exportação brasileira no período qUando, no ano anterior, sua partici
pação não excedeu de 5%- Es~es n~rneros - creiam - são uma demons-
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tração eloqUente do esforço coletivo do Governo e empresários para consoli
dar os nossos objetivos comuns. · 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Cinco de agosto é a data máxima da história do meu Estado, a Paraíba, e 
da sua capital, a cidade de João Pessoa. 

Tarlto o Estado como a capital foram fundados em um mesmo dia, con
sagrado a Nossa Senhora das Neves e ontem comemoraram 395 anos de fun
dação. 

A razão primeira deste meu pronunciamento na semana de reabertura 
do Congresso, após o último recesso parlamentar é, pois, congratular-me 
com a Paraíba e com João Pessoa; parabenizando-as com efusão. 

Honrado com o mandato de representante do Estado nesta Alta Casa do 
parlamento brasileiro formulo, desta nobre tribuna da Nação, minha mensa
gem de congratulações mais sincera e mais calorosa, almejando para João 
Pessoa e para o Estado da Paraíba, dias mais felizes e mais promissores, fases 
mais dinâmicas e mais progressistas no interesse maior do bem estar da nossa 
comunidade. 

Ocorre, Sr. Presidente, que para honrar o mandato recebido do povo pa
raibano, para ser fiel aos compromissos assumidos com a minha gente, não 
posso ficar na amenidade das congratulações na oportunidade em que regis
tro nos Anais do Senado o aniversário do meu Estado. 

Minha consciência de homem público orienta-me no sentido de aprovei
tar a magnitude desta data para clamar mais uma vez eriJ. favor da Paraíba, 
revelando suas necessidades, apontando seus problemas e sugerindo soluções. 

Não tenho a preocupação de ser originã.l; o que importa é denunciar à 
Nação o que acontece na Paraíba, a fim de que de tanto ouvir, de tanto ser 
importunado com os clamores que chegam do Nordeste, o Governo reso~va 
atender sem delongas e sem artifícios às justas reivindicações de uma enorme 
parcela do povo brasileiro. 

Cheguei anteontem do meu Estado; o quadro de sua problemática se 
agrava dia a dia, em decorrência da seca deste ano. 

As medidas emergenciais adotadas pelo Governo Federal foram insufi
cientes, discriminatórias, tardias e pior do que tudo issO, representam urri pa
liativo. Não resolvem os problemas sócio-econômicOs do povo p-araibano. 
São um adiamento, como aconteceu em épocas anteriores no auge de outras 
crises. 

A seca, em si, já não devia constituir um problema crucial. SeuS efeitos e 
sua periodicidade, estão identificactos hã dezenas de anos. 

Pesquisas,- estudos, experimentos, jâ indicaram as s_oluções mais apro
priadas .. 

Infelizmen~e. porém, tudo continua práticamente no papel. Projetas e 
programas especiais engavetados, enquanto o povo empobrece mais ainda e o 
N ardeste se distancia cada vez mais das outras Regiões, ácentliãndo perigosa~ 
mente o desequilibrio do desempenho econômico inier-regionai. -

Com referência à acumulação de água, por exemplo, uma providência de 
há muito reclamada e sobejamente comprovada ·como essencial à reduÇão 
dos efeitos danosos causados pelas longas estiagens, a Paraíba permanece es
per.ando_ a boa vontade dos governantes da Nação para melhorar o percen
tual dos reservatórios, especialmente ao longo do rio, Que tem o mesmo nome 
do Estado. 

Há bastante tempo estão programadas quatro barragens de vital impor
tância para a econOmia paraibana, corretivas da irregularidade do rio Paraí

- ba e consideradas pelos técnicos corno autêntico redenção para o Estado. 
Acauã, Curimatã, Pelo Sinal e Porteira, são os Açudes já projetados e 

aprovados em municípios_ e áreas diferentes do Estado. 
Reservo-me para uma análise mais profunda sobre essas obras em pro

nunciamento que farei em breves dias, m.is para que O Senado veja o quanto a 
Paraíba e o Nordeste são relegados, basta afirmar que a grande barragem de 
Curimatã foi abandonada há mais de dez anos, com os serviços de fundação 
praticamente concluídos num verdadeiro crime contra o patrimônio da 
Nação, pois houve investimentos de milhões de cruzeiros em desapro
priações, material, mão-de-obra e máquinas. 

Acauà, por sua vez~ já teve recursos destinados no orçamento do 
DNOCS mais de uma vez e o início efetivo de sua construção é sempre adia
do. 

No setor agropecuário, os problemas se acumulam e se agravam perma
nentemente. 

O sisai e o algodão, principais produtos agrícolas do Estado, não iêm 
uma política segura de proteção por parte dos organismos federais. 

O produtor de algodão se ressente de apoio. As iniciativas do Governo 
no setor sãO tímidas, incertas, sem continuidade. 

O Sisai, de cuja produção a Paraíba já deteve o primeiro lugar nacional, 
é uma fibra de múltiplas aplicações em outr<?s _países e no Nordeste seu apro
veitamento é por demais reduzido com evidente prejuízo para o produtor, 
para o industrial, para o exportador e para a económia do País. 

Tud_o por falta de interesse objetiVo e consciente de se solucionar os 
problemas da Região. 

No tocante ao setor industrial, o panorama não é diferente. 
Embora, de quando em vez, surjam na imprensa o anúncio- de investi

mentos com a implantação de novas unidades fabris, empresas já instaladas 
não recebem ajuda necessària para que melhorem seus desempenhos, am
pliando sua capacidade de produção e sua produtividade, enfrentando a con
corrência dos fortes grupos económicos do centro-Sul. 

Por outro lado, quase todos os meses, o ind~_strial paraibano é surpreen
dido com medidas absurdas adotadas pelo Governo central, com referência 
ao crédito nos -bancoS oficiais, ou em -setores relativos a matéria-prima, com
bustível e outros, que desequilibram programações e por conseqüência dimi
nuem a lucratividade do setor, desestimulando e arrefecendo o ânimo dos em
presários e diminuindo a já insuficiente _arrecadação tributária do Estado. 

Isto estã evidente em recente entrevista concedida pelo economista con
terrâneo Ronald Queiroz, quando afirinou que a participação do produto in
dustrial paraibano no conjunto do Nordeste, reduziu-se de 7% em 1970 para 
5,5% em 1975. 

Não posso deixar de repetir, Sr. Presidente, que a Paraíba é um Estado 
em crise dentro de uma Região em crise. 

O desemprego é crescente e incontrolável, especialmente em Campina 
Grande e João Pessoa, para onde convergem contingentes diários de agricul
tores que não podem rumar para as metropóles do Centro-Sul. 

Campina, ainda está esperando pela anunciada reabertura da fábrica de 
fogões Wallig, problema que a indiferença do Governo para com o Nordeste 
permitiu que se transformasse uma sucessão de crises na qual os principais 
prejudicados foram os metalúrgicos campine-nS:es, cerca de 6.000 pessoas 
somando-se os perários às suas famílias. 

Poderia, abordar outros problemas que afligem a economia da Paraíba, 
mas esse~ são os principais, Sr. Presidente e espero que esta reiterada denún
cia na data aniversária do meu Estado, consigam sensibilizar as autoridades 
federais e que as soluções possam vir com objetividade e sem demora (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Lê o seguinte discurso)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: -

Os poetas q~e sabem sentir a altna do povo, captar o seu pensamento, 
conhecer seus anseios e frustrações, cantar alegrias e as tristezas do viver 
diário, nunéa são esquecidos, mesmo d~pois da m~rte. 

baí por que, quando desaparece Vinícius de Moraes, que sabia 
aproximar-se do povo, cóm ·ele vivendo, compondo e cantando as melodias 
mais lindas, o Brasil inteiro chora por sua partida. E que, da mesma forma, 
Pernambuco tenha se mobilizado ainda agora para homenajear a memória de 
Carlos Pena Filho, embora 20 anos decorridos de seu trágico desapareci
mento, quando em plena Jl.!ventude. É que os verdadeiros poetas são intem~ 
pOrais, alcançando a imortalidade, indiferentes ao sucede~ as gerações. 

Contemporâneo dos bancos universitários, C:arlos Pena Filho soube, 
com rnaestria, retratar em seus versos o sentimento e a vida da gente pernam
bucana e, em especial do Recife. 

No Recife, ele nasceu. No Recife, ele viveu. No Recife, ele morreu, tão 
jovem e cheio de vida. Toda cidade o evoca com_ ternura e saudade, não es
quecendo que, em seus momentos de boemia, no bar Savoy, em plena Aveni-
da Guararapes, escreveu- Para sempre -

São trinta copos de chope 
São trinta homens sentados 
Trezentos desejos presos 
Trinta mil sonhos frustrados". 

Em verdade, Carlos Pena Filho desapareceu quando mais desabrochava 
para a poesia, quando seu sentimento mais se apurava e captava mais viva
mente as vibrações do povo para Ú"ansforiná..:tas, usarido os Versos, em boca 
que dissesse as verdades do coração. 

Acidentado gravemente em desastre automobilístico faleceu em )9 de ju
lho de 1960, quando contava apenas 3~ anos, quase tão prematuramente 
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como acontecera com Castro Alves, Ãlvares de Azevedo, Cassimiro de 
Abreu, Allta de Souza e outros poetas românticos. 

Jorge Amado fora tão seu amigo que chegou a dedicar-lhe seu livro "A 
Vida e a Morte de Qtiincas Berro D'Água", Tendo ficado muito triste com a 
morte do poeta, escreveu à época: 

·"Sem ti, já não serâ a ·mesma essa cidade do Recife ... Foi preciso 
que faltasses assim, brusca e terrivelmente, para que compreendes
sem que eras o dono da cidade, que eras a cidade, sua infinita e com
plexa realidade. Porque eras simples como o pão e profundo como a 
água do rio, estavas plantado no chão de tua gente, como certas 
plantas trepadeiras aparentemente frágeis porém mais resistentes e 
permanentes que as grandes árvores. 
Foste tão tua gente que muito tempo vai passar antes que surja ou
tro poeta assim, para ser tão amado por seu povo. 
Eras frãgil de carne e osso, tão leve na balança, um vento mais forte 
podia te arrastar como uma folha de árvore ou um pedaço roto de 
poema. Por isso talvez sempre me deste a idéia de um anjo por rimar 
perdido nas ruas do Recife. Mas como eras ião homem e tão povo, 
tão pernambucano e universal! Como cabia em tão frágil estrutura 
tanta esperança do homem, tanta revolta do homem, tanta terra de 
canaviais e caatingas·, tanto boi triste na campina, tanta solidão de 
cangaceiro, todo o desolado sertão, toda a vivida cidade, e mais a 
doçura da amizadC, da mais terna, da mais doce amizade? Eras tal
vez um anjo, eras sem dúvida um anjo extraviado, pois s6 assim se 
explica fosses homem tão completo, poesia tão solitária. 
Teu clima era o amor, a amizade, a ternura, o dar-se a cada instante, 
a preocupação pelos outros, eras o cantor de todos os que necessita
vam e se erguiam para conseguir. Nunca foste capaz de-ódío; tUas 
raivas e tuas brigas eram ainda frutos de muito amor e não dura
vam. logo voltavam a ser ternura." (D. Pc' 29-7-80). 

Ser identificado ao Recife si&nftíca ser ligado a Olinda, cidade-mãe de to-
dos nós, da quaJ diria: 

As paisagens muito claras 
Não são paisagens, são lendas 
São iris, sol, aguaverde 
Ou claridade somente. 
Olinda é só para os olhos 
Não se apalpa, é só desejo 
Ninguéin diz: é lá que eu moro 
Diz somente: é lá que eu vejo: 

Suas obras .. 0 Tempo da Busca", de 1962; H As Memórias do Boi Sera
pião", de 1956 e ~'A vertigem Lúcida'',-de 1958, apareceram condensadas 
num só volume, em 1959, sob o título de '~Lívro Geral", íncluíndo sua pro
dução então 1rtédita, como uNordesterrou, "'Cinco Aparições", .. Dez Sonetos 
Escuros", "Poemas sem Data" e .. Guià Prático da Cidade do Recife", 

Seus primeiros poemas apareceram em 1950; no Diário de Pernambuco, 
num suplemento difigido por Mauro Mota, que afirmou um ano depois: 

.. Não pareciam coisas de um estreante de vinte anos, os sonetos de
le. A força emotiva e a renovação formal levaram logo o Recife lite
rário a acatar com simpatia o nonlC d.Ojovem.··poeta. Nos meses que 
se seguiram ele não desmentiu as expectativas. Todos os seus poe
mas- e não foram muitos para serem bons- só fizeram reforçar a 
linha in-iCiai da preferência temátiCa -e do individualismo expressio
nal". (Jornal do Commercio. 27-7-80). 

O mesmo Mauro Mota, 20 anos depois, continua: 

"Há quem diga que escreveu pouco, o que parece uma restrição de 
camumbembe ... em poesia, como em qualquer obra de arte, só vale 
a qualidade." (D. Pc' 3-8-80Y 

E Íslo, Sr. Presidente. Carlos Pena pode não haver escrito muita coisa, 
mas o que escreveu tornaram-no inesquecível justamente porque primou pela 
qualidade. Seus versos, tais como os de "As Dádivasdo.Amante", são de rara 
beleza. 

Venho, pois, como conterrâneo juntar os meus elogios à memória deste 
querido filho do Recife pelo muito que ele representou e ainda representa. 
Rendo-lhe, como Senador de Pernambuco, as minhas sinceras homenagens a 
fim de que os 20 anos de sua morte fiquem registrados nos Anais desta Casa, 
como sinal indelével do valor do seu trabalho. (Muito bem!) · 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não hã mais oradores inscritos. 
Na presente sessão terminou o prazo Para apresentação de emendas ao 

Projeto de Resolução n9 57, de 1980, da Comissão Diretora, que transforma 

função prevista na lotação do Gabinete do Presidente do Senado Federal. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no ~egimento Interno, a matéria serã despa

chada às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiilanças. 

d SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendp a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordiná_ria de ama
nhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n• 59, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 511, 
de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 512. de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão d.e.Eço_nomia como. conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 514, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação~ em turno único, do Projeto de Resolução n9 61, de.1980 (apre: 
sentado pela Comissão de Economía cotno conclusão de seu Parecer nq 51St 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevai 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 516, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade. 

-4-

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n' 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia comp conclusão de seu Parecer n9 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
CrS 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 518, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridícidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 520, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridlcidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 522, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno· único, do Projeto de Resolução nO? 65, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer 09 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 
25.128.667.776,82(vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, seiscen-
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tos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

· PARECER, sob no 524, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob no 526, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, corno conClusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos) para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob no 528, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos AnaiS do Senado Federal, da 
.. declaraçã-o de Manaus", emitida por ocasião da VIII Conferência Nacional 
da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-II-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n9 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
:'i'; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Tra
balho - aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de l' de maio de 1943 - e dá 
outras providências. 

-12-

Votação, em primeiro tuthO (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que este-nde o seguro de aci
dente do trabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modificando a 
Lei n9 6.367, de l-9 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determi
na outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 402, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
No 31, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Reginúmto Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n'i' 2, de 1973, 
da COmissão Diretora, 

Resolve nomear Guida Faria de Carvalho, Técnico Legislativo, Classe 
Especial, Referência 55, do Quadro Permanente, para exercer o cargo, em co
missão, de Assessor da Secretaria-Geral da Mesa, código SF-DAS-101.3, do 
Quadro Permanente, criado pela Lei no 6.808, de 7 de julho de 1980, a partir 
desta data. 

Senado Federal, 1" de agosto de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Sena
do Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
NO 32, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, 
da Comissão Diretora, 

Resolve nomear Maria Tavares Sobrai, Técnico Legislativo, Classe Es
pecial, Referência 57, do Quadro Permanente, para exercer o cargo, em co
missão, de Diretor da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congres
so Nacional, código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente, criado pela Lei 
no 6.808, de 7 de julho de 1980, a partir desta data. 

Senado Federal, 1" de agosto de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Sena
do Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
No 33, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência coritida no Ato n9 2, de 1973, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Lei n" 6.809, de 7 de julho de 1980, 

Resolve nomear Lourival Zagonel dos Santos para exercer o cargo em 
comissão de .. Diretor da Secretaria de Serviços Especiais", Código SF-DAS-
101.5, do Quadro Permanente do Senado Federal, criado pela Lei n9 6.808, 
de 7 de julho de 1980, a partir desta data. 

Senado Federal, }9 de agosto de 1980.- L..-iz Viana, Presidente. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

REUNIÃO DA COMISSÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 26-6-80 

Ãs onze horas do dia vinte e seis de junho do ano de mil novecentos e oi
tenta, reúne-se, em sua sede, a Comíssão Deliberativa do_Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, presentes os Senhores Membros Deputado Ray
mundo Diniz, Presidente, Senador Mauro Benevides, Segundo-V ice
Presidente, Deputados Mac Dowell Leite de Castro, Secretário, e Rogério 
Rego, Tesoureiro; Senadores Saldanha Derzi, Henrique de La Rocque, Nelson 
Carneiro e Lourival Baptista; Deputados Homero Santos, Renato Azeredo, 
Feu Rosa, Jerónimo Santana, Getúlio Dias, Léo Simões, l:fenrique Eduardo 
Alves, Daso Coimbra, Pacheco Chaves, Nosser Almeida, João Menezes, 
Ubaldo Barém, Pinheiro Machado, Célia Borja, Membro do Conselho Inter
parlamentar, Carlos Santos e Furtado Leite. Compareceram, ainda, os Se
nhores Senadores Jarbas Passarinho e Aderbal Jurema e Deputado Ernani 
Satyro. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Senador Tarso Outra, Pri
meiro-Vice-Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos e esclarece que, com a imprevisível ocorrência da maxi
desvalorização do cruzeiro em dezembro do ano passado, o aumento das pas
sagens aéreas e a queda do dólar americano no mercado internacional, a pre
visão orçamentária do Grupo fora totalmente superada, não obstante terem 
sido fixadas, para as conferências realizadas em mil novecentos e setenta e 
nove e mil novecentos e oitenta, ajudas de custo inferiores_ à estabelecida para 
a Conferência de mil novecentos e setenta e oito. Em razão dessa situação, a 
Comissão Diretora havia oficiado às Presidências das duas Casas do Con
gresso Nacional, solicitando suplementação de verba, a fim de poder consti
tuir, em sua plenitude, a Delegação que participará da 67" Conferência lnter
parlamentar, a realizar-se em Berlim (RDA), de 14 a 26 de setembro próximo. 
Debatida a questão, fica decidido fixar a ajuda de custo da Delegação à 67" 
Conferência em até dois mil e quinhentos dólares americanos, mais passagem 
Brasília-Berlim-Brasília, em classe económica. Também fica resolvido, por 
proposta do Senhor Deputado Pinheiro Machado, delegar poderes ao Senhor 
Presidente para que, conforme as suplementações feitas pelas Presidências da 
Cãmara dos Deputados e do Senado Federal e, na forma do previsto na letra 
b do incíso II do artigo 14 e do parágrafo 19 do mesmo artigo, constitua, em 
nome da Comissão Deliberativa, a Delegação que participará da Conferência 
de Berlim. À seguir, a Comissão aprova o pedido de filiação ao Grupo, for
mulado pelo Senhor Deputado Jorge Moura. Nada mais havendo a tratar, 
suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, às doze 
horas e trinta minutos, é a mesma lida e aprovada. Eu, Mac Dowell Leite de 
Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que irá à publicação. 
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MESA 

Presidente 
Lui:z Viana 

1 •-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldente 
Oinarte Marir. 

1 •-Secretário 
Alexandre Costa 

2'·5ocretárlo 
Gabriel Hermes 

3"·5ecretárto 
lourival Baptis.ta 

4•-Socretúrlo 
Gas.tllo Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 

Local: Anetxo 11 - Têrreo 
Telefone: 223-6244 e 225·8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERM .. NENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
loccd: Anexo 11 -Térreo 
Telefone: 225·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSÀO DE AGRICULTUR .. - (C") 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vke-Presidento: Leite Chaves 

Titulares Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalh6es 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Pedro Pedro$sian 3. Joõo Calmon 

4. José lins 

1. Evelósio Vieira 1. Agenor Maria 
2. leite Choves 2. Amaral Peixoto 
3. José Richa 

Assistente: Sérgio da fonsaca Braga - Ramal 307 
Reuniêes: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Loc:ol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE >.SSUNTOS REGION .. IS - (C .. R) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentl!l: Mendos Conole 
Vice·Presidente: Agenor Maria 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARlAMENTAR 00 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quérda 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO Sl.OCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Lídoros 

Evelásio Vieira 
Alberto Silva 

Titulares 

1. Mendes Canole 
2. José lins 

3. Eunice Michiles 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 
2. Agenor Maria 
3. Mauro Benovides 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2, Alberto Silva 
3, Almir Pinto 

1. Marcos Freire 
2. Humberto lu<:ena 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - RQmal 676 
Reuniões: Terças·f~ros, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevi!Qcqua'' - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 metmbros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Henrique de la Rocque 
1 ~-Vic:e-Presidente: Aloysio Chaves 
2<:'-Vice·Presidenle: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Henrique de la Rocque 1. lenoir Vorgas 
2. Helvidio Nunes 2. João Calmon 
3. Jo$6 Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
5. Aderbol Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Oalla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunho Limo 
2. Leite Choves 2. Toncrodo Neves 
3. Lázaro Barboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paufo Brossord 
6. franco Montoro 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR: 00 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCI .. L - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlco-Lidores 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Ja&é üns 

lomanto Júnior 
Moacyr Daffa 
Murilo Badaró 
Saldanha Derzi 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDER>.l - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jeué Freiro 
Vice-Presidenhl1 lá:zaro Barboza 

Titulares Suplentes 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Torso Outro 
3. Passos Parto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Oerzi 4. MoOcyr Dalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Bodaró 
7. José Caixeta 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lázaro Barboza 2. RoberfQ: Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gil~an Rocha 
4. Mouro Benevides 

Assistente: Lecla ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
lo, ai: Sala "Ruy Barbosa"- An&xo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO OE ECONOMIA - (CE) 
(11 mttmbros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Teotanio Vilela 
Vke·Presidento: Roberto Saturnino 

Titulares 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino vtana 
3. José lins. 
4. Jessé Freire 
S. Milton Cabral 
ô. Ben&dito Canelas 
7. luit Cavafcant" 

1. Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Helvldio Nunes 
2. Alberto Silvo 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

1. Josô Richo 

Ássistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 305 2. Teotónio Vilela 2. Orestes Qu6rcia 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 3. Mar<:os Freire 3. Tancredo Neves 

Local: Sala "Clóvis Bevilóc:qua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Francisco Guilherme Thecs Ribeiro - Ramal 306 
Reu~iões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo 8- Ramal .of.-42 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 msmbras) 

COMPOSIÇÃO 

Prssidents: João Calmon 
Vic~Presidsnte: Jutahy Magalhães 

Titularas Suplentes 

1. João Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhàes 

4.. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelósio Yieira 
3. franco Montoro 

1. José lins 
2. Amon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4.. Pedro Podrossion 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

1. franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Rom"al 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Comargo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

Quinta-reir·ª· 7 3461 

1. Paulo Brossord 1. Mar~s Freire 
2. Nelson Com"eiro 2. Mouro Benevides 
3. Itamar Franco 3. leito Chaves 
4. José Richo 
5. Amoral PeixotO 
6. Tancredo Neves 

Assistente:· Cândido Hippertt- Ramais 301 e 3·13 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 11:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. lomonto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Alinir Pinto 2. Jorge Kalume 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-f11iras, às 10:00 horas 1. Oirteu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Roberto Soturnino 

3. Alberto Silva 
4. José Guiomard 

3. Benedito Canelas 

Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 _ Ramal 623 2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: CUnha Limo 
Vic~Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Comargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
a. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Çanole 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. Jessé Freire 
4.. Jos6 Sorney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossord 
2. Marcos Freire 
3. lózaro Borbozo 
4. José Richo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local. Sola "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvldio Nunes 
Vic~Presidente: Lenoir Vorgas 

Titulares Suplentes 

1. Lenoir Vorgos 1. Jutohy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moocyr Dolla 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de la Rocque 
6. Aloysio Chaves 

1. Gilvon Rocha 1. José Richo 
Assistente: Carlos da Fonseca Bfoga - Ramal 67S 2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 

Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 3. Joison Barreto 
local: Anexo "B" -·Sala ao lodo do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Michiles -·Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: ·Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Torso Outro 1. Joào Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Bodaró 

3. Mendes Conale 3. Jo" Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 

2. Adalberto Seno 

Assistente: Mario Therezo Magalhães MoHo - Ramal 134 

Assistente: L6do Ferreiro da Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10130 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vic~Prosidente: Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badoró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreiro 

Reuniões: Quintas-feiras, tis 12:00 horas 1. MKJuro Benevides 1. Cunho Uma 

Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Mario 
3 .. Orestes Quércia 

2. Joison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇ.i.O 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. Torso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Der:zi 
4. lomanto JúniOT . 
S. Mendes Cana/e 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
a. lenoir Vorgos 
9. José Sarnoy 

Suplentes 

1. Aloyt.io Choves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de lo Rocuque 
4. José Guiomard 
S. luiz Cavalcante 
6. 

A~stenta; Carlos da Fonsaca Brai:ja - Ramal 67S 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo IJ - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreiro 
Vic~Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comorgo 
2. Henrique de La Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. ~nordino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silya 
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1. EYOndro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. Lázaro 8arboza 

1 . Orestes Quércia 
2. Evelásio Vieira 

Assistente1 Leila Leivas Forro Corta - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, tis 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES. COMUNICAÇOES 

E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Femllira 
Vic.,..Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Titulares 

1. 8enodito Ferreira 
2. VicentoVuolo 
3. Pedro Podrossian 

"'· A,ffon50 Camargo 

1. Evandro Carreira 
2. ló:zaro 8arboza 
3. Orenes Qu6rcia 

Suplentes 

1. Passos PArto 
2. Lomanto Júnior 
3. Alberto Silva 

J. Leito Chaves 
2. Agenor Maria 

Assistente: Leito Loivas Forro Costa - Ramal "97 
Reuniões: Torças-feiras, às 10:00 hpras 
Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

· A2osto de 1?80 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS. ESPECIAIS E OE 
INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 -.Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comi»5cs Temporárias paro Projetas do Congresso No cio
no I 
2) Comissões Temporárias poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais o de Inquérito, o 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -
Romal674; Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal598; Mauro Lo
pes de Só - Ramal 310. 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 621 Ramal- 623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal- 623 Ramal- 621 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. 
ANEXO "B" 

SÉRGIO 
RUY BARBOSA Ramal- 484 

09,30 C.S.N. CARlOS 10,00 
Ramal- 621 

C.D.F. 
RUY BARBOSA lEOA 

ClÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 

C.C.J. DANIEL 
Ramal- 623 RUY BARBOSA 

10,00 10,30 c.s. LEOA 
ANEXO "B" 

Ramal- 621 

C.A. 
Ramal 484 

SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 
11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 623 

10,30 C.E. FRANCISCO 
ClÓVIS BEVILÁCQUA Ramal 442 

12,00 C. R. 
MARIA 

Ramal- 623 THEREZA 

C. R. E. 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO 
Ramal- 621 

n,oo 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 
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ANO XXXV- N• 081 SEXTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1980 BRASÍLIA- DF 

r---------~SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Inter

no, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N' 63, DE 1980 

Estabelece norma para a abertura da sessão pública do Senado Federal. 

Art. i' Fica incluído, no art. 180 do Regimento Interno do Senado Federal, o seguinte parágrafo l', renumerando-se os 
demais: 

"§ I' Ao declarar aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras: "sob a proteção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos". 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 107• SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 41/80 (no 922/79, na Casa de origem), 
que altera a redação da Lei no 5.479, de 10 de agosto de 1968, que dispõe 
sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver para 
finalidade terapêutica e científica, e dá outras providências. 

1.2.2 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara -n9 -59j79 (n9 

3.191/76, na Casa de origem), que altera a redação da alínea b do inciso II 
do art. 275 da Lei no 5.869, de II de janeiro de 1973- Código de Processo 
Civil, com as modificações intrQduzidas pela Lei n9 5.925, de 19 de ou
tubro de I973. (Redação do vencido para o turno suplementar). 

1.2.3 - Comunicações da Liderança do PMDB na Câmara dos Depu
tados 

- De substituições de membros em Comissões Mistas. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR AGENOR MARIA- Reivindicações em favor do Nor
deste. 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Visita do Papa João Paulo 
II ao Brasil. 

SENADOR EVELÃS!O VIEIRA - Reformulação do sistema de 
transportes do Pais. 

SENADOR HUGO RAMOS- Comunicando à Casa sua integração 
ao Bloco Parlamentar do Partido Popular. 

SENA DOR ORESTES QUERCIA -Tratamento dado pelo Gover
no aos produtores de café, segundo o livro ••cultura do café no Brasi_l", de 
José Ari Morales Agudo. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado no !80/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que acrescenta paragrafo único ao art. 99 da Lei n9 6.019, 
de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas em--. 
pressas urbanas. 

1.2.6 - Comunicação da Liderança do PMDB no Senado Federal 

- De substituição de membro em Comissão Mista. 

1.2.7 - Comunicação da Presidência 
_ - Referente a autorização, ad referendurn do Plenârio, ao Senador 

Milton Cabral para integrar a Delegação do Brasil a IX Sessão reconvoca
da da III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que se 
realiza em Genebra. 

!.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 59/80, que autori:z;a a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 
e dezess_eis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum, após usar da palavra 
o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n9 60(80, que autoriza-a Prefeitura Munici
pal de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.67!.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Resolução n9 61/80, Que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ponta Grossa (PR) a elevar em CrS 154.660.329,77 (cento e cin
qüenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove 
cruzeiros e setenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quoro.m. 

- Projeto de Resolução n9 62/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros 
e oitenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9_ 63/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Largo (PR) a elevar em CrS 214.400.000,00 (duzentos e 
quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de_ Resolução n9 64/80, que autoriza ·a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu (SC) a elevar em CrS 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quoro.m. 

- Projeto_de Resolução n9 65(80, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e 
vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e 
seis cruzeiros e oitenta e. dois centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. Votaç~o adiada por falta de quoro.m. 

- Projeto de Resolução n9 66/80, que autoriza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a realizar operação de empréstiino externo, no valor 
de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quoro.m. 

- Projeto de Resolução n'? 67 /80; que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de USS 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), para 
ser aplicado no Programa Estadual de _Promoção de Pequenos Produtores 
.Rurais. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 178/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da ••declaração de 
Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 19&0. Votação adia
da por falta de quorum. 

- Requerimento n'? 185/80, de autoria do Sr. Senador Raimundo Pa
rente, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado n9 370/79, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 19; 670, ca
put; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de f9 de maio de 1943 -.e dá outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 36/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quérc~ia, que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do 
INPS, ao empregado doméstico, modificando a Lei n9 6.376,. de 19 de ou-

tubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determina outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4 - MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA 
Concessão de licença para o Senador Milton Cabral aceitar missão 

do Executivo. Votação adiada por falta de quorum, após parecer da Co~ 
missão de Relações Exteriores 

1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR TEOTÓNIO VILELA -Considerações sobre a insti

tuição de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Considerações sobre os fatos 
relacionados com o sequestro de uruguaios residentes na cidade de Porto 
Alegre-RS. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo ao Senhor Presidente 
da República em favor da conclusão das obras de construção da BR-020, 
que liga Fortaleza a Brasília. 

SENADOR JORGE KALUME- Serviços prestados ao País pelo 
Dr. Epílogo de Campos. 

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

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 
Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 6-8-80 

3 -TERMO ADITIVO N• I 
N9 I, ao Convênio firmado em 19-7-79 entre o Senado Federal e a 

UnB para indexação de normas jurídicas. 

4- INSTITUTO DE PREVID€NCIA DOS CONGRESSISTAS 

- Ata de reunião do Conselho Deliberativo. 
- Parecer do Conselho Deliberativo. 
- Balancete Patrimonial encerrado em 30-4-80. 
- Demonstração da conta "Receita e Despesa, Balancete acumula-

do de t•-4 a 30-4-80. 
- Demonstração da conta "Receita e Despesa1

' do mês de abril de 
1980. 

- Parecer do Conselho Deliberativo. 
-Demonstração da conta "Receita e Despesa'1 Balancete acumula-

do de l•-1 a 31-5·80. 
- Balancete Patrimo_nial_ encerrado em 31-5-80. 
- Demonstração da con~a "Receita e Despesa" do mês de maio de 

1980. 

5 - MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 107~ SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME 

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

Adalberto Sena- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- José Sarney 
- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto
José Lins __. Agenor Maria - Dinarte Martz- Nilo Coelho- João Lúcio 
- Luiz CaValcante- Teotônio Vilela- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Alberto Lavinas-
Hugo Ramos- Itamar Franco- Tancredo Neves -ljenrique Santillo
Lázaro Barboza- Pedro Pedrossian- Evelãsio Vieira- Lenoir Vargas
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de preseoça acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

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

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos D-eputados. encaminhando à revisão 

do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 41, DE 1980 
(n' 922-B/79, na Casa de origem) 

Altera a redação da Lei n• 5.479, de 10 de agosto de I 968, que 
'~dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de 
cadáver para finalidade terapêutica e cierttifica, e dá outras provi
dênciaS". 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. I• (Os arts. 9• e 12 da Lei n• 5.479, de 10 de agosto de 1968, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
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~'Art. 99 A retirada de hipófises de cadáveres, sujeitos por Art. 9"' A retirada de partes do cadáver, sujeito por força de lei à oe-
força de lei à necropsia ou à verificação diagnóstica de causa mortis, crópsia ou à veríficação diagnóstica causa mortis, deverá ser autorizada pelo 
poderá ser realizada iildependentemente das condições estabelecidas médico-legista e citada no relatório da necrópsia ou da verificação diagnósti
no art. 3"' desta lei, desde que sejam destinadas -especificamente ao ca. 
Banco Brasileiro de Hipófises, dependendo apenas de autorização Art. 10"' É permitido à pessoa maior e capaz, dispor de órgãos e partes 

do próprio corpo vivo, paia fins humanitários e terapêuticos. do diretor da instituição onde se realizar a necrópsia. 
Parágrafo único. A retirada da glândula será citada no rela

tório da necropsia ou da verificação -diagnóstica." 

~·Art. l2 As intervenções disciplinadas por esta lei não se efe
tivarão se houver suspeita de crime na pessoa do disponente. 

§ 19 A proibição constante deste artigo não vigorarã se a in
tervenção for expressamente aUtorizada pelo diretor da instituição 
onde tiver que se realizar a necrópsia oú. a: verificação da causa mor
tis, mediante proposta do médico legista. 

§ 2'<' A intervenção autorizada na forma do parágrafo anterior 
constará do relatório da necrópsia ou da Verificação diagnóstica e 
não prejudicará a prova criminal." 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposiçõeS em Contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.479 - DE !O DE AGOSTO DE I968 

Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes 
de cadáver para finalidade terapêutica e científica, e dá outras provi
dências. 

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

Lei: 
Art. 1"' A disposição gratuita de uma ou várias partes do corpo post 

mortem, para fins terapêuticos é permitida na forma desta Lei. 
Art. 2"' A retirada para os fins a que se refere o artigo anterior deverá ser 

precedida da prova incontestável da morte. 
§ l' ... Vetado. 
§ 2• ... Vetado. 
§ 3• ... Vetado. 
Art. 3"' A permissão para o aproveitamento, referida no art. 19, 

efetivar-se-ã mediante a satisfação de uma das seguintes condições: 
I - por manifestação expressa da vontade do disponente; 

II - pela manifestação da vontade, atrã.vés de instrumento público, 
quando se trata de disponentes relativamente incapazes e de analfabetos; 

li I- pela autorização escrita do cônjuge, não separado, e sucessivamen
te, de descendentes, ascendentes e colaterais, ou das corporações religiosas ou 
civis responsáveis pelo destino dos despojos; 

IV - na falta de responsáveis pelo cadáver, a retirada somente poderã 
ser feita com a autorização do Díretàr-da Instituição onde ocorrer o óbito~ 
sendo ainda necessária esta autorização naS condições dos itens anteriores. 
Art. 4'1 A retirada e o transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver;so
mente poderão ser realizados por médico de capacidade técnica comprovada, 
em instituições públicas ou particulares, reconhecidamente idôneas e autori
zadas pelos órgãos públicos competentes. 

Parágrafo único. O transplante somente Será realizado se o paciente não 
tiver possibilidade alguma cfe melhorar através de tratamento médico ou ou
tra ação cirúrgica. 

Art. 5"' Os Diretores de Institutos UniversitãriOS e -dos Hospitais dev~ 
comunicar ao Diretor da Saúde PúbliCa as pessoas que fizeram disposições, 
para post mortem , de seus tecidos ou órgãos, com destino a transplante e o 
nome das instituições ou pessoas contempladas. 

Art. 6"' Feita a retirada, o cadáver será condignamente recomposto e 
entregue aos responsâveis para o sepultamento. 

Parágrafo único. A infração ao disposto neste artigo será punida com a 
pena prevista no art. 211 do Código Penal. 

Art. 79 Não havendo compatibilidade, a destinação a determinada pes
soa poderá, a critério do médico, chefe da Instituição, e mediante prévia dis
posição ou autorização de quem de direito, ser transfe"fida para outro recep
tor, em que se verifique aquela condição. 

Art. 89 Os Diretores das instituições hospitalares ou institutos universi
tários onde se realizem as retinidas de órgãos ou tecidos de cadáver com fina
lidade terapêutica rc!iriC1erão ao fim de cada ano, ao Departamento Nacional 
de Saúde Pública, os relatórios dos ates cirúrgicOs -relatiVoS a eS-sas retiradas, 
bem como os resultados dessas operações. 

§ }9 A amortização do disponente deverá especificar o tecido, ou órgão, 
ou a parte objeto da retirada. 

§ 29 Só é possível a retirada, a que se refere este artigo, quando se tratar 
de órgãos duplos ou tecidos, víceras ou partes e desde que não impliquem em 
prejuízo ou mutilação grave para o disponente e corresponda a uma necessi
dade terapêutica, comprovadamente indispensável, para o paciente receptor. 

Art. 11. A infração ao disposto nos arts. 29; 3"', 49 e 59 desta Lei será pu~ 
nida 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 disponente vítima de crime. 

Art. 13. As despesas com as retiradas e transplantes serão disciplinadas 
na forma determinada pela regulamentação desta Lei. 

Art. 14. O Departamento Nacional de Saúde Pública será o órgão fisca
lizador da execução desta lei. 

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando re~ 
vogadas a Lei n9 4.280, de 6 de noVembro de 1963, e demais disposições em 
contrário. 

(À Comissão de Saúde.) 

PARECER 

PARECER N' 583, DE 1980 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 59, de 1979 (n"' 3.191/76, na 
Casa de origem). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar 

do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 59, de 1979 
(n' 3.191/76, na Casa de origem), que altera a redação da alínea b do inciso II 
do art. 275 da Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil, com as modificações introduzidas pela Lei n9 5.925, de }9 de outubro 
de 1973. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1980. - Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi, Rel~tor - Tarso Outra. 

ANEXO AO PARECER N' 583, DE I980 
Redaçiio do yeoddO~!Jara o turno suplementar do Substitutivo do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1979 (n' 3.I91j76, na 
Casa de origem), que altera o inciso II do artigo 275 do Código de 
Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O inciso II do art. 275 da Lei n' 5.869, de II de janeiro de I973, 

Código de Processo Civil, modificada pela Lei n'<' 5.925, de 19 de outubro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"II- ············--·'··'················'··········· 
a) .......................•.•• ···•••·•••···· ..•••.•...• 
b) de arrendamento e parceria rurais; 

n) do fiador para exonerar-se da fiança prestada sem limitação 
de tempo." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigOr ria data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. ]9-Secretário. 

São lidas as seguintes 

OFICIO N• 126/80 

Senhor Presidente, 

Brasília, 7 de agosto de I980. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que os Deputados Mar
condes Gadelha e Paulo Rattes foram indicados por esta Liderança para 
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substituírem, respectivamente, os Deputados Jorge Vianna e Paes de Andra
de na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre o Projeto de Lei 
n9 16, de 1980-CN, que "altera o valor do vencimento mensal dos cargos que 
especifiCa~-previstos no artigo 59 da Lei n9 5.921, de 1973, e dá outras provi
dências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência p-rotestos de 
estima e consideração. - Freitas Nobre, Líder do P~ DB. 

OFICIO N' 129/80 
... ":tStlla, 7 de agosto de 1980 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Rober

to Freire foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado Júlio 
Costamilan na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição n'? 51, de 1980, que "altera o Título das Dis
posiçõe.s Gerais e Transitórias, estendendo os mandatos dos atuais prefeitos, 
vice-prefeitos evei'eadoresaté 1982, imprimindo nova-redação ao artigo 209". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelêrcia protestos de 
estima e consideração. - Freitas Nobre, Lfder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as substituições soli· 
citadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisãO âo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna para dar conhecimento à Casa e ao Governo, entre ou
tras considerações, da situação delicada do Nordeste. Deixei, Sr. Presidente e 
Srs_. Senadores, no Nordeste, um clima de intranqüilidade, de insatis
fação, pois os custos astronómicos dos produtos de primei ta necessidade vêm 
absorvendo totalmente o poder aquisitivo do operátio, do trabalhador. 

O preço do feijão gordo, do feijão faveta, do feijão de corda, no Nordes
te, alcançou Cr$ 72,00 o quilo. Uma família de seis pessoas, almoçando e jan
tando feijão, consome 10 quilos por semana. Apenas no consumo do feijão, o 
salário semanal do operário é absorvido. 

O Governo federal paga, através do Serviço de Emergência, a importân
cia de Cr$ 83,00, que é a diária do operário rural inscrito no Serviço de 
Emergência. Pois bem, esse dinheiro não dá nem para comprar o feijão- es
ta, a grande realidade do Nordeste. 

Li hoje que o Secretário Especial de Abastecimento e Preços, Sr. Cai'los 
Viacava, informava que ao final deste mês a COBAL começará a distribuir 
aos supermercados, inclusive os da rede SOMAR, do Rio de Janeiro, o feijão 
importado da Argentina, que será vendido ao consumidor carioca ao preço 
de cerca de Cr$ 40,00 o quilo. Ora, se o carioca recebe um salário 30% maior 
que o do nordestino e tem o direito de consumir feijão ao preço de Cr$ 40,00 
o quilo, venho para a tribuna, na tarde de hoje, soliCitãi' 30 -sr. Secretário de 
Abastecimento esse feijão também para o Nordeste, porque não tem lógica 
o carioca consumir um feijão de Cr$ 40,00 o quilo, tendei um salário superior 
ao assalariado nordestino, e que este fique pagando Cr$ 72,00 o quilo de fei
jão, com uma diferença de Cr$ 32,00 a mais por quilo. 

Diz a nota que "trinta e oito mil toneladas de feijãó enco~t~am-se no Rio 
de Janeiro à disposição do consumidor carioca". Assim sendo, deixo desta 
tribuna o apelo para que esse feijão tãriibém seja destinado às populações de 
baixo poder aquisitivo do N ardeste, pois, na realidade, eles estão pagando, lá 
na região, a importância de CrS 72,00 por quilo. 

Um outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que trago a esta tri
buna, é o problema da tributação. O GovernO tributa o trabalho, tributa a 
produção, mas é preciso que se compreenda; o ICM não pode gravar simples
mente a produção quando da comercializaÇão, pois muitas das vezes o pro
dutor produz deficitariamente. Se o produtor é deficitârio, não ê justo que ele 
sofra um tributo sobre o seu produto, pelo simples fato de comercializâ-lo. O 
produto deve sofrer tributação quando dá lucro; se a produção é deficitária, o 
produtor acaba pagando imposto porque trabalhou. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é justo que o cidadão pague tri
buto simplesmente porque trabalhou e produziu. O Imposto de Circulação de 
Mercadoria é tributo quando da comercialiZaÇão da produção, e torna-se as
sim, um imposto inadequado, porque alcança o produtor rural que, muitas 
das vezes, trabalhou com prejuízo. E não é justo que o cidadão que produziu 
deficitariamente-sofra tributação. 

Um outro aspecto, Sr. Presidente, é o problema do sa"fário. 

O salário--é Ccftr1gTdo semestralmente. Muito bem. Por conta disso, desa
pareceu até a anuidade escolar, que agora tambêm_ é corrigida semestralmen
te. Então é de se perguntar: se o salário é corrigido semestralmente, e em ra-

zão disso se está corrigindo semestralmente tudo neste País, como se entende 
que determinadas categorias de operários e funcionários não tenham cor~ 
reção semestral- no caso, os- funcionários Civis da União, dos Estados e Mu
nicípios? Comó se entende que esses funcionários, que estão sofrendo com a 
correção semestral, não tef!ha direito também à correção dos seus salários e 
vencimentos? 

De forma que considero uma anomalia que determinadas categorias de 
funcionários, de ti"ãbalhadores, tenham direito à correção e determinadas ca
tegorias não tenham. 

O advento da Lei n'? 6.708, que instituiu o sistema de reajustes semestrais 
dos salários, provocou modificações na sistemática de cobrança das anuida
des. 

Assim, aS anuidades dos estabelecimentos particulares de ensino, ante
riormente fixadas anualmente, pelos órgãos competentes, passaram a ser fixa
das e corrigidas semestralmente. 

Isso vem provar que é preciso uma correção, de um modo geral, em todo 
o quadro do funcionalismo público - federal, municipal e estadual. 

Outro problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores: o Sr. Ministro da Agri
cultura solicitou do Conselho Econômico o aumento de 194,1% para o feijão. 
No próximo ano, o feijão vai ter um aumento de 194,1% e o milho, de 155,7%. 
Ora, se na próxima safra o aumento do feijão será de 194, I% e o do milho de 
155,7%, um preço mínimo majoçado nessas condições, simplesmente quem 
dispõe desses produtos, lia safra deste ano aguardará o próximo ano, para go
zar desse aumento espetacular. 

O aumento_do salário mínimo, no dia \9 de novembro de 1979, foi de 
27% para os operários do Sudeste e de 28% para os do Nordeste. Agora, no 
dia {9 de maio, foi de 45% para o Sudeste e de 45% para o Nordeste. Os dois 
aumentos, ó de novembro e o de maio, somam um total de 72%, nas duas cor
reções. 

A inflação do mês de julho ficou entre 8,4 e 8,5%, segundo as últimas in
formações obtidas pelos meios financeiros do Rio de Janeiro, junto à Fun
dação Getúlio Vargas. O resultado deverá ser divulgado oficialmente amanhã 
e, segundo os técnicos, causará um forte impacto, porque é a maior alta do 
ano e uma das maiores da História-; desde que a inflação é medida no Brasil, 
segundo informou ontem a Agência Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a inflação astronômica que ora assola o 
País requer do Governo uma modificação total em toda a política de tributo. 
Eu nào entend_o a tributação ad valarem. porque na proporção que sobe a uti
lidade, automaticamente, sobem os impostos. 

Para que a Casa tenha uma idéia do que estamos pagando, o imposto 
sobre um saco de feijão de 60 quilos representa, hoje, muito mais dinheiro do 
que o valor do imposto sobre uhi sãCO à6 re·ijãO hã dois anos. O feijão de cor 
está sendo vendido no N ardeste à razão de 4 mil cruzeiros o saco de 60 quilos; 
4 mil cruzeiros, com o imposto de 15% do ICM e 2,5% do FUNRURAL, dá 
uma importância de 600 cruzeiros de tributo. 

Não tem sentido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, feijão, um alimento de 
primeiríssini_a necessidade, sofrendo uma tributação na ordem de 600 cruzei
ros por saca de 60 quilos. 

Isso demonstra que a tributação ad valarem, pelo menos para os gêneros 
de primeira necessidade, é um absurdo que chega às raias do desespero. Se o 
cereal de primeiríssima necessidade sofre um tributo ad valarem na proporção 
que alcança 20 cruzeiros por I quilo de feijão, é lógico e patente que o Gover
no não pode continuar a tributar gêneros de primeiríssima necessidade ad va
lo rem. 

O subsídio ao trigo e ao petróleo cria uma situação irreversível, pois leva 
da Nação uma importância superior a 120 milhões de cruzeiros- é quanto 
representa o subsídio do trigo e do petróleo. No entanto, mais de 30 milhões 
de pessoas no N ardeste não consomem trigo, mas pagam o subsídio do trigo, 
que é absorvido em mais de 80% pelo Sudeste, uma Região onde o salário é 
superior a 30% ao do Nordeste. O petróleo, que também leva mais de 50 mi
lhões em subsídios, é consumido nas cidades de São Paulo e do Rio de Janei-
ro. 

De forma que, nesta Oportunidade, dou conhecimento ao Gov~rno e à 
Nação de que necessitamos, de uma vez por todas, de uma reformulação na 
temática administra_tiva deste País. 

Para que a Casa tenha uma idéia, precisamos de perfuratrizes nos vales 
_úmidos do N~!deste. Vou citar o PiaJ.!Í, para exemplificar e ilustrar essa con
ceituação. As perfuratrizes do Pi.iuí foram adquiridas entre os anos de 47 e 
57. As perfuratrizes do Piauí têm entre 33 e 23 anos de idad_e. São máquinas 
velhas, obsoletas, que não atendem às necessidades daquela área, e o Gover
no não dispõem de dinheiro, de verba, para comprar maquinária nova, no 
atendimento das necessidades daquela região. 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, visítei, em companhia de vários colegas 
da Comissão de Assuntos Regionais, todo o Nordeste, o Nordeste seco, o 
Nordeste sofrido. Chegamos à conclusão de que o dinheiro a Fundo Perdido 
representa o pivô de 90% das dificuldades daquela área. E o mais grave, os 
agricultores inscritos na emergência não podem nem sequer colher o algodão, 
o pouco algodão que existe naquela ârea, porque, se o agricultor insàito na 
emergência for pego colhendo o algodão, ele perde, automaticamente, o Fun
do de Emergência e será excluído do benefício. 

Vimos, no Vale do Jaguaribe, algodoais se perdendo. Perguntamos por 
que era que o agricultor não estava colhendo aquele produto, e a resposta que 
tivemos é que, se fossem colher o algodão, perdiam o seu registro a Fundo 
Perdido. 

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

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Senador Agenor Maria, fomos com· 
panheiros na excursão ao Nordeste. Ouvimos, na verdade, algumas recla
mações sobre o dinheiro a Fundo Perdido, particularmente no que diz respei
to ao trabalhador, porque quem estava trabalhando a Fundo Perdido não 
queria trabalhar numa fazenda que estava operando pelo crédito. Depois da
quela viagem, eu, durante o recesso lá no Ceará, estive com alguns agriculto~ 
res, ouvindo~os sobre a emergência. Um meu filho visitou o sítio de um gran
de agricultor no município de Iguatu, com 400 hectares de algodão herbáceo 
plantado. Esse agricultor disse que praticamente ia perder grande parte do al
godão, à falta de braços, porque o pessoal estava na emergência e de lâ não 
queria sair, para não perder aquilo que já tinha como certo, quando nada du
rante a fase da estíagem. 

Tratei do assunto com uma pessoa ligada ao Ministério do Interior, a 
qual me esclareceu que o Fundo Perdido era a maneira de agilizar a chegada 
dos recursos às mãos dos mais desventurados3 daqueles mais pobres, que não 
tinham nenhum hectare de terra, para que pudessem receber crédito para tra
balhar, quanto mais acima de 100 hectares. A justificativa foi justamente esta. 
Seria maneira de atender, com mais rapidez, às necessidades daqueles traba
lhadores, praticamente sem terra, que, em vez de irem para uma frente do ser
viço, para construção de estradas, ou lá o que for. Trabalhariam, sim, em pe
quenas propriedades, a Fundo Perdido. 

Foi esta razoável justificatíva que reCebi do Ministério do Interior. Era 
questão de mais fácil chegar o dinheiro às mãos daqueles necessitados que 
não tinham terra para trabalhar e já tra,balhavam justamente para proprie
tários de outras terras, pessoas que tinham lO, 50, 80 até 100 hectares a Fun
do Perdido. Esta a informação que queria dar a V. Ex~. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, Senador 
Almir Pinto. 

Cheguei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à seguinte conclusão: no setor 
primário deste País, diante do quadro que se vê a cada dia, a tehdência é cada 
vez mais se empobrecer, se marginalizar o homem do setor primário. 

Ê de se perguntar: se o setor primário fica jogado à própria sorte, o que 
será do setor secundário e do setor terciário? 

E do setor primário que sai a matéria-prima, para dar opotunidade à in
dústria de manufaturá-la, para levá-la ao comércio e ali ser comercializada. 

Para a Casa ter uma idéia, no ano passado 1 quilo de carne custava 80 
cruzeiros. Neste ano. no Nordeste e no Sudeste do País, o pecuarista está ven
dendo a carne ao mesmo preço do ano passado. O preço da carne não subiu 
no campo. O boi gordo em pé continua valendo, até a semana passada, o 
mesmo preço do ano passado. Vendi agora, há questão de 15 dias, gado gor
do em pé a 80 cruzeirOS o quilo. Levei três anos criando o boi, para vendê-lo a 
80 cruzeiros o quilo. O feijão gordo, em alguns municíPios do interior do meu 
Estado, Já alcançou o preço de 80 cruzeiros o quilo. 

Ora, para se fazer um boi que possa oferecei carne para consumo preci
samos de 3 anos, no mínimo. O feijão se faz em 60 dias. Por que, então, a dife
rença? E: de se perguntar por que é que o boi gordo em pé tem o mesmo valor 
de I quilo de feijão? 

São casos como esses que tiram a motivação de quem trabalha e produz 
no País. 

E o problema da tributação incidindo sobre o Pr-oduto bruto na mão do 
produtor, sem considerar o aspecto lucro ou prejuízo. A tributação incide 
sem considerar esse aspecto, que é primordiaL 

Repito: o produtor pode produzir deficitariamente; e se ele produz defi
citariamenie e sofre tributação, ele perde a motivação. São esses aspectos que 
precisam ser analisados e corrigidos por quem de direito. Nós não podemos 
continuar pelo tempo a fora a sofrer uma tributação incidiosa, irijusta e desu
mana. 

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

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se· 
nador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Agenor Maria, ouvin
do V. Ex~ falar sobre o feijão, por exemplo, dizendo do seu preço no Nordes
te, onde um saco de 60 quilos custa 4 mil cruzeiros, lembro-me de uma con
versa que, há poucos dias, mantive com um fazendeiro do interior de Minas 
Gerais, que comentava comigo- e veja V. Ex• o absurdo, quando se prome~ 
teu uma supersafra para 1980: a importação pelo Brasil de 50 mil toneladas 
de feij"ão e de praiicamente 700 mil toneladas de milho - sobre o financia
mento do feijão numa época imprópria. Esse fazendeiro argumentava o cha
mado deficit público do Governo, as obras colossais do Governo, o pouco 
apoio ao produtor rural, e mais ainda, Senador Agenor Maria, dizia do be
neficio que indiretamente os fazendeiros brasileiros estão dando aos fazendei
ros argentinos e americanos com esse tipo de importação. Não dá para enten
der. V. Ex• tem razão, não só como nordestino, mas, sobretudo, como brasi
leiro, de levantar essas dúvidas ao Governo. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Concluo, Sr. Presidente, 
solicitando ao Governó que a co!reção semestral de salários seja executada 
para todas as classes, para todas as categorias, pois eu não entendo uns serem 
beneficiados com a c;orreção e outros não. 

Em segundo lugar, que o Governo veja que para os gêneros de primeiris
sirna necessidade não pode prevalecer a tributação ad valarem, pois o que 
ocorre é isto que está aí, üfu tributo de 20 cruzeiros por um quilo de feijão. Se 
o feijão chega no Nordeste à base de 4 mil cruzeiros a saca~ e é tributado a 
17,5%- 15% do I CM, 2,5% do FUNRURAL- o tributo passa a ser de 700 
cruzeiros por saca de 60 quilos, encarecendo o produto na mão do consumi
dor. E se a maioria não tem condições de pagar nem os 20 cruzeiros, calculem 
os que estão pagando 80 cruzeiros?! 

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

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- Sr. Presidente, abusando 
do cavalheirismo de que V. Ex\l sempre é possuidor, gostaria de permitir o 
aparte ao nobre Senador José Lins, para em seguida concluir meu pronuncia
mento. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Nobre Senador Agenor Maria, a visita 
de uma comissão de Senadores ao Nordeste para analisar os problemas rela~ 
cio nados com as secas, com o custo de vida e com as medidas que o Governo 
vem tomando naquela área tem sido objeto de vários pronunciamentos nesta 
Casa. Outros pronunciamentos, de certo, se seguirãO ao de V. Ex•, a exemplo 
do que foi feito anteriormente pelo nobre Senador Valdon Varjão, que acom
panhou também a comissão. Eu gostaria nãó de apreciar cada discurso isola
damente, mas de fazer depois uma apreciação gerai sóbre eles, como um to~ 
do; aliás, vários deles muito judiciosos e com observações muito importantes 
sobre o que se passa hoje, no Nordeste brasileiro. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- Concluo, Sr. Presidente, 
voltando a repetir: a tributação que incide sobre o feijão eleva o tributo à base 
de 20 cruzeiros por quilo. 

Solicitaria que o Senador José Uns, que é V ice-Líder do Governo, averi
guasse in loco o que acabo de afirmar. O Estado está cobrando, em relação ao 
feijão que está sendo comercializado no Nordeste, sobre 4 mil cruzeiros asa~ 
ca, numa base de l7,5%, que eleva o custo do produto em 600 cruzeiros, só de 
tributo. 

Acredito que o Governo tem a obrigação moral de procurar corrigires~ 
ses desmandos, porque a maioria dos consumidores não tem condições de pa
gar eSse tributo que é altamente oneroso. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador lourivaf Baptista. 

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

A peregrinação do Papa João Paulo II no Brasil foi, em todos os senti
dos, uma viagem triunfal. 

Recebido como Chefe de Estado, a 30 de junho, em Brasília, passou, 
logo após a recepção oficial no Palácio do Planalto, ao imediato desempenho 
de sua missão apostólica, percorrendo a longa trajetória encerrada em Ma
naus a 11 de julho próximo passado. 

Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Aparecida, Curiti
ba, Porto Alegre, Salvador, Redfe, Teresina, Belém, Fortaleza, Manaus -
foram, sucessivamente, cenários de impressionantes e consagradoras demons
trações do profundo respeito e amor do povo brasileiro pelo Santo Padre. 
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As multidões que encheram praças e estádios, calculadas em cerca de 7 
milhões de pessoas, nas diversas concentrações realizadas ao longo do exten
so roteiro percorrido - constituíram, apenas, à semelhança da ponta de um 
iceberg, a parte visível das massas humanas que os órgãos técnicos e os princi
pais jornais estimaram em aproximadamente 45 milhões de brasileiros, ou se
ja, os milhões de patrícios que pela televisão e pelo rádio acompanharam, dia
riamente, a peregrinação do Papa João Paulo II e ouviram as suas palavras 
sobre um amplo espectro de problemas religiosos, políticos e sociais. 

Não há exemplo, na história de nenhum País, de uma viagem semelhan
te, - autêntica ca-mpanha em torno de ternas transcendentais para os desti
nos do Brasil como Nação, e de cada um dos 130 milhões de seus habitantes. 

Os discursos, pronunciamentos e, sobretudo, as homilias específicas do 
Papa, nas 13 cidades que tiveram a histórica op-ortunidade de vê-lo e ouvi-lo, 
empolgaram e emocionaram as inacreditáveis- multi_dões reunidas pelo fascí
nio de uma personalidade incomparável. 

A esse respeito, o encontro de João Paulo II CC?m o numeroso grupo de 
professores, cientistas, escritores e jornalistas categorizados no altodo Suma
ré, no Rio de Janeiro, dentre os quais o nosso Presidente Senador Luiz Viana 
Filho, tornou-se sumamente importante como demOnstração da incomparã
vel cultura, comovedora simplicidade, evidente bondade e, principalmente, 
do incrível magnetismo e da credibilidade que se irradiava de sua pessoa. 

Com absoluta humildade, João Paulo II, ele próprio, no diálogo com os 
expoentes da inteligência brasileira então reunidos, afirmou textualmente: 
"Eu estou entre os que se inquietam, entre os que se sentem provocados e per
turbados". 

A causa de sua inquietação era a injustiça~-eram os problemas angustian
tes da sociedade contemporânea. 

O ilustre editorialista Fernando Pedreira, um dos convidados para o en
contro do Sum;ué,- relatou em artigo publicado no Jornal do Brasil a 6-7-
80, e no Estado de S. Paulo, como transcorreu essa memorável reunião duran
te a qual o Papa revelou as suas dimensões humanas e excepcional capacida
de. 

Depois de acentuar que a todos encantou e comoveu pela sua simplicida
de pessoal e sabedoria inc-omparável, conclui esse consagrado jornalista: 

.. - É desnecessário dizer que, com João Paulo II, estamos a 
mil léguas de Carter, de Brejnev, de Reagan, de Giscard d~Es
taing ... " 

Agora a_ históriCa viagem vem sendo objeto de meditação e análise. 
E tarefa Quase impossível escalonar e indicar, em termos de uma ava

liação crítica â_o respectivo alcance, significado e repercussões qual a homilia, 
ou quais os mais importantes pronunciamentos do Santo Padre no Brasil. 

Esse é um desafio para os historiadores, analistas ou pesquisadores que 
se resolverem a estudá-los. 

Já no Senado Federal, o eminente Senador Jarbas Passarinho~ com a 
clareza, profundidade e objetividade que caracterizam os seus pronunciamen
tos- deu iníc_io a_ uma apreciação realista da histórica peregrinação do Santo 
Padre. Em discurso pronunciado, sexta-feira passada (1-880) o Senador Jar
bas Passarinho concluit,t que as palavras do Papa João Paulo II, no Brasil, 
""deixaram frustrados os que esperavam sua censura ao Governo e ao regime 
brasileiro. Ao invés da censura-afirmou-João Paulo II foi fiel à Doutrina So
cial da Igreja, que não se compromete com os erros que a humanidade prati
ca, mas também não está ao lado da violêilcia como forma de corrigir esses 
mesmos erros." 

O eminente Líder do Governo enalteceu várias homilias de João Paulo II 
no Brasif, especialmente a do Maracanã, «quando definiu a responsabilidade 
do clero",- e a da favela do Vidigal- Hna qual o Papa afirmou que a opção 
da Igreja pelos pobres não pode ser utilizada para fins políticos". 

"O Pa-pa,- acentuou o Senador Jarbas Passarinho,- condenou o cha
mado capitalismo selvagem, ao mesmo tempo em que desaconselhou o com
prometimento da Igreja com práticas ideológicas absolutamente conflitantes 
com o Cristiã.niSrno". E salientou, em seu discurso .. a insatisfação e mesmo a 
inconformidade reveladas por alguns líderes trabalhistas com os pronuncia
mentos do Papa, pois esperavam eles palavras estimuladoras de urna confla
gração nacional, mas ele deixou claro que a Igreja, ao contrário do que pre
gam alguns padres, abomina a luta de classes e repele a violência como so
lução dos problemas sociais, até porQue n3:da se constrói com o ódio". Fica
ram, pois, frustrados os que, ao fim da visita, constataram que a Igreja não 
pretende uma participação política, nem mesmo oferece um modelo econômi
co, mas apenas sugere os caminhos através dos _quais o homem poderá chegar 
à indispensável correção dos rumos e à revisão do que há de errado na socie
dade". 

Sr. Presidente, como é natural, durante muito tempo ainda, as palavras 
de Sua Santidade no Brasil serão objeto de meditação e análise, motivando, 
nas duas Casas do Congresso Nacional, autorizados e esclarecedores pronun
ciamentos dos Senhores Senadores e Deputados. 

Esse esforço de interpretação é da mais alta importância, merecerido ser 
estimulado e apoiãdo. 

No que me diz respeito, em três ocasiões diferentes, precisamente a 3 de 
dezembro de !978, a 3 de maio de !979, e recentemente, a 27 de junho de 
1980. havendo, pessoalmente por duas vezes estado com Sua Santidade, em 
1.7 de fevereiro de 1979, em Roma, e em 2 de outubro de 1979, em Nova 
York,- coube-me o privilégio de enaltecer, desta tribuna, não somente a in
vulgar personalidade do Papa João Paulo II, como alguns aspectOs funda
mentais de seu pontificado. 

Não desejo reproduzir as considerações que então formulei, anteriores à 
visita do Santo Padre ao nosso País. 

Parece-me no entanto aconselhável destacar, - no conj~nto dos pro
nunciamentos do Su o Pontífice; em n·ossã- terra, -o discurso em que definiu 
para os Bispos latino-americanos, réUilidOs a -2 de julho de 1980~ na Catedral 
do Rio de Janeiro, a situação da Igreja. 

Lá estavam presentes 120 Cardeais, Arcebispos e Bispos de todos os 22 
países da América Latina, entre eles o mais alto representante do Brasil, no 
atual CELAM, o Arcebispo de Aracaju, Dom Luciano José Cabral Duarte, 
('?V ice-Presidente daquele Conselho Episcopal, cujo Presidente Dom Afonso 
Lopes Trujifo é colombiano. 

Depois de referir-se à origem dó Conselho Episcopal Latino-Americano 
(CELAM), há 25 anos, no Rio de Janeiro, considerado por Pio XII como 
~~primeiro organismo em seu gêriero, em toda a Igreja, por sua dimensão con~ 
tinental, pioneiro da colegialidade dos Bispos", João Paulo II mencionou a 
segunda Conferência do CELAM, convocada por Paulo VI e realizada em 
Medellín, Colômbia. 

A terceira Conferência, por ele inaugurada em Puebla, no México, pras~ 
seguiu no trabalho de encontrar respostas adequadas aos desafios que a Igre~ 
ja tem de enfrentar. 

Falando agora aos Bispos do CELAM, na Catedral do Rio de Janeiro, 
esclareceu ·a Papa João Paulo II, em definitivo, à luz do Evangelho, a posição 
da Igreja: 

'"Na variedade dos tratamentos e correntes da libertação é in
dispensável distinguir entre o que implica em reta concepção cristã 
da libertação no seu sentido integral e profundo como o anunciou 
Jesus, aplicando, lealmente os critérios que a Igreja oferece, e outras 
formas de libertação, distintas, e até conflitantes com o compromis~ 
so cristão". "Dedicastes,- disse o Papa,- .. oportunas conside
rações aos sinais utilizados para discernir o que ê uma verdadeira li
bertação cristã, em todo o Seuvalor, urgência e riqueza, e o que 
toma o caminho das ideologias. Os conteúdos e as atitudes, os meios 
que utilizam, ajudam para tal discernimenton . 

.. A libertação cristã usa meios evangélicos, com sua peculiar 
eficácia, e não apela para nenhum tipo de violência, nem para a dia
lética da luta de classes, ou à prâxis ou análise marxista, pelo risco 
de ideologização a que se expõe a reflexão teológica. Suas conse
quências (deste caminho) são a total politização da existência cristã, 
a dissolução da linguagem da fé na das Ciências Sociais e o esvazia
mento da dimensão transcendental da salvação cristã." 

Note-se que esta é a primeira vez que um Papa condena, com todas as le
tras, a práxis e a análise marxiSta, que não podem ser utilizadas por um crÍS· 
tão corno em vãrios casos se vinha fazendo no Brasil. 

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

O SR. LOURIYAL BAPTISTA (PDS- SE)- Pois não. Ouço; com 
muito prazer, o aparte de V. Ex', eminente Senador José Lins. 

O Sr. Josê Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Lourival Baptista, a voz 
de V. EX' vem, hoje, se juntar à palavra do nobre Líder, o Sr. Senador Jarbas 
Passarinho, e àquela outra, não menos importante, do Sr. Senador Mauro 
Benevides. Na minha opiniio, Senador Lourival Baptista, a visita do Papa re
presenta o fato mais importante das últimas décadas, para a consolidação do 
caminho que o Brasil deve percorrer, caminho que esteve na iminência de 
perder-se nas veredas que se abrem, hoje, numa confusão de perspectivas para 
a humanidade. Nossa formação sócio-cultural e, sobretudo, a nossa for
mação religiosa, a nossa cultura cristã estava precisaildo dessa injeção nova 
de ânimo que o Papa nos veio trazer. Tenho absoluta· certeza de que a vinda 
de Sua Santidade, com o seu equilíbrio e com a sua grandeza, com a clareza 
de pensamento sobre a posição da Igreja, abrindo a nossa mente para os ver-
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dadeiros caminhos da cristandade, mostra a escolha acertada que nos cabe fa
zer face a confusão de princípios, de filosofia e de ideologias Q!le hoje tanto 
dificultam os espíritos desavisados. Parabenizo-me com V. Ex• pelo discurso 
que está pronunciando e que se junta à palavra de outros grandes líderes des
ta Casa. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- AL)- Sou muito grato a 
V. Ex• Senador José Lins, pelo seu aparte, pelo seu depoimento e pelas pala
vras cheias de fê que aqui pronunciou. Citei o Líder Jarbas Passarinho, por
que ouvi o discurso que ele proferiu. Não tive a satisfação de ouvir a palavra 
do eminente Senador Mauro Benevides. Católico como eu, como V. Ex• e 
como o Senador Jarbas Passarinho, não tenho dúvida de que aqui, também, 
deve ter feito um belo pronunciamento e deve ter transmitido a este Plenário 
o que foi a visita do Santo Padre ao Brasil. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- DesejO congratular-me com 
V. Ex' por esta iniciativa de, realçando a peregrinação pastoral de João Pau
lo II ao nosso País, destacar aqueles tópicos mais significativos dos seus ma
.gistrais pronunciamentos dirigidos ao povo brasileiro. A exemplo de V. Ex•, 
como lembrou ainda há pouco o nobre Senador José Lins, também procurei 
me reportar a este acontecimento excepcional para o povo brasileiro, focali
zando aqueles trechos de pronunciamentos, de homilias de Sua Santidade que 
mais sensibilizaram a comunidade pátria. E faço votos, nobre Senador Louri
val Baptista, para que a mensagem do Papa, que obteve tanta repercussão, 
seja meditada por aqueles que têm, realmente, o poder de decisão, a fim de 
que se assista à construção em todo o mundo, e de forma particular aqui no 
nosso- País, de uma sociedade mais justa, rriais humana e mais fraterna. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Muito grato a V. Ex•, 
Senador Mauro Benevides. Já havia, anteriormente ao aparte de V. Ex'", es
clarecido ao nobre Senador José Uns, que não havia escutado o seu discurso 
e, por isso, não me referi a ele quando citei o Senador Jarbas Passarinho. Não 
o ouvi, mas irei lê-lo com a maior atenção. Sei que V. Ex• deve ter-se reporta
do muito bem, colocando com muita objetividade o que foi -a-visita do Papa 
ao nosso Pa[s. 

O Santo Padre, reafirmou, mais uma vez, como em Puebla, o seu total 
repúdio às deformações oriundas do facciosismo ideológico e do radicalismo. 

Repelindo os riscos da instrumentalização política, traçou o Papa, no 
discurso perante os BfspOS do CELAM, o legítimo roteiro a seguir- isto é, a 
lealdade ao Evangelho e o reconhecimento da dimensão transcendental do 
homem. 

Sr. Presidente, ao concluir estes comentãrios à margem da peregrinação 
do Santo Padre em nossa Terra, solicito a incoporação, ao respectivo texto, 
do discurso para o CELAM, pronunciado pelo Papa a 2 de julho de 1980; do 
editorial do O Estado de S. Paulo, de 4 de julho de 1980, intitulado. "O Esta
dista de Deus"; e da síntese elaborada pela magnífica equipe dos jornalistas 
da Revista Veja n• 618, de 9 de julho de 1980. 

São documentos que se completam e proporcionam uma visão panorâ
mica realista da história e· fecunda missão apostólica de João Paulo II em nos
sa Pátria. 

Que as sementes deixadas pelo extraordinário apostolado do Santo Pa
dre no Brasil germinem e produzam os resultados que o nosso povo almeja no 
roteiro da paz, da erradicação dos ódios e da implantação da justiça social. 

Queira Deus que as suas palavras jamais sejam esquecidas, principal
mente pelos nossos dirigentes responsáveis pelos destinos da N açào, e pelos 
representantes do Vigãrio de Cristo entre nós, dando o bom exemplo do tra~ 
balho, da conciliação, do equilíbrio, da concórdia e da humildade. 

Parece-me,· Senhor Presidente, que a grande contribuição da visita do 
Papa João Paulo II ao Brasil foi a claridade do discernimento. Ele separou, 
claramente, o joio do trigo, a sombra e a luz, o cristianismo e o marxismo. 
Depois de afirmar a um Bispo brasileiro, Dom Serafim Fernandes de Araújo, 
Magnífico Reitor da Universidade Católica de Belo Horizonte, que "o mar~ 
xismo é confuso e obscuro, nele, não havendo nem bondade nem amor, virtu~ 
dessem as quais não se pode construir coisas alguma", o Papa concluiu: .. Te
nho grande esperança de que ainda poderemos salvar a América Latina do 
perigo marxista". 

O Papa, como ninguém, sabe do que está falando. Ele emergiu do mun
do da experiência comunista, para dizer à humanidade, sereno e firme, que 
não é nesta solução cinzenta de ·adio e luta de classes que o mundo deve pôr 
sua esperança. A humanidade deverá caminhar para a construção de urna so
ciedade nova, onde o homem tenha, ao mesmo tempo, assegurados seus direi-

tos materiais ao pão, à residência, à educação e à saúde, estando também, ga
rantidos os seus direitos formais a pensar livremente, a divergir, a ter a sua 
consciência respeitada e o seu coração livre para crer em Deus. 

As palavras do Papa João Paulo II são transparentes. Comportam co
mentários, mas não admitem interpretações parciais, tendenciosas, reducio
nistas, como aqui e acolá estamos vendo aparecer, numa tentativa inútil 
de obscurecer o que é límpido como o sol, ou de turvar as águas cristalinas 
das fontes de Roma. (Muito bem! Palmas. O Orador é cumprimentado) 

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

Jornal do Brasil, 3·7-80 

JOÃO PAULO EXPLICA PUEBLA AOS 
BISPOS Ã LUZ DO EVANGELHO 

O discurso ao CELAM 

"'No marco de minha visita pastorai ao Brasil, venho com verdadeira sa
tisfação encontrar-me cOnvosco, Bispos da América Latina, que vos reunis 
nesta bela e acolhedora Cidade do Rio de Janeiro onde nasceu o CELAM. 

Já são passados 25 anos desde aquela conferência .de. 1_955, no transcurso 
da qual amadureceu a idéia de Pedir à Santa Sé a criação de um Conselho 
Episcopal Latino-Americano, que recolhesse e encamínhasse as novas neces
sidades que se sentiam em tão amplo nível. 

.. Corri grande visão do .futuro e com gozosa esperança ante os abundan
tes frutos eclesiais que se anunciavam, o meu predecessor Pio XII antecipava 
uma resposta favorável: .. Estamos certos de que os benefícios agora recebidos 
serão retornados mais tarde consideravelmente multiplicados. Chegará o dia 
em que a América Latina poderã restituir a toda a Igreja de Cristo o que tiver 
recebido" (Ad Ecclesiam Christi, ASS. XLVII, pp. 539-544). 

Hoje o sucessor de Pedro e os representantes da Igreja na América Lati
na, que se chega quase a constituir a metade de toda a Igreja de Cristo, nos 
reunimos ·para comemorar uma dãta-slgnificativa e avaliar os resultados com 
vistas ao futuro. 

À vista dos copiosos frutos colhidos nestes anos, apesar das inevitáveis 
deficiências e lacunas; em vista desta Igreja Latino-Americana, verdadeira 
Igreja da esperança, a minha alma se abre em agradecimento ao Senhor com 
as palavras de São Paulo: "Continuamente dou graças a Deus por todos vós, 
recordando sem cessar ante Deus nosso Pai a operosidade de vossa fé, o es
forço de vosso amor e a firmeza de vossa esperança em Nosso Senhor Jesus 
Cristo". (Tess. 1.2·4). 

E o agradecimento que sei brotar também de nossos corações de pasto
res, porque o Espírito Santo, alma da Igreja, inspirou no momento oportuno 
aquela nova forma de colaboração episcopal que deu lugar ao nascimento do 
CELAM. 

Organismo, primeiro em seu gênero em toda a Igreja por sua dimensão 
continental, pioneiro como expressão da colegialidade quando as Conferên
cias Episcopais não se haviam consolidado ainda, instrumento de contato, re
flexão, colaboração e serviço das Conferências dos Bispos da América Lati
na, o CELAM tem consignada em seus anos uma rica e vasta açào pastor:al. 
Por tudo isso, com razão o tem qualificado os pontífices que precederam, 
como um organismo providencial. 

A vida do CELAM está emoldurada, como é sabido, por três grandes 
momentos, correspondentes às Conferências Gerais que o Episcopado 
Latino~Americano realizou. 

A Primeira Conferência Geral constitui um fato histórico de particular 
importância, porque dUi'ãri.te-·a mesma surge á idéia de fundar o CELAM. 
Esta primeira etapa estã ligada especialmente às pessoas do Cardeal Jaime de 
Barros Câmara, insigne Arcebispo desta Arquidiocese de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, primeiro presidente do CELAM, e de D. Manuel Larraim, 
Bispo de Talca, presidente igualmente do Conselho. O Senhor os recompense 
a eles, que se encontram na Casa do Pai, e a .Quantos tornaram possível a 
criação do Conselho EpiscOpal Latino-Americano e o tem servido com louvá
vel e generosa entrega. 

A Segunda Conferência Geral, convocada pelo Papa Paulo VI e realiza
da em Medellim, reflete um ni.omento de expansão e crescimento do CE
LAM. Foi seu tema: uA Igreja na atual transformação da América Latina à 
luz do Concílio Vaticano II". O Conselho, em estreita colaboração com os 
Episcopados, tem contribuído para a aplicação da força do Concílio. 

A Terceira Conferência Geral, que tive a felicidade de inaugurar em 
Puebla, é fruto da intensa colaboração do CELAM com as diversas Confe
rências Episcopais. Sobre ela voltarei a falar mais adiante. 

Nas sucessivas etapas tem havido uma progressiva adaptação das estrU
tutas do Conselho e foram estabelecidas ou potenciadas novas modalidades 
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de participação por parte dos Bispos, para c;;s quais existe e trabalha o CE
LAM. As Conferência:fEpiscopais enquanto tais têm estado presentes, desde 
o início, através -de seus Delegados, e a partir de 1971, também com_ seus Pre
sidentes, membros de iure. Muito têm lucrado as formas de coordenação me
diante as reuniões regionais e com os novos serviços distribuídos nas dife
rentes áreas pastorais. Numerosos Pastores têm tomado pa~te na sua direção, 
convencidos de que sua grande missão, na solicitude por todas as Igrejas, su
pera as fronteiras das suas Igrejas Particulares (cf. Vaticano II, Decreto sobre 
o ofício pastOral dos Bispos, 6). 

E-me grato constatar que se tem mantido uma freqüente e cordial cola
boração com a Sé Apostólica e seus diversos Dicastérios, muito particular
mente com a Pontifícia Comissão para a América Lastina que, a partir do co
ração da igreja- segundo a feliz imagem que empregara Paulo Vl Solicitudo 
ommnium ecclesiarum - continua com diligente interesse as atividades do 
Conselho, animando e sustentando sua~ iniciativas dirigidas a uma eficiência 
maior em todos os setores do apostolado. 

Se tudo tem sido possível ao longo destes 25 anos, é porque o CELAM 
tem sido animado por uma orientação básica de serviço que tem característi
cas bem definidas: 

O CELAM, um espírito. 
O CELAM, em seu espírito colegiado, se nutre da comunhão com Deus 

e com os membros da Igreja. Por isso tem _guerido manter~se fiel e disponível 
à Palavra de Deus, às exigências de comunhão na Igreja, e tem procurado serp 
vir às diversas comunidades eclesiais, respeitando sua situação específica e a 
fisionomia particular de cada uma das mesmas. Tem tratado de discernir os 
sinais dos tempos, para dar respostas adequadas aos desafios cambiantes do 
momento. Este espírito é a maiOr riqueza e patiiinõi:J.iô dO CELAM e é ao 
mesmo tempo a garantia de seu futuro. 

O CELAM, serviço à unidade. __ 
A Igreja é um mistérío de unidade no EspíritO. É o anelo que emerge na 

ofaçào de Jesus: "Que todos sejam um como Tu, Pai, em mim e eu em Ti, que 
eles sejam também um para que o mundo creia que Tu me enviaste" (Jo. 
17,21). Por isso também São Paulo exorta a uconservar a unidade do Espíri
to, por meio do vínculo da paz. Um só corpo, um só Espírito, como é uma só 
a esperança a que haveis sido chamados, a de vossa vocação; um só Senhor, 
uma só fê, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos ... " (Ef. 4,3-6). 

Ora, esta unidade não consiste em algo recebido passivamente ou estáti
co, mas é necessário ir construindo-a dinamicamente, para consolidá-lo nessa 
rica e misteriosa realidade eclesial, -que é premissa indispensável da fecundi
dade pastoral. Esta é a atitude que ctístingue a comunidade eclesial primitiva: 
.. Dia após dia, com um só coração, freqUentavam assiduamente o templo e 
partiam o pão em suas casas, com alegria e simplicidade de coração" (At. 
2,46-47) ... A multidão dos crentes não tinha senão um só coração e uma só al
ma" (!b. 2,47). 

Por isso, quanto mais graves sejam os problemas, tanto mais profunda 
há de ser a unidade com a Cabeça visível e dos Pastores entre si. Sua unidade 
é um sinal precioso para a comunidade. Somente desta forma se lograrão efi
cazmente os frutos da evangelização. Este é o motivo por que observei com 
verdadeira alegria ao aprovar as conclusões de Puebla: .. A Igreja da América 
Latina foi fortalecida em sua unidade, em sua identidade própria ... " (Carta 
de 23 de março de 1979) . 

.. A Unidade no Espírito, uma unidade de Fé." 
Ela nasce, com efeito, do mistério da Igreja, construída sobre a vontade 

do Pai, mediante a obra salvadora do Filho, no Espírito. f uma missão que 
desce depois aos membros da comunidade eclesial, associados entre si de ma
neira sublime pelos vínculos da fé, sustentados pela esperança e vivificados 
pela caridade. A nós é confiada a grave responsabilidade de tutelar eficaz
mente esta unidade na verdadeira fé. 

O primeiro serviço do Sucessor de Pedro é proclamar a Fé da Igreja: "Tu 
és o Cristo, 6 Filho de Deus vivo" (Mt. 16,16). Nela, o Papa, como sucessor 
de Pedro, deve confirmar a seus irmãos (cf. Lc. 22,31). De vossa parte, tam
bêm Vós, Pastores da Igreja, deveis confirmar na fé a vossas comunidades. 

Esse deve constituir uma permanente preocupação vossa, bem conscien~ 
tes de que é uma exigência fundamental de vossa missão, guiando-vos pelos 
critérios do Evangelho e sem outras motivações a'Iheias a ele. Assim podereif 
orientar com clareza os fiéis e evitar perigosos confusionismos. 

Que vossa unidade continue a se nutrir da caridade que brota da Eucaris
tia, raiz e início da comunidade cristã (cf. P.0.6), sinal e causa da unidade. É 
evidente, por outra parte, que essa união que deve existír entre vós, os Bispos 
da Igreja, deve refletir-se também nos diversos setores eclesiais: presbíteros, 
religiosos e leigos. 

A unidade dos presbíteros com os Bispos surge da mesma fraternidade 
sacramental. Bem haveis afirmado na Conferência de Puebla: uo ministério 

hierárquico, sinal sacramental de Cristo Pastor e Cabeça da Igreja, é o pri
meiro responsável pela edificação da Igreja em comunhão e pela dinamização 
de sua ação evailgetizadora" (Puebla, 659). E acrescentáveis: "O Bispo é sinal 
e construtor da unidade. Infunde confiança em seus colaboradores (especial
mente nOs Presbíteros) para os quais deve ser um pai, irmão e amigo" 
(Puebla, 688). 

Com esse espírito, a unidade no trabalho pastoral, nos diversos centros 
de comunhão e participação na Paróquía, na comunidade educativa, nas co
munidades- menores, deve continuar sendo estimulada e fortalecida. 

A união com a Hierarquia daqueles que abraçaram a Vida Consagrada, 
tem uma grande importância. Tantos aspectos positivos assinalados em 
Puebla, como Ho desejo di interiorizaÇã<? e de aprofundamento na vivência 
da fé" (Puebla, 726) e a insistência em que .. a oração chegue a converter·se 
em atitude vida" (Puebla, 727); o esforço de solidariedade, de compartilhar 
com o pobre, devem ser vistos na perspectiva de uma plena comunhão. 

Deste modo a vida consagrada é 1'meio privilegiado de evangelização efi
caz" ( Evangeli nuntiandi, 69). Por isso notava em meu Discurso Inaugural da 
III Conferência-Geral que aos Bispos Hnão lhes pode faltar a colaboração, ao 
mesmo tempo responsável e ativa, mas também dócil e confiante dos religio
sos" (ll,2). 

Compete aos Bispos a orientação doutrinal e a coordenação da ação pas
toral. Todos os agentes de apostolado devem por isso secundar, generosa e 
responsavelmente, as diretrizes assinaladas pela Hierarquia, tanto no campo 
doutrinal como no restante das atividades eclesiais. Isto se aplica à competên
cia dos Bispos em sua Igreja PartiCular e1 segundo os princípios de uma sã 
eclesiologia, às Conferências Episcopais ou, no seu devido modo, ao serviço 
prestado pelo CELAM. Por oUtra parte, é evidente que um solícito cuiciado 
pelo bem espiritual dos religiosos e religiosas deve brilhar na pastoral dioce
sana ou supradiocesana. 

A comunhão eclesial com os Pastores não pode faltar tampouco em um 
campo tão importante como o do mundo dos leigos. A Igreja necessita da 
contribuição poderosa do leigo, cujo raio de ação é muito amplo. 

A Conferência de Puebla insistiu em que o leigo Htem a responsabilidade 
de ordenar as realidades temporais para colocá-las ao serviço da instauração 
do Reino de Deus" (Puebla, 789) e cjue ••os leigos não podem eximir~se de um 
seria compromisso com a promoção da justiça e do bem comum" (791) com 
especial ênfase na atividade política (cf. 791), o leigo deve promover a defesa 
da dignidade do homem e_ dos seus inalienáveis direitos (792). 

Nessa missão própria dos leigos, deve-se deixar-lhes o lugar que lhes 
compete, sobretudo na militância e liderança _de partidos políticos, ou no 
exercício de cargos públicos (cf. Puebla, 791). É um critério sólido, inspirado 
na Conferência de Medellin (Sacerdotes 19) e no Sínodo dos Bispos de 197!, 
o que haveis indicado: "Os Pastores, posto que devem preocupar~se com a 
unidade, se despojarão de toda ideologia político-partidária ... Terão assim li
berdade para evangelizar o político cómo Cristo, a partir do Evangelho, sem 
partidarismos nem ideologizações (Puebla, 526). São diretrizes estas de den~ 
sas conseqliêriê:iã:S pastorais". 

A busca da unidade cultural nos leva ao coração do ecumenismo: "Te
nho também-outras ovelhas qUe não são deste redil; é preciso que eu as traga; 
elas escutarão minha voz e haverã uni só rebanho e um só Pastor" (Jo. 10,16). 
Em tal perspectiva é mister situar o diálogo ecumênico, que se reveste de ca
racterísticas especiais na América Latina. A oração, a confiança, a fidelidade, 
devem ser o clima do autêntico ecumenismo. O diãlogo entre irmãos de dife~ 
rentes confissões não anula nossa própria identidade, senão que o supõe. Bem 
sei que vos esmerais por criar uma atmosfera de maior aproximação e respei~ 
to, obstaculizada por alguns com métodos proselitistas nem sempre corretos. 

A unidade da Igreja ao serviço da unidade dos povos. 
A Igreja se irisere na realidade dos povos: em sua cultura, em sua his

tória, no ritmo de seu desenvolvimento. Vive, em profunda solidariedade, as 
dores de seus filhos, compartilhando suas dificuldades e assumindo suas legí
timas aspirações_, Em taiS S1ti.tações anuncia a mensagem de salvação que não 
conhece fronteiras nem discriminações. 

A Igreja tem consciênCia de ser portadora de palavra eficaz de Deus, Pa
lavra que criou o universo e é ·capaz de recriar no coração do homem e na so~ 
ciedade, em seus diversos níveis, atitudes e condições nas quais se possa gestar 
a civilização do amor. Com essa finalidade, o documento de Puebla foi apre
sentado oficialmente à ONU e à organização dos Estados Americanos. 

Em virtude do anúncio do Evangelho, quando o homem é conspurcado 
em sua eminente dignidade, quando se mantêm ou prolonga a sua prostração, 
a Igreja denuncia. E parte de seu serviço profético. Denuncia tudo o que se 
opõe ao plano de Deus e impede a· realização do homem. Denuncia para de
fender o homem ferido em seus direitos, para que se curem suas feridas e para 
suscitar atitudes de verdadeira conversão. 
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Servindo à causa da justiça, a Igreja não pretende provocar ou aprofun
dar divisões, exasperar conflitos ou potenciâ-los. Ao contrãrio, com a força 
do Evangelho, a Igreja ajuda a ver e respeitar em todo homem um irmão, 
convida ao diálogo as pessoas, grupos e povos, para que salvaguarde ajustiça 
e se preserve a unidade. Em certas circunstâncias chega mesmo a servir de me
diadora. Este é também um serviço profético. 

Por isso, quando no exercício de sua própria miSsão sente o dever da de
núncia, a Igreja se ajusta às exigências do Evangelho e do ser humano, sem 
servir a interesses de sistemas econômicos ou políticos nem às ideologias do 
conflito. A Igreja, acima dos grupos ou classes sociais, denuncia a incitação a 
qualquer forma de violência, o terrorismo, a repressão, as lutas de classe, as 
guerras, com todos os seus horrores. 

Diante do doloroso flagelo da guerra e da corrida armamentista que pro
duzem crescente subdesenvolvimento, eleva a Igreja na América Latina e em 
cada um dos povos gerados para o Evangelho, o clamor do venerado Papa 
Paulo VI: "Nunca mais a guerra!" Desse mesmo cla.mor eu mesmo me fiz eco 
diante da Assembléia das Nações Unidas. Que não se acumulem sobre já pe
nosas circunstâncias novos conflitos, que agrava-m a protração, sobretudo 
dos mais pobres. 

A Igreja, como o demonstra a História com eloqüentes exemplos, tem 
sido na América Latina o mais vigoroso fator de unidade e de encontro C?!!~ 
os povos. Segui, pois, prC:Stilrido todo o vosso apoio, diletos Pastores, à de 
justiça, de uma bem-entendida integração latino-americana, como um espe
rançoso serviço à unidade. E se nesta tarefa se elevar alguma vez vossa voz 
crítica, sobretudo num serviço colegiado ao bem comum, continue sempre 
presidindo sempre vossas atuações a rigorosa óbjetividade e a oportunidade, 
para que dentro do respeito devido às legítimas instâncias, a voz da Igreja in
terpele as consciências, tutele as pessoas e sua liberdade, reclame os devidos 
corretivos. 

Nesta ocasião em que olhamos para os 25 anos passados do CELAM, 
para projetá-los para o futuro, é necessário conservar a recolocação de duas 
Conferências igualmente importantes e significativas: Medellin e Puebla. 

Demos graças a Deus pelo que elas tem dado à Igreja. A primeira ~·quis 
ser um impulso de renovação pastoral, um novo espírito frente ao futuro, em 
plena fidelidade eclesial na interpretação dos sinais dos tempos na América 
Latina" (Homilia na Basílica de N. S• de Guadalupe). Por isso mesmo eu 
mesmo vos dizia que era preciso ''tomar como pontO-de partida as conclusões 
de Medellin, com tudo o que tem de positivo, sem ignorar porém as interpre
tações incorretas às vezes feitas e que exigem discernimento sereno, crítica 
oportuna e claras tomadas de posição" (Discurso inaugural em Puebla, 28 de 
janeiro de 1979). 

A segunda recolheu e assumiu a herança da precedente, no novo contex
to eclesial. O presente é o que nos ocupa como Pastores. Porém ao querer 
orientar o momento atual, estamos bem conscientes de que nele revive o pas
sado, dando-lhe raízes e inspiração. Neste sentido permiti~me que me refira 
agora de maneira especial a alguns aspectos relacionados com a Conferência 
de Puebla. 

Considero isto tanto mais importante, quanto bem sei que no CELAM, 
em suas reuniões regionais e em não poucas Conferêridas Episcopais as gran
des orientações da III Conferência·Geral foram assumidas em seus próprios 
Planos Pastorais. O mesmo se observa nas relações qüinqüenais de tantas dio-
ceses. . 

Muito me tem agradado a rápida difusão e penetração nas comunidades 
da América Latina, e também fora dela, do Documento de Puebla. Estava 
confiante de que tal ocorreria. Com efeito, a Conferência de Puebla, como te
nho dito em outras ocasiões, é de certa forma uma r:~posta que supera as 
fronteiras deste amado continente. 

Ao Documento de Puebla, que conheci em detalhe e aprovei com satis
fação depois de esclarecer alguns conceitos, tenho recorrido com freqUência 
nos encontros mantidos durante vossas visitas ad limina. Tenho querido deste 
modo sublinhar suas densas orientações doutrinais e pastorais. 

Insisti no inicio da Conferência, em voSsa nobre missão de Mestres da 
Verdade. 

Haverá, na proximidade pastoral com nossas comunidades, urna forma 
de presença que mais ame o povo que esta de Mestre? Poderia uma autêntica 
ação pastoral~ ou uma genuína renovação eclesial, basear-se sobre fundamen~ 
tos diferentes dos da Verdade sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja e sobre o ho
mem tal como nós o professamos? A coerência diante dessas verdades outorga 
o selo pastoral às diretrizes e opções que a Conferência formulou. A estas ver
dades dispensastes grande atenção, como se verifica nos diversos capítulos do 
Documento. 

Abordastes, com efeito, graves questões de Cristologia e Eclesiologia, 
que haviam sido solicitadas pelos mesmos episcopados e que causam também 
preocupações entre vós. 

A fidelidade à fé da Igreja em relação à pessoa e à missão de Jesus Cristo, 
tem uma importância capital, com enormes repercuss'ões pastorais. Continuai 
pois a exigir um compromisso carente no anúncio do Redemptor hominis: Que 
essa fidelidade resplandeça na pregação em suas diversas formas, na cateque
se, em toda a vida do Povo de Deus. 

A Igreja é para o crente objeto de fé e de amor: um dos sinais do verda
deiro compromisso com a Igreja é acatar sinceramente o seu Magistério fun
damento da comunhão. Não é aceitãvel a contraposição que se faz às vezes 
entre uma Igreja .. oficial", "'institucional'' e a Igreja- Comunhão: não são1 

nem podem ser, realidades separadas. O verdadeiro crente sabe que a Igreja é 
o povo de Deus em virtude da convocação de Cristo e que toda a vida da Igre
ja está determinada por que esta pertença ao Senhor. É um "povo" eleito, es
Colhido por Deus. 

Particular atenção merece o trabalho dos teólogos. Esse ministério é um 
nobre serviço, que a· imensa maioria cumpre fielmente. Seu trabalho envolve 
uma firme atitude de fé. Junto com a liberdade de investigação, a comuni
cação oral ou escrita de suas irivestigações e reflexões deve fazer-se com o 
maior senso de responsabilidade, de acordo com os direitos e deveres que 
competem ao Magistério, colocado por Deus para guiar na fé a todo o povo 
fiel. 

A Conferência de Puebla quis também ser uma grande opção pelo ho
mem. Não se pode opor o serviço de Deus e o serviço dos homens, o direito 
de Deus e o direito dos homens. Servindo ao Senhor, entregando-lhe nossa 
vida ao dizer que "cremos num só Deus", que Jesus é o Senhor (1 Cor. 12,13, 
Rom. 10,9 Jo. 20,28) rompemos com tudo o mais que pretenda erigir-se em 
absoluto e destruímos os ídolos do dinheiro, do poder, do sexo, os que se es
cOndem naS ideologias, '"religiões leigas" com ambição totalitária. 

O reconhecimento do domínio de Deus conduz ao descobrimento da rea
lidade do homem, Reconhecendo o direito de Deus, seremos capazes de reco
nhecer o direito dos homens ... Do homem em toda a sua verdade, em sua ple
na dimensão ... de cada homem, porque cada um foi compreendido no mis
tério da Redenção e com cada um Cristo se uniu para sempre .. .'~ (Redemptor 
Hominis n. 13). 

Dada a realidade de tão vastos setores atingidos pela miséria e diante do 
abismo existente entre ricos e pobres - que assinalei no início das históricas 
jornadas de Puebla ~justamente convidando à opção preferencial pelos 
pobres, não exclusiva nem excludente (cf. Puebla 1145, 1165). Os pobres são, 
com efeito, os prediletos de Deus (cf. Pueb1a 1143). No rosto dos pobres sere
flete Cristo, Servo de Javé ... A sua evangelização é por excelência sinal e pro
va da missão de Jesus" (cf. Puebla 1142). Oportunamente haveis indicado 
que ••o melhor serviço ao irmão é a evangelização, que o dispõe a realizar-se 
corno filho de Deus, o libera das injustiças e o promove integralmente" 
(Puebia 1145). É, pois, uma opção que expressa o amor de predileção da Igre
ja, dentro de sua missão evangelizadora universal e sem que nenhum setor fi
que excluído de seus cuidados. 

Entre os elementos de uma pastoral que leve a marca de predileção pelos 
pobres emergem: o interesse por uma pregação sólida e acessível, por uma ca
tequese que abrace toda a mensagem cristã; por uma liturgia que respeite o 
sentido do sagrado e evite os riscos da instrumentalização política; por uma 
pastoral familiar que defenda o pobre diante de campanhas injustas que ofen
dem sua dignida-de; pela educação, fazendo que chegue aos setores menos fa
vorecidos pela religiosidade popular em que se expressa a alma mesmo dos 
povos. 

Um aspecto da evangelização dos pobres é o fortalecimento de uma ativa 
preocupação social. A Igreja tem tido sempre essa sensibilidade e hoje se for
talece esta consciência: ~'nossa conduta social é parte integrante de nosso se
guimento de Cristo" (Puebla 476). A este propósito, atendendo às diretrizes 
que vos dei ao iniciar a Conferência de Puebla, haveis insistido, amados ir
mãos, na vigência e na necessidade da Doutrina Social da Igreja cujo ·~objeto 
primário é a dignidade pessoal do homem, imagem de Deus, e a tutela de seus 
inalienáveis direitos" (Puebla 475). 

Uma faceta concreta da evangelização e que deve orientar-se sobretudo 
aos que dispõem de meios econômicos, a fim de que colaborem com os mais 
necessitados - é o reto conceito da propriedade privada sobre a qual "recai 
uma hipoteca social" (Discurso inaugural III, 4). Tanto em nível internacio
nal, corno no interior de cada país, os que possuem os bens devem estar 
atentos às necessidades dos seus irmãos. É um problema de justiça e de huma
nidade. Também de visão do futuro, se quer preservar a paz das nações. 

Manifesto por isso minha satisfação pela mensagem enviada de Puebla 
aos povos da América Latina e estou confiante ainda que o serviço operativo 
dos direitos humanos, do CELAM, se farã eco da voz da Igreja onde o exijam 
situações de injustiça ou de violação dos legítimos direitos do homem. 
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Tema importante da Conferência de PUebla foi o da libertação. Havia 
voz exortado a considerar o específico e origírial da presença da Igreja na li
bertação (Discurso inaugural III, 1). Assinalava como a Igreja .. não necessi
ta, pois, recorrer a sistemas e ideologias para amar, defender e colaborar na 
liberação do homem" (III, 2). 

Na variedade dos tratamentos e correntes dã liberação, é indispensável 
distinguir entre o que implica .. uma reta concepção cristã da liberação" (III, 
6) "no seu sentido integral e profundo como o anunciou Jesus" (lbid), apli
cando lealmente os critérios que a Igreja oferece, e outras formas de liberação 
distintas e até conflitantes cóm o compromisso cristão. 

Dedicastes oportunas considerações aos sinais para discernir o que -é 
uma verdadeira liberação cristã, com todo o seu valor, urgência e riqueza, e o 
que toma o caminho das ideologias. Os conteúdos e as atitudes (cf. 
Puebla 489), OS meios que utilizam, ajudam para tal discernimento. A libe
ração cristã usa "meios evangélicos, com sua peculiar eficãcia e não apela 
para nenhum tipo de violência nem para a dialética da luta de classes ... " 
(Puebla 486)_ ou à praxis ou análise marxista, pelo '"risco de ideologização e 
que se expõe a reflexão teológica, quando se realiza partindo de uma praxis 
que recorre à análise marxista. Suas conseqüências são a total politização da 
existência cristã, a dissolução da linguagem da fé na das ciências sociais e o 
esvaziamento da dimensão transcendental da salvação cristã" (Puebla 545). 

Uma das contribuições pastorais mais originais da Igreja Latino
Americana tal como apresentada pelo Sínodo dos Bispos de 1974 e assumida 
na Exortação Evangelíi Nuntiandi, foram as comunidades eclesiais de base. 

Oxalá essas comunidades continuem a mostrar sua vitalidade e dar fru
tos (cf. Puebla 87,156) evitando ao nles~O tempo os riscos que podem encon
trar e aqueles a que aludia a Conferência de Puebla; .. E. lamentável que em al
guns lugares interesses claramente políticos pretendam manipulá-las e separá
las da autêntica comunhão com os Bispos" (Puebla 98). Diante do fato da ra
dicalização ideológica que em alguns casos se registra (cf. Puebla 630) e para 
o harmonioso desenvolvimento dessas comunidades, convido-vos a assumir o 
compromisso subscrito. 

Com Pastores queremos decididamente promover, orientar e acompa
nhar as comunidadês eclesiais de base, segundo o espírito de Medellín e os 
critérios da Evangelii Nuntiandi (Puebla, 648). 

A Confeféilcia de Puebla quis dar impulso a .. uma opção mais decidida 
por uma pastoral de conjunto" (cf. Puebla 650) necessária para a eficácia da 
evangelização e para a promoção da unidade das Igrejas particulares 
(Puebla 703). Articulem-se pois nela os diferentes aspectos da pastoral, com 
dinâmica unidade de critérios te-ológicos e pastorais. Muito pode fazer o CE
LAM a este respeito. 

Nessa perspectiva de uma adequada pastoral de conjuntQ, permiti-me que 
insista convosco nas prioridades pastorais que indiqUei em Puebla e que com 
tão marcado interesse assumistes. Conservam toda sua vigência e urgência. 
Refiro-me à pastoral familiar, juvenil e vocacional. 

Fazer com que a família na América Latina, tornada coesa pelo sacra
mento do matrimônio, seja verdadeira Igreja doméstica, é uma tarefa urgen
te. A civilização do amor deve ser construída sobre a base insubstituível do 
lar. Esperamos do próximo Sínodo um forte estímulo para esta prioridade. 

A juventude, comprovo-o amiúde em meus contatos ministeriais e em 
minhas viagens apostólicas, está disposta a responder. Não está esgotada sua 
generosa capacidade de entrega a ideais nobres, ainda que exijam sacrifícios. 
Ela é a esperança do mundo, da Igreja da América Lat1na. Saibamos pois 
transmitir-lhe, sem cortes, nem falsos pudores, os grandes valores do Evange
lho, do exemplo de Cristo. São cauSas de o jovem percebe como dignas de se
rem vividas, como maneira de .responder a Deus e ao homem irmão. 

A pastoral vocacional h~ de merecer uma especialíssima atenção, como 
indiquei repetidamente aos Bispos latino-americanos durante sua visita Ad Li
mina. As vocações para o sacerdócio devem ser o final da maturidade das co
munidades e devem manifestar-se também como conseqüência da Floração 
dos ministériOS coilJiados aos leigos e de uma oportuna pastoral familiar que 
prepara para escutar a voz de Deus. 

Ponha-se por isso toda diligência na sólida formação espírita, acadêmica 
e pastoral nos Seminários. Somente com essa premissa poderemos ter garan
tia fundada para o futuro. Necessitamos sacerd~tes plenamente dedicados 
ao ministério, entusiastas de sua entrega total ao Senhor no celibato, conven
cidos da grandeza do ministério que são portadores. E oxalá pudéssemos um 
dia aumentar o envio de missionários que ajudem em regiões desprovidas, em 
vossas próprias nações e em outros continentes. 

Quero agora concluir estas reflexões fazendo um premente apelo à espe
rança. Certamente não pouco o caminho qUe falta para percorrer na cons
trução do reino de Deus neste continente. Muitos são os obstáculos que se in
terpõem. Mas não há razão para a desesperança. Como prometeu, Cristo estã 

conosco até o fim dos tempos, com sua graça, sua ajuda, seu poder infinito. A 
Igreja pela qual lutamos e sofremos é a sua Igreja, em que o Espírito Santo 
continua vivendo e derramando as maravilhas de seu amor. Fiéis as suas ins
pirações, sigamos adiante, com renovado entusiasmo, na tarefa de evangeli
zar a todos os povos. 

Este convite à esperança o estendo, como cordial gratidão por tantos 
desvelos consagrados à Igreja, a todos os Bispos da Am~rica Latina, a quan
tos trabalham no CELAM, aos sacerdotes, aos membros dos diversos Institu
tos de vida consagrada e do laicato, que em formas tão variadas manifestam 
de modo· admirável, freqUentemente oculto, a magnífica multiplicidade do 
amor ao Senhor e ao homem. 

.. Associo neste sentimento de merecida gratidão a todos aqueles organis
mos da Europa e da América do Norte, que tão valiosamente colaboram, 
com pessoal apostólico e com recursos econômicos, para a vida de numerosas 
Igrejas particulares. Que o Senhor os recompense com acréscimo por essa so
licitude eclesial. 

Que -a Vil·gerrl -Santíssíffi3, Nossa Senhora de Guadalupe, a cujos pés de
positastes com imensa confiança o Documento de Puebla, vos acpmpanhe no 
caminho, vos alivie maternalmente a fadiga, vos sustenta na esperança, vos 
guie para Cristo, o Salvador, o prêmio imperecíveL 

Com a Benção e afeto do Sucessor de Pedro, com imenso amor à Igreja, 
levai todas as gentes a Cristo. Assim seja." 

O Estado de S. Paulo 

O ESTADISTA DE DEUS 

No quarto dia da sua peregrinação pelo Brasil, João Paulo II já se reve
lou, em sua grandeza humana, como Homem de Deus, Homem da Igreja, um 
autêntico estadista, na melhor e mais sublime acepção da palavra: o que pos
sui sabedoria e arte para governar a sociedade (no caso eclesiástica), cujo des
tino lhe foi confiado não só por mandato divino, hierárquico, mas também 
por seu dom carismático pessoal. Para que alguém possa ser chamado de es
tadista- sobretudo neste mundo tão pobre até mesmo de simples líderes -, 
deve ser portador de uma política (usamos o fermo em sua mais alta e sublime 
acepção), ou seja, um conjunto de idéias e ideais que pretende desenvolver, 
bem como os intrumentds necessários para realizá·lo. A política deste estadis
ta de Deus é restituir a Igreja a si_ ~esma, à sua própria vocação e, assim, 
revitalizá-la no ambiente moderno de descristianização e secularização. Estas 
suas intenções e süas capacidades, que o consagram como o maior estadista 
do nosso tempo, já transpareCeram em Suas primeiras manifestações, proto
colares e formais, em Brasília. A partir do discurso de Belo Horizonte, dirigi
do aos jovens, seus poderosos dons de apelo carismático às massas revelaram
se em todo seu vigor. João II, desde já carinhosamente chamado de João de 
Deus, dirige-se aos seus auditórios de milhões de pessoas com toda a sobera
nia que cabe ao espiritual e ao universaL 

A esta altura o papa não sente mais a necessidade de concordar ou dis
cordar de opinões alheias, nem de tentar acomodar-se aos diversos ambientes 
em que fala, nem mesmo de agradar a amigos ou adversários potenciais, pois 
ele diz a verdade, a sua verdade, a verdade do Evangelho, do Cristo, na Igreja 
bimilenar. O segredo do seu êxito é que ele apela ao que é comum a toda a 
Humanidade (e a Igreja é universal, porque ê de toda a Humanidade), que, 
além das preocupações cotidianas e corriqueiras, das mazelas que acompa
nham o destino humano, tem fome e sede de verdade, de justiça, do que é 
transcendental, metafisico e eterno. E tudo isto ele transmite com simplicida
de, autenticidade e sinceridade, qualidades que são os penhores da confianç~. 

Já não é mais necessário esperar o discurso que pronunciará em Fortale
za, o qual seria seu pronunciamento mais importantê: já disse tudo que pre
tende dizer. No máximo, na capital do Ceará ele coroará sua obra que, assim 
o esperamos, imprimirã seu carimbo carismático à futura evolução da nação 
brasileira. Como seu Divino Mestre, já cOmeça a expulsar os vendilhões do 
Templo do Senhor. João Paulo II é o teólogo da libertação, da .. libertação 
cristã que usa meios evangélicos, com sua peculiar eficiência, e não apela para 
nenhum tipo de violência nem para a dialética da luta de classes". Isso porque 
a Igreja, na soberania da sua espiritu-alidade, '"não necessita recorrer a siste
mas e ideologias para amar. defender e colaborar na libertação do homem". 
"Na variedade dos tratamentos e correntes de libertação - disse ainda o 
papa -, é indispensável distinguir entre o que implica uma reta Concepção 
cristã de libertação no seu sentido integral e profundo como o anunciou Je
sus, aplicando lealmente os critérios que a Igreja oferece, e outras formas de 
libertação distintas e até conflitantes com o compromisso cristão.'_' 

Nestes quadros realmente teológicos da libertação humana separa-se a 
função do sacerdote. que é agente da revelação, da graça de todos os princí
pios cristãos, que, como os ra"ios do Sol, iluminam de cima as nuvens passa
geiras das civilizações transitórias. João Paulo II surgiu como um inefável de-
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fensor da identidade espiritual da Igreja e do sacerdócio. As resp'bnsabilida
des deste são sobretudo graves nesta época de secularização, "cuja caracterís
tica é o eclipse progressivo do sagrado e a eliminação sistemática dos valores 
religiosos". "Os sacerdotes têm a tarefa de realizar a salvação como sinais e 
instrumentos do mundo invisível." "Sua função não é meramente filantrópi
ca. O seu servíço não é meramente do médico, do assistente social, do político 
ou do sindicalista." O papa falou e não citou, nem excomungou. Todos com
preenderam, contudo, a quem falou. Sapienti sat. 

Num mundo em que a demagogia e engajãtnetlto Cxibem:· a lgfCjã cOmo a 
dos pobres, exclusivamente dos pobres, João Paulo II foi à favela do Vidigal, 
do Rio de Janeiro, para explicar, positiva e evangelicamente, o verdadeiro 
sentido desta concepção. E aí esclareceu que "a Igreja dos pobres fala primei
ro e acima de tudo ao homem. A cada homem e por isto a todos os homens. É 
a Igreja Universal. A Igreja do mistério da Encar~!lção. Não é a Igreja de 
uma classe ou de uma só casia". Não é a Igreja dãs tensões sociais, nem dos 
pregadores ou de aproveitadores das lutas de classe. 

A Igreja não se deixa iilSüiiiTlentalizar nem deixa que os pobres e os jo
vens sejam instrumentalizados. João Paulo II, o estadista de Deus, restabele
ceu a soberania da Igreja, que é a do espiritual e do universal. 

O QUE DISSE JOÃO PAULO II 

Em seus discursos no Brasil, sobre temas religiosos, políticos ou ligados à socie-
dade, o papa deixou uma mensagem de reformas com ordem 

Seguramente, nunca um papa falou tanto e tão sem rodeios numa visita a 
um único país. Na semana passada, analistas de diferentes matizes se 
debruçavam sobre as milhares de palavras proferidas por João paulo II no 
Brasil - e que compõem, por sinal, apenas a primeira batelada da meia cen
tena de pronunciamentos que o papa trouxe de Roma, todos redigidos em 
claro português. Dali era possível pinçar, conforme o gosto de cada um, ace
nos em mais de uma direção. A verdade é que, somados, os discursos e as ho
milias do papa traduzem, sobretudo, .a disposição de aumentar o seu reba
nho. Ele pretende unificar a Igreja, mas sempre sob o seu comando. 

Por trás dessa disposíção, emerge nitidamente um fio conservador a ligar 
os pr_o_nun.ciamentos_papai$,_e_mbçra_y_~~-~çl_qs ~m.-.ltngll~g~m ~~j~_ aJ~~ª~a-~~1:1! 
os tempos modernos - segundo alguns círculos religiosos, Wojtyla seria o 
rasponsável pelo surgimento de uma "neoortodoxia". Em seu discurso aos 
bispos da Conferência Episcopal Latino·Americana (Ceiam). o papa incluiu 
uma condenação explicita da Teologia da Libertação. Ele reafirmou o con
teúdo do .. Documento de Puebla", destacando trechos pouco ani.madores 
para a chamada .. ala progressista"

1 

do clero brasileiro. "O papa quer refor
mas sem atropelos ... diz o cardeal A velar Brandão Vilela. É o que sugere a 
sua primeira semana de pronunciamentos, dos quais VEJA publica a seguir 
os trechos mais importantes: 

1-A Política 

A mensagem polftica do papa João Paulo II no Brasil pode resumir-se 
numa idéia-mestra: a necessidade de reparar os desníveis e inJustiças sociais, 
mas pela via da reforma e não pela violência. 

Pelas Reformas 

a igreja não cessa de preconizar as reformas indispensáveis a salvaguarda 
e à promoção dos valores sem os quais não pode prosperar nenhuma socieda
de digna deste nome. ( ... ) Promover tais reformas também é maneira de evitar 
que elas sejam buscadas sob o impulso de correntes, com base nas quais não 
se hesita em recorrer à violência e à direta ou indireta supressão dos direitos e 
liberdadeS fundamentais inspiráveis na dignidade do homem. saudação ao 
presidente da República, no Palâcio do Planalto 

Isso não quer dizer que as transformações necessárias para levar a uma 
justiça maior devam se dar na violência, na revolução, no derramamento de 
sangue, porque a violência prepara uma sociedade de violência, e nós, cris
tãos, não podemos concordar com isso. Discurso ao corpo diplomático, na 
Nunciatura, em Brasilia 

Mudança e Vontade 

Nunca é demais recordar que jamais uma transformação de estruturas 
políticas, sociais ou econõmicas se consolidaria se não fosse acompanhada de 
uma sincera .. conversão" da mente, da vontade e do coração do homem com 
toda a sua verdade. ( ... ) Mas as iniciativas e a direção humana e racional dos 
processos dependem em boa parte daqueles que estão investidos em função 
de governo e de liderança. Saudação ao Presidente da República, no Palácio 
do Planalto. 

Segurança Nacional 

Pode parecer banal sublinhar que cada país tem o dever de preservar a 
sua paz e a sua segurança em seu interior. Mas é preciso, de certa forma, .. me-
recer" essa paz, garantindo o bem comum de todos e ores· ~ito aos seus direi
tos. O bem comum de uma sociedade exige que ela seja justa.. Onde falta ajus
tiça, a sociedade está ameaçada desde o seu interior. Discurso ao corpo diplo
mático, na Nunciatura 

Politica Externa 

A não ingerência (nas outras nações) não basta, porque poderia signifi
car indiferença para com a sorte dos povos que a natureza ou as circustâncias 
históricas desfavoreceram, a ponto de hoje, à grande maioria de seus filhos 
faltar o mínimo necessário a uma vida humana digna - trata-se de pão, hi
giene ou de intrução. Há uma solidariedade internacional a promover. Dis· 
curso ao corpo diplomático, na Nunciatura 

O dever d~ poder 

O poder tem o direito de se mostrar forte em relação aos que cultivam 
um egoísmo de grupos em detrimento do conjunto. Discurso ao corpo diplo
mático, na Nunciatura. 

A ordem justa 

Não se constrói uma sociedade que mereça o título de humana desrespei· 
tando e- pior ainda- destruindo a liberdade humana, negando aos indiví
duos as l.iberdades mais fundamentais. Homilia na missa aos jovens em Belo 
Horizonte. 

A inútil luta 

Um jovem começa perigosamente a envelhecer quando se deixa enganar 
pelo princípio fácil e cómodo de que "o fim justifica os meios", quando passa 
a acreditar que a única esperança para melhorar a sociedade está em promo
ver a luta e o ódio entre grugos sociais, na utOpia de umas Sociedade sem clas
ses, que revela bem cedo a criação de novas classes. Homilia na missa aos jo
vens em Belo Horizonte. 

Conscientizem-se 

Se o jovem que eli fui, chaiúãd.O--ã VIVC::r a juventude em um momento 
crucial da História, pode dizer algo aos jovens que vocês são, penso qUe lhes 
diria: .. Não se deixem instrumentalizar!" Procurem estar bem conscientes do 
que vocês pretendem e do que vocês fazem. Homilia na missa aos Jovens em 
Belo Horizonte. 

II-A Sociedade 

João Paulo II, no campo sodal, repete as mesmas regras de conduta esta
belecidas em pontificados anteriores, sobre tudo no de Paulo VI, mas com 
uma fundamental diferença de estilo. Ao contrário de seus antecessores, ele 
lança a mensagem ••não moderna" da Igreja em comícios, falando claro e di
retamente às grandes massas. 

O homem livre 

O homem não pode tornar-se escravo das coisas, das riquezas materiais, 
do consumismo; dos sistemas econômicos ou daquilo que ele mesmo produz. 
O homem não pode ser feito escravo de ninguém, nem de nada. Saudação ao 
Presidente da República, no Paláciq do Planalto. 

Aprendi que um Jovem cristão deixa de ser Jovem e há muito não é cristão quan
do se deixa seduzir por doutrinas ou por ideologias que pregam o ódio e a violên
cia. Pois não se constro7 uma sociedade Justa sobre a injustiça. Homilia na missa 

aos jovens. em Belo Horizonte 

Negar esta transcendência é reduzir o homem a instrumento de domínio 
cuja sorte estâ sujeita ao egoísmo e ambição de outros homens, ou a onipo
tência do Estado totalitário, e rígido em valor supremo. Homilia na missa aos 
jovens em Belo Horizonte. 

Atenção ao sexo 

NãÓ se deixem levar pela exasperação do sexo, que abala a autenticidade 
do amor humano e conduz à desagregação da família. Homilia na missa aos 
jovens em Belo Horizonte. 

Direitos humanos 

A Igreja só pode alegrar-se com tudo o que de verdadeiro, justo e vâlido 
existe em instituições a serviço do homem. Só pode ver com satisfação os es
forços que visem salvaguardar e promover os direitos e liberdades fundamen
tais de toda a pessoa humana e assegurar a sua participação responsável na 
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vida comunitãria e social. Saudação ao Presidente da República, no Palácio do 
Planalto 

Contra o aborto 

Impossível não salientar como prioritário o direito dos pais a terem os fi~ 
lhos que desejarem -recebendo ao mesmo tempo o necessário para educa~ 
los dignamente- e o direito do nascituro à vida. Sáudação ao Presidente da 
República, no Palácio do Planalto. 

A luz e a treva 

Este meu encontro é com quase meio milénio de história humana e reli
giosa. Nesta história há certamente o inevitável claro-escuro que se encontra 
na história de cada povo. Que o senhor vos dê a sua ajuda, para que a luz pre~ 
valença sempre sobre as sombras. Saudação ao Presidente da República, no 
Palácio do Planalto. 

Justiça Social 

Abertos para as dimensões sociais do homem, vocês não escondem sua 
vontade de transformar radicalmente as estruturas que se lhes apresentam in
justas na sociedade. Vocês dizem com razão, que é impossível ser feliz vendo 
uma multidão de irmãos carentes das mínimas oportunidades de uma existên
cia humana. Voces dizem também que ê indecente que alguns esbanjem o que 
falta a mesa dos demais. Homilia na missa aos jovens em Belo Horizonte 

Eu vivi na minha juventude estas mesmas convicções. Essa tremenda e 
valiosa experiência me ensinou que ajustiça social só ê verdadeira se baseada 
nos direitos do indivíduo. E que esses direitos só serão realmente reconheci
dos se for reconhecida a dimensão transcendente do homem criado à imagem 
e semelhança de Deus e destinado a uma vida eterna. Homilia na missa aos jo
vens em Belo Horizonte. 

Feminismo real 

Que as moças procurem encontrar o verdadeiro feminismo a autêntica 
realização da mulher como pessoa humana, como parte integrante da família, 
e como parte da sociedade. Homilia na missa aos jovens em Belo Horizonte. 

Contra o Consumismo 

É indispensável vencer a tentação da chamada .. sociedade de consumo'', 
da ambição de ter sempre mais, enquanto outros tem sempre menos. Homilia 
na missa aos jovens em Belo Horizonte. 

A jal"Or da boa lei 

Penso na contribuição que os cristãos, especialmente os leigos, podem 
oferecer para suscitar uma política social sensível aos reclamos e aos valores 
familiares e para evüar urna legislação nociva à estabilídade e ao equilíbrio da 
família. Homilias sobre a faml1ia na missa no Rio de Janeiro. 

Educação sexual 

Penso em tudo o que há a fazer no campo da preparação ao casamento, 
certamente no período que antecede a sua celebração- mas por que não desR 
k os anos da adolescência?-, na família, na igreja, na escola, sob a forma de 

uma séria ainpla, profunda educação para o verdadeiro amor. Algo mais exi
gente do que uma propalada educação sexual. Homilia sobre ajGmilia íiâ mrs
sa do A !erro, no Rio. 

11-A Religião 

Os pronunciãmentos de João Paulo_I_I sobre assuntos eclesiâticos tiveR 
ram um ponto comum fundamental: a preocupação pela unidade da Igreja 
dentro da disciplina. 

A Missão da Igreja 

A missão da Igreja não se pode reduzir ao sócio-político, mas consiste 
em anunciar o que Deus revelou sobre si mesmo e sobre o destino do homem. 
Na homilia da missa em Brast1ia. 

A alma que vive num habitual cantata-presença com Deus saber~á inter
pretar, à luz do Evangelho a opção pelos pobres e por todas as vítimas do 
egoísmo dos homens, sem ceder ao radicalismo sócio político que, mais tarde 
ou mais ce_do, se demonstra inopOrtuno, produz efeitos contrários aos deseja
dos e gera novas formas de opressão. As religiosas comemplativas, em sao 
Paulo. 

A Cruz dos Padres 

Dificuldades, certamente, surgirão sempre. Mas tende coragem: Cristo, 
morto e ressuscitado, oferece sempre, pelo seu espírito, luz e forças para cor
responder à nossa sublime vocação. Aos_religiosos, em Brasília. 

A Força da União 

A Igreja é um mistério de unidade no espírito. Ora, esta unidade não 
consiste em algo recebido passivamente ou estático, mas é necessário ir 
construindo-a dinamicamente para consolidá-la nessa rica e misteriosa reali
dade eclesial, que é premissa indispensável de fecundidade pastoral. Por isso 
quanto mais graves sejam os problemas, tanto mais profunda há de ser a uni
dade com a cabeça visível e dos pastores entre si. Discurso aos bispos do CER 
LAM. 

ou à análise marxista. 

A liberação cn"stã usa meios 
eVangélicos, com sua 

peculiar eficácia, e não 
apela para a dia/ética 

da luta de classes ou à praxis 

( . .. ) Diante do fato da 
radicalização ideológica que 

em alguns casos se 
registra, convido-vos a 

assumir {este) compromisso. 
Aos bispos do CELAM 

Deus e os direitos 

O reconhecimento do domínio de Deus conduz ao descobrimento da rea
lidade do hOmem. Reconhecendo o direito de Deus, seremos capazes de reco
nhecer o direito dos homens. Discurso aos bispos do CELAM. 

O papel do padre 

Fique bem claro que o serviço sacerdotal, se quer permanecer fiel a si 
mesmo, ê um serviço essencialmente espiritual. Que isso seja hoje acentuado 
contra as multiformes tendências à secularização do serviço do padre, 
reduzindo-a a uma função meramente filantrópica. Seu serviço não é do mé~ 
dica, do assistente social, do político ou do sindicalista. Na homilia da missa 
no M aracanã. 

Aos teólogos 

Particular atenção merece o trabalho dos teólOgos. Esse ministêrio ê um 
nobre serviço, que a imensa maio da cumpre fielmente.( ... ) Junto com a liber
dade de investigação, a comunicação oral ou escrita de suas investigações e 
reflexões deve fazer-se com o maior senso de responsabilidade. Discurso aos 
bispos do CELAM. 

Igreja e conflitos 

Servindo à causa da Justiça, a Igreja não pretende provocar ou aprofun
dar divisões, exasperar conflitos ou potenciá-los. Ao contrário, com a força 
do Evangelho, a Igreja ajuda a ver e respeitar em todo homem um irmão, 
convida ao diálogo as pessoas, grupos e povos, para que salvaguarde ajustiça 
e se preserve a unidade. Em certas circunstâncias chega mesmo a servir de me
diadora. Discurso aos bispos do CELAM. 

Quando no exercício de sua própria missão sente o dever da denúncia, a 
Igreja se ajUsta às exigências do Evangelho e do ser humano, sem servir a inte
resses de sistemas econômicos o_u políticos nem às ideologias do conflito. A 
Igreja, acima dos grupos ou classes sociais, denuncia a incitação a qualquer 
forma de violênciat o terrorismo, a reoressão, as lutas de classes, as guerras, 
com todos os seus horrores. Discurs~ aos bispos do CELA M. 

O papel das frei"ras 

Eu vos exorto a ser sempre e em toda parte, pessoalmente, testemunhas 
visíveis da Igreja e de seu Senhor, num mundo que, sob o pretexto de ser mo
derno, vai sempre mais adiante na .. dessacralização". Às religiosas contemplaR 
tivas. em São Paulo. 

Opção pelos pobres 

A opção pelos pobres, na qual a Assembléia dos Bispos em Puebla quis 
comprometer a Igreja na América Latina, é essencialmente esta: que os 
pobres sejam evangelizados, que a Igreja desdobre de novo todas as suas 
energias para que Jesus Cristo seja anunciado a todos, principalmente aos 
pobres. Discurso aos trabalhadores no Morumbi 

A cruz dos fiéis 

Diante da cruz, duas atitudes revelam-se possíveis, ambas perigosas. A 
primeira consiste em procurar na cruz o que nela é oprimente e penoso a pon
to de deleitar-se na dor e no sofrimento como se estes tivessem valor em si 



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 8 3475 

mesmos. A segunda atitude é a de quem, talvez por reação à precedente, recu
sa a cruz e sucumbe à mística do hedonismo ou da glória, do praZer ou do po
der. Na homflia da missa em Brasz7ia. 

IV - O Trabalho 

Os pronunciamentos de João Paulo II sobre o trabalho foram marcados 
pela preocupação de mostrar que a violência não é necessária para a sUpe
ração das injustiças sociais. 

Participação 

É importante que todos os protagonistas da vida econômica tenham a 
possibilidade efet1va de participar livre e ativamente da elaboração e controle 
das decisões que lhes dizem respeito, em todos os níveis. Já o Papa Leão XIII, 
na Rerum Nol•arum, afirmou claramente o direito dos trabalhadores de se reu
nirem em associações livres com a finalidade de fazerem ouvir a sua voz, de 
defenderem seus interesses e contribui rem de maneira responsável para o bem 
comum, cujas exigências e disciplina se impõem a todos no âmbito de leis e 
contratos sempre perfectíveis. Discurso aos trabalhadores no Morumbi. 

Se lhes disserem que, para defender as conquistas do trabalho, é preciso 
por de lado, talvez até cancelar, a visão cristã da existência, não acreditem. O 
homem, sem Deus e sem Cristo, constrói sobre areia. Discurso aos trabalhado
res no M ornmbi. 

Os cristãos têm o direito e o dever de Contribuir na medida de sua capaci
dade para a construção da sociedade. E o f3zem através dos quadros associa
tivos e institucionais que a sociedade livre elabora para a participação de to
dos. A Igreja como tal não pretende administrar a sociedade nem ocupar o lu
gar dos legítimos órgãos de deliberação e· de ação. Pretende apenas servir a 
todos aqueles que, em qualquer nível, assumem as responsabilidade do bem 
comum. Discurso aos trabalhadores no Morumbi. 

A festa cristã da alegria não é um luxo reservado aos ricos. Todo mundo 
está convidado a tomar parte. No ano passado, os marginalizados de uma ou
tra grande metrópole, Nova Iorque, cantaram comigo o "Aleluia" da ressur
reição. E ainda há pouco, a imensa Ãfrica, a África d"ã pobreza, deu ao papa e 
ao mundo o espetáculo de uma festa inesquecível. E esta festa vem da con
vicção de que nós somos amados por Deus e de que Deus está conosco. Dis~ 
curso aos trabalhadores no Morumbi. 

Ajustar o salário, em suas 
modalidades diversas e 

complementares, até o ponto 
em que se possa dizer que 

o trabalhador participa real e 
equitativamente da riqueza 

para cr,lja criação ele 
contribui .solidariamente na 

empresa, na profissão e 
na economia nacional, é uma 

exigência legítima. (Discurso aos 
trabalhadores, no Morumbi) 

Desemprego 

Vocês conhecem a dignidade e a nobreza do próprio trabalho, vocês que 
trabalham para viver, para viver melhor, para ganhar para suas famílias o 
pão de cada dia, vocês que se sentem feridos na sua afeição de pais e de mães 
ao verem filhos mal alimentados, vocês que ficam tão contentes e orgulhosos 
quando lhes podem oferecer uma mesa farta, quando podem vesti-los bem, 
dar-lhes um lar decente e aconchegante, dar-lhes escola e educação em vista 
de um futuro melhor. Discurso aos trabalhadores no Morumbi. 

Quantos sofrimentos, quantas angústias e m"isêrias não causa o desem· 
prego! Por isso a primeira e fundamental preocupação de todos e de cada um, 
homens do governo, políticos, dirigentes de sindicatos e homens de empresa, 
deve ser esta: dar trabalho a todos. Esperar a solução do problema crucial do 
emprego como um resultado mais ou menos automático de uma ordem e de 
um desenvolvimento econômico, quaiSquer que sej:iiri, hos quais o emprego 
aparece apenas como uma conseqUência secundária, não é realista, e portanto 
não é admissível. Discurso aos trabalhadores no Morumbi. 

Ordem social 

E de justiça que as condições de trabalho sejam as maiS dignas possíveis, 
que se aperfeiçoe a previdência social de modo a permitir a todos, na base de 
uma crescente solidariedade, enfrentar os riscos, os apertOS e-os encargos so
ciais. Discurso aos trabalhadores no Morumbi. 

A luta de classes não é o caminho que leva à ordem social, porque ela 
traz em si o risco de elevar os desfavorecidos a privilegiados, criando novas si
tuações e injustiças para os que até aqui detêm as vantagens. Não se constrói 
com o ódio ou c-om a destruição dos outrosl Repelir a luta de classes é tam· 
bém optar resolutamente por uma nobre luta a favor da justiça social. Os di· 
versos centros do poder e os diferentes representantes da sociedade devem ser 
capazes de se unir. Discurso aos trabalhadores no Morumbi. 

A sociedade está ameaçada de dentro para fora quando, no domínio da 
distribuição dos bens, se confia uriicamente nas leis econômicas do crescimen
to e do maior lucro; quando os resultados do progresso tocam apenas margi
nalmente, ou não tocam em absoluto, as vastas camadas da população; ela 
existe também enquanto persiste um abismo profundo entre uma minoria de 
ricos, de um lado, e a maioria dos que vivem na necessidade e na miséria, de 
outro lado. Discurso aos trabalhadores no Morumbi. 

O bem comum da sociedade, que será sempre o novo nome da Justiça, 
não pode ser obtido pela violência, pois a violência destrói o que pretende 
criar, seja quando procura manter os privilégios de alguns, seja quando tenta 
imp~r as transfo:mações necCs~rias. Discurso aos ti'abalhadores no Morumbi. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) . Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 

Ontem à noite, no estádio centenário, em Montividéu, o Brasil perdeu o 
título de campeão da Taça Libertadores, com a derrota do Internacional gaú
cho para o Nacional do Uruguai, um a zero. Mas o Brasil, ainda ontem, man
teve o título de um dos países mais inflacionários do mundo, segundo dados 
revelados pela Fundação Getúlio Vargas: 8,4% no mês de julho último. 

Continuamos com uma inflação galopante e crônica, em que o Governo, 
atónito, procura diminuir esse rítmo inflacionário, procura reduzir esses índi
ces inflacionários com medidas apenas monetaristas, quando a nossa inflação 
ê oriunda fundamentalmente de ordem estrutural. 

Pretendo, nesta oportunidade, estabelecer um enfoque a respeito de um 
dos setores da nossa estrutura que precisa ser modificado, precisa sofrer uma 
reformulação, no sentido de buscarmos as reduções dos custos dos produtos 
que colocamos no mercado consumidor. 

Para ser competitiva, qualquer atividade econômica deve oferecer 
preços, quer dizer, custos maiS baixos, muito eiilbora outros aspectos comple
mentares a este sejam também importantes. 

Este primeiro critério, que se denomina economicidade, é básico. Daí ser 
imprescindível à análise, ainda quando se esteja tratando do setor de trans
porte, em relação ao qual tem sido tradição brasileira um tratamento desinte
ressado, para não dizer negligente. 

A falta de racionalidade dos transportes no nosso País é um fato, do que 
derivam inúmeras conseqUências: 

1. inflação estrutural, pela diferença de custos, adicionada 
aos produtos, em função da modalidade de transporte disponível; 

2. dispêndio de recuros, em investimentos de prioridade dis
cutível e em divisas para a aquisição de petróleo no mercados exter
nos; 

3. desorganização especial da economia, cOm a concentração 
da produção em locais próximos aos centros de consumo; 

4. ineficiências produtivas setoriais, afetando atê mesmo o 
poder de concorrência externa da economia, devido ao adicional de 
custos do transporte. 

Em 1950, Senhor Presidente, tínhamos um certo equilíbrio no ti-âfego in
terurbano de mercadorias, pois enquanto a participação das rodovias era de 
38%, cabia ao transporte marítimo uma parcela também elevada, de 32,4%, o 
restante sendo distribuído entre as ferrovias (29.2%) e o transporte aéreo 
(0.4%). (Fonte: Carta Econômica, Banco Real, maio 1980, pág. 3, o papel dos 
transportes na economia nacional.) 

Vinte e seis anos depois, ou seja, em 1976, o desequilíbrio é gritante. As 
rodovias transportam 70,3%, as ferrovias /9,5%, sobrando 10 e 0,2%, respec
tivamente, Para a modalidade marítima: e a aéfea. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço o nobre Senador luiz 
Cavalcante, de Alagoas. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Perdoe-me se chego atrasado 
com meu aparte, porque ele diz respeito às primeiras '~)alavras de V. EX:A', 
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quando comentou o índice de inflação no mês de julho, dado hoje pelo Jornal 
do Brasil, de 8,4%. 

O SR. EVELÁSIO VIERA (PP- SC)- V. Ex• é homem cauteloso, 
muito cuidadoso e sempre chega certo, nas horas oportunas. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)---, Estou aqui com o recorte do jor
nal e vou ler textualmente: 

H A inflação do mês de julho atingiu 8,4%, segundo técnicos da 
Fundação Getúlio Vargas. Trata~se da maior taxa mensal desde 
março de 1963." 

cos são os rios naturalmente navegãveis, a não ser em pequenos trechos, cuja 
expressão em termos hidroviârios é muito reduzida. 

Essas dificuldades. no entanto, não são insuperáveis, conforme podemos 
perceber pelos estudos realizados por diversos técnicos, bem como também 
por entidades governamentais. O engenheiro Furtado Portugal, na revista 
Portos e Navios, de março de 1978, onde mantém uma coluna- Navegação 
Interior-, observou que num País como o Brasil, em que comumente terão 
de ser vencidas distâncias de 1.000 até 3.000 quilômetros .. torna-se imperioso, 
devido à gritante diferença de custos entre o transporte rodoviário, de um [a
do, e os transportes ferroviãrios e hidroviãrios, de outro lado, o estabeleci
mento d€:: uma rede de hidrovias e ferrovias integradas, abrangendo todo o 

O JB que me perdoe, mas ele comete um engano. Porque esta taxa não é território nacional". Igualmente, o OEIPOT. em diagnóstico ao Plano Na
a maior desde 1963. Ela é o recorde absoluto de todos os tempos, desde Pedro cional de Transportes, considerando os altos investimentos necessãrios para 
Álvares Cabral. Em março de 1963 a taxa de inflação foi apenas de 6,6%. transforniar cursos d'água em rios navegáveis, propõe partilhar "os investi

-Este ê. o aparte que queria dar a V. Ex•. mentos com outros aproveitamentos, tornando-os rentáveis economicamen-
0 SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP_ SC) _Reforça 0 enunciado deste te". (Fonte: Portos e Navios, abril de 1979, pâg. 31, O setor aquaviãrio do 

discurso que estamos a realizar. Muito obrigado a V. Ex•. planejamento dos transportes.) 
Tal modificação teve reflexos no consumo de dt::rivados do petróleo, pois en- Aproveitando essas sugestões, é possível encaminhar o aproveitamento 

quanto 0 setor de transporte como um todo absorvia um total de 51% do dis- de rios que percorrem regiões populosas e com elevado potencial de carga, os 
pêndio do Pais (cabendo a todos os outros conSQQlOS os re$tantes 49%), ape- quais foram ignorados em matéria de obras que os tornassem navegáveis. O 
nas os transportes rodoviários venqiam 43,3%, cabendo às ferrovias 1 ,2%, aos rio Doce é um ·desses exemplos. 
aquãticos 4% e aos aéreos 2,5%. (Fonte: ContribuiçãO do Ministério dos A discussão a respeito do seu aproveitamento vem de outras décadas. 
Transp·ortes para o modelo energético brasileiro, Eliseu Resende. em Atuali- Quando se colocou em debate o problema do transporte do minério em larga 
dades Conselho Nacional do Petróleo. Ano 12 XII, 09 70, janeirojfevereiro escala e o da grande siderurgia, que originou Volta Redonda, a opção ferro
de 1980, pág. 91.) · viária ganhou destaque. dividida em duas correntes. Então; em conferência 

Essa maior participaçãq da modalidade rodoviária no conjunto dos no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em outubro de 1938, um enge .. 
transportes não esteve de acordo com diversas alterações, algumas bastante , nheiro ferroviário e Diretor do bASP, Mário de Bittencourt Sampaiot preco
aceleradas, no perfil do País, indicativas do contrário do que ocorreu, na ver- nizou uma otitra. solução, dentro do critério de ideal econômico, .,de maior 
dade. importância para os interesses do país" e .. requisitO básico para a colocação 

O crescimento econômico ensejou maior produção agrícola e industrial, comercial do produto". A solução apresentada em 1938 propunha o .. escoa
tendo havido, no caso da primeira, uma expansão da fronteira, com ocu~ mento dos minêrios por sobre água". 
pação de novas áreas, afastadas dos centros de consumo internos e externos. Demonstradas também as providências simples para tornar o rio Doce 
Ao mesmo tempo, ainda que não na medida que seria de esperar, diversas apto à navegação regular, Bittencourt Sampaio, a seguir, discutiu os custos 
áreas geográficas do País aumentaram os seus contatos, alargando assim 0 efetivos da tonelada-quilómetro nas diferentes soluções: 
mercado interno brasileiro. E. F. Central do Brasil ...... ~ .•................ ~.. . . . . 65,3 réis 

Por tudo isso, outro deveria ter sido o desempenho das diversas modali~ Itabira-lron · · · • · · • · · · · · · · · · • · • · · · · · · · • ~ · · · · · · · · · · · • · 69,6 réis 
dades de transporte, ainda que algum fator, como c preço do petróleo, pudes- Navegação · · · · · · · · .-. · · · · • · ·· · • · ·-· ~ ~ ·+ • ~ • • • • • • • • • • • • • • 6,6 réis 
se estar direcionando a escolha, como há quem ql}eira sustentar. No entanto. O problema continua atual, Sr. Presidente. Existem estudos atuais sobre 
tal fator estaria atingindo a todas as modalidades, sendo portanto neutrO a matéria •. a nível federal, mas no entanto o projeto não é considerado priori
para esse efeito. târio, muito embora o transporte ferroviário hoje em uso seja bem mais caro 

É inegável, Senhor Presidente, que a seleçào natural especificados meios e não enseje outros aproveitamentos das vias, como é o caso do rio Doce. 
de transporte deixou de ocorrer por motivos que vão desde a inexistência de <\qui está um exemplo excelente. 
um efetivo planejamento relativamente ao setor até a ocorrência de condições 
institucionais adversas~ como a destinação de recursos cativos para as obras 
rodoviárias. 

Um antigo diretor do extinto Departamento N aciona( de Portos e Vias 
Nevegãveis, o engenheiro Alfonso Henrique Furtado Portugal. num artigo 
denominado Aspectos do transporte hidroviário, depois de comparar diver
sos itens (peso morto, força de tração, energia consumida, custo do equipa
mento e mão-de-obra) em rodivias, ferrovias e hidrovias, chega à conclusão 
de que estas últimas são quatro vezes mais econômicas do que as ferrovias e 
10 veus mais do que as rodovias.' 

Admite que essa proporção está se acentuando, na medida em que as hi
drovias são implantadas com maiores gabaritos: "Dos canais europeus para 
embarcações de 150 a 300 toneladas, passa-se atualmente para o mínimo de 
1.500 toneladas. As vías de maior tráfego são preparadas para 6.000 tonela
das. Nos Estados Unidos há comboios de chatas empurradas até de 40.000 
toneladas". (Fonte: Informativo do Departamento Nacional de Portos e Vias 
Navegáveis, Ano X, no 33, setembrofoutubro 1974, pãg. 18- o autor citado 
afirma que nos Estados Unidos técnicas ·modernas de navegação, boa admi
nistração das empresas e maior gabarito das eclusas aumentaram a relação 
anterior, que passou de 1:4:10 para·l:S:22.) 

Não temos dados para o nosso País que possam comprovar essas vanta
gens, ainda mais porque as hidrovias brasileiras são praticamente os rios em 
seu estado natura(, enquanto as ferrovias foram por sucessivos períodos, 
abandonadas. Mas a experiência de outros países, no caso, é significativa e 
válida, muito embora o nosso atraso no campo seja bastante grande. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite? 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Ouço, inicialmente, o nobre 
Senador José Uns, que havia solicitado o aparte anteriormente. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Evelâsio Vieira, V. Ex• 
versa hoje um tema da maior importância para o País. Houve um tempo ein 
que o slogan que orientava a gestão da administração dizia que uGovernar é 
abrir estradas." Sob este lema, muitas ferrovias foram construídas na espe
rança de que uma vez aberta a estrada a carga surgiria e, com ela, o desenvol
vimento. O que se deu ê que essas estradas se tornaram obsoletas antes que a 
produção aparecesse. Numa segunda fase, o preço do petróleo tornou-se tão 
irrisório, tão baixo que, inadvertidamente, talvez sem pensar que as coisas 
pudessem mudar e que o petfólcio fosse uma fonte de energia esgotável a cur
to prazo, como se vê hoje, partimos para o extraordinário desenvolvimento 
das nossas redes rodoviárias, esquecendo que o transporte ferroviário tem ou 
poderia ter um custo mais baratO e, apesar dos grandes investimentos iniciais. 
Hoje, as coisas todas mudaram. O novo plano nacional de transportes jã não 
é mais um plano rodoviário ao qual se deu muita ênfase atê o ano passado. 
·Hoje, o plano de transportes envolve uma análise da possibilidade de todos os 
distemes de transportes e a implementação desses planos se faz por áreas que 
compreendem a área do porto de Porto Alegre e, mais ao norte os portos de 
Paranaguâ, de Santos, do Rio de Janeiro, o de Vitória e de Itaqui, no Mara
nhão. Tive a oportunidade de assistir, há poucos dias, uma conferência do 
Ministro dos Tranportes, Sr. Eliseu Resende, em que S. Ex• mostrava-nos a 

Sr. Presidente, diversos são os problemas que têm dificultado o aprovei- combinação adequada dos meios de transportes para atingir os objetivos de 
tament9 da rede hidrográfica brasileira, além daqueles que já relacionamos. reduzir custos e acelerar 0 movimento das cargas que. hoje, aumentam subs-

Em primeiro lugar, as melhores vias navegãveis do País estão localizadas tancialmente, como V. Ex• o disse muito bem. Para dar um exemplo desse 
em ãreas de pequenos contingentes populacionais e de fraco desenvolvimento novo enfoque, eu poderia dizer que jã hoje. no Rio Grande do Sul. a partici~ 
econômico. Ao lado disso, nas regiões onde é maior o desenvolvimento, pou- , pação dos meios de transporte na condução das cargas é de 1/3 para o tra:ns· 
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porte rodoviário, 1/3 para para o transporte ferroviário e 1/3 para o trans
porte hidroviário. Esse mesmo objetivo estã sendo perseguido nas outras 
áreas a que me referi. Eu parabenizo V. Ex• pelo discurso que está fazendo. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex• pela 
bela contribuição que presta a esta nossa manifestação nesta tarde. 

Ouço, agora, o apàrte do nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN)- Nobre Senador. queria dizer a 
V. Ex' que o rodoviarismo trouxe, na realidade, em dêcadas passadas, um 
surto de progresso muito grande ao Brasil. Nós precisávamos, realmente, do 
rodoviarismo, mas, a partir de 1973, com a crise do petróleo, não há por que 
pensar mais no transporte rodoviário. Nós temos possibilidades_imensas, in
comensuráveis, através da Marinha mercante. Um navio de pequeno calado 
transporta, em linha reta, com sete tripulantes e uma só máquina, o que cem 
carretas não transportam; e, note bem, transportam por uma estrada feita 
pela natureza, que não precisa de conservação. O navio sai de B_elém para o 
Rio Grande do Sul numa estrada que já está pronta e não Pr-ecisa de conser
vação. Conseqüentemento, o discurso de V. Ex• é muito oportuno. Nós te
mos todas as condições de desenvolvermos a nossa marinha mercante, e 
lembro que já tivemos uma das maiores marinhas mercante do mundo. O 
nosso litoral está aí e a hora é esta. Um trem reboca cem composições, uma 
composição transporta trinta toneladas, cem composições transportam três 
mil toneladas. Portanto, há necessidade de conjugação destes três fatores: o 
navio, o trem e, lá do longínquo interior, aparecendo o caminhão, a fim de 
proporcionare-m transporteS de baixo custo. Congratulowme com V. Ex•, pois 
o discurso de V. Ex' é muito importante e muito -oportuno. Muito obrigado. 

O SR. EVELÁSJO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex• 

Alêm disso, estão sendo abertas, para oeste, novas fronteiras agrícolas, 
de grandes perspectivas, e que demandam um tipo de transporte de menor 
preço. Temos de pensar o futuro, ligando essas áreas de produção ao litoral, 
por intermédio das modalidades de transporte que sejam mais econôrnicas. 

Consideramos prioritária a realização de obras para a navegação do rio 
Doce, tendo em vista o seu aproveitamento múltiplo atual e considerando 
também a sua utilização, juntamente com outros ricis e oUtras modalidades de 
transporte, para o escoamento da produção agrícola de outras áreas do nosso 
territóriO. -:---

Dentro dessa ordem de idéias, acreditamos ser também prioritãria uma 
outra ligação hidroviária, está agora muito· mais exteiifS:a, mas igualmente viá
vel e necessária, além de ser capaz de atender a uma ampla área hoje em ex
pansão acelerada. 

Trata-se do eixo Tocantins-Araguaia, cUja extensão supera os 2.000 km e 
se coloca, na sua parte mais interior, bastante próximo a Brasília (cerca de 
320 km). 

A região é promissora, ·compreende eXtensõesae cerrado aptas à agrope
cuária, além de dispor, com a barragem de Tucuruí, de oportunidades exce
lentes para o aproveitamento dos rios menciOnados para a navegação, bas
tando construir ao lado do conjunto hidrelétrico um sistema de eclusas e ou
tros melhoramentos necessários à utilização múltipla das vias (Tocantins
Araguaia). 

A oportunidade é única, pois grande parte da hidrovia já está feita pela 
natureza, solicitando apenas aprimoramentos de baixo custo. O engenheiro 
Furtado Portugal, na revista Portos e Canais, de março último, afirma que 
70% das obras já estão feitos, havendo uma despesa pesada na construção das 
eclusas de Tucuruí, o que demonstra, segundo ele, um técnico especializado 
de longa experiência~ .. o baixo custo médio por quilômetro da construção de 
hidrovias em relação às ferrovias e rodovias que têm que ser executadas qui
lômetro por quilômetro''. 

Assim Sr. Presidente, estamos certos de que, com este nosso pronuncia
mento, trouxemos a debate na Casa assunto de importância, que está a mere
cer o estabelecimento de uma diretriz que contemple todo-o Pafs, de forma a 
estabelecer prioridades na implantação, ainda que gradual, de um vasto siste
ma de transporte hidroviário brasileiro. As vantagens estão mais do que de
monstradas; cabe agora enfrentar as pressões e decidir de acordo com os reais 
interesses do País e da sua população. 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC)- Ouço o Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Desejava apenas informar a V. Ex• que 
nessa mesma palestra que há poucos dias ouvi do Ministro Eliseu Resende, S. 
Ex' afirmou que todo o plano de aproveitamento de navegabilidade do siste
ma Tocantins - Araguaia está pronto. O plano prevê, se não me e:ngano, 
nove ou doze eclusas ao longo desses rios e, naturalmente, algumas barra~ 

gens, entre as quais a Barragem de Tucuruí que fornecerá energia a área de 
Carajás, às unidades de produção de manganês, de 'bauxita, de cobre, de fos~ 
fato e outros mais. E o sistema serã complementado com a navegabilidade até 
Belém, por um lado, mas também com a ligação ferroviária entre a área do 
Projeto de Carajás e o Porto de Itaqui, no Maranhão. Era a informação que 
queria dar a V. Ex•, e que concorda exatamente·com o que V. Ex' preconiza 
para o aproveitamento dos rios nessa nova fase de planejamento de transpor
te ao-País. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC)- Poderemos transformar esta 
área do eixo Araguaia - Tocantins numa das regiões de maior produção 
agrícola do mundo, produção agrícola voltada especialmente ao mercado ex~ 
terno. Para isso é necessário reduzirmos os custos dos transportes. Nós po
deríamos aproveitar a navegação fluvial; faríamos o transporte até Belém do. 
Pará e lá o transbordo para os grandes navios. Com isso nós já estaríamos 
economizando muito. Sabemos que o Governo -tem essa intenção, mas é ne
cessário perseguir essa intenção,.executar uma ação nesse sentido, o que não 
tem acontecido ao longo dos anos nesse País. 

Veja V. Ex• que nós, hã meio século, um pouco mais, já tínhamos um esw 
tágio avançado em matéria de ferrovias, mas nos últimos anos nos afastamos 
das ferrovias, nos afastamos da navegação de cabotagem- esses dois setores 
hoje nos transportes tem uma contribuição muito pálida - e ganhou dimen-' 
são o rodoviarismo. Com isso, nós estamos- a sofrer conseqüências das mais 
acentuadas. O setor de transporte, pelos altos preços, principalmente pelo 
transporte rovodiário, onde a nossa grande produção tem o seu escoamento, 
superior a 70%, é um grande componente inflacionário. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Pois não. 

o Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• tem toda razão. Eu já tinha sa
lientado, no meu primeiro aparte, que houve uma fase em que o País partiu 
inicialmente para a construção de grandes ferrovias. Foi uma época em que o 
transporte rodoviário estava pouco desenvolvido, mas o fato é que a impres
são que se tinha é que a rodovia gerada a carga e, portanto, o desenvolvimen
to. As cargas não surgiram oportunamente, os investimentos nessas ferrovias 
ficaram improdutivos, e elas tornaram-se absoletas. Esse foi o fato que real
mente se deu. Na segunda fase, quando o petróleo tornou-se barato, nós par
timos para as rodovias. Mas, eu queria informar a V. Ex' que dentro desse 
s~u pansamento, de que essa linha do_ Araguaia-Tocantins é realmente uma 
pOrta aberta para grandes inverções, para uma produção agrícola extraordi

c_nârja, portanto, para um mercado novo de produção, e de rendas, inclusive 
~para o exterior, esse sistema está preVisto para ser interligado, também, com o 
sistema do Porto de Santos, isto é, com uma dupla saída, seja para o Porto de 
Jiaqui, seja para o Porto de Santos, já que as duas bacias são contígüas. O 
rio Tietê na bacia do Paraná, e a bacia cfo Araguaia. Mas, uma observação 
também importante, nobre Senador Evelásio, ê que conquanto o transporte 
ferroviário, hidroviário seja mais barato, os investimentos iniciais são muitá 
mais altos. Isto é, as inversões que devem ser feitas, de início, pesam muito. 
Ora, numa fase em que o País tem dificuldades para resolver problemas diverw 
sos, evidentemente, que cria-se alguma dificuldade em implementar, com larw 
ga velocidade, essa mudança de orientação. No entanto, essa possibilidade 
tem que ser considerada dentro do ponto de vista que as opções têm que ser 
feitas no sentido de· aproveitar os parcos recursos existentes, para o mãximo 
rendimento. Muito obrigado a V. Ex' 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço o nobre Senador Ita
mar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Eveiãsio Vieira, veja 
como foi importante a iritervenção do Senador José Lins. S. Ex" fala numa 
nova fase e aborda o problema do transporte no seu aspecto hidroviário, no 
seu aspecto ferroviário e rodoviârio. 

O SR- EVELÃSIO VIERA (PP - SC) - Assunto que tem merecido a 
nossa atenção e de outros companheiros desde 1975. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) - Era o que eu ia dizer ao Sena
dor José Lins, quando ele falou sobre a crise do petróleo. Veja V. Exf. que o I 
PND, o II PND davam à ferrovia brasileira prioridade. No entanto, isto não 
aconteceu e parece que tão cedo não vai acontecer. V. Ex• trouxe dados im
portantes quando se referiu aos anos de 1950 c 1976, dizendo que, em 1950, 
38% cabia à rodovia, e já em 1976 cerca de 70,3%. Mas veja a concentração, 
por exemplo, do eixo Rio-São Paulo -Belo Horizonte; hoje, 70% do transpor~ 
te rodoviário brasileiro está concentrado no eixo Rio-Belo Horizonte-São 
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Paulo. V. Ex•. lembrou aí o trabalho, de 1938, do engenheiro Bittencourt 
Portugal, acerca do escoamento de minérios através de águas. Lembramos, 
por exemplo, que agora o Governo promefeli- veja V. Ex• que nós tambêm 
debatemos isso aqui, o nobre Senador José Lins se esqueceu disso- a chamaM 
da ferrovia do Aço. O Governo prometeu essa ferrovia em mil dias, num 
preço "X"; esse preço está hoje 20 vezes maior, e com o absurdo ainda de 
raios de curva que não precisariam ser dados numa ferrovia de minério, uma 
rampa que poderia ser diminuída, E em detrimento de que? Do transporte do 
pessoal, porque se cortou e se eliminou, por exemplo, o transporte do RiaM 
Belo Horizonte do chamado Vera Cruz. Só a linha centro, hoje, transporta 
Minério. Não transporta passageiros. Ê por isso que a fala de V. Ex• hoje, 
nesta tarde, dá, mais uma vez, oportunidade ao GovernO de meditar, meditar 
dentro dessa nova fase, uma nova fase que estamos esperando há muito tem
po. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Senador Itamar Franco, V. 
Ex• proporciona uma série de magníficos subsídios a esta nossa manifestação, 
que é uma repetição de tantas outras que temos formulado no sentido de des
pertar o Governo para uma modificação do SiStenüt de transporte neste País. 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Antes de terminar, ouço o 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• expõe muito bem o problema. V. 
Ex• pretende despertar as autoridades para a- importância de uma reanálise 
do sistema de transporte brasileiro. O nobre Senador Itamar Franco já coloca 
o problema de um ponto de vista mais político: Se é verdade que o II PND 
procurou dar uma grande ênfase à conStrução de ferrovias e realmente não 
conseguiu implementar esse desejo na medida da expectativa que o plano ge
rava, não é menos verdade, nobre Senador, que até aquela altura, quando a 
Ferrovia do Aço foi tão criticada, tudo o que se tinha aplicado, sem perder re
cursos, foram apenas 10 bilhões de cruzeiros. Hoje, com a decisão de cons
truir a Ferrovia do Aço, com todos os seus ramais, para substituir esse imenM 
so trâfego rodoviário que se verifica entre o centro de Minas Gerais, o Porto 
do Rio de Janeiro, a Cidade de São Paulo e o Porto de Santos, essa Ferrovia 
está tendo o maior apoio do Governo Federal. No entanto, não é só a FerreM 
via do Aço. Quando há pouco citei, no meu aparte anterior, que essa política 
de revisão do sistema de transporte estâ vingando, dei como exemplo o que já 
está acontecendo no Paraná, sobretudo em São Paulo, onde o transporte já se 
divide em partes iguais- e ao Rio Grande do Sul me refiro agora- entre o 
setor ferroviário, o hidroviârio e o rodoviário, isto é exemplo de que, pouco a 
pouco; essa política realmente começa a ocupar o seu lugar, no sentido do 
que V. Ex•, nobre Senador Evelásio Vieira, chama a atenção. Este realmente é 
um caminho que não pode deixar de ser trilhado pelo Governo. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Só que os preços do petróleo 
explodiram em 73, e só agora é que estamos dando os primeiros passos nessa 
modificação do sistema de transporte no nosso País. 

Veja V. Ex• que temos um potencial hídrico fantástico no Brasil. Esta
mos aproveitando apenas 22, 23 milhões de quilowatts, quando temos um po~ 
tencial superior a 200 milhões. Poderíamos ter as nossas ferrovias, pelo me
nos uma grande parte delas, eletrificadas, para, ai, reduzirmos as importações 
de petróleo. Mas nada praticamente se tem feito nesse campo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• sabe que o consumo de petróleo 
no transporte ferroviário é relativamente pequeno. Por outro lado, V. Ex• 
também devia analisar o crescimento da produção de energia hidrelétrica no 
País, e não citar apenas o riúmero- absoluto. O que se tem feito nesse campo é 
uma coisa extraordinária. Ainda agora V. Ex• citou a Barragem de Tucurui, 
que está sendo feita, uma das maiores do Mundo, a Barragem de ltaqui, onde 
também se estão fazendo imensas inversões, para ajudar a Região Centro-Sul 
do País, e outras mais. Não há dúvida de que temos possibilidades. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Não nego que há um cresci
mento na produção energética, mas não ten'ios sãbido aproveitar esse cresciM 
menta com inteligência, cOm racionalidade, na eletrificação de nossas princiM 
pais ferrovias. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Discordo de V. Ex•. Acredito que talvez 
não fosse possível fazer mais no campo dO aumento- da produção de energia 
elétrica do que se tem feito até hoje. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - E uma questão de uso alternativo de 
energia. As maiores ferrovias ã.quelas de maior poder de cargas, hoje, praticaM 
mente estão sendo eletrificadas ou já estão eletrificadas. No entanto, temos 
grande necessidade de energia elétrica para outros fins. Então, é o 
problema do uso alternativo de energia e de possibilidade momentânea. O 
grande problema, nobre Senador, é o volume de investimento inicial para se 
fazer tudo que se sabe que é certo e se deseja na mesma hora. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Veja V. Ex•: fomos construir 
Transamazônica, Rodovia Perimetral Norte- desativada, Rodovia da Ma~ 
deira - paralela a um rio navegâvel no ano todo, 900 quilómetros, quando 
deveríamos dar prioridade à aplicação do investimento, desses parcos recur~ 
sos, na eletrificação das nossas ferrovias e no desenvolvimento do transporte 
de cabotagem. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, sabe V. Ex• que esses 
problemas são completamente diferentes. Imagine se pensãssemos em deM 
senvolver uma ferrovia em vez da Transamazônica ou em vez da Belém
Brasília, no momento em que a carga·ainda não existia. Iria acontecer com esM 
sas ferrovias o mesmo que aconteceu com a Central do Brasi1, com a Rede 
Ferroviãria Cearense, com as redes de Minas Gerais, com a Belém
Bragança e tantas outras que foram construídas com investhnento imenso e 
se tornaram obsoletas, exatamente por falta de carga. Foram feitas inoportu
namente. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Não, absolutamente! Afalta 
de carga ocorreu em razão da incapacidade gerencial nas nossas ferrovias, 
porque as ferrovias bem administradas sempre apresentaram excelentes re
sultados. V. Ex' Sabe perfeitamente que os aàministradores de nossas ferraM 
vias não lutavam na busca de cargãs para as suas empresas, não estabeleciam 
a concorrência com as empresas rodoviárias. V. Ex• sabe perfeitamente. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• comete um engano muito sério. 
(Soa a campainha) 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP-SC) Não. Não é engano. Estou perfei
tamente certo. Houve uma decadência de nossas ferrovias: uma, porque o 
Governo não as modernizou, e, ao mesmo tempo, porque houve incompetên
cia gerencial. Estes foram os dois pontos principais que levaram as nossas fer~ 
revias a essa decadência muito grande. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- O engano que pretendo alegar é que na 
época em que-essas ferrovias foram construídas não havia ainda um transpor
te rodoviário organizado nem desenvolvido. Então, a ferrovia foi criada não 
para substituir a rodovia. Ela foi criada para gerar carga. Não competia à ad~ 
ministração criar carga, ou melhor, fazer surgir a produção ao longo da linha. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - V. Ex• estâ equivocado. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quando essa produção surgiu, as rodo
vias estavam absoletas, estavam cheias de funcionários, como V. Ex' sabe. 
Tanto é assim que recentemente, quando se quis recuperâ~las, um dos grandes 
problemas existerites era escoimá-los da quantidade absurda de servidores abM 
solutamente desnecessários. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Meu tempo estâ esgotado. 
Voltarei ao tema, para possibilitar um diálogo entre nós mais demorado. 

Sr. Presidente, é preciso com urgência uma transformação no sistema d.e 
transporte no País. 

E preciso reduzir os custos de nossos produ~os. No transporte esse obje
tivo pode ser alcançado tambêm. 

Vamos aproveitar os nossos rios e desenvolver navegação fluvial. 
Vamos aproveitar a nossa extensa costa marítima e desenvolver a nave

gação de cabotagem. 
V amos aproveitar o nosso excepcional potencial hídrico e eletrificar nosM 

sas ferrovias. 
Ai estaremos combatendo com acerto a nossa inflação. (Muito bem! Pal

mas.) 

O Sr. Hugo Ramos (RJ)- Sr. Presideme, peço a palavra para rápida co
municação à Casa. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem V. Ex• a palavra 

O SR. HUGO RAMOS (RJ. Para uma comunicação.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- O aproveitamento desse cres- Em atendimento ao disposto no art. I• do Ato n• l, de 1980, da Mesa do 
cimento energético para o- Consumo nas ferrovias, a fim de reduzirmos os Senado Federal, comuncio a V. Ex• que integrarei nesta Casa o uBlooo Parla~ 
preços de transporte das mercadorias no Brasil. mentar do Partido Popular". 
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Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex' protestos de ~stima e 
mais alta consideração. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação que vem de ser li
da, pelo nobre Senador Hugo Ramos, será publicada na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre S_enador Orestes Qu~rcia. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB - SP. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em São Paulo, como de resto em todos os Estados produtores de café, 
existe uma restrição muito grande dada a forma como o Governo vem tratan
do esse setor da agricultura, nos últimos tempos. Basta lembrar que em São 
Paulo o Governo não financia mais o plantio de café. 

Sr. Presidente, seria, vamos dizer assim, um rosário muito grande que 
poderíamos fazer das reclamações que os cafeicultores os produtores de café 
têm - e procedentes - eu avalizo essas reclamações com relação ao trataM 
me11to que o Governo lhes dã. 

Mas quero assinalar, e daí a razão da minha comunicação, o recebimen
to de um trabalho feito pelo Sr. José Ary Morales Agudo, que é membro da 
Junta Consultiva do Instituto Brasileiro do Café (IBC), Diretor da Federação 
da Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP), sócio fundador e Vice
Presidente da Cooperativa Agrãria dos Cafeicultores do Sul de São Paulo e 
Presidente do Sindicato Rural de Oswaldo Cruz. 

Ele faz uma anâlise em relação ao tratamento que o "Governo dá aos pro
dutores de café, baseado, inclusive, num trabalho feito por técnicos do Grupo 
de Racionalização da Cafeicultura. O trabalho é A Cultura do Café no Brasil. 
Ele comprova que o preço que o Governo concorda para pagamento aos pro
dutores, porque, como todos sabem, o Governo fica, em geral, com a maior 
parte, através do confisco cambial. O que os produtores recebem, na realida~ 
de, a cada ano que passa, causa-lhes prejuízo pelo seu empreendimento agrí
cola. 

Portanto, Sr. Presidente, queria assinalar o recebimento desse livro -
muitos Senadores e Deputados talvez o tenham recebido, também - agrade~ 
cer o envio e avalizar as reclamações do autor desse volume com relação ao 
tratamento que o Governo dá aos produtores de café em todo o País. (Mui to 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre~ mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 

Ê lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1980 

Acrescenta parágrafo único ao art. 99 da Lei n9 6.019, de 3 de jaM 
neiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas 
urbanas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 9• da Lei n• 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passa a vigorar 
acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art. 9• .......................................... .. 
Parágrafo único. e; vedado às empresas de trabalho tempo

rário colocar trabalhadores em qualquer tipo de empresa tomadora 
de serviços, cujos empregados estejam em greve. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam·se as disposições em contrário. 

Justificação 

Definindo o que seja trabalho temporãrio, a Lei n9 6.019, de 3 de janeiro 
de 1974, em seu artigo 2• dispõe: 

••Art. 29 Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa 
tisica a uma empresa, pafa atender à necessidade transitória de 
substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo ex
traordinário de serviços." 

Em seguida, o diploma em apreço reconhece a atividade das empresas de 
trabalho temporário, pessoa física ou jurídica urbana, que coloca à dispo
sição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores qualificados, re
munerados e assistidos por aquelas. 

Tal situação, superveniente à Lei n• 4.330/64, que regula o direito de gre· 
ve, pode ferir as garantias de trabalhadores eventualmente em greve pela sua 
substituição temporária. 

Alê:m disso, coloca o trabalhador temporário numa posição diosa, qual 
seja, aquela chamada de "fura-greve", a menos que desobedeça a determi-

nação da empresa de trabalho temporãrio para a qual presta serviços e pela 
qual é remunerado e assistido. 

Parece-nos, então, que o projeto resguarda a posição de ambos os traba
lhadores: aquele que está em greve e o que presta serviço temporãrio. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1980. - Orestes Quércla. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

Art. 99 O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa 
tomadora de serviço ou cliente deverá ser obrigatoriamente escrito e dele de· 
verã constar expressamente o motivo justificador da demanda de trabalho 
temporário, assim como as modalidades de remuneração da prestação de ser
viço. 

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida oelo Sr. 19-Sccretârio. 

Ê lida a seguinte 

OF. N• 24/80 

Brasília, 7 de agosto de 1980. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ f9 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro
por a substituição do nobre Sr. Senador Pedro Simon pelo nobre Sr. Senador 
Humberto Lucena, na Comissão Mista incumbida de examinar as Propostas 
de Emenda à Constituição n<s 51, 52 e 53, de 1980, que "dispõem sobre 
prorrogação de mandatos e eleições de Prefeitos, Vice-Prefeítos e Vereado
res". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consideração. - Paulo Brossard, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Serâ feita a substituição solicita-
da. 

O SR. Pjl.ESIDENTE (Luiz Viana) - Durante o período de recesso a 
Presidência, atendendo indicação da Liderança do Bfoco Parlamentar do 
PDS, e nos termos do artigo 45 do Regimento Interno, autorizou, ad refe· 
rendum do Plenãrio, o Senador Milton Cabral, designado pelo Senhor Presi* 
dente da República por decreto de28 dejúlho, a integrar a Delegação doBra
sil a IX Sessão reconvocada da III Conferência das Nações Ur1idas sobre Di· 
reito do Mar, que se realiza em Genebra. 

Nos termos regimentais, a licença concedida será submetida ao Plenário, 
após a Ordem do Dia; ouvida a Comissão de Relações Exteriores. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Jorge Kalume- José Guiomard- Raimundo Parente- Aloysio Cha· 

ves- Henrique de La Rocque- Mauro Benevides- Cunha Lima- Hum
berto Lucena - Aderbal Jurema - Gilvan Rocha - Lomanto Júnior
Dirceu Cardoso- João Calmon- Roberto Saturnino- Murilo Badaró
Franco Montoro- Orestes Quêrcia- José Caixeta- Benedito Canelas
Valdon Varjão- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Af
fonso Camargo - José Richa - Leite Chaves- Jaison Barreto - Paulo 
Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa·se á 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação em turno único, do Prpjeto de Resolução n' 59, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n' 511, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, qua· 
trocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o mon· 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 
Em votação o projeto. 
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para encami
nhar a votação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- St. Presidente, Srs. Senadores, a situação do Brasil me faz 
recordar, leitor um pouco desatento da História, episódio dos delfins de 
França. Naquelas figuras, Sr. Presidente, que representaram, na História da 
grande nação latina, um papel importante na sucessão dos reis de França. 

Permita-me V. Ex• e vai-me permitir o Senado, que nós falemos um 
pouco dos reis de França e do simbolismo dos seus delfins quando Humberto 
II, por volta do século XIV, ele que dominava o Delfinato, uma região da 
França, transferiu o direito de sucessão a Filipe de Valais, seu sucessor, desde 
que ele usasse o título de dilfim. E daí esse título, do século XIV até o fim da 
época dos Luíses, de delfim que se incorporou à História da França como o 
do filho primogénito dos reis de França, herdeiro presuntivo na linha de su
cessão. 

Então, rapidamente aqui nós estamos recordando para o Senado esse 
episódio dos delfins de França, porque aqui no Brasil nós jâ temos também 
um delfim. Não sei se na linha de sucessão do Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca ele é o herdeiro. mas só sei que como o espírito de Humberto II, que trans
feriu o título para Felipe de Valois, que Felipe de Valois usasse esse título 
para governar o território, é possível que depois de João Baptista Figueire
do nós tenhamos um novo delfim, o nosso delfim, o delfim brasileiro, o Sr. 
Delfim Netto, o Ministro do Planejamento. 

Assim, Sr. Presidente, rapidamente, rememorei esta página da História 
de França, da linda, da bela, da encantadora História de França, em que, du
rante muitos anos, os delfins foram os herdeiros presuntivos da coroa daque
les reis. 

Sr. Presidente, como anunciou ainda hã pouco o nosso ilustre Senador 
Luiz Cavalcante, os jornais de hoje trombeteiam, aos quatro ventos, que a in~ 
flaçào bateu todos os recordes da História brasileira em 8,4%. 

Nós sabemos disto, e os jornais também sabem. Só não sabem, talvez. o 
senhor Delfim Netto, de que a inflação do mês passado atingiu a 8,4%. Talvez 
não saiba que vai atingir a 9,2% o mês que vem, e é possível que atinja o pi
que, em outubro e novembro, passando da casa dos 10% ao mês. Quando 
atingir isso, Sr. Presidente, nós chegaremos àquele estado de flutuação ou de 
lavitação, em que hã uma hora em que os governantes governam os aconteci
mentos e há uma outra hora mais sombria, mais macabra, em que os aconte
cimentos governam Os goveinantes. 

O pique da inflação vai chegar a 10%, como nós esperamos, porque o Se~ 
nado estâ colaborando ativamente para isto. A Bancada do PDS, que aqui as
siste, empresta a sua solidariedade, combate, luta pela politica do Senhor Pre
sidente e do Senhor Delfim Netto. Essa Bancada está colaborando ativamen~ 
te, impatrioticamente para aumentar a inflação brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero contar um episódio de-que um ami
go foi testemunha, hâ dias, numa reunião do Ministério. O Senhor Presiden
ta, na cabeça da mesa; ao derredor dela, iOdO o Ministério, só faltando o Mi
nistro Delfim Netto, que não havia chegado, ainda. Naturalmente, estava 
preocupado com os números, que é a sua preocupação permanente. 

Quando ele entrou, o Presidente perguntou: '"Ministro Delfim, como vai 
a inflação?" Ele respondeu: uvaí bem, -Presidente, I 00%". Quer dizer, dá para 
entender que estava controlada 100%; mas havia ultrapassado a casa dos 
100%. (Risos) 

Isto é a realidade. Já passaram para brinCadeira, para chacotas, os 100% 
da inflação brasileira. 

Já atingimos 8,4%; atingiremOs, dentro de mais I mês, 9,2%, e, no pique 
de outubro e novembro, atingiremos mais de 10% ao mês de inflação. O di
nheiro dos ricaços vai valer menos, mas o dinheiro dos pobres vai valer mUito 
menos, ainda. 

Ê em nome deles que falo aqui; não falo em nome de partid-o algum, não 
falo em nome de agremiação partidária, nem no meu nome, porque com os 
vencimentos que o povo me paga, eu ainda posso sobreviver. Mas, os des
graçados que estão na base da pirâmide humana do povo brasileiro, esses não 
têm mais capacidade de sobreviver,_ quando a inflação atinge essas cifras es
tarrecedoras. 

Portanto, Sr. Presidente, se o Sr. Delfim, nos seus sonhos, tem pretensão 
· :"'r o sucessor do Senhor Presidente da República ou seu-herdeiro presunti

.-;ue se cuide S. Ex•, porque nós, nesse resvaladouro em que estamos, nes
s.J. marcha batida para o sumidouro, como dizia o nosso Machado de Assis, é 
possível que cheguemos a situações extremas, penosas, desastradas, atê. 

Eu sou o homem da barranca do rio, que avisa o barqueiro, que passa, 
que o barco vai cair nas cataratas, n3. cachoeira, no desvio do rio. Estou avi
Sando. 

Sr. Presidente, ontem um amigo me chamou e disse: "Senador, nessas 
suas posições con~ra os empréstimos aos Estados e Municípios, o senhor ali 
não é-só criticado; é xingado, tainbém". Da galeria nobre, Sr. Presidente; não 
é de lã de cima. 

Então, Sr. Presidente, não tenho receio nenhum. Só não quero ouvir o 
!(,ingamento; se ouvi-lo, Sr. Presidente, aquela lâmina de vidro que nos separa 
não vai separar mais, seja quem for e em nome de quem for. 

Eu estou cumprindo um dever e quero que a Casa também cumpra o seu. 
Esta, a consideração do meu combate, franco, aberto, contra os empr~s

timos a Estados e Municípios poderosoS do País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

o Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Solicito verificação de quorum. Sr. Presi
dente. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vamos acionar as campainhas 
para ver se hâ possibilidade de fazer a verificação. 

(A sessão é suspensa às 16 horas e 18 minutos e reaberta às 16 ho
ras e 20 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Declaro reaberta a sessão. 
Verificando-se que é notória a falta de número para votação desta ma

téria, fica a mesma adiada, assim como tOdos os itens sujeitos à votação. 

São os seguintes os itens cuja votação fica adiada: 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 60, de 1980 (apre
sentado pela Coinissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
CrS 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
·ros) o montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1980 

Votação, enl turno único, do Projeto de Resolução n~ 61, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 515, 
de 1980), que autoriza á Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUenta e quatro milhões; seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia _co_mo conclusão de seu Parecer n9 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove c·ruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 518, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 63, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1980, da Comissão 
-de C~tituição e Justiça, pelã constitucionalidade e juridicidade. 
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-6-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 64, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n9 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n9 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montánte de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980; da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 65, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estªdo da Bahia a elevar em 
Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte c cinco bilhões, cento c vinte e oito milhões, seis
c'entos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 66, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como Conclusão de seu Parecer n'? 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, DE 1980 

Votação, em turno úrtico, do Projeto de Resolução n'? 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n'? 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

REQUERIMENTO N• 178, DE 1980 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
udeclaração de Manaus'', emitida por ocasião da oitava Conferência Nacio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-11-

REQUERIMENTO N• 185, DE 1980 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em carãter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n• 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
I•; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Tra
balho- aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943- e dá 
outras providências. 

-12-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 36, DE 1979 

Votação, em primeiro turno {apreCiação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o seguro de aci
dente do trabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modificando a 
Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determi
na outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 402, de 1980, da Comissãp 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Esgotada a matêria constante da 
Ordem do Dia. 

Passa-se nesta oportunidade, à apreciação da licença solicitada pelo 
nobre Senador Milton Cabral, para desempenhar missão do Executivo no ex
terior. 

Solicito ao nobre Senador Saldanha Derzi que dê o parecer, em nome da 
Comissão de Relações Exteriores: 

O SR. SALDANHA DERZI (PDS - MS. Para emiiír parecer.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

É honroso para esta Casa Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública nomear um Senador para integrar a Delegação do Brasil à IX Sessão 
da Conferência Nacional das Nações Sobre o Direito do Mar. 

Realmente, há interesse, é importantíssima essa comissão, porque o 
problema Direito do Mar está para ser resolvido com solução, de vários 
problemas. Nós temos o nossQ Ministro Guerreii'O Como Papa desse assunto. 
oe forma que acredito que Cssa" conferência irá trazer a solução de inúmeros 
problemas concernentes ao Direito do Mar ou uma equivalência entre todos 
os países. De forma que é hOn-roso para a Cása S. Ex•, o Senhor Presidente da 
República, designar um Senador para fazer parte desta Delegação. 

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

O SR. SALDANHA DERZI (PDS - MS) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Apenas para minha informação. 
Apenas um Senador? 

O SR. SALDANHA DERZI (PDS - MS) - Sim, apenas um Senador 
nomeado por Sua Excelência o Senhor Presidente da República. E dependen
do da licença do Senado ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Mesa pede licença para infor
mar que o Senador Nelson Carneiro também foi designado e deve estar em 
Genebra acompanhando a Conferência. 

O SR. SALDANHA DERZI (PDS - MS) - Desculpe, a informação 
que eu tinha referia-se ao Senaqor Milton Cabral. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite-me um aparte? 

O SR. SALDANHA DERZI (PDS - MS) - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- O parecer de V. Ex• é favorável? 

O SR. SALDANHA DERZI (PDS - MS) - Não concluí ainda. 
De forma, Sr. Presidente, que é honroso para esta Casa que sejam desig

nados Membros do Senado Federal para acompanhar esta importante Dele
gação que irá à Conferência das Nações sobre o Direito do Mar. Então, o pa
recer da Comissão de Relações Exteriores é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O parecer é favorável à concessão 
da licença. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - S. Ex• tem a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, vê V. Ex•, estamos numa sessão em que 
faltam Senadores para completar o número, quer dizer, poucos Senadores es
tão preSentes. Os ausentes são da Bancada do Governo, exatamente do PDS. 
Tenho aqui a relação dos Senadores que estão viajando pela Europa, França 
c Bahia. Há Senadores que raramente vêm a plenário, são os capitães de lon
go curso, andam em viagem em torno do mundo. De vez em quando vêm res
pirar o ar do Senado e somem outra vez. Somem nesses mares bravios. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS- Mn- V. Ex• não formulou a questão de 
ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Como? Vou apresentar a questão 
de ordem. 

Sr. Presidente, vamos votar duas licenças agora; ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não vamos votar no momento, 
porque não temos número. 

Q SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- O Senado está tomando conheci
mento de que dois outros Srs. Senadores vão viajar também. 

Sr. Presidente, de fato, o Brasil está em ótima situação financeira, esta é 
a verdade. Quer dizer, vamos despejar no bolso desses Senadores mais alguns 
milhares de dólares; os outros que jã estão viajando jã levaram a valise de 
dólares. 
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Sr. Presidente, a questão de ordem é a seguinte: aqui hã uma Comissão 
Interparlamentar que despacha, por ano, mais de uma dúzia de Senadores e 
mais de duas d_Y.zia,s de Deputados, por este mundo de nosso Deus. 

São representações, Sr. Presidente, gastando dólares tão sofridos deste 
Pais. 

O Sr. Saldanha Oerzi (PDS- MT)- São compromissos internacionais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - São compromissos internacionais 
coisíssima alguma. 

Sr. Presidente, 'isto é um convescote intern~cional a que vão represen
tações aos magóles, como se nós nadássemos num mar de rosas. 

Então, eu pediria a V. Ex•, Sr. Presidente, intelectual, que governou um 
Estado também sofrido, que governou bem esse Estado, e que jã foi uma das 
três cabeças coroadas deste País, como Che~e da Casa Civil do ex-Presidente 
Castello Branco - heróicos tempos - pediri~ que chamassé o presidente 
desse comitê e regrasse essa saída dos grandes brasileiros que têm saído da
qui. E brasileiras, também: brasileiros e brasileiras. A nossa Senadora tam
bém viaja regularmente. 

Sr. Presidente, eu não-queria narrar, mas Vou fazê~lo, vou -eritrai' no lápis 
vermelho do Comitê Interamericano de Turismo. Houve uma reunião inter
parlamentar no México, eu fui não tinha ninguém para ir, então fui. Todos 
recusaram, então me indicaram e eu rui 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu pediria a V. Ex• que formulas
se sua questão de ordem. Agora, enquanto V. Ex• -não a formula, eu pediria a 
V. Ex' apenas para ouvir, embora não haja diâlogo, não quero dialogar. Eu 
diria a V. Ex• que quanto ao Senador Milton Cabral e ao Senador Nelson 
Carneiro, O Ministério do Exterior solicitou ao Senado que indicasse os no .. 
mes. O Presidente do Senado designa os nomes e o Ministério do Exterior ê 
que subsidia a viagem daqueles parlamentares, que eles consideram útil. Por
tanto, não é o Senado que estã sendo onerado com essas viagens. 

Era a explicação que gostaria de dar a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Desculpe V. Ex• Portanto, não sai 
do Senado. Sai do bolso do Ministro do Exterior. Sai do bolso do Ministro 
do Exterior que paga as passagens deles. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não é preciso desculpar·se. Estou 
explicando a V. Ex•, que tanto nos merece. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Quando V. Ex• foi designado a 
participar de uma reunião no MéXico, e o fOi ·par mim, não foi porque não ti~ 
v esse ninguém para ir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, V. Ex• se lembra que foi uma 
dificuldade para eu aceitar, porque nCrrl roupa eu tinha. Tive que fazer na úl
tima hora. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Foi em reconhecimento ao seu 
valor, aos seus méritos, aos seus títulos. Não porque não houvesse ninguém. 
Vontade tinha eu de ir, por exemplo, porque não conheço aquele país e era 
uma reunião ímportante. Mas achei que não tinha o direito de fazê-lo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Muito obrigado a V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente~ a maior delegação, abaixo da mexicana, foi a nossa. 
Tanta gente foi e o único que apresentou-um trabalho escrito fui eu, contra a 
dominação dos dôlicos louros da Europa ... 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS - _MS) - A americana, a russa e a indiana 
eram mais numerosas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - No México, a que eu fui, das dele· 
gações, a mais numerosa era a do próprio México, a segunda foi a do Brasil e 
não vou dizer o nú(Ile_ro porque vai sa~udi~ esta Çasa ... 

Sr. Presidente, o Brasil lutando com dificuldade de-dinheiro, não é possí
vel isso! Acho que no caso dos nobres Senadores Milton Cabral e Nelson 
Carneiro estâ certo, mas dêviam mitigar essa Saída, ao invés de inúmeras dele
gações ... 

Sr. Presidente, mandamos uma delegação às Olimpíadas, das grãhdes de
legações que lâ compareceram, 103 técnicos e desportistas e 49 cartolas. Uma 
grande delegação, Sr. Presidente, e coube uma medalha para cada 30 milhões 
de brasileiros, foi a delegação que menos medalhada foi, só superada pela da 
India, que só tirou uma medalha. Nós, com 120 milhões de habitantes tira
mos quatro medalhas, duas de ouro e duas de bronze, quer dizer, 30 milhões 
de brasileirOs-para tirar uma medalha. Houve delegações-, corho a da Alema
nha Oriental, em que I 35 mil alemães tiraram uma medalha. Ela tem 19 mi
lhões de habitantes e tirou 112 medalhas a delegação da Alemanha Oriental. 

A despesa é imensa, meu Deus! Então, Sr. Presidente. estou desespe~ 
rançado, luto contra os ~mpr§:stimos e os empréstimos vêm aqui aos magotcs. 
Hoje aqui não hâ nOmero, mas brasileiros ·estão saindo em missões. 

Então, Sr. Presidente, é esta a questão de ordem: quando vier às mãos de 
V. Ex• a formação dessas delegações interparlamentares etc., que V. Ex• miti~ 
gue, corte, po.de uni pouco esses pressurosos e grandes brasileiros que vão lá 
representar o nosso pensamento, a nossa cultura e a nossa vontade de pas· 
sear ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vi~na)- Mas V. Ex• que é um parlamentar 
tão brilhante e tão antigo, sabe perfeitamente que essas delegações não são 
nomeadas nem designadas pela Presidência da Casa, são pelos órgãos inter
nacionais, que existem dentro do Senado como dentro da Câmara. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, mas V. Ex• é a últi
ma palavra da Casa, todos nós acatamos V. Ex• como o nosso magistrado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, Gorki dizia de Tols
toi que a personalidade dele tinha 39 olhos. V. Ex• tem 66 olhos, olha a toéios 
nós, Senadores, e mais, olha 3.458 funcionários, nesta colméia que é o Sena· 
do; olha esse pessoal todo e a última palavra é a sua, a responsabilidade é sua, 
o nome é da Casa, V. Ex' tem responsabilidade, tem o direito e o dever de de
fender o bom nome desta Casa. 

E. o apelo que faço a V. Ex•, mesmo que não seja de iniciativa de V. Ex", 
mas V. Ex• pode impedir. A vontade dos brasileiros de sair e degastar dólares 
é imensa, mas há um dever para com a Pãtria, esta Pátria amada, esta Pátria 
tão amada na nossa boca e tão pouco amada no nosso coração. Que não 
mandem tantos brasileiros, tantos Senadores para viajar, porque isto é um 
peso para a economia nac;ional. 

Sr. Presidente, fui ao Banco do Bra_sil, no Rio de Janeiro para saber a 
quant!dade de dólares que o Brasil gasta, não hâ jeito, a quantidade de dó la~ 
res que são convertidos para essas missões é uma barbaridade. 

E não é só do Sen~do, não, do Executivo também. Saem para ver se 
uma máquina está funcionando, se está apitando etc. e todos saem por aí 
afora com dólares e mais dólares: 

Sr. Presidente, é aquilo que eu disse outro dia, arco com a responsabili~ 
dade desta declaração, de que não precisamos importar isto ou aquilo, preci
samos é importar um Ministro, de tesoura bem afiada, cortando essas despe
sas, esses excessos e essas extravagâncias. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Teotónio Vilela. · 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Das campanhas de que tenho participado pela estabilidade política, eco· 
nómica e soCial do País, a da constituinte reveste-se, como fecho de todas as 
reivindicaçõeS, de características empolgantes e definitivas. Embora empe~ 
nhado em construções ditas utópicas, continuo a luta sem desânimo. E 
convenço·me de que as condições especiais· do País, nesta hora, quer sejam 
chamadas de anormais, incertas ou apocalípticas, só encontram salvação no 
verbo e pelo verbo - haja vista o nosso Senador Dirceu Cardoso. Não se di~ 
rige um movimento de transformação que a todos interessa pelas suas múlti
plas potencialidades em graus diversos e num ambiente de vasto desconteata
mento nacional de denúncia do poder sem a utilização política da expressão, 
ou ainda sem essa expressão _simbólica. Em certos momentos difíceis o sim .. 
bólico supera o pragmático na esco_lha da linguagem do futuro; torna-se a 
mensagem nova, mediadora e criativa, cuja fidedignidade tem o dom de em~ 
polgar e arrebatar o essencial. Não- fora o Imaginário politico o arsenal ines
gotável de resistência- do homem à súbita adversidade que exige, antes da fria 
estratégia política:, a invocação calorosa da alma nacional. A famosa expres· 
são de Churchill de _que s9 tinha a oferecer aos seus compatriotas suor, sangue 
e lãgrimãS é -bem uma ilustração do poder simbólico da palavra. 

O desafio brasileiro, Sr. Presidente, repousa na reprimida criação imagi
nativa, que se solta na construção da constituinte, e cuja capacidade autopro
pulsora opera-se, até certo ponto, sem iegras normativas rígidas de produção. 
O que estã impOsSibilitándo- o irllaginário da mudança a apresentar efeitos 
concretos não_ é a natural incandescência ein que se forjam as idéias, mas o 
oposto, ou seja o jato frio dos códigos cerceadores, a rotinizaç1io do obsoleto, 
a Uniformização da coisa imposta, a antiimaSinação. Diante da ideologia da 
fofça, que hlclusive descaracteriza os contornos simbólicos da pátria, a repre
sentação política não só não tem como_atrelar-se aos seus éditos corno lhe 
cumpre contornar o vendaval de erros e arriscar-se a inventar os caminhos do 
futuro. Pois quem acompanha as tensões nacionais tem que destacar, no mo
vimento pela mudança, o seu carâter renascentista. O tempo é messiânico, ex-



Agosto de 1980 DlÂRIO De> CONGRESSO NACIONAL(Seçào II) Sexta-feira 8 3483 

posto aos profetas. Nas multidões que aplaudiram o Papa, além da forte reli
giosidade, palpita a ânsia de ouvir e conferir as razões de viver e o direito de 
viver melhor. E antes que o baixo profetismo estoure sobre nossos pés, ê de 
toda conveniência que -a luz da aurora esperada nasça das cabeças racionais 
deste belo e desgraçado País. 

Mas um País que quer desfazer-se da desgraça, que quer reassumir a di
reção d,o seu destino, que quer dar ao seu suor uma remuneração digna e à li
berdade uma coroa de direitos. 

Ao se dizer que o povo tem o governo que merece, a afirmação é muito 
mais um desafio do que um xingamento. No nosso caso, em que o povo não 
escolheu e nem merece o governo que tem, o desafio democrãtico começa 
pelo questionamento do regime, confessadamente anormal segundo confissão 
pública do ex-Presidente Geisel, e estende-se ao elenco de políticos que gerou 
o dramático e espantoso enredo da vida brasileira. Tão dramático e tão es
pantoso que o General Figueiredo, Presidente dessas desassossegadas horas, 
pateticamente anuncioU, lá no meu Nordeste, que o resultado do trabalho 
dos brasileiros mal cobre a despesa com o petróleo e o juro de nossas dívidas 
externas. Isso significa que se o nosso suor já não resgata os compromissos 
externos do País, muito menos se pode pensar na erradicação ·dos males na
cionais. 

zação da segurança tornou-se um credo político tão soberbo que o patriotis
mo, para ser reconhecido como a qualidade de patriota, necessita em primei
ro lugar submeter-se aos seus ditames. 

A partir desse credo político não hã problemas nacionais além da segu
rança e todos os problemas nacionais passam por dentro da segurança. ~essa 
filha tirânica do regime, uniogênita, que hoje domina soberanamente a 
Nação e o modelo de desenvolvimento político e econômico que lhe impin~ 
giu. Os resultados são abundantes e notórios. Como sua ação se desenvolve 
exclusivamente sobre a sociedade civil, o Estado, entra no gozo absoluto de 
sua natural tendência de corromper absolutamente. Daí o-privilégio dos 
vícios e a prosperidade dos males. Em contrapartida, a descrença nacional no 
organismo dos poderes públicos c a desmotivação social. 

O que: se teme, Sr. Presidente, nesta hora, já não é tanto o peso dos anos 
desacertados ou o desejo de eternizar-se da equipe governante; já não é tanto 
a insatisfação escaldante ou a cega inquestionabilidade do poder; jâ não ê 
tanto o tédio político da engenharia golberyana abrindo, sob coloridos tapu
mes, devias estratégicos ao legítimo exercício das liberdades democráticas ou 
gigantesco esforço dialético do Sr. Delfim para ocultar a morte da economia 
brasileira; já não é tanto a sentença magistral do Ministro do Exército de que 
nada se fez fora do previsto e nada acontecerá além do proibido ou o anúncio 
cabuloso do Ministro di:ts Comunicações de que o povo confia no Presidente, 
mas não confia nos seus Ministros. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite um aparte, nobre Sena· 
dor? 

Trabalha-se para o cão (demônio)- pelo menos é o que se costuma di
zer no N ardeste do sujeito que fica sem condições de atender às necessidades 
domés~icas por ser explorado pela usura patronal. E o pior ê que no nosso 
amado Brasil dos contrastes, quanto mais devemos mais desperdiçamos re
cursos. Essa desesperada corrida para o abismo tornou-se, como bem se ex-
pressou o governo, uma guerra. Mas uma guerra que em vez de atacar os ini- O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) -Com todo o prazer, 
migas volta-se contra seus próprios interesses. E está exatamcnte nessa inver- nobre Senador. 
são de controle o deslocamento do eixo de valores que inspira o País ao mes- O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O mais curioso ê que um Minis

. mo tempo que enseja aos velhos males do subdesenvolvimento oportunidades tro, o Ministro da Comunicação Social, timbrou em divulgar uma pesquisa 
surpreendentes de ameaças à integridade da cultura nacional. segundo a qual, no juízo popular, era boa a imagem do Presidente e mã a dos 

Se o povo estâ mais aflito do que cansado, é que sente seu esforço caril- Ministros. Acontece que num regime presidencial a política é do Presidente; 
pleta~ente desbaratado. O que sustenta o País contra a herança colonial de- os Ministros são auxiliares do Presidente e por ele demissíveis ad nutum. De 
sastrosa e a invasão solerte das multinacionais, é o seu núCleO de idéias patri- modo que não se pode compreender como haja uma boa imagem do Chefe do 
moniais,, salvaguardas da pátria, da liberdade e do devotamento do povo à as- " Governo e uma imagem má daqueles .que, escolhidos pelo Chefe do Governo 
censão permanente de suas convicções democráticas de vida e de poder. Pelo e mantidos nos Ministêrios pelo mesmo, tenham uma imagem desfavorável: 
menos nisso é que se consubstancia o pensamento do homem brasileiro, que o SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB _ AL) _ Muito obrigado. 
apesar de conviver com o atraso busca a justiça concebida no estado de direi- Já não é tanto a boataria sumamente estranha de um surto militarista de 
to democrático. extrema direita·; em pleno militarismO, para deter a inflação e a corrupção e 

Os velhos males rotineiros da vida brasileira nunca estremeceram a cons- implantar a democracia que não foi implantada nesses dezesseis anos malba
ciência republicana com o perigo de destruírem o muito ou pouco que se con- ratados, mas desta vez sem intermediãrios, que suponho sejam os políticos e a. 
quistou em termos de civilização. b que sempre esteve no ar, alertando os go- imprensa; não é tanto tudo isso, Sr. Presidente, o que se teme, o que se teme é o es
vernantes, o brado da opinião pública contra os sintomas de tendenciosidade touro do desamor, por não se ter mais o que amar. A devastadora política de 
favorável ao agravamento dos erros públicos e privados. Errava-se, mas sob a desvalia das instituições, ao mesmo tempo-em que centralizou todas as ces
ronda do medo à execração geraL A função pública temia a resistência popu- ponsabilidades do homem no Estado, demoliu a escada hierárquica do mêrito 
lar e prezava a consistência do conceito ético em que a -sociedade a situava. O pessoal e social cujo acesso era motivo de nobre e leal competição. Tudo hoje 
aventureiro podia desrespeitar o consenso, mas certo do desamparo social e tem que nascer da fonte governamental: o poder, a fortuna, ajustiça, o prestí
oficial. gio, a liderança, o patriotismo, a ambição, a glória, a vida-severina, a vida-

Hoje, além de prosperarem vertiginosamente, os velhos males de nossa macunaímica, a vida-luftálica, a vida narcísica, todas as vidas e todas as mor 
civilização contam com a situação privilegiada que a mercê oficial dispensa às, teS. Ave Cezar! A pior forma de coersão, a mais insidiosa, é aquela que se 
fontes que os alimentam. pratica destruindo lentamente ·a autoridade moral e profissional dos homens 

O Estado de S. Paulo faz uma ilustração avantajada de alguns aspectos intrinsecamente livres que constróem a sociedade civil. 
desses males, quando trata da mntdomia. Essa demoníaca implosão spcial se deve a vãrios fatores engendrados 

pelo arbítrio, mas é fora de dúvida que para ela contribuíram de forma decisi
Justificar o iiljustificável é induzir a sociedade a aceitar o errado como va a deformação da República, quer como organizaÇão política do Estado, 

certo, anulando-se de uma vez a estrutura de pensamento que é, por si mes- quer como sistema democrático de governo; a deformação da Federação, ... 
ma, a guardiã do patrimônio moral c cultural da Nação. 

Sabe-se que hã várias maneiras de deformação dos valores que orientam O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Muito bem! 
um povo e entre eles é possível destacar, como o mais freqUente, a privação O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- ... é impraticâvel sem 
da ordem institucional concebida em termos de disposição consentida dos autonomia estadual e municipal; e a deformação do princípio de que todo po.;. 
meios para se obter os fins. Os desvios oficiais, qüe iuirica deixaram de afligir der emana do povo e em seu nome é exercido. Isso significa Srs. Senadores, a 
o Brasil, tinham contra eles não só a ascendência da ética sobre o efêmeio da contaminação fat;li do j_orro original da legitimidade democrática responsável 
função pública como o convencimento, por parte dos executores, de que a or- pela vertente constitucional, pela pureza das águas de que depende a saúde do 
dem é um meio e não um fim. País. Acrescente-se ainda que no curso dessas águas desembocam esgotos, 

O surto autoritário concebe, por conta própria, um tipo de -ordem que poderosos esgotos, que também viram águas constitucionais. Quanto mais 
prescinde de instituições e princípios coagcntes, destinados ao bem-estar ge- corre no tempo esse imenso e poluído rio mais perigo oferece à pOpulação. 
ral. Tende a executar~se sem qualquer preocupação com o bem ou o mal, A sociedade, mesmo doente e com fome, procura ainda alguma coisa em 
situando-se à margem e acima de quaisquer disposições convenientes. :E: como que crer para amar, para ter destino e lutar por ele- o destino humano que a 
que um castigo divino, cujas -explicações escapam às razões humanas. Exerce- desumanidade confundi~ com progresso ou mais precisamente com o binô
se tiranicamente sob os auspícios da inexorabilidade. A essa ordem~ que se mio desenvolvimento/segurança. Essa leviana interpretação do progresso, 
opõe ao estado de direito democrático, deu-se a denominação de segurança, coloca sempre a autoridade diante dos fatos sociais menos disposta a 
- palavra soberana cujo universo de poder não só encampa os direitos do influenciá-los do que mesmo influenciada pelo temor de contrariar uma certa 
homem como gera doutrina e se sobrepõe à palavra pátria na medida em que determinação histórica. Isso leva~·a a armar-se de heroicidade e a brandir cen
a Lei de Segurança é mais importante do que a Constituição Federal. A patri- tra a sociedade toda sorte de_ golpes. 
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A sociedade é uma_ inimiga que se volta contra ditames da história. 
Como se a sociedade não fosse autora e atara de si mesma e tivesse que se 
submeter ao enredo que os estrategistas dizem interpretar em nome de pre
destinações irrecorríveis. No fundo, o que hã mesmo é o medo da sociedade; e 
para evitar que ela se expresse, que ela faça a história, a sua história, o demô
nio autoritário investe contra ela, sem deixar de usar as suas mais lindas for
mas de sedução. 

A demonologia oficial jâ dizimou o que pôde neste País- até mesmo o 
simbolismo do nome Pátria, substituído pelo ~odinome segurança. Já se dis
se que para compreendei- as limitações e o poder do demônio político é preci
so aprender os meios que usa para chegar ao fim. Noutras palavras, quem es
pera pelo ~m para reagir,já perdeu seus próprios meios de combater- está 
inevitavelmente vencido. Entre nós se diz que o brasileiro só _se previne depois 
de roubado. Em política, ou se analisa o arsenal dos meios e se previne contra 
ele, sem esperar a confirmação final da intenção nesse ou naquele sentido, ou 
jamais a defesa da sociedade se exercerá com a eficiência que lhe devemos. O 
arbftrio~ aqui ou em qualquer parte e tanto hoje-quanto ontem, é o velho de
mônio da história, mais antigo do que ela, porque é contemporâneo do caos. 
Talvez que em função dessa antigUidade é que se atribua inconte$tável deter
minismo sobre a sociedade. 

A supremacia opressiva do ator oficial sobre o atar social por tão dilata
dos anos, menosprezando-o, torturando-o, desperzonalizando-o, tende a 
atiçar na sociedade .o espírito da libertação ou a apagar as veleidades políti
cas. É fácil avaliar a situação, a temperatura do povo brasileiro; parece tão 
alta que o Governo se recusa a usar o termômetro da eleição. Mas se a febre 
sobe mais, vem o desvario; e já então ninguém conhece ninguém. A temperatura 
atual deixa transparecer excitações motivadas de desconfiança e desamor; 
pior será amanhã, mortas todas as idéias e todos os ideais. Pior serâ ama
nhã, exaurido o Estado de meios para administra-r o dramático paternalismo 
que exerce sobre a extrema riqueza e a extrema pobreza, sobre as leis, sobre 
tudo e soPre nada. Pior serã ama1_1~ã, seca a alma do povo da última espe
rança de devohref aos atares sociais a iniportânCia vital que representam 
como agentes intrinsecamente livres das definições sobre a sociedade e o 
mundo que percebem, em que atuam e onde têm que conviver suportavel
mente com o bem e com o mal. Pior será amanhã, poluída a sociedade pelos 
esgotos políticos e económicos, em nome de urna segurança fanática e alérgica 
aos sentimentos democráticos. Antes da segurança ideológica, Sr. Presidente, 
pede-se a pátria acima das ideologias. Por isso _eu prego a constituinte, não 
apenas como forma de ordenação da liberdade, mas corno meio de reunir a 
pátria espedaçada, reaproximando os homens pelo desejo de revalorizar aso
ciedade e reanimá-la a distinguir o futuro. 

Se uma revolução, Sr. Presidente, não se faz de improviso, uma consti
tuinte também não. Ocorre que a constituinte não se apresenta como fenôme
no cuja subitaneidade assombrasse a sociedade e o poder; a ausência de con
sentimento ao exercício da autoridade desenfreada jã é suficiente para se recor
rer a ordem institucional, rOmpida e corrompida nesses 16 anos de ex
ceção. Sem dúvida, tentou-se a normalidade; mas sempre por caminhos vicia
dos, como hoje, que de tão confUSÇ)S jã não levam a parte alguma. O governo, 
exercido com a nítida preocupação de salvaguardar apenas a equipe do poder, 
desvalido de ideologia política e de técnicas de inovação real da administração, 
forçosamente teria que conceber planos de ação que refletisse de forma irre
cusãvel a faceirice narcísica do paradoxo da força. A sociedade, por 
isso, mesmo, passou a ser um problema secundário e depois um problema 
marginal. Sobre os desvios do passado montou-se um monumental processo 
de acumulação de erros que·a natureza arbitrária do regimento avaramente 
oculta sob a falsa túnica inconsútil da austeridade. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- Com muita satisfação. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador,a temática do discurso de V. Ex• é a 
constituinte; é um tema que o preocupa neste momento em torno do qual 
V. Ex• centraliza sua atividade parlamentar com mais intensidade. Antes, V. Ex• 
deixou o Partido anterior do Governo e veio para o nosso lado, e sua luta foi 
contra a tortura, depois da luta em favor do álcool. E toda a Nação viu que 
V. Ex• tinha razão e fornos vitoriosos. Hoje é a luta pela constituinte. E digo 
a V. Ex• que não há tema de maior atualidade. O Ministro da "Justiça, ades
peito de s~r jurista de grande envergadura e méritos que esta Casa e o Parla
mento reconhecem, só tem este argumento pa~a jUstificar a niio·convocação 
da constituinte: e-o de que a constituinte somente ocorre quando há uma rup
tura de Governo, quarido o Governo se sucede a ·outro, quando há uma mu
dança de forma de regime. Mas nisso S. Ex• não tem razão alguma. Pelo con
trário, basta que a lei se distancie da realidade. Outra coisa, a ConStituição 
atual foi feita por três Ministros militares para atender a um período de ex-

cepcíonalidad~. que eles dizem estar regularizando. Esta Constituiçào não 
serve de forma alguma para encaminhar à normalidade, que a própria Lide
rança, que o próprio Lider do Governo - aliâs chegando neste recinto ...._:._ o
Senador J arbas Passarinho, com muita freqUência, diz que o Governo está en
caminhando. Quer dizer, esta Çonstituição não se presta ao encaminhamen
to da normalidade. Logo, a Nação toda estã vendo na constituinte um cami
nho de saída. Quando a filosofia de um governo termina, quando não hã al
ternativas, quando as fontes de criatividade morrem, só um jeito, ouvir o po
vo. Uma constituição que saia das próximas eleições, de um debate que haja 
nas eleições próximas, então serâ uma constituição nova, atualizada para, in~ 
clusive, informar o próprio Congresso e o Governo das alternativas a serem 
seguidas. A verdade é que esse instrumento atual não serve, ele pára, freia, é 
imprestável, não serve ao Executivo, nem ao Legislativo, a coisa nenhuma. O 
Governo rião quer a Constituinte, por uma única razão, Senador, se me per
mite mais este alongamento, é porque com esta Constituição ele muda a qual
quer instante as regras do jogo, e jamais perde eleições. O parceiro do jogo, 
do carteado, jamais perderâ uma eleição quando ele próprio faz as regras do 
jogo. O Governo não quer uma constituinte que saia do povo, em que haja 
compromisso popular, e é por essa razão que impõe à Nação uma Consti
tuição dessa natureza, ainda que ela esteja levando ao grande sacrifício, aos 
funestos resultados dessa administração a que V. Ex• tem se referido, e que 
outra coisa não sabe fazer a não ser prestigiar e exagerar as proporções da lei 
de segurança, como se vivêssemos em -guerra, quando o País quer paz para 
sobreviver e progredir. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador Leite Chaves. 

Sr. Presidente, se de um lado o Governo tornou-se incapaz de sustentar o 
que prometeu, de outro o povo mostra-se capaz de prometer o que sustenta: a 
constituinte, forma democrática de normalizar o País, evitando-se o aprofun· 
damento insondável da crise nacional. Que não se faça disso uma competição 
de piratas, mas a chamada saída honrosa de ambos os lados, em nome da pã
tria e pelos filhos desavindos. A _reorientação profunda de um povo é sempre 
uma iniciativa do povo. Reconheço que hoje mais do que ontem é difíCil go
vernar, mas muito mais difícil é governar sem um regime estável e sem a pro
teção social. Por isso ê que prego a constituinte corno forma de conciliação 
ampla em torno de um regime tespeítável, sem embargo das divergências 
ideológicas, políticas e técnicas, que os grupos de opinião apregoam como 
forma de vitalidade das alternativas culturais do povo. Não é, portanto, uma 
ayentura desabrida; antes o grande encontro das discordâncias interessadas 
na descoberta do ponto de junção das transformações múltiplas desejadas 
pela sociedade. 

Entretanto, persiste-se no abuso iepulsivo da espúria aliança entre segu
rança e desenvolvirriento, que é o sovado cacoete político latino-americano 
para assegurar a predominância do militarismo sobre o liberalismo.- No fun
do, trata-se do insólito reapareciiD:ento do absolutismo feudal que vê na auto
ridade e na riqueia os símbolos magestáticos do poder. 

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

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Lutz Cavalcante (PDS- AL)- Meu eminente amigo e conterrâ
neo, V. Ex' tem um poder de argumentação enorme, que abala convicções as 
mais robustas. Mas eu me permito tecer aJgumas considerações em torno des
se remédio indispensável que V. Ex• acha deva ser a convocação de uma cons
tituinte. 

Já tivemos três constituintes: a de 1891, que durou até 1930. Em 1934, 
outra Constituição gerada de constituinte, que durou atê 1937, treS anos ape~ 
nas. Depois, em 1946, outra Constituição parida de constituinte, que foi até 
1967, portanto, uma Constituição que viveu 21 anos. V. Ex• prega ago
ra urna nova constituição. Que duração, que vida ela teria? Parece-me que o 
exemplo da fugaz vida das constituições anteriOres, isto é, da falta de ancia
nidade das nossas-constituições é cada vez mais um motivo maior para que 
aquele juramento: ''Juro defender a Constituição" seja mais e mais formal. 
Além disso, meu eminente colega, embora não tenha participado de consti~ 
tuintes, me parece que elas foram realizadas sempre num clima muito emo-
cional, muito casuística, resultando, portanto, instrumentos muito ideológi~ 
cos, muito minudentes, e que dentro de pouco tempo tornaram difícil levar o 
Estado dentro de sistemas tão rígídos. A Inglaterra- e V. Ex• sabe isto mui~ 
to mais do que eu - não tem uma constituição escrita - e sim uma consti
tuição costumeira, que vem lá dos idos de 1200; os Estados Unidos, da mes
ma idade do Br_asil, tem uma mesma constituição desde 1787. e, uma consti
tuição muito curta e muito geral, ao contrãrio das nossas constituiçõeS, que 
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pecam pelos detalhes. Então, eminente colega, voltando ao tema, receio que, 
dentro em pouco tempo, a constituição de V. Ex' esteja novamente caduca. 

Permita~me, ainda, um argumento muito pessoal. Nós dois, em 1964, lá 
nas A lagoas, q.ue risco enorme corremos contra aqueles que não tiveram a co
ragem de correr o risco que nós corremost Do risco que} nós corremos resul
tou o quê? A derrogação de uma constituição nascida de uma constituinte. 
Então, de certo modo - que me perdOe V. Ex• - é até urna incoerência de 
V. Ex•, que foi um baluarte da Revolução de 1964, fazer agora finca-pé por nova 
constituinte. Temo, nobre Senador Teotônio Vilela, que V. Ex• vá cprrer o 
mesmo risco de despender seus grandes esforços por um instrumento que. afi
nal, terá pouca vida. Infelizmente em nossa Nação os.costumes não dão segu
rança de durabilidade das nossas constituições. Por isso, concluo invocando, 
com inteira procedência, aquele velho aforismo latino: .. De que servem as 
·leis, sem os costumes?". Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Muito obrigado, 
nobre. Senador Luiz Cavalcante. 

Respeito a opinião de V. Ex•, mas apenas me permitia dizer que, tivesSe 
de concluir, com muita frieza, o seu raciocínio, seria a mesma coisa que dizer 
a alguém que está estudando com certa dificuldade, mas que é obrigado a es
tudar: "Não, você não continue, porque você ·não tem capacidade nunca de 
chegar a ser um cientista''. Então, ele não teria mais por que se esforçar para 
aprender. 

A Constituição - e vou me louvar nos poetas- é mais ou menos como 
o amor. Ele é infinito enquanto dura. Mas se o amor é necessârio, a Consti~ 
tuição também é necessária. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• me permite um derradeiro 
adenda? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Com prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Paradoxalmente, a Constituição 
que mais durou foi a Constituição outorgada por Pedro I em 1842, que fo! até 
à Proclamação da República. ourou, portanto, 65 anos, quase o dobro da 
que mais durou fora ela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Compreendo as boas 
.intenções de V. Ex•, mas continuo discordando. E me permitiria lembrar que 
a História, ela nem sempre é um exemplo; ela é uma lição. Se tivéssemos que 
nos apegar a tudo que passou, única e exclusivamente, como dogma para o 
futuro, estaríamos mortos; nós próprios já seríamo·s o passado e jamais o fu
turo. 

Muito obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - É um argumento válido. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL)- Obrigado. Afinal, che-
gamos a um ponto de acordo, e sempre acordamos. 

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

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Já que foi lembrada a sua 
atuação anterior aos acontecimentos de 1964, gostaria de lembrar que o fato 
histórico comprovado, notório, é que aquele movimento surgiu com compro
missos públicos de preservação da ordem constitucional ameaçada, e uma vez 
vitorioso, ele se converteu não numa ameaça, mas num agente de destruição 
da ordem estabelecida. Releia-se o discurso que perante o CongressO fez o 
Marechal Castello Branco, eleito Presidente da República num ato de força. 
Leiam-se os seus discursos até outubro de 1965, e depois leiam~se o Ato nljl 2 e 
q que veio_ após. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- V. Ex• complementou a 
minha resposta ao aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante, meu prezado e 
querido amigo. Muito obrigado. 

O Brasil, cujo futuro encontra-se dentro de suas próprias fronteiras, tem 
que acreditar que é ele, e não os outro, o portador legítimo de suas mensa
gens. Preliminarmente, precisa reconhecer· stiãs potencialidades humanas e 
materiais e dar importância rios valores culturais conquistados ao longo de 
quase quinhentos anos de civilização. Não é à-toa que reverenciamos a me
mória de nossos maiores, principalmente através do culto nacional à linha
gem liberal de pensamento registrada na história. Se é necessário conservar e 
salvar o veio libertário que vem de Tiradentes a Herzog, então a luta pelo fu
turo, pelo Brasil, continua nos termos em que se coloca hoje a constituinte. 

Evidentemente que a constituinte se relaciona com o espírito da contem
poraneidade, e por ser uma assembléia e não um júri torna~se o arremate de 
campanhas anteriores e a antevisão dos problemas cujas sementes se desen
volvem no terreno farto c rico do autoritarismo. Há, em política, um balanço 

de pagamento a fechar com a consolidação da liberalização creditada e da li
beralização a creditar. Todos somos devedores políticos do País, do mesmo 
modo que todos somos devedores reais perante os agentes finariceiros do ex
terior. Se temos que produzir politicamente e economicamente para saldar 
nossas dívidas, se somos responsáveis po(elas, nada mais justo que essa as
sunção de responsabilidade não fique apenas na relação dos deveres mas tam
bém na relação dos direitos. Daí por que antes de tudo a constituinte passa a 
ser o convencimento nacional de que a responsabilidade democrática, isto é, a 
solidariedade entre deveres e direitos é fundamental. Não é que isso opere 
milagres, apenas estabelece um sistema politico de poder do qual todos somos 
coagentes e uma convivência solidária com.o regime. pelo qual todos somos 
responsáveis. O sucesso ou fracasso de cada período governamental fica na 
alçada partidária, que por sua vez cai na mira da opinião pública. A punição 
ou louvação vem através de eleições cujo veredito das urnas garante. na práti
ca, a teoria da alternância de poder. 

Evidentemente, esta é a fOrmalização de um Estado de Direito. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite riovo aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Com muito prazer, 
nobre colega. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• falou na dívida externa, e 
não percebi bem que ilação hã entre dívida externa e constituinte. Parece-me 
que a ilação maior é entre dívida externa e pessoas. A propósito, abrindo o 
meu caderninho de sabedorias- sabedorias doS outros ... -faço aqui uma 
citação. Roberto Campos disse certa vez: HAcfedito que em governo o huma
nograma é mais importante do que o organogtama. Os homens podem salvar 
as instituições, mas as instituições não corrigem os defeitos dos homens". E 
eu acrescentaria: os homens podem minimizar a dívida externa, mas Consti
tuição não tem nada a ver com dívida externa. Obrigado a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Nobre Senador, peço 
desculpas a V. Ex• para não debater esse assunto neste momento. Continuo a 
respeitar as suas opiniões. Agora, com relação ao eminente economista. não 
sornente.essa cómo outras expressões defirlem, evidentemente, o pensamento 
dele a respeito de regime político. Também não gostaria de entrar, neste mo
mento, nesse debate. 

Muito obrigado. Se os senhores me dào licença. o meu discurso é longo, 
e já vou um pouco atrasado, para realizá-lo, tendo até que queimar aqui algu
mas páginas. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Se bem entendi, V. Ex• ... 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-, AL)- Mas, agradeço sempre 
a sua colaboração, em todos os momentos. 

O Sr. luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente colega, permita-me ci
tar um eloqiiente exemplo da influência do homem: o Presidente Eurico das
par Outra. General do Exército como tantos outros, vivia com a Constituição 
no bolso, e dela nunca se afastou. 13. por isso que, no meu altar. em primeiro 
lugar o homem; depois, as constituições, as leis. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Mas, a Constituição é 
feita para o homem. São normas. São normas p3fa o homem,.tão-somente, a 
fim de qUe cada um de nós possa realizar o seu trabalho, sabendo o que é que 
está fazendo e não ficar sujeito às coisã.s, aleatoriamente; dar nome às coisas, 
dar nome às normas. 

Imagine se V. Ex,., ao sair do banheiro, pedisse a sua esposa, por exem
plo, que lhe trouxesse, em vez da roupa, um talher, e saísse à rua com um ta
lher na mão. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Seria bem engraçado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Se bem entendi, V. Ex• usou de 
uma imagem a respeito da dívida que todos nós temos para com o nosso País 
ao lado da dívida que tem o País para com seus credores externos. Evidente
mente, não há nenhuma relação direta entre Constituinte e divida externa. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- A Constituição, em su
ma, dá ROme às coisas e trata de todas as coisas. 

O regime democrático não tem graduação, o governo sim, como outro 
dia Càrlos Castello Branco lembrava ao Ministro Said Farad a propósito da 
pesquisa popular em torno de múltiplas e graciosas democracias. O que exa
tamente se quer é uma carta de princípios democráticos da qual surja um regi
me sólido em que a autoridade pública possa se exercer plenamente, quer pela 
legitimidade de suas origens, quer pela proteção social extrínseca ou intrínse-
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ca à natureza dessas origens. A estruturação da ordem institucional (jurídica, reformismo governista, em maior ou menor escala, esgotou-se e estotou a ca
política, econômica, social e pública) permite que os movimentos naturais da pacidade de tolerância nacional, preciPitando o seu seriado de crises numa si
sociedade se façam dentro da flexibilidade legal e racional que o mecanismo tuação que não comporta mais transigências e nem aceita imposições de 
lubrificante de direitos lhe oferece para evitar que os atritos inevitâveis se tor- força. Nã<:1 se trata de ouvir ou não ouvir o governo; sua voz tornou-se estra
nem fatais. Mas, além disso, cuida a constituinte de armar estruturas conve- nha e ininteligível. Antes que esse mal contamine as pessoas, uma vez que já 
nientes às transformações profundas a que está exposta a civilização moderna atingiu irremediavelmente as instituições e a engrenagem administrativa, urge 
com o fim da era do petróleo, que gerou todo um modo de vida da humanida- a providência da constituinte, que é um lúcido grito do povo pela reafirmação 
de. de sua dignidade política. 

Sr. Presidente, pela reflexão profunda do que somos e podemos, porco- Procurou-se, durante esses anos de poder autoritârio, tingir a constituin-
lher do passado e do presente a experiência histórica, o instinto social, a cul- te não só de cores acadêmicas como de medida anacrônica e injustificável. 
tura humanística e a imaginação política, a Assembléia Constituinte assume, Nada tinha ela a ver com as realidades gritantes. Esse tempo, entretanto, já se 
perante o País, a função de preceptora de uma nova ordem. Ou se confia _no foi; as pr6pias realidades gritantes se encarregaram de consolidar, na opinião 
consenso constitucional brotado do poder imanente da Nação, que não tem pública, a idéia da constituinte. Já se foi o tempo em que, acima dos grupos 
outra. preferência senão pela sua integridade e prosperidade, ou não serão reivindicantes, superpunham-se fortes alianças de proteção ao sistema. Na
grupos supostamente donos da verdade, com poderes discricionários, que a quela época, quando se falava que o modelo p~lítico e econômico fuilcioilava 
farão feliz. Mesmo porque a felicidade da Nação não é uma mercê forjada, como indutor da desagregação da sociedade, levantava-se um coro de felici
sabemos, mas uma conquista decente e esforçada da inteligência sobre o ta- dade cuja ressonância ensurdecia o País. Tentou-se dessa forma neutralizar a 
buleiro das utopias e desejos humanos realizáveis. -seriedade do debate nacional sobre as profundas dificuldades que minam a 

Não virá, creio eu, a guerra convencional. As armas modernas, de tão sociedade e desorientam o poder. Quando muito permitiam-se os triunfalistas 
vaidosas pela beleza mortífera que ostentam, preferem sobreviver. Seria, tal- a exercícios de rara inteligência, como digressões sobre a falência da demo
vez, um crime boçal destruirem-se entre si. Afinal, o universo_estã bem dividi- ·-cracia, o arcaísmo do liberalismo, os diferentes perfis do estruturalismo e do 
do entre elas, essas forças, por que brigar? Sabem os dois países lideres d? monetarismo, a polêmica sobre se a economia brasileira é subdesenvolvida ou 
mundo, Estados Unidos da América do Norte e Rússia Soviética, que uma estã em desenvolvimento a mancha que estigmatiza o álcool como produto 
guerra entre eles será o flagelo universal e a consumação final de todos os so- colonial ou sua petulância em concorrer com o petróleo, mil coisas assim. 
nhos e vaidades do poder. Melhor é trocar ciG.mes sobre o mesmo tema- a Era o tempo faustoso do poder coroado. Mal cuidavam os nossos gover
força. A terceira grande guerra é essa mesma que eStamos vivendo, que co- nantes que o mundo rico jâ se_preparava para a crise do petróleo, encoberta e 
meçou não sei quando e terminará não sei aonde-, é essa avassaladora guer- bem encoberta do mundo pobre, que só depois do aparecimento da OPEPE é 
ra que o mundo rico move contra o mundo pobre. que soube da gravidade das coisas; e houve países que permaneceram desa-

Os trilateralistasjã denunciaram que o inimigo não está no Leste mas no tentos, como o Brasil, que, mesmo sabendo, recusou-se, durante anos, a enca
Sul, ou seja no mundo dos pobres, porque a recusa deste em cooperar com rar os fatos como eles são e ainda hoj_e, abatido pela adversidade mais negra, 
suas matérias-primas, seus baixos salários, sua subordinação política, seu en- não tomou a decisão política que lhe cumpre. O mundo rico como que sedes
dividamento perpétuo, seu confinamento ao que é, representa a falência do p~ia da civilização do petróleo fazendo negócios delirantes com o mundo 
mundo capitalista ocidental; como os subdesenvolvidos da órbita russa ex- pobre. Esbanjava-se dinheiro. Foi quando o então Ministro da Fazenda do 
pressam o mesmo perigo para o imperialismo comunista. Os ·~dois grandes" Brasil e hoje do Planejamento, Sr. Antônio Delfim Netto, sentenciou que a 
sabem que não devem brigar frente à frente -, seria um duelo sem vitória, prosperidade do Brasil dependia não só de tomar dinheiro emprestado mas 
mas que presicam brigar contra os menores dentro da mentalidade estratégica de esgotar a sua capacidade de endividamento. E esgotou. 
de sustentação dos seus privilégios sobre o resto da humanidade. A soma dos empréstimos com o lucro do comé:rcio exterior enlouqueceu 

o Brasil é um dos poucos países que pode furar esse bloqueio, embora a as autoridades e os íntimos aliados que com elas entoavam o coro da felicida
guerra já se trave em seu território. Predsa, entretanto, reencontrar-se com de. Mas ninguém dizia que o estrado em que se apoiava o coro magnificente 
suas forças vitais, reuni-las, reunificá-las e reorientá-las na exploração inten- custara apenas a concordância de que, dali por diante, o modelo político e 
siva de suas riquezas abandonadas ou malbaratadas. As grandes dificuldades econômico ficaria sujeito, oficialmente, a um tipo especial de desenvolvimen
a vencer não estão encravadas no cerne da nacionalidade, vêm de fora, dos to baseado no endividamento exterrio, na desnacionalização da economia e 
comprometimentos políticos e económicos. que a situação de poder dominan- no achatamento salarial. 
te vem assumindo, à revelia da Nação, com os próprios. deflagradores da O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex' um aparte? 
guerra contra os subdesenvolvidos. O SR. TEOTÕNIO VILELA (PMDB - AL) - Com muito prazer, 

Não acuso de impatriotismo esse tipo de vinculação do pais a um núme- · nobre Senador. 
ro espantoso de transações perigosas e de vários matizes. A intrínseca impru-
dência do arbítrio ou a visão distorcida, despreparada e complacente do pa- O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) -Senador Teotónio Vilela, posso 
norama internacional _ qualquer coisa, enfim, que se avizinha da impotên- dizer que sou um neófito em pOlítica constitucional. Mas aprendi, nesses seis 
cia cívica, da ineficãcia da política como arma de afirmação de um povo, terã anos em que privo da sua intimidade parlamentar, a admirar em V. Ex.• o ho
levado o governo a cruzar os braços no mercado internacional da espe· mem que tirou as vestes de qualquer interesse subalterno, de qualquer interes
culação, num total abandono ao determinismo das coisas. - se individual, abraçando a causa da democracia e é conhecido hoje, em toda 

Somos hoje um país cativo dos interesses.estrangeiros. Empolgados pelo esta Nação, como o paladino da democracia. Acredito que nenhuma Lei de 
poder. os governantes, quando acossados pelos permanentes dramas da vida Segurança Nacional crie segurança para o povo, que a segurança não nasce 
nacional, fogem, como Pilatos, pela lei do menor esforço, lavando as honra- da lei; é um estado de direito que nasce da confiança. Se não pudermos dar se
das mãos. E quanto mais 0 povo protesta, veementemente, pedindo soluções, gurança ao povo através dessa confiança, jamais poderemos fazê-ia através 
menos apto 0 governo se apresenta para equacionar 0 problema. A consti- de lei. Congratulo-me com V. Ex• e fique certo de que os seus discursos, que 

, tuinte, como na velha imagem da alava_nça, apoiada no povo, dispõe de força são verdadeiras páginas- de ensinamento, onde se bebe1 na realidade, Um seu
suficiente para remover os impasses. E ai reSidC a eXigênchi da legitimidade thb.ertto superior, deixam marcas indeléveis nas pãginas dos Anais do Senado 
que se impõe, como fundamental, exatamente porque só 0 povo, informado Federal para memória da Nação de todos os-tempos, o homem que soube 
do abismo em que se encontra e das dificuldades para sair, é detentor de po~ consagrar, na sua vida, a memória de sempre fazer alguma coisa por seus pós
deres para sugerir e acatar em seguida as medidas que se fazem necessârias. · ter'os ·e por' aqueles que querem uma pátria mais feliz. Congratulo-me, por
Não se trata de reformar a Carta Magna, para 0 qUe dispõe 0 atual Congres- tã.nto, corri V. Ex.' que está corretamente certo, e o seu trabalho deixará uma 
so de poderes suficientes, mas de fazer outra, autorização que não lhe foi'con- semente que jamais J?oderã fenecer. Muito obrigado. 
ferida. E obter outra não é fabricar uma qualquer, é recorrer aos meios com- O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 
potentes, é percorrer todos os caminhos reais que demandam as fontes e as ca- 0 SR. TEOTÔNIO VILELA (PMDB _ AL) _ Com muita alegria. 
racterísticaS do que ib legítimo. Quem perde a caderneta de identidade não vai 
readquiri~la nos Correios e Telégrafos, mas no departamento adequado. Pode O Sr. J aison Barreto (PMDB-SC) -Não gostaria de roubar seus pre
até receber uma coisa parecida na esquina, usá-la inclusive, roas sabendo que ciosos minutos, mas talvez fosse possível explicitar ffielhor as colocações que 
é falsa. fez o nobre Senador Luiz Cavalcante que quer-me parecer um descompasso 

O apelo à constituinte, que já foi sacrificada em tantas oportunidades e com as verdades conhecidas hoje. Talvez, rapidamente, pudéssemos dizer a 
por mil artifícios, tem: a idade da ruptura do estado de direito em 64. As expe- S. Ex• o que nós entendemos por Constituição. A humanidade sempre procurou 
riências feitas ã.té agora são mais do que sufiCientes para tornar claro que o representar, através de símbolos, os seus sonhos, as suas reivindicações, seus 
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anseios, e dou exemplo - gostaria que o nobre Senador Luiz CaValcante 
prestasse atenção- não há nenhum brasileiro que, ao olhar a sua Bandeira, 
não reconheça a sua História, a luta dos seus antepassados, o país que somos, 
a sua luta pela garantia do futuro. Nenhum cristão deixa de, ao ver a cruz, re
conhecer as suas possibilidades de vida futura e todo esse contexto espiritual 
que faz o homem acreditar em alguma coisa melhor. Assim, a Constituição. 
Ela tem que ser o ideário de uma nação, escrita por todos e por ca~a um. 
Não há como se limitar e se fazer respeitar a lei enquanto ela for imposta por 
meia dúzia, ou por algum predestinado. Só esse pacto social, construído por 
todos, há de permitir saber que tipo de sociedade queremos construir. Por is
so, para aqueles- que desacreditam na palavra-chave da Assembléia Nacional 
Constituinte nós ousamos dizer que ela é sinônimo de pão, de assistência mé
dica, de salário digno, de emprego decente, de educação para todos, de polí
tica nacionalista. Tudo isso que sei ser o sonho de todos os brasileiros, menos 
dessa meia dúzia que se apossou ilegitimamente do poder e que está aí enver
gonhando e apequenando a Nação. 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB - AL) - Muito obrigado a 
V. Ex• 

As multinacionais sabiam de coisas concretaS: o fim do petróleo implica
va extraí-lo o mais rápido possível e transformâ-lo em dólar; a superprodução 
nos seus países de origem a um custo muito alto exiSia a abertura de indús
trias em zonas de salário baixo; e a ignorância complacente dos países pobres 
sugeria bom mercado para renda de capital e através dele o controle implacâ~ 
vel das matérias-primas "indispensáveis à manutenção do status industrial. De 
pé a questão de que o inimigo é o sul, a dominação dos subdesenvolvidos foi 
estudada estrategicamente e decidida sob o sofisma político da "interdepen
dência" que é a dependência consentida, negociada oficialmente, apresentada 
ao público como· forma noritf~ll de intercâmbio entre nações livres. 

Se a larga abertura comercial e bancária foi a festa.de despedida da civilí
zação do petróleo, também representou o campo preparatório à mudança de 
tâtka dos superdesenvolvidos na superexploração dos países subdesenvolvi
dos. Para os pobres essa festa lhes pareceu o inicio da prosperidade risonha e 
franca. Pois foi desse modo que o Brasil encarou a súbita riqueza, e como não 
encontrou explicação-pública para ela, hereticamente denominou-a de "mila
gre". E foi ainda por dentro da euforia do "milagre" que se insinuou tatica
mente a execução da trilogia ecohôiiiica trilateralista no processo de desen
volvimento do País, Ou seja, a exeCUÇãO ·plena do endividadmento, da desna
cionalização e do achatamento salarial. O endividamento garantindo o capi
tal financeiro que nas niCTrõpoles do mundo dos ricos luta desesperadamente 
contra a baixa taxa de lucros; a desnacionalização como conseqüência da 
transferência industrial e conseqüente monopólio econômico e de mercado; o 
achatamento salarial como disposição não só de bom acolhimento mas, tam
bém, de exigência básica da multinacional para escapar do lucro irrisório ofe
recido pelo mundo supercivilizado. 

O côro da felicidade, naturalmente, tinha que ceder alguma coisa para 
continuar cantando. Daí a capitulação da burguesia nacional e a acomodação 
do pacto militar ao avanço político e econômico das multinacionais em nosso 
território. O processo Vem de longe, mas sua consolidação se fez soberana 
com o regime de arbítrio. Pretextando interesses econômicos e ideológicos a 
situação de pOder dominante e seus aliados foram cedendo às conveniências 
hegemónicas do capitalismo externo e matando internamente as patrióticas 
resistências à alienação do património brasileiro. Ao lado do endeusamento 
do desenvolvimento, deificou-se tambêm a segurança, como expressão supre
ma daquilo que a memória histórica ainda chama de pátria. 

A defesa dos privilégios políticos e económicos atrelou-se, em nome do 
desenvolvimento e da segurança, ao eixo trilateralista, cujas propostas foram 
se tornando cada vez cativantes tanto para o fortalecimento do sistema mili
tar de poder quanto para o enriquecimento tranqüilo de uma superminoria. 
Não é à-toa que na intimidade torno a citar que o Sr. Delfim Netto costuma 
dizer que para oferecer diretrizes à sua administração, islo é, para administrar 
o país de 120 milhões de brasileiros, assustados, de 110% de inflação- e de 
200% de corrupção e mordomia não precisa mais do que convocar cerca de 
500 pessoas e convencê-las de suas opiniões. O resto~ evidentemente, não exis~ 
te- é o resto mesmo. E eis ai o perfil impoluto do acordo de cavalheiros fir
mado entre as cúpulas militar, industrial e burocrática. 

A verdade é que esse acordo jã foi muito mais importante e tende a desa
parecer. O desgoverno total também assusta os privilegiados. Na medida em 
que a indisciplina econômiCa Confunde-se com a desorganização-política para 
favorecer a um número cada vez menor de privilegiados, o espetáculo do po
der ressente-se de freqUência. É que nem todos, toda vida, co·nseguem manter 
status para conviver com as delícias palacianas. Na alta roda, também há o 
problema do poder aquisitivo, einbora na faixa do luxo. O espetãculo _conti-

nua, mas a freqüêncfa vai caindo assusta4_tJramente. As cadeiras da platéia es
tão ficando vazias e todos os prejudicados, na porta do teatro, questionam 
não só o fato de não mais disporem de recursos para entrar, mas sobretudo 
porque, trabalhando do mesmo modo e com o mesmo empenho ou mais, per
deram o poder de entrar e até mesmo o direito de readquiri-lo. 

A grande maioria já tinha verificado isso ao tentar a entrada em lugares 
mais modestos, como o mercado, a feira. a farmácia, a escola, a loja os tranS
portes coletivos, a padaria. Se falta a todo mundo recursos econômicos e polí
ticos para freqüentar os lugares a que têm direito por necessidade existencial~ 
que se há de fazer da vida? DeiXá-la à-toa não é solução. E a vida é exigente, 
quer sentido- nessa ou naquela latitude, mas quer. Sabe-se, e essa é a pista 
de saída, que as dificuldades que entravam a marcha da vida brasileira não 
são oriundas de incapacidade competitiva do homem, mesmo numa socieda
de de capitalismo extremamente dependente, mas da sacrossanta fatalidade a 
que tanto nos leva o alucinatório tabu do poder. Se todos identificam nele a 
matriz da crise avassaladora, está na hora de trocar a fatalidade pela raciona
lidade, o pacto militar-burocrático-industrfal pelo pacto social. 

A opção não é asshri um problema acadêmicq, é simplesmente a maneirã. 
de dar sentido à vida, de fazê-la ocupar os lugares que a produtividade do tra
balho lhe reserva. Para a montagem dessa resistência é qiJe se faz necessária a 
união, que não é urn-a palavra vazia, ao contrário, cairegada de conteúdo cívi
co e humano, por isso mesmo capaz de aquecer a opinião geral, interiorizar a 
decisão oportuna e fortalecer a confiança mútua. Muito mais triSte do que 
descrer do poder constituído é descrer do companheiro, do outro homem. ~ 
nele que se deve depositar fé, é com ele que se há de ampliar a consciência co
letiva na determinação de vencer as dificuldades. 

A nossa arma é a solidariedade traduzida no voluntariado da pátria; pá
tria cujos leais desejos não professados por quem de direifo levantam-se ago
ra diante de nós, ressurgidos do fundo da alma nacional, como portadores de 
mensagens inadiáveis. Não estamos diante de uma luta convencional pelo po
der; enfrentamos de um lado a invasão rumorosa dos interesses estrangeiros e 
de outro, a invasão silenciosa da miséria majoritária. ~a pátria em ruínas que 
nos chama, acenando com o seu simbolismo humano e profético, pois tudo o 
que nela é afirmação histórica foi trocada por informação aleatória, 
substituindo-se assim a autentiCidade pela tendenciosidade, em nome de sua 
substituta, a segurança. 

O delírio do poder, não satisfeito ainda, deu à segurança lei própria, su
perior à que rege a pátria, e deu-lhe doutrina, e mais toda uma comunidade 
de informações dotada de aparelhos repressivos de alta sofisticação e eficiên
cia. Deu-lhe, por fim, a vida de cada cidadão, posto que antes de jurar fideli
dade à Constituição, deve-lhe vassalagem. Com isso perdemos um pouco de 
nossa humanidade e muito de nossas profecias. A pátria, que a constituinte 
restaura, foi recolhida, com todo o seu conteúdo filosófico e sociológico, a 
uma zona de sombras onde se submete a toda sorte de tortura sistemática da 
contracultura do autoritarismo, da contracultura das multinacionais e da. 
contracultura do conservadorismo assustadiço e aétíco. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• râpido aparte? 
(Assentimento do orador.)- Eminente colega, estamos agora como sempre 
estivemos: em absoluta identidade de pontos de vista. Porque estou com o 
discurso de V. Ex' em mãos, onde a folhas tantas diz V. Ex•.: .. Muito mais 
triste do que descrer do poder constituído é descrer do companheiro, descrer 
do outro homem." Então, aqui V. Ex' está pondo o homem lá em cima, no 
altar-mor, e debaixo dele, as leis e as Constituições. Está, pois, em absoluta 

'identidade com este seu amigo Luiz Cavalcante. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -As leis abaixo dos homens, 
parece-me não ser este o pensamento de V. Ex• 

O SR. TEOTÕNIO VILELA (PMDB - AL) - De maneira alguma. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se por tudo isso hâ uma amarga deso
lação sobre a terra, os sonhos que correm nas cabeças libertárias, utópicas, 
tingem de insurgêricia a amplidão humana, do território nacional. E se todos 
somos patriotas, convêm enxergar que a Pátria sofre dentro de cada um de 
nós, expatriada no leito de nossas próprias veias e por nós esquecida ã.té pelo 
amor próprio. É um problema de consciência devolver-lhe a soberania - a 
claridade e o sorriso, a fisionomia e a voz, a liberdade e a lei. Não se restaura 
a paisagem ofendida senão recorrendo a uma obra de fé, inteligência e arte; 
obra que a cultura democrática concebeu como específica de uma Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Um regime pode ser ruim, mas a habilidade dos homens é capaz de pro~ 
mover um regime razoável. Acumular um mau regime com um mau governo 
é preparar festa para o apocalipse, sem cuidar, como no caso brasileiro, que a 
se prosseguir nessa marcha a consumação final deixa a Pátria órfã do fUtUro. 
O desafio está em sobreviver ao trâgico desenho que a 'soberba oficial, mesmo 
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advertida e pressionada, persistiu em traçar, talvez sem se dar conta de que o 
oUtro passo, depois de perder a noçãô do direito, inevitavelmente seria a per
da do próprio senso político. 

Ao reclamar contra o regime e contra o governo, ambos inaceitáveis, a 
sociedade brasileira exige um novo pacto social. Perdoar os erros humanos de 
uma administração respeitável por suas origens legítimas, não ê difícil; mas se 
a acumulação explosiva desses erros ê uma decorrência natural da natureza 
do regime e dos modelos adotados pelo Governo, o fenômeno da total intole
rância pública se reveste da gravidade de quem se senie induzido, maliciosa
mente, ao sacrificio. Se o regime e o governo tornam-se fontes permanentes 
dos conflitos, ou se um os produz e outro simplesmente os empacota, a indi
gência de soluções ,para as carências sociais deixa de ser a causa da remoção 
da crise para ser simplesmente efeito. Nesse caso, pedir soluções mantendo-se 
o regime não é solução, é gritar no deserto. 

Chega o momento em que o poder não tem mais como se exercer - é um 
veículo sem sistema de direção e tração. A máquina gira, como é o caso da 
burocracia, mas não sai do lugar, e sei sai é para pior. Essa ineficiência diante 
das distâncias dos problemas provoca, na opinião pública, a princípio a ingê
nua curiosidade solidária, depois a sutil perplexidade da estranheza e por fim 
o pesado silêncio da decepção. O silêncio de todos, enfim, é uin julgamento; 
mas a mudança rigorosa de atitude do povo começa quando o silêncio de uns 
encoraja e enobrece o protesto dos outros. Atinge-se o ponto em que os silen
ciosos terminam se reduzindo aos resíduos insolúveis encrustados nos bolsões 
da vida subumana e da vida super-humana. Caracteriza~se então o silêncfo 
da extrema misê:ria, que não tem outra opinião senão sobre a fome; e o silên
cio da extrema riqueza, que não tem outra opinião senão sobre seus privilé
gios. O protesto, que é a opinião dominante, torna-se a voz da NaÇão oprimi
da. 

O desespero não tem nada a ver com a lógica e com o amor, mas sim com 
a angústia e com o medo. E o cerco a que estâ exposta a sociedade se faz pre-
cisamente pela angústia e pelo medo. Uma_ ma!cbando da periferia para o 
centro, o outro do centro para a períferia.- Os :Passos firmes retumbam na 
alma social com presságios de tragédia grega - e o encontro será terrivel. 

Creio que hã meios de evitâ-lo; mas não creio em providências efetivas 
nascidas do reformismo governista ou do convencionalismo oposicionista. A 
mentalidade estratégica do governo foi bem clara quando justificou a intro
dução do pluripartidarismo com a conveniência de deter o ritmo, por via 
eleitoral, do incontrolâvel crescimento da oposição, que já amêaçavâ. o poder~ 
Com a extinção inconstitucional dos partidos, decretou-se mais um golpe de 
Estado e é por dentro dessa infeliz ajuda congressual que o governo constrói 
o seu novo mundo, abrindo perspectivas ambíguas em nome da lei. A transfe-
rência do Executivo para o Legislativo da paternidade das salvaguardas do 
Estado definiu o momento histórico da mudança de comportamento do arbí
trio. A isso é que se chamou de abertura política. 

O fim dos A tos Institucionais e Complementares foi proclamado como o 
grande gesto de desarmamento dos espíritos, a prova do desprendimento. 
Sabe-se, entretanto, que ao lado da pressão e interesse público funcionou a 
necessidade oficial de jogá-los ao mar por motivos táticos e estratégicos. A 
violência se estendera demais e a vigência daqueles dispositivos de ex.termíniQ 
podia induzir à contrapressão, ao descontrole de fazer _com qll~ se esgt?tassem 
as potencialidades explosivas suficientes não só para combater o inimigo mas 
também para atirar pelos ares a própria embarcação nacional. Depois, havia 
também a sindicância internacional dos direitos humanos e a orientação da 
Comissão Trilateral, ambos condenando veementemente esses perigosos arte
fatos políticos. A viagem era longa, impunha-se maior velocidade ao navio já 
um tanto avariado e sobrecarregado de explosivos. 

Prevaleceu a prudência, desfizeram-se dos atas, o navio ficou mais leve. 
Ainda assim precisava de uma bandeira, como a da anistia, para camuflar a 
identidade, e sem maiores perigos e redobrado esforço atravessar águas inter
nacionais. E a viagem prossegue; mas· a bordo há uma turma de suspeitos 
políticos, para a qual se faz urgente uma medida diversionista que empolgue 
suas ingênuas pretensões. E surgiu a eleição direta para governador. A via
gem torna-se enfeitiçada, risonha e franca, não obstante pequenas adversida
des. Os partidos políticos, ignorantes da rota, mistério privativo do coman
dante e seus í_ntimos, ou mesmo de que não hã rota alguma, deixam-se enle
var, sem sinal de terra, pelo azul do céu, das águas e das veleidades assanha
das. 

A mentalidade estratégica tem uma surpresa a oferecer no momento 
oportuno. A dramaticidade da situação é conhecida e nem sempre se pode di
zer tudo que acontece, surpreendendo, de súbito, planos preestabelecidos. O 
Governo faz o que pode e nem sempre o que deve. Os bolsõe~ radicais de di
reita estão aí criando problemas e lançando propostas; e a esquerda não fica 
atrás, embora não seqüestre pessoas, não atire em escritórios, não queime 

bancas de jornal ou mesmo se equipare em ousadia à sua ferrenha opositora. 
Segundo o Ministro Said Farhat o povo quer propostas de direita. Pois há 
duas na praça- dirão ou dirá o ofiçialismo...;.... importantes. e uma delas tem 
que ser vitõriosa. E, como qualquer regime, hoje, se intitula democrâtico 1 eis 
o dilema: democracia estritamente militar, com anulação evidente das insti
tuições políticas, ou democracia relativa, com voto distrital, voto vinculado, 
coincidência de mandatos e sublegenda. De um modo ou de outro é privativo 
do Estado o monopólio do poder político e económico. Resta a questão dos 
males, e entre eles o menor. Desde que hã o precedente da tolerância congres
sual no caso da introdução das salvaguardas do Estado no corpo da Consti
tuição, por que não, agora, e até por lei ordinária, a garantia de salvaguardas 
ao partido do Estado? Voto distrital, sublegenda~ voto vinculado. E por que 
não, depois, as salvaguardas para os membros do partido do Estado? E o na
vio prossegue. sem terra à vista e sem motim a bordo. Qualquer semelhança 
com a teoria e prática do reformismo governista e do convencionalismo opo
sicionista não é mera coincidência. 

O famoso "pacote., de abril de 77 encerrou o ciclo de produção de éditos 
sensacionalistas emanados do Executivo. Naquele tempo, o poder, para se fa
zer mais poderoso, tinha que encarnar-se, solene e solitário, na pessoa do 
Chefe Supremo. Empenhando o ferro em brasa, cumpria·lhe marcar as míni
mas coisas, como quem assinala boiada, com os sinais majestáticos de sua se

, reníssima soberania. A liberali~ação desse gesto imperial, que começa na im
perialíssima administração Geisel e se adentra no governo Figueiredo, sem 
embargo de ser uma obra-prima de m3.nobrismo politico, ou por isso mesmo, 
não altera a substância íntima do pacto militar-burocrático-industrial. A 
grande mâgica que dá lugar à chamada "abertura" consiste em que o Sobera
no livra-se do ato impopular de ferrar a boiada com suas próprias e dignissi
mas mãos e transfere esse trabalho subalterno ao Legislativo, de cuja presteza 
irrepreensível recebe, sob a clássica denominação de lei, todas as medidas es· 
tra~guladoras de que necessita. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A última das quais é a Lei dos 
Estrangeiros, aprovada com o voto de 5 deputados em uma Câmara de 420. 

O SR. TEOTúNIO VILELA (PMDB- AL)- Na verdade, esta é rigo
rosamente uma lei tresmalhada do arbítrio; até a natureza de sua aprovação 
testemunha isso. 

Com essa produção regular de .. leis", que podemos chamar de leis tres
malhadas do arbítrio. forma~se o arcabouço da nova estrutura da democracia 
reiativa, ou restrita, como recomenda a fraseologia doutoral da ilustre Co
missão Trilateral. Se chegarmos ao ano eleitOral de 1982, conforme se apre: 
goa, a montagem do pragmatismo democrático jã estará concluída. Ora, nin
guém desconhece, mesmo atentando para a fortaleza do arbítrio, que as pers
pectivas de mudança acalentadas pelo povo repousavam no crescimento da 
oposição por via eleitoral. Mais prefeitos, mais vereadores, mais deputados 
estaduais, mais, sobretudo, congressistas. Dentro desse raciocínio o Congres
so, um belo dia, seria capaz de modificações substanciais no modelo político e 
econômico dominante. Essa esperança fortalecia o ânimo popular e dava a 
razão de ser do partido oPosicionista. Se a carestia piorava, a esperança nas 
urnas não esmorecia. Hoje, se as coisas, de um lado, apresentam-se muito 
mais negras do que pode imaginar o mais ferrenho pessimista, do outro, o 
Governo acaba com as possibilidades eleitorais da oposição. Dividida,como 
está e enfeitiçada como anda, o Governo termina fazendo por conta própria a 
opção mais fâcil sobre o leque de democracias que o Ministro Fai'hat prodi
gamente exibe à praça. 

Uma olhadela em profundidade no panorama nacional, desqualifica qual
quer pretensão de esperança na eficâcia do modelo político e econômico do 
Governo quanto à pretensa luta de erradicar ou mesmo controlar as aflições 
generalizadas que irrompem por toda a parte e em todas as categorias de 
trabalho. Não é que se peça a plena ventura, ao menos que as desventuras se 
fizessem menos rudes e mais racionais. O regime e o Governo falharam tanto 
e tão desabusadamente, que a evidência das coisas supera largamente o dis
curso oposicionista, do mesmo modo que o discurso governista jâ não conse
gue mascarar sequer de leve os conflitos e suas colossais potencialidades poli~ 
ticas, econômicas e sociais. O Estado, manipulador do infindável militarismo 
constituinte, ao deix_ar_de s~r o .. árbitro entre as opções••, principalmente nes
ta fase decisiva de busca de soluções, arroja-se ostensiva ou solertemente con
tra a Nação, ou seja desafia a Nação a tomar a palavra, a gritar para 
defender-se. a lutar para salvar-se. Sofrida até os limites humanos da conten
são da dor, sem condições de esconder de si mesma sua situação de inferiori
dade diante do- Estado usurpador, mas consciente de que precisa salvar-se, de 
que lhe cumpre de qualquer modo reagir, sugere, contra a explosão da violên
cia, a bandeira histórica, patriótica e def[locrática da constituinte. 

Indiferente ao fogaréu da crise que vai queimando em altas labaredas as 
estruturas da civilização conquistada nesses quase quinhentos anos, o Gover-



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sexta·feira 8 3489 

no, que detém o comando dos bombeiros e, ao mesmo tempo, o controle dos 
incendiários, em vez de reunir suas equipes especializadas e dar uma prova às 
populações ameaçadas de que ainda é possível salvar·se alguma coisa do in~ 
cêndio, nega a oportunidade da constituinte e sai gritando pela rua que quer 
soluções para o caso, sem escutar a voz qualificada da opinião pública. EnM 
quanto o povo se aflige, trabalha, sua, se movimenta para debelar a calamida
de, o Governo simplesmente se recolhe ao reino encantado do regime, cujas 
feições duras e imutáveis ascende cada vez mais à condição sublime de tabu. 
Os homens que transitam pela Presidência e pelos Ministérios, pelo SNI e 
toda a Comunidade de Informações podem errar porque são humanos, mas 
não podem responder pelos seus erros porque eles são, ao mesmo tempo, o te· 
cido visível e invulnerável do próprio tabu, do qual nós, os profanos, não po· 
dem se aproximar, manter qualquer tipo de relacionamento, em virtude do 
seu carâter sagrado. 

Um oficial da Comunidade de Informações não pode comparecer, de
pois de regularmente convocado, à CPI Nuclear, nem sequer para efeito de 
identificação, e nada lhe acontece; como nada acontece às autoridades que 
prenderam ilegalmente os advogados Dalmo Dallari e José Carlos Dias, no 
dia l9 de junho passado, ao se deflagrar a operação São Bernardo, em São 
Paulo; e ainda nada acontecerá aos que sequestraram, espancaram, feriram e 
abandonaram em lugar baldio, o eminente jurista Dalmo Dallari, na véspera 
da chegada do Papa à São Paulo. Aí estão os atentados a bancas de jornal, re· 
ligiosos e líderes sindicais, a escritórios de políticos e de advogados. Aí estão 
os escândalos de mordomia, de corrupção que também não podem ser apura
dos. Mas os parlamentares que ousaram, menos por desejo do que por in· 
jução da conjuntura, tocar as fímbrias do manto sagrado dos homens que fi
zeram e em seguida se fizeram tabu, de imediato, recebem inapelável e mere
cido castigo divino. Graças a esse mesmo ritual metalógica ê que um ex
presidente da República, pago pelo povo para manier-se a salvo de qualquer 
suspeita, imune a possíveis pressões da necessidade pessoal ou de especulação 
de terceiros, desce desse resguardo inviolável para exibir os seus honrados 
títulos nas vitrines de um holding que comporta, pelo menos, 16 multinacio
nais. 

Afinal, esse caráter ·sagrado do regime, interdito a qualquer contato, 
principalmente quanto a um ajuste de responsabilidades em face dos extre· 
mos insuportáveis sofridos pela sociedade, simplesmente propõe aos brasilei· 
ros a alternativa entre submissão ou constituinte. O que se tem feito a título 
de mudança, com base nas leis tresmalhadas, é substituir o proibido pelo 
compulsório. Mantém-se a mesma dependência. A abertura resume-se ao 
controle da liberdade de reclamar até o limite da inutilidade da reclamação. 

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

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex•, sem explicitar, parece-me 
que faz uma inequívoca alusão ao ex-Presidente GCisel que, agora, foi para a 
iniciativa priVada, como presidente de um holding. Não é isso meSmo? 

O SR. TEOTÔNIO VILELA (PMDB - AL)- A ele mesmo, exala· 
mente, eu me refiro, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ninguém teve dúvidas a respei· 
to. 

O Sr. Luiz Cava1cante (PDS- AL)- Bem, eu apenas, como São Tomé, 
queria ter mais certeza porque vou entrar aqui numa faixa um tanto espinho· 
sa. Desejo lembrar que o ex-Presidente Geisel já tinha duas polpudas aposen
tadorias: uma aposentadoria como Ministro do Superior Tribunal Militar e 
outra polpuda aposentadoria como ex-Presidente da República. E, agora, 
não vai ter uma -aposentadoria, mas um novo e polpudo ordenado. Agora 
quero lembrar aos nobres colegas uma Mensagem do Senhor Presidente da 
República, que apreciamos ainda este ano que passou aqui calmante, com 
apoio de todos nós, governistas e oposicionistas, aprovada como veio do Pa~ 
lâcio do Planalto. O texto integral da Mensagem é o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 11, DE 1980 
( N• 2.287/79. na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Conc.ede pensão especial a Homero Francisco de Souza. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É concedida a Homero Francisco. de Souza, filho de 
Antônio Francisco de Souza, considerado inválido em decorrência 
de acidente em 21 de agosto de 1943, quando integrava as fileiras do 

Exército, pensão especial, mensal, equivalente a duas vezes d maior 
salário mínimo do País. 

Art. 29 O benefício instituído por esta lei é intransferível e 
inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres 
públicos, ressalvado o direito de opção, e extinguir·so-á com a mor-
te do beneficiário. --

Então, repetindo. o favor dessa lei "é intransferível e inacumulãvel com 
quaisquer outros rendimentos recebidos dos cofres públicos". Quer dizer que 
esse pobre e jovem coitado, que poderia muito bem exercer uma modesia 
função de contador de tráfego rodoviário, de telefonista, ou ser mesmo verea· 
dor em pequeno comuna, se conseguir qualquer emprego terá que fazer 
opção: ou a pensão de dois salários mínimos ou os proventos do emprego. Já 
o ex-Presidente Geisel não tem que fazer opção alguma. Então, esse pobre 
coitado deve estar dizendo lá, com seus botões: .. Eta mundo cão••. E ele tem 
razão. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival baptista) -Quero comunicar ao nobre 
Senador Teotônio Vilela, antes que S. Ex• responda ao aparte do nobre Sena
dor Luiz Cavalcante, que o seu tempo está esgotado há 30 minutos. Há ora
dores inscritos -e peço a S. Ex• que não conceda mais apartes. 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, vou 
concluir, Sr. Presidente. 

A situações como essa, nobre Senador Luiz Cavalcante, a esses privilé· 
gios, a essas imunidades, ou se referindo a elas, hoje pela manhã, numa expo· 
sição belíssima, aqui, no Senado, o Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil Eduardo Seabra Fagundes, chamou de imunidade parda. 

O homem carece de independência, ou melhOr, de direitos para exercer a 
qualidade de cidadão, se é que se quer fazer deste país uma democracia. Inad
missível é ser transformado nurria criatura do tabu, confinado à interdição de 
_concretamente abordâ-lo, privado de realizar anseios essenciais ao duro ofí· 
cio de viver racionalmente. A tal ponto que se j~ não pode produzir o regime 
que deseja, também não pode produzir os alimentos de que precisa. Domes
mo modo que é obrigado a engolir autoritarismo por democracia, engole soja 
por feijão, se há soja. O resultadO que se colhe é que não há um mínimo de re
lacionamento entre as necessidades humanas, tanto no campo político quan· 
to no econômico e social, e a produção do governo. A ausência de vínculo en
tre o que é necessário consumir e o que é indispensável produzir denuncia, 
como um sinal de alarme, o trincamento definitivo das bases da Nação e do 
Estado. Não havendo interesse comum entre ambos, que serâ do País? Ê 
quando a constituinte se impõe menos por desejo de facções do que por cha· 
mamento da coletividade, para substituir o tabu pela razão, a ordem militar 
pela ordem institucional, o sistema tribal pelo sistema democrático. 

Nesse quadro, a mobilização pela constituinte é mUito mais um gesto de 
redenção do que qe contestação. Não se tem em mira sobressaltar o País, mas 
redimi·IO de erros imperdoáveis que os ventos incontrolados do poder, em 
tantos anos, acumularam e precipitaram sobre os nossos dias. Resta, à vista, 
essa exótica feira de carências generalizadas onde nada de importante se ne
gocia a não ser queixumes.e promessas. A acusação de incompetência que fre
qUentemente se atira cori.tra os políticos possivelmente encontre sentido se 
atinarmos que a combinação do reformismo com o convencionalismo, ou 
mais precisamente a sua soma, acusa saldo positivo fraco em face dos núme
ros avantajados das necessidades coletivas. Não é que não se faça o neces· 
sário ou coisa alguma. O resultado até agora cOmparado às indescritíveis re
sistências oficiais parece·me corresponder razoavelmente aos limitados recur
sos disponíveis. O enredo não é,- como se supõe, tão fictício quanto O das no
velas; pode-se receber sugestões, mas dificilmente muda o entrecho. 

Mais fácil é, paralelamente, criàr outro, se há audiência disponível e 
apaixonada. É o que se sugere agora com o nome de constituinte. 

Julgo que é hora de se Ia~çar definitivamente ao público esse enredo di
nâmico e profético, como semente em terra ·malhada, e deixar que fealize seu 
crescimento antes mesmo de qualquer conceituação téchica sobre seu desem
penho ou sobre a colheita dos- seus frutos. Quem planta ama o plantar, e só 
plantando é que melhor se aprende a desvelar a planta. 

O pOvo-estã-com fome. Já não é tão·somente um clamor social, um ela· 
mar público; tornou·se, depois de uma das pregações do Santo Padre, uma 
invocação nacion~I a Deus. Então é urgente plantar. Plantar no campo e 
plantar nesta Casa; plantar aqui e lâ fora a idéia da constituinte. Ê urgente 
plantar uma esperança, um sonho, um desejo, uma oração. Plantar para não 
morrer de fome sob a acusação de preguiça ou descrença. Plantar para sentir 
o ardor íntimo do patriotismo e o alívio do dever cumprido em busca da ver
dade. Ainda que a Verdade não esteja alí e nem talvez em parte alguma, faz 
sentido à condição humana imaginá-la em alguma parte, como serã uma de-
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monstração de competência existencial não deixar nunca de procurá~la, mes~ 
mo que não exista. Mas, existe; apenas a sua existência consiste em persegui~ 
la. 

Vamos aceitar a constituinte no seritido -de uin apelo- impessoal de verda~ 
de. Fazer germinã~la, mesmo em terra sâfara, é um ato de fé. E não se pode 
esperar gesto diferente de um plantador de símbolos em plena e triunfante era 
do pragmatismo, da auto~satisfação das certezas mais ambíguas, senão apelar 
para a fé. Mas ê notório que o homem costuma se revoltar contra a certeza, 
nunca contra a esperança. 

A campanha da constituinte, partindo do princípro da redenção, susta, 
de um lado, a ação predatória do governismo e, de outro, o possível enfeitiça~ 
mente das oposições. Entra em debate, exclusivamente, o problema do poder, 
sua legitimídade, suas relações com os conflitos naturais da sociedade, suas 
políticas centradas no homem - desde o feijão a constituição. O sentimento 
de sobrevivência da pátria exaltada em sua simplicidade real, é o impulso ini
cial da campanha. Ainda que carregada de males e de carências profundas, a 
pátria espera vencer a adversidade, se para tanto soubermos dispor de nossa 
inteligência no sentido de cultivar e salvar o País, obrigação de todos que o 
Papa humanitariamente se permitiu reComendar aos brasileiros. E. essa postu
ra que confere à constituinte o caráter de assembléia da Nação e ao consti
tuinte o direito de falar em seu nome. Serão santos os constituintes? Provavel
mente não, mas os pecadores também amam a pátria, aciinà das ideologias e 
da própria Viâa, o que req-uer relações íntimas e vivas, espontâneas e soli
dárias, principalmente no momento em que prevalece o espirita de identidade 
coletiva. 

Ninguém desconhece que o governo, pela natureza do regime, alçou-se a 
um patamar de vaidade em que o narcisismo importa mais do que a banalida
de de administrar. Vive em estado de êxtase global, alimentando-se da pró
pria imagem. Como a constituinte ê um chamamento à realidade, recusa-se a 
considerâ-la. Todos. enfim, uns mais outros menos, sofremos desse mal, que 
às vezes é até uma fuga brilhante e impres-crutãvel. No fundo é um jogo de 
lantejoulas que só à distância impressiona. Mas o que nos deve impressionar 
é a pátria encertãda em sombras e que pela voz de um de seus maiores poetas, 
João Cabral de Melo Neto, fala que é necessário que os fios de sol nascidos 
do canto do galo se cruzem, "''para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá 
tecendo''. E o povo costuma respeitar a inspiração da pátria e dos poetas. 
Não é sem razão que na madrugada, não obstante a ronda feroz das raposas, 
há galos cantando, hã fios de luz se cruzando, há uma aurora de fé se es
boçando. 

A Constituinte é poesia'? Pois que seja, antes que a linguagem dos prag
máticos reduza este País ao silêncio irrecuperável dos que perdem a faculdade 
de amar. É próprio, também, da imaginação politica comentar de modo poé
tico, isto é, em clima de inspiração emotiva e afetiva, o clamor epopéico da 
revolta. A Constituinte se faz uma cruzada contra as trevas, todo o inferno de 
trevas onde triunfa a demonologia do arbítrio. Não é que a luz da constituiu~ 
te tenha o dom de multiplicar o feijão e os peixes, o salário e o emprego, a na
tureza das coisas e a lógica universal da crise. Ao menos nos- fornece os meios 
para equacionar os dramas, nos permite andar sabendo por onde anda, ver as 
feições reaiS das coisas, as características normais do tempo, das pessoas, do 
governo, do povo, do poder, enfim, nos permite usar a racionalidade como 
instrumemo de direção em lugar das apalpadelas do instinto em plena escuri
dão. Por isto é que os galos cantam acalentando o futuro, e com seu lírico ar
tezanato vão tecendo na madrugada os primeifos fios de luz de uma nova o r· 
dem constitucional. 

E a teia tênue do poeta cresce e se farâ manhã. Há momentos difíceis em 
que a sociedade, como o homem particular, não tem muito que procurar 
exemplos para imitar mas coragem imaginativa para criar. E em face da que
da dos padrões de desenvolvimento ditados pelo petróleo, mas razão existe 
para que o homem brasileiro se ocupe totalmente com o seu poder de gerar 
condições de vida às imensas populações que gritam de todos os lados do ter~ 
ritório náCional. A originalidade que se deve atribuir à campanha da consti
tuinte não estã em que ela surge sem rutura de poder, alegação vesga que não 
comporta discussão, mas de realizar-se prescindindo de convencionalmente 
se pôr de pé. Simplesmente é uma idéia que ergue a Nação, que dã condições 
ao Brasil de locomover·se com sua própria ansiedade de viver. E sabe o Brasil 
que essas tensões fortes, que essas inquietações desencontradas traduzem o 
indisfarçável perigo do desmoronamento da sociedade. E se é Preciso evitar a 
consumação dos males, que se ouse, com a constituinte, enfrentar consciente
mente o choque democrático dos antagonismos professoes e confessas, que o 
obscurantismo só faz estimular sem conjugar. Se é certo que a ação segue o 
pensamento, vamos pensar. (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Líder Senador Paulo Brossard. 

O SR. PA.ULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acaba a Casa de ouvir o formoso discur:oo do nobre Senador pelas Ala~ 
goas, Sr. Teotônio Vilela. 

Se amanhã eu estivesse nesta Casa, pois terei de ausentar~roe de Brasília, 
eu não ocuparia a tribuna neste momento para que o Senado continuasse a 
gozar da beleza do pronunciamento que acaba de ser feito. 

Mas me sinto no dever, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de algumas con
siderações fazer a respeito de um fato que se soma a outros fatoS relacionados 
com um dos episódios mais lamentáveis e mais infamantes ocorridos em nos
so País: o seqUestro, em território brasileiro, de dois uruguaios que se encon
travam na cidade de Pôrto Alegre. SeqUestro hoje notoriamente realizado por 
agentes do governo uruguaio que penetraram no território brasileiro e aqui 
agiram associados a policiais brasileiros. 

É contra esse crime, Sr. Presidente, que a Nação inteira pergunta quando 
o Governo vai defender a soberania nacional? Ou se vai permanecer cúmplice 
público desse crime. 

Há quase cem anos, alguma coisa parecida ocorreu na então Vila de 
Uruguaiana. Naquele tempo, Sr. Presidente, já disse uma vez aqui nesta Casa, 
era bem menor o Produto Interno Bruto do Brasil. Não havia comunicações 
telefônicas, mas o Gõverno do Brasil, tomando conhecimento do fato- não 
apenas o Governo do Brasil mas também o governo da Província do Rio 
Grande do Sul- afastou as autoridades brasileiras que haviam participado 
daquele ato de prisão, em território brasileiro, por autoridades argentinas, de 
dois argentinos. O Governo br~!leiro _exigiu a devolução daqueles homens 
que haviam sido capturados no Brasil~ Estã no relatório do Ministério do Es
trangeiro, Sr. Presidente. Já lembrei isto ao Senado, creio que mais de uma 
vez, procedendo, inclusive à leitura do relatório do Ministro de Estrangeiro, 
que era Paranaguâ. 

Pois bem, Sr. Presidente, hã alguns dias, ainda não transcorreram dois 
meses, passou pelo Brasil uma das autoridades, uma das pessoas, um dos uru~ 
guaios que aqUi esteve realizando, participando, do ato de seqUestro. Prestou 
um longo depoimento, inclusive perante a Ordem dos Advogados. Relatou, 
pormenorizadamente, como a operação foi feita. A grande imprensa do País 
- tenho aqui em mãos o Jornal do Brasil- de tudo deu ciência ao povo bra
sileiro. 

Alguma reação do Governo, Sr. Presidente? Nada! 
Esse depoimento não chegou a constituir uma novidade mas serviu, isto 

sim, para completar o conjunto de circunstâncias jâ conhecidas e que até en
tão tinha havido de parte de autoridades brasileiras o propósito de ocultar e 
de abafar. 

O depoimento do ex .. policial uruguaio serviu apenas para confirmar 
aquilo que já se sabia e complementar e enriquecer os pormenores daquela 
atuação delituosa realizada no Brasil por agentes uruguaios com a partici8 

pação de policiais brasileiros. 
Ocupei a tribuna desta Casa, Sr. Presidente, e diante dessas revelações 

perguntei se o Governo nada ia fazer. Disse que esperava poder vir à tribuna 
do Senado para elogiar o Governo do meu País, no momento em que ele es
tivesse cumprindo o seu dever, exigindo a devolução daqueles hoffiens que 
aqui foram seqüestrados e contrabandeados corno gado para o Uruguaíl 

Alguma coisa, Sr. Presidente? Nada! 
Onde estava o Itamarati, Sr. Presidente, nesse episódio? Calado, soli~ 

dário com o crime? Será que o titular do Itamarati não se lembra de um ante
cessor que se chamou Paranaguã? O que está acontecendo neste País em que 
crimes desta natureza são denunciados e não acontece nada! Nada! Nada! 

Então, a fronteira brasileira é invadida dessa forma e o Governo brasilei
ro não se sente melindrado, e não se sente ofendido, e não se sente no dever de 
exigir a reparação que o Direito Internacional aponta'? Esta indagação se faz, 
Sr. Presidente. 

Pois bem, depois da revelação deste depoimento, o Jornal do Brasil 
publica um editorial intitulado "Sinistro Silêncio", que começa assim: 

MINISTRO SlLf:NCIO 

O sol da evidência atravessa, hã muito tempo, as nuvens que se 
quis forjar em torno do episódio do seqUestro do casal Lilian Celi~ 
berti- Universindo Diaz em ~orto Alegre. A história possui agora 
toda a minúcia de detalhes que se costuma encontrar nas últimas pá .. 
ginas de um romance policial, ·quando o suspenSe deve dar lugar à 
lógica. Aos testemunhos dos jornalistas de Veja que surpreenderam 
o seqüestro em andamento, que viram Lilian Celiberti ainda em 
Porto Alegre, cercada pelos seus seqUestradores, veio somar~se o de~ 
poimento de um ex-integrante da grande mâquina de torturas em 
que se transformou o regime uruguaio. A multidão de fatos casa-se 
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com a perfeição que exclui desmentidos. Fantástico, no caso, ficou 
sendo apenas o inquérito da Polícia Federal segundo o qual o casal 
uruguaio teria cruzado voluntariamente a fronteira, por Bagé. Das 
três testemunhas ciue esse inquérito arrolou, éluasjá voltaram atrás. 
A terceira ê um cobrador de ônibus acusado de roubo de gado. 

Isto, Sr. Presidente, é um editorial não de uma folha desconhecida que se 
publique nos confins do Brasil, não é de um jornal cuja circulação seja mais 
ou menos clandestina, porque reduzida. Não. Isto é do Jornal do Brasil. Não 
preciso dizer mais nada. Um dos grandes jornais do Pafs. E uma coisa dessa 
estampada não no fundo de página mas no espaço nobre do jornal, que é o 
primeiro eDitorial, e não acontece nada? O que é isto, Sr. Presidente? 

Niio vou repetir aquela frase famosa: Hmas quepafs é este?" Vou pergun
tar: em que pafs estamos? Onde a moralidade pública, onde a moralidade do 
Go.verno? Onde, Sr. Presidente? Volto a perguntar: onde estâ o Itamarati de 
Rio Branco, para não dizer onde estã o Itamara).i de Paranaguâ? 

Estas coisas são praticadas e não acontece nada! Isto é espantoso! Então, 
o que se pode concluir é que há responsabilidades comuns nesse crime, é que 
há gente de lâ e de cá, de mãos dadas, nesse crime que enxovalha o nosso 
Pafs, caso contrário isso não poderia ficar assim, indiferente, como se o Go
verno tivesse uma sensibilidade de pedra. 

Pois bem, Sr. Presidente, ocupei a tribuna desta CãSa, clamei que alguma 
coisa fosse feita para que eu pudesse vir elogiar o Governo do meu País pelo 
fato de ter cumprido ~m dever. Já se pede ao Governo para que ele cumpra o 
dever, para que possa ser elogiado. E nada. 

Pois, Sr. Presidente, era disso que eu queria dar notícia à Casa, oficial
mente. Agora, Sr. Presidente, processo criminal movido por ação do Minis
tério Público contra alguns policiais do Rio Grande dq Sul encontrou sua 
conclusão, em primeira instância, com a sentença do Juiz de Direito Moacir 
Danilo Rodrigues. O Poder Judiciârio do meu Estado, em manifestação de 
primeiro grau, condenou os dois policiais pelo crime praticado, absolvendo 
um delegado por entender falta suficiente de provas, ainda que infundadas 
fossem as suspeitas, na linguagem da decisão. Quer isto dizer, Sr. Presidente, 
que já agora o falo do seqUestro estâ judicialmente reconhecido, declarado, 
na operação conjunta em que a polícia do Rio Grande do Sul se subordinou 
aos organismos de segurança do Uruguai para repetir passagem do editorial 
de O Estado de S. Paulo .. Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto acontece e não 
acontece nada! 

A Veja que tem dado ao 'assunto uma divulgação desde o primeiro mo
mento, até porque os jornalistas que acidentalmente tomaram conhecimento 
do seqiiestro, quando ele estava sendo processado, são dessa Revista, e eu os 
conheço. Um deles está hoje aqui, na sucursal de Brasfiia; é um homem hon
rado, um profissional sério. A Revista Veja_ não selse no último número ou 
no penúltimo número, sob o título .. Verdade Resgatada. Juiz condena poli
ciais que seqUestraram uruguaios", começou assim sua notícia, que ocupa 
três páginas: 

"Dezoito meses de mentiras, simulações e tentativas de acober
tamento dos policiais envolvidos no seqíiestro dos uruguaios Lilian 
Celíberti e Universindo Díaz, ocorrido em novembro de 1978, 
cafram na semana passada sob o peso da sentença do juiz Moacir 
Danilo Rodrigues, de Porto Alegre. 'Ele condenou os agentes poli
ciais Orandir Portassi Lucas, o ex-jogador de futebol .. Didi Pedala
da''. e João Augusto da Rosa. o "lrno" das corredores do DOPS 
ga(icho, a seis meses de prisão e mais dois anos de proibição para o 
exercício de atividade policial. Absolveu o delegado Pedro 
Seelí~, por falta de provas suficientes, mas consignõu qUe Contra ele 
existiam "fundadas suspeitas''. 

E da Revista Veja. Mais adiante alude ao fato de militares uruguaios, 
Leio: 

Militares uruguaios invadiram o território brasileiro para prati
car um seqUestro e os órgãos de segurança gaúchos, em vez de 
barrá-los, colaboraram com eles. 

Lembra, Sr. Presidente, que af a Polícia Federal chegou a dizer que, denH 
tro de 48 horas, tudo estaria esclarecido. Em menos de 24 horas, um com uniR 
cado oficial das Forças Conjuntas do Uruguai divulgou a fantasiosa versão 
de que Universindo e Lilian tinham sito detidos, quando entravam ilegalmenR 
te em território uruguaio. E a Polícia Federal - aí não é a do Estado, não; é 
a Polícia Federal- declara: por que duvidar da versão de um governo sobeR 
rano, de um pais amigo? Ninguém, Sr. Presidente, ninguém no Rio Grande in
teiro acreditou na seriedade do inquérito realizado pela Polícia Federal - aí 
11ão é estadual; é federal -realizado para confirmar a versão vinda de lã, seR 

gundo a qual os dois uruguaios, longe de terem sido seqUestrados, atravessa
ram a fronteira, lá, da minha terra, lã no Aceguã. 

E eu já disse aqui, uma vez, que só faltou dizer que eles passaram de 
mãos dadas e cantando La Cumparsita. Mas a Polícia Federal realizou um in
quérito para dizer isto: Não, nãó houve seqUestro; eles passaram livremente a 
f:(Qltteila pelo Aceguá e, lã ingressando, foram presos. 

Esta versão, mais do que desonesta, esta versão descarada, desrespeitosa 
à opinião pública, agora encontra, na sentença do Juiz da 39 Vara Criminal, a 
censura do Poder Judiciário. 

Se eu tivesse tempo, Sr. Presidente -V. Ex• me adverte, menos pelo ReR 
gimento do que pelo decurso normal do tempo da sessão, que devo encerrar 
-eu lembraria, Sr. Presidente, que um dos pOliciais, ou que a um dos poli
ciais chegou a ser feito ísSO, q-uase que tiina operação plástica, quer dizer, HaH 
via tido cortados os cabelos, para impedir a sua identificação. E as autorida
des policiais quiseram dizer que aquela era a cara do policial naquele momen
to. Mas, depois, apurou-se, por fOtografias da época, que ele usava cabelos 
compridos, e através de fotografia pôde ser identificado pelo jornalista. 
Quer dizer, a polícia só Cntróu nesteassuntó para ocultar, para encobrir, para 
proteger o crime, Sr. Presidente, proteger os criminOsos e encobrir o crime. 

Será necessário, Sr~- Presidente, dizer que a Polícia Federal chegou ao 
ponto de dizer, de afirmar, uma vez, que não houve seqUestro, houve desapa
recimento? Será preciso lembrar ao Senado as dores finais do Governador 
Guazzelli quando determinou a apuração dos fatos e foi desrespeitado e deso
bedecido pela policia? 

Pois bem, ·sr. Presidente, jã existe uma sentença de um Juiz de Dire"lto, 
condenando dois dos criminosos. Dir-se-ã que hã recurso para o Tribunal, e 
disto eu sei. 

Recurso também havia naquela decisão do Tribunal Regional do Traba
lho, no caso dos metalúrgicos. Não obstante, o Governo foi insuperável e 
inexcedível no respeito à decisão, embora não transitasse em julgado. 

Mas, o fato, Sr. Presidente, ê que a imprensa do País noticia circunstan~ 
cialmente o cifme e o Governo conti11.ua sjlente, omisso, intocado no seu exte-
rior. É por isso, Sr. Presidente, é por isso que hoje, mais do que ontem, o Go
verno é tão mal visto neste País e tarilanho é o descrédito em tudo quanto diz 
respeito ao Governo. Ê com profundo pesai que eu tenho que dizer isto, e que 
tenho que envolver, inclusive, o Itamaraty, que não estã procedendo à altura 
das suas gra?des tradições. Mas, ainda que me custe muito, ainda que me 
sangr~ o Coração, eu ainda hei de voltar a esta Tribuna, Sr. Presidente, por
que não posso assistir indiferente à perpetuação desse crime, assistindo ao si
lêncio conivente, criminoso, diante dele, do Governo do meu País. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROS
SARD EM SEU DISCURSO: 

A VITÓRIA DA AUTONOMIA JUDICIÁRIA 

O Estado de S. Paulo, 27-7-80 

Talvez ainda haja muito a investigar e indagar sobre o seqUestro dos uru~ 
guaios Lilian Celiberti eU niversindo Díaz, ocorrido em Porto Alegre há um 
ano e oito meses~ Mas o que estã fora de dúvida agora, ao ser conhecida a 
sentença do Juiz Moacir Danilo Rodrigues, da 3• Vara Criminal da capital 
gaúcha, é que o seqiiestro efetivamente existiU e se realizou como uma ope
ração conjunta em que a polícia do Rio Grande qo Sul se subordinou aos orR 
ganismos de segurança do Uruguai. Muito mais do que a condenação de dois 
policiais -que provadamente participaram do seqUestro, ou a absolvição de 
outros dois, é exatamente a comprovação do delito, que faz da sentença um 
documento fundamental para fixar as pautas da autonomia do Judiciário, 
nesta etapa em que a abertura ainda é um processo difuso, embora bem enca
minhado, na fixação dos rumos de nossa futura normalidade democrática. 

E isto porque, como toda a imprensa o divulgou, a decisão judiciâria 
sobre o seqüestro foi precedida de uma série de pressões encadeadas que, di
reta ou indiretamente, procuraram desfigurar a autoridade autônoma da Jus
tiça, que desafioU tempos ·duros e difíceis, é agora retomado em sua autentici
essencialmente um crime político. 

Estas mesmas pressões ou obstáculos fizeram, por exemplo, que o ex
Governador gaúcho Sinval Guazzelli visse frustrada a sua intenção de ''escla
recer tudo" e .. punir os culpados atê as últimas c.onseqilências", enquanto 
ainda estivesse no exercício daquele cargo. Nem mesmo a boa intenção e a 
autoridade do Chefe do Governo de um Estado de antiga e profunda tradição 
política foram suficientes para elucidar um problema que alcançou repercus
são internacional e que, nos últimos tempos, se constituiu numa das piores 
imagens do Brasil no Exterior. 
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A Justiça, assumindo agora a dignidade da sua autonomia, ao dar uma 
sentença, esclareceu sobretudo aquilo em que os atos de investigação admi
nistra~iva tinham falhado. A sentença de Porto Alegre, sob vârios aspectos, 
constitui um exemplo da perseverança do Poder Judiciário em manter-se fiel 
à sua dignidade soberana. 

Não foi a esmo que o Advogado Omar Ferri, o primeiro a d_~nunciar o 
seqüestro e a apontar as funestas conseqüências políticas que ele encerrava 
como 1:1m ato que enxovalhava a própria soberania da Nação, classificou a 
decisãd judicial como .. a espada da decência": cm verdade, o papel da Jus

, tiç·a, que desafiou tempos duros e dificeis, é agora retomado em sua autentici
dade tOtal, sinal talveZ de que os tempos atuais e os futuros poderão ser mais 
fáceis pu menos ásperos. 

E~sa sentença autônoma, que se sobrepôs às pressões e às ameaças, fez~se 
possível também porque a opinião pública foi informada, pari passu, de todas 
as peripécias do episódio, por meio da divulgação pela imprensa. Assim, a 
opinião pública participou até mesmo das investigações complementares, reaw 
lizadas, por exemplo, pela Ordem dos Advogados, para sanar as deficiências 
das indagações policiais. No esclarecimento dos aspectos principais do se~ 
qilestro ·dos uruguaios convergiam, pois, dois elementos básicos da democra~ 
cia: a liberdade de imprensa e a autonomia do Judiciârio. Uma não existe sem 
a outra. E ambas se completam como um obstâculo às eventuais tentativas de 
retorno a formas autoritârias de exercício de poder. 

Esta é a grande lição a extrair de tudo. 

Veja, 30-7-80 

VERDADE RESGATADA 

Juiz condena policiais que seqüestraram 
uruguaios atingindo, pela primeira vez desde 1964, a 

intocável comunidade de segurança do país 

Dezoito meses de mentiras, simulações e tentativas de acobertamento 
dos policiais envolvidos no seqüestro dos uruguaios Lilian Celibertti e Uniw 
versindo Díaz, ocorrido em novembro de 1978, caíram na _semana passada 
sob o peso da sentença do juiz Moacir Danilo Rodrigues, de Porto Alegre. 
Ele condenou os agentes policiais Orandir Portassi Lucas, o ex-jogador de fu
tebol "Di di P~dalada", e João Augusto da Rosa, o .. lrno" dos corredores do 
DOPS gaúcho, a seis meses de prisão e mais dois anos de proibição para o 
exercício de atividade policial. Absolveu o delegado Pedro Seelig por falta de 
provas suficientes, mas consignou que contra ele existiam "fundadas suspei~ 
tas". 
- Rodrigues, um ex~locutor de rãdio de 37 anos, gastou 44 pãginas para 
prolatar a primeira sentença, desde 1964 na qual a Justiça brasileira identifi~ 
ca, responsabiliza e condena funcionãrios que, a serviço da policia política, 
praticaram crimes-eontra as leis do Pais e os -direitos do homem. Nem I?idi 
Pêda.la:aã,'fiem Imo foram para a cadeia, beneficiados com sursis por não te-
rem antecedentes criminais. Poderão, até mesmo, continuar servindo ao 
DOPS fora dos limites de P9rto Alegre. 

Polícia sem crédito - A sentença do juiz Rodrigues expôs a mã conduta dos 
organismos policiais e do governo do Rio Grande do Sul bem como de diver
sos escalões federais que até a semana passada negavam até mesmo que o cri
me tivesse ocorrido. Militares uruguaios invadiram o território brasileiro 
para praticar um seqüestro e os órgãos de segurança gaúchos, em vez de 
varrã~los, colaboraram com eles. Dois jornalistas, Luís Cláudio Cunha, de 
Veja, eJ.B. Scalco, de Placar, atraídos por um telefonema anónimo, involun
tariamente testemunharam o seqüestro e a polícia de Porto Alegre preferiu 
dissimular a dar crédito às declaraÇões de pessoas comprovadamente idóneas. 

O delegado Edgar Fuques, coordenador da Polícia Federal da capital 
gaúcha, chegou mesmo a fingir preocupação diante de Cunha: "É um caso 
muito estranho". Cinco dias depois, no entanto, numa demonstração de que 
o aparelho policial do Rio Grande do Sul con_tinuava trabalhando com mais 
interesse em abafar o caso que em investigã-lo, o delegado Fuques previu: 
'7enho a impressão de que tudo será. esclarecido dentro de 48 horas". Em 
menos de 24 horas, um comunicado oficial das Forças Conjuntas do Uruguai 
divulgou a fantasiosa versão de que Universindo e Lilian tinham sido detidos 
quando entravam ilegalmente em território uruguaio. 

.. Por que duvidar da versão de um governo soberano de um país ami
go?", apressou~se a perguntar o coronel Moura Jardim, Secretário da Segu
rança do Estado. Cunha e Scalco duvidaram porque, além de terem testemu~ 
nhado o seqüestro, sabiam que o Uruguai seria o último país do mundo onde 
Univefsindo e Lilian- militantes do clandestino Partido da Vitória do Povo 
-tentariam entrar ilegalmente. Tanto que hoje os dois estão presos em Mon
tevidéu e sofrem torturas. Lilian, no ano passado, foi torturada para sorrir 
para uma fotografia distribuída à imprensa por seus carcereiros. O militar 

que a fotografou esteve recentemente no Brasil .e confessou tudo a dirigentes 
da OAB. Não conseguiu, Contudo, convencer as autoridades brasileiras. 

Àquela altura das diligências procedidas por Cunha e Scalco, a palavra 
oficial dos órgãos de segurança uruguaios e gaúchos não poderia mais mere
cer crédito de pessoas medianamente inteligentes. A perícia no apartamento 
onde Universindo e LHian foram presos, por exemplo, ainda não tiriha sido 
feita até então- e, depois, acabou sendo esquecida. A mãe de Lilian passou 
quatro dias eni Porto Alegre e não foi ouvida pela polícia. O delegado Fuques 
desculpou~se diante dos jornalistas por não ouvi-la "'porque aquela senhora 
anda muito nervosa". 

Falsas Testemunhas - Nervoso tambêm esteve, por muito tempo, o en
tão governador Sinval Guazzelli. Entre amigos, ele comentou diversas vezes 
que não tinha dúvida de que o seqiiestro fora cometido por policiais uru
guaios com a colaboração de agentes gaúchos. Em declarações aos jornais, 
porém, Guazzelli preferia dizer que desejava o esclarecimento do caso upor
que a honra de meu governo estâ em jogo". A honra revelou-se pouca e o go ... 
vernador passou o cargo a seu sucessor sem que sua polícia se dispusesse a 
dar a mínima colaboração nas investigações. 

Ainda em dezembro de 1978, por meio de fotografias antigas, os doisjor .. 
nalistas identificaram Didi Pedalada como um dos seqUestradores dos uru
guaios. Didi, naturalmente, negou e foi mandado por seus superiores para um 
descanso· num aprazível balneârio de Porto Alegre. A identificaÇão dei Didi 
não mereceu sequer maior realce no relatório preliminar sobre o caso entre .. 
gue, em janeiro de 1979, pela Secretaria da Segurança Pública ao governador 
Guazzelli. O relatório introduzia a apresentação de três pastas. A primeira 
reunia recortes de notícias de jornais. A segunda devassava o passado político 
de Universindo e Lilian. A terceira incluía as fichas do DOPS de Cunha e 
Scalco em que nada constava contra eles. Guazzelli, indignado, devolveu o 
relatório à Secretaria e pediu novas diligências. Depois, tranqílilizouwse. Afi
nal, dias antes, fora visitado no palácio pelo comandante do III Exército, Ge
neral Samuel Alves Correia, que lhe disse claramente: uGovernador, o senhor 
ainda não percebeu que a Revolução não deve contas a ninguém?". 

Não_devendo contas, diversos foram os funcionários dos corpos de segu
rança que se envolveram em fraudes, forjando documentos e testemunhas. 
Em fevereiro, por fotografias que lhe foram apresentadas por Cunha, o filho 
de Lilian, Camilo, de 7 anos, morando na casa dos avós em Montevidéu, re
conheceu o prédio onde ele, a mãe e a irmã Francesca, de 5 anos, estiveram 
presos por alguns dias em Porto Alegre: era a cinzenta sede da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado. O aparelho policial contra-atacou: o delegado 
Fuques, que repetidas vezes insinuara aos dOis jornalistas que ambos pode
riam ser processados por falso testemunho, concluiu o inquérito na Polícia 
Federal com uma pérola de mistificação: ••Não houve seqUestro, apenas um 
desaparecimento". O mesmo delegado antecipou o aparecimento de três tes
temunhas que teriam visto Lilian e Universindo ultrapassarem livremente a 
fronteira uruguaia. Das três, uma se arrependeu de mentir ainda em tempo e 
as outras duas serão denunciadas por mentir à Justiça, segundo a sentença do 
juiz Rodrigues. 

Comunidade intocável- Cunha e Scalco, em março do ano passado, gol~ 
pearam, mais uma v~. a trama de mentiras dos órgãos de segurança do Rio 
Grande do Sul em torno do caso. Eles descobriram a escrivã do DOPS gaú
cho, Faustina Elenira Severino que, segundo o menino Camilo, cuidara dele e 
de sua irmã Francesca no prédio da Secretaria da Segurança Pública. Essa 
pista, porém, desapareceu dois meses depois com a morte de Elenira. O corpo 
da escrivã, uma funcionária de pouco relevo no DOPS, foi cerimoniosamente 
velado pelo novo comandante do III Exército, General Antônio Bandeira, 
pelo governador Amaral de Souza, por deputados estaduais do PDS e por po
liciais que exibiam suas armas e ameaçavam jornalistas. 

Escondido numa praia distante de Porto Alegre, o seqüestrador Irno de
pilou metade da cabeça, deixou crescer uma espessa barba e equipou~se de 6~ 
culos. Quando se apresentou à Justiça, estava muito diferente do seqílestra~ 
dor que Cunha e Scalco surpreenderam guardando os uruguaios. lrno exibiu 
como prova de que aquela era sua fisionomia no_ dia do seqUestro uma falsa 
carteira de identidade que lhe foi dada pela Polícia. Uma outra fotografia do 
policial, descoberta pelos jornalistas, fez a farsa desabar. Nela, Irno aparece 
com uma cabeleira que lhe desce até os ombros. Há ~ois meses, finalmente o 
promotor Dirceu Pinto, que cuidou do caso durante todo esse tempo, encon
trou uma fotografia de lrno batida em meados de 1978: ele era de fato, um 
dos seqUestradores. 

A sentença dada pelo juiz Rodrigues na tarde da última segunda~ feira é 
uma prova, apesar da condenação de lrno e de Didi Pedalada, de que a comu
nidade de segurança, mesmo alcançada pela Justiça, ainda dispõe de sólida e 
temível autonomia. Irno e Didi não agiram sós. Ao longo dos dezoito meses 
em que se arrastou o caso do seqüestro, os dois tiveram toda a cobertura do 
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aparelho policial do Rio Grande do Sul, e de dois governadores. Foram con
denados mas não serão abandonados pelos amigos e p~los mandantes a res-
peito dos quais silenciaram. - - - - --:---

Uma nova safra de juízes independentes 

A sentença proferida na semana passada pelo juiz gaúcho Moacir Danilo 
Rodrigues. 37 anos, é pioneira: pela primeira ve~ policiais ligados à até agora 
indevassâvel comunidade de segurança e informações- foram alcançados pelas 
mãos da Justiça. Mas não é o primeiro marco na luta sustentada por alguns 
juízes decididos a proclamar a independência do Poder Judiciârio. Em ou
tubro de 1978, o juiz paulista Mârcio José de Moraes, então com 32 anos, res
ponsabilizou a União pela prisão e morte do jornalista Vladimir Herzog, cujo 
corpo fora encontrado três anos antes no DOI-CODI do II Exército, em São 
Paulo. A sentença do juiz Moraes foi, provavelmente, o primeiro grito de in
dependência do Judiciârio audível em todo o pais. 

Outros juizes, quase sempre jovens, percorreriam sem inibição a trilha 
aberta pelo magistrado paulista. 

Encarregado do processo contra os policiais envolvidos na prisão e mor
te do servente Aézio da Silva Fonseca, o juiz Álvaro Mayrink da Costa, 42 
anos, titular da 7• V ara Criminal carioca, não se intimidou com as pressões de 
policiais que, entre outroS desafios, espalharam o número do telefone da resi
dência de Mayrink por todas as delegacias distritaiS da cidade- com a ins
trução de que ele deveria ser fornecido a qualquer pessoa que quisesse apre
sentar queixas. Mayrink condenou sete dos doze acusados cm outubro do 
ano passado. __ _ 

Em junho deste ano, a foto de um jovem alto e magro com um revólver 
na mão ganhou a primeira página dos jornais. Era o jui~ Carlos David Santos 
Aarão Reis, 38 anos, obrigado a se armar para que fosse respeitada sua deci~ 
são de suspender a demolição do antigo prêdio da União Nacional dos Estu
dantes (UNE), na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. O paulista Moraes 
e os cariocas Mayrink e Aarão Reis produziram sentenças que, apesar de cau
sarem estupefação. nada têm de extravagante: eles se limitaram a cumprir a 
lei- retomando uma rotina a que os próprios juizes se haviam desacostuma
do desde que o pafs submergiu nas ondas do Al~5. Na virada deste século, os 
juízes dessa nova geração, sentados nas cadeiras do Supremo Tribunal Fede
ral, deverão ditar o comportamento da Justiça no país. 

SINISTRO SIL~NCIO 

Jornal do Brasil, 30-6-80 

O sol da evidência atravessa, hâ muito tempo, as nuvens que se quis for
jar em tomo do episódio do seqUestro do casal Lilian Caliberti -
Universindo Diaz em Porto Alegre. A história possui agora toda a minúcia de 
detalhes que se costuma encontrar nas últimas páginas de um romance poli
cial, quando o suspense deve dar lugar à lógica. Aos testemunhos dosjorna
Iistas de Veja que surpreenderam o seqUestro em andamento, que viram Li
~ian Celiberti ainda em Porto Alegre, cercada pelos seus seqUestradores, veio 
somar-se o depoimento de um exMintegrante da grande máquina de torturas 
em que se transformou o regime uruguaio. A multidão de fatos casa:-se com a 
perfeição que exclui desmentidos. Fantástico, no caso, fiCOu Serido apenas o 
inquérito da Polícia Federal segundo o qual o· casal uruguaio teria cruzado 
voluntariamente a fronteira, Por Bagé. Das três testemunhas que esse inquéri
to arrolou, duas jã voltaram atrás. A terceira é um cobrador de ônibus a_cusa
do de roubo de gado. 

A lógica, entretanto, pode não ser suficiente quando há vontades con
trárias a ela. Galileu ia perdendo a cabeça por querer provar que a Terra gira~ 
va ao redor do Sol. Em carta a um amigo pessoal e Deputado pelo PDS no 
Rio Grande do Sul, o ex~Governador Sinval Guazzelli relatou o seu esforço 
para que se tentasse descobrir a verdade. Embora o Governador considerasse 
.. ponto de honra" o esclarecimento dos fatos, a Polícia Civil chegou de mãos 
vazias ao fim da primeira sindicância; estava apurando, afinal, acusações di
rigidas contra colegas de trabalho. O Governador alterou, então, a compo
sição do Conselho Superior de Policia (órgão que cuida das sindicãncias), fa
zendo com que passassem a integrã-lo um representante do Ministério Públi
co e um consultor jurídico do Estado, "com a preocupação de que o órgão 
não funcionasse apenas com integrantes da própria policia". A nova sindi
cância incluía a tomada do depoimento dos jornalistas de Veja, Luiz Cláudio 
Cunha e J. B. Scalco, e a apreciação do relatório da comissão especial da 
OAB gaúcha que se deslocara ·ate~Montevidéu. Mas por maioria de votos, 
vencidos o promotor e o consultor jurídico, o Conselho concluiu pelo arqui
vamento da matéria por falta de provas. Conclusão que o Governador não 
aceitou, encaminhando a sindicância ao Ministério Público, que ofereceu de
núncia contra os indiciados. 

O processo caminha, e aproxima-se do fun. Fazer justiça, no caso, é a ú
nica forma de apressar· a extirpação de tumores que podem infectar todo o 
tecidO da sociedade. Esta ablação é necessária, no caso brasileiro. como defe
sa da nova ordem jurídica que reina no Pafs desde a extinção do AI-5. A par· 
ticipação de policiais brasileiros neste sinistro episódio, dadas as condições 
então vigentes, não é seilão coriseqüência das solidariedades espúrias que se 
podem formar à margem e à revelia da lei. Se dois regimes estão supostamen
te de acordo quanto aos seus objetivos, e se esses objetivos não estão, todos, 
balizados por uma ordem jurídica, a cumplicidade dos subalternos pode ir 
até além das intenções dos superiores. Ê neste sentido que o pior de uma dita
dura termina por ser o policial do bairro, que livre de outra lei que não seja a 
de misteriosas uordens superiores", transforma .. se no juiz da vida e da integri
dade do cidadão comum. 

Pelo depoimento do policial uruguaio que revelou em detalhes a uopera~ 
ción Zapato Roto", sabe-se que o extermínio era o destino marcado para os 
seqUestradores depois que tivessem revelado, sob tortura, o que podiam reve~ 
lar. A existência de uma imprensa livre, ventilando o caso desde o início, sal
vou, ao que tudo indica, essas duas vidas, como terá salvo muitas outras. A 
imprensa livre e o regime da lei evitam que uma sociedade se torne opressiva, 
e são remédios eficazes para sua regeneração. 

No Uruguai de hoje~ entretanto, não há imprensa livre e não há regime 
da lei. Regimes desta natureza tornam-se indefensáveis. Neles podem ser co
metidos todos os crimes: o silêncio protege os criminosos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao· 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seg~intc discttrso.) 
- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

A construção da Rodovia BR-020 vem-se arrastando de forma inexpli
cavelmente lenta, numa subestimação inqualificável de sua importância como 
artéria de integração nacional. 

Projetada há vários anos, as suas obras têm _sofrido paralizações conti
nuadas, à falta de recursos que possibilitem a aceleração desejada pelos que 
dela diretamente se beneficiarão. 

Em 1978, formulei apelo ao eritão Ministro Dirceu Nogueira, no sentido 
de que oferecesse os recursos necessários à intensificação dos trabalhos, se
cundando solicitação da Assembléia Legislativa dos Estados do Ceará e do 
Piauí. 

O Senador Helvídio Nunes, pertencente à bancada da então ARENA, 
solidarizou-se coin a minha iniciativa, ressaltando a significação social e eco
nomia daquela estrada~ que encurtará a distância entre Brasflia e aquelas 
duas Unidades da Federação. 

Ainda recentemente, a Folha de Brasília, que aqui se edita, defendeu a 
construção da BROZO, fazendo-o através do seguinte e oportuno editorial: 

"Em. sua caminhada para o Oeste, tendo como ponto de apoio 
a nova capital da República, Juscelino interligou o país de norte a 
sul, cortando regiões que antes não conheciam uma única rodovia. 
Surgiu, então, a Fortaleza-Brasflia, com 1.909 quilômetros de exten
são, cujas obras tiveram início hã cerca de 23 anos. Mas, lamenta
velmente, atê hoje essa estrada, que é vital para o Brasil, não foi 
concluída. Milhões de cruzeiros já foram gastos, enquanto os traba
lhos de pavimentação se arrastam a passos de tartaruga. E, no en~ 
tanto, o país vem tomando um prejuízo incalculável. todos os dias, 
com a queima de petróleo. que seria economizado. caso a Fortaleza
Brasília (ou BR-020)já estiveSse pronta. Quantos carros são obriga
dos a trafegar pela Rio-Bahia, rumo a Fortaleza, Salvador, Teresi
na e outras cidades, simplesmente porque a BR-020 continua à es
pera de uma esteira de asfalto, num percurso, que não vai além de 
340 quilômetros. Esses mesmos veículos encurtariam a distância de 
seu trajeto em, aproximadamente, 1.000 quilômetros, caso a 
Fortaleza-Brasfiia não estivesse cortada por trechos esburacados e 
poeirentos. -

Partindo de Brasília, a BR-{120 corta o norte do Goiãs e entra 
na Bahia, onde atravessa os municípios de São Desidério, Barreiras 
(hoje uma importante e próspera. cidade), Riachão das Neves, Santa 
Rita de Cássia, pa!a~·em Seguida, entrar no Piauí, indo- quase em 
linha reta até a cidade de Picos, e, em seguida, para Fortaleza. Em 
Barreiras, a BR-020 vai encontrar mais duas rodovias muito im
portantes: a BR-135 (feresina-Montes Claros) e a BR-224, que 
tem o seu ponto final em Salvador. 

No trecho entre Barreiras e Brasília, faltam apenas 140 quilô~ 
metros de asfalto, mas não hã previsões exatas, que assegurem a 
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data de sua conclusão. Os _trabalhos de pavimentação (por sinal, 
muito bem feitos) estão sob o controle dq_49 Batalhão de Engenha
ria e Construção do Exército. No ritmo em que se encontram as 
obras, só_ daqui a dois ou três anos estará concluído o referido tre
cho. Há quem afirme que o problema é de falta de verbas, mas não 
está excluída a hipótese de que outras razões, ainda não do conheci
mento público, determinem essa morosidade. É justo assinalar~se 
que há oito anos se arrasta a pavimentação, que ligará Brasflia a 
Barreiras, cobrindo 630 quilômetros de est~ada. 

Certamente, o Presidente João Baptista Figueiredo não ficará 
indiferente aó problema, bem como o seu Ministro dos Transportes, 
pois ambos devem e estão interessados em evitar a evasão de divisas, 
de que os gastos com a importação de petróleo são uma constante 
sangria." 

Sr. Presidente: 
Os argumentos expendidos pelo editorialista são irrefutáveis e dem_ons~ 

tram, à sociedade, a urgência em que se deve situar a construção da BR·020. 
Ao Ministro Eliseu Rezende e ao próprio Presidente João Figueiredo di~ 

rijo novo apelo, na expectativa de que assegurem os recursos reclamados para 
a Fortaleza-Brasília, até aqui minguados e insuficientes, em que pese da ex· 
traordinâfiatelevância do empreendimento. (Muito_~_emt) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Epílogo de Campos, ex-Governador e ex-Deputado pelo Estado do Pa
rá, foi homenageado nesta Casa através da palavra do Senador Dirceu Car
doso, â qual se associaram várias vozes, inclusive a do Presidente da Mesa na 
oportunidade, Senador Nilo Coelho. 

Justo preito a esse homem público que, embora incompreendido tempo
rariamente, soube se manter altaneiro como a Bertholletia Excelsa- a casta
nheira- sem discutir as razões do ato que atingiu a sua pessoa. Epilogo de 
Campos é um dos nomes conhecidos na Amazônia, pela sua cultura, pelo seu 
dinamismo e pelo seu amor à área. 

Liberto moral e politicamente, ele me dizia que nunca alimentou rancor 
e que seu coração continua pulsando com a mesma sensibilidade de sempre 
pela Pátria e pelos seus patrícios. 

Homem voltado para a problemática educacional do Pais, soube manter 
manífico desempenho também nesse setor, ajudando o Brasil sem esquecer a 
Amazônia, de onde é originário. 

Epilogo de Campos descende de tradicional famflia de desbravadores. 
Seu avô, Hermínio Rodrigues Pessoa, no século passado, enfrentando odes· 
conhecido, foi ao Acre e com sua bravura penetrou o laco, ajudando a 
povoá-lo. Seu pai, ·o Dr. Francisco Gonçalves Campos, foi juiz municipal, 
promotor e finalmente juiz de Direito nas comarcas de Sena Madureitta, Por
to Acre e Rio Branco; e a sua cultura jurídica, associada à sua probidade, 
contribuíram para torná~lo credor da confiança de seus concidadãos. Costu~ 
mava dizer que seu grande orgulho era nunca ter suas sentenças reformadas 
pelos tribunais. E Epfiogo de Campos soube herdar, como seu irmão Hermi~ 
nio (ambos médicos), essa honra paterna. 

Lembro~ me- e o momento é oportuno para lembrar até como reconhe~ 
cimento....:.. -que o então Deputado Epflogo de Campos participou, na qualida~ 
de de Relator da Receita da União, quando o Acre foi elevado à categoria de 
Estado, contribuindo, com seu parecer, em prol daquela unidade que dava 
seus primeiros passos. 

Epílogo de Campos, pelo seu dinamismo, competência e tato diplomãti~ 
co, atuou - e com êxito - não apenas em favor da região amazónica, mas 
em favor de todo o Brasil, também como Diretor do Ensino Superior do Mi· 
nistério da Educação e Cultura. 

Não poderia excluir-me das homenagens prestadas ao Dr. Epílogo de 
Campos porque, estou certo, reingressando na política ainda mais amadure
cido, desempenhará com mais vigor as tarefas que lhe forem cometidas. 
(Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Nada mais havendo que 
tratar, vo_u encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 59, de 1980 (apre~ 
sentado pela ComisSão de Economia como _conclusão de seu Parecer n'i' 511, 

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
Cr$ 1.738.247.416.64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o'i' 513, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil Cruzei· 
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 61, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no· 
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 518, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno linico, do Projeto de Resolução n9 63, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 

·em Cr$ 214.4_00.000~00 (duzentos e quatoru milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1980, da Comissão 
-'-- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin· 
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidaw 
da, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da Comissão 
~ de Constituição e J ustlça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 65, de 1980 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
CrS 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e 
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão 
- de Co~titulção e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitqra do Município de São Paulo, a realizar ope-
ração de emprêstimo externo~ no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta mi;,. 
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Sexta-feira 8 3495 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Pat'ecer n9 527, 
de 1980), que autoriza o Goverrio do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça' pela constitucionalidade c juridicidade. 

-10-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
"declaração de Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência N acio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada cm 22 de maio de 1980. 

-11-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n• 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
19; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Tra
balho - aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943 - e dá 
outras providências. 

-12-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o seguro de aci
dentes do trabalho, a cargo do !NPS, ao empregado doméstico., modificando 
a Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e deter
mina outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 402, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1980 
(n9 250/79, na Casa de origem), que não permite dirigir motocicletas, moto· 
netas e similares sem o uso de capacetes de segurança, introduihldo alteração 
no art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 
1966, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 474, de 1980, da Comissão 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LErTE CHAVES 
NA SESSÃO DE 6-8-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, num desastre cm Londrina morreram nove pessoas e quinze fica
ram feridas. Um caminhão que transportava, entre Londrina e Bela Vista do 
Paraíso, cerca de 43 bóia,s..frias chocou-se com outro que conduzia ferragens. 
Em decorrência, morreram nove e quinze ficaram feridos. É triste dizer que 
esses nove morreram transfixados pelas próprias ferramentas. O jornal O Es
tado de S. Paulo do dia 6, noticiou este trâgico acidente dizendo: "Mui
tos foram transpassados pelas enxadas e foices que conduziam. O motorista 
fazia este percurso em 2 horas mas, nesse dia, resolveu fazer em 1 hora e 30 
minutosn. O jornal diz mais, transcrevendo palavras de um funcionário do 
Ministério do Trabalho, que esses acidentes são muito comul!s na. região. 

Sempre que falo em bóia-fria lembro do primeiro diseurso que fiz ftesta 
Casa, referindo-me a essa força de ttabalho itinerante e :;upcr.,.plorada que 
perambula pelos quatro cantos de nosso Pais. No Congresso, ele foi usado 
pela primeira vez por mim e com muita preocupação porque assisti à sua che· 
gada no Paranã onde não existiam antes. Tudo começou a partir de 64 com o 
aprofundamento da concentração da terra e com a opção de capitalizar a 
agricultura visando o mercado externo. Durante minha campanha, no início 
dos anos 70, fiz muitas referências a acidentes iguais com Caminhões cheios de 
crianças, de mães e de pobres homens que eram escolhidos, às S horas da ma
nhã, colocados em caminhões que partiam superlotados para levâ-los ao tra
balho se é que podemos chamar esse tipo de atividade "de trabalho". Nessas 
useleções" da madrugada era muito comum ouvir os encarregados dizerem: 

.. Você aí; você aí!" "E aí uma senhora dizia!"- Mas, eu preciso trabalhar, 
eu tenho filho~ ... uNão; você não vai porque você está grávida c tem filhos pe
quenos". -Quer dizer, aquela coisa miserável; ter de implorar para ser esco
lhida para cumprir uma tarefa subumana. Não ter sequer o direito a um tra
balho decente. 

Sr. Presidente, quando me elegi continuei com os d, ·cursos que chega
ram aos ouvidos do Presidente Gcisel, na época, e ele atê respondeu através 
da Liderança de então, exercida pelo Senador Virgílio Távora. Houve pro· 
messa de que o problema seria resolvido. Entretanto, os dias, os meses e os 
anos passaram e nenhuma providência foi toinada a não ser a criação deMDl 
simulado de cooperativas cm algumas cidades do interiOr de São Paulo e a 
o•rigatoriedade transitória .Qe que os ca.rnú:J.hõ.es fossem cobertos com lona,. 
como se isso evitasse a incidência de acidentes. Descobriu-se, anos depois, 
que (ra apenas para tirar de vista o drama estrutural e chocante de· milhares 
de pessoas naquele.. sistema de servidãn. 

Assim, coisa alguma foi feita; 
O Senado, por outro lado, não Consegue fazer nada e não consegue, por

que a Constituição não permite que se faça nada. Qualquer projeto que impli· 
que custos sociais não pode ter tramitação nesta Casa. Poderia, através de 
uma mudanÇa~ constitucional pela qual se viabilizasse um processo sério de.re
forma agrãria ou de colonização respaldada acima de tudo nos direitos huM 
manos. Dessa maneira, nunca temos condições ou autonomia para aprovar 
um projeto desse. 

Quero que os bóiasMfrias do meu Estado saibam do seguinte: o Senado, o 
Congresso nunca ficou indiferente a este problema, mas o Congresso não 
pode fazer nada a respeito. A única coisa que podemos fazer hoje, Sr. PresiM 
dente, é rezar, neste plenário, um Pai-nosso pela alma dos que morreram; 
pela aima dessa mãe no nono mês de gravidez cujo filho nasceu pelo próprio 
orificio feito pela enxada que carregava no momento do acidente. O que o 
Congresso Nacional pode fazer, portanto, é rezar este Pai-nosso: Pai-nosso 
que estais no céu, santificado seja o V osso nolll:e ... 

Sr. Presidente, esse drama é chocante. Isso nunca poderia acontecer num 
país socialista. Já pensaram se houvesse uma fotografia mostrando um pais 
socialista com um quadro dessa natureza? O que é que não diriam os candida
tos à sucessão da cadeira de Pena Boto na Academia do Reacionarismo Na
cional? Entretanto, quadros como este são comuns em nosso País e é depi'i· 
mente. São acontecimentos por demais chocantes, atentarórios à condição 
humana. 

Registro este fato e transcrevo a nota, porque aqui estão os nomes desses 
infelizes, as idades, aS pro.fissões e as contingências em que se deram os fatos. 

O Sr •. Lazaro Bar'boza (PMDB- GO)- Permite V. Ex• uma rãpida in
tertrel)tão?. 

O SR. LEITE·CHAYES (PTB....; 11~) ~Com muito. prazer. 

O Sr. Lázaro Barboia (PMDB - GQ} - Nobre Senador, apenas para 
lembrar a V. Ex• que apresentei à consid«ação do Senado um modesto proje
to de lei incluindo o chamado. bóia-fria, o trabalhador rural, sem terra, o 
braço alugado, no Plano Nacional de Alimentação. O projeto, como sabe V. 
~x•, acabou sepultado pela ~i v a _da_ inconstitucionalidade. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- E como o de V. Ex•, houve di
versos outros esforços isolados, dos partidos da Oposição. Mas todo mundo 
sabe que essa uRevolilção" foi feita para aumentar os privilégios e incentivar 
a servidão. No que se refere ao setor agrârio, só uma reforma agrária séria c 
uma colonização racional, seriam c~pazes de resolver o problema cruciante 
do desemprego e do subemprego no campo, acabando··assim com o ·regime de 
scmi-escravidão a que estão submetidos milhões de bóias-frias. 

Atê o Presidente da República, recentemente no Nordeste, cm Mossoro, 
num discurso, falou cm reforma agrária. Nada se farâ neste PWs, em definiti
vo, sem que haja uma reforma agrária. País de amplas terras férteis, mas que 
continuam concentradas cm mãos de alguns privilegiados. Pela primeira vez 
o Presidente falou sobre este assunto. Espero que suas intenções se transforM 
mem Cfl1 realidade. Se há um tema que antecede a discussão da Constituinte é 
este. 

A Constituinte apenas coilcederã direitos abstra~os, definições abstra
tas de situações jurídicas, mas não terã o condão de viabilizar a reforma 
agrãria que nosso País necessita. 

Apesar de tudo acho que as Oposições têm um ponto para onde voltar as 
suas vistas se desejam resolver problemas como esse. Devemos esperar que o 
Presidente cumpra sua palavra e dê um passo nesta luta pela reforma agrâria 
e, sobretudo, pela colonização racional das terras brasileiras, com o aprovei
tamento da mão-de-obra tangida dos campos e que ao longo dos anos outra 
coisa não fizeram senão trabalhar a terra em condições subumanas. t necesM 
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sârio acabar com o drama desses homens nos caminhões andando 100 quiló
metros todo dia para morrerem ultrapassados e transfixados pelas próprias 
enxadas, seus instrumentos de trabalho. 

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

TERMO ADITIVO N• I AO CONVÊNIO FIRMADO EM 19 DE 
JULHO DE 1979 ENTRE O SENADO FEDERAL 

E A UNIVERSIDADE DE BRASlLIA PARA INDEXAÇÃO 
DE NORMAS JURlDICAS 

O Senado Federal, neste ato representado por seu Presidente, Senador 
Luiz Viana Filho, e daqui por diante denominado simplesmente SENADO, e 
a Fundação Universidade de Brasília, neste ato representada por seu Presi
dente, O Reitor José Carlos de Almeida Azevedo, e daqui por diante denomi
nada simplesmente UnB, celebram e preSente Termo Aditivo ao Convênio 
firmado em 19 de julho de 1979, mediante as Cláusulas e condições seguintes. 

Cláusula Primeira- Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1980 o con
vênio ·a que se refere este Termo Aditivo. 

Cláusula Segunda- O Senado Federal repassarâ à UnB a importância 
de Cr$ 1.482.040,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil e quarenta 
cruzeiros) para fazer face às despesas de conclusão dos trabalhos de inde
xação de normas jurídicas, 

Cláusula Terceira - Os recursos a que se refere este Termo Aditivo fo
ram empenhados sob o n• 01490(80, em 18 de julho de 1980, no valor de 
CrS 1.482.040,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dols mil e quarenta 
cruzeiros). 

Parágrafo úni'co- Os recursos serão repassados em duas parcelas: a pri
meira, de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), após a publicação deste 
Termo Aditivo; e a segunda, de CrS: 782.040,00 (setecentos e oitenta e dois mil 
e quarenta cruzeiros), no mês de outubro do corrente ano, conforme o Plano 
de Aplicação aprovado. 

Cláusul~ Quarta - Ficam mantidas as demais Clâusulas e condições es
tabelecidas no Convênio original e não alteradas por este Termo Aditivo. 

Estando assim ajustadas, as partes convenentes firmam o presente ins
trumento, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante in
dicadas. -Senador Luiz Viana Filho, Presidente do Senado Federal - Pro
fessor José Carlos de Almeida Azevedo, Reitor dà Universidade de Brasflia. 

Testemunha: Francisco Paes Landim. 

PLANO DE APLICAÇÃO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO 
CON"/tNIO FIRMADO ENTRE O SENADO FEDERAL E A UNB 

PARA INDEXAÇÃO DE NORMAS JURIDICAS 
Despesas previstas para o penudo de 

agosto a dezernbro/1980 
1 -Bolsista, 

Aluno de Graduação 
08 Bolsistas, durante cinco meses, 
a Cr$ 9.526,00 por mês 

2- Pessoal de Nivel Supen'or 
Pagos cjrecibo 
06 Técnicos, durante cinco meses, 
a Cr$ 24.600,00 por mês 

3 - Administrador do Convênio 
Ol Administrador, durante cinco 
meses, a Cr$ 24.60_0,00 por mês 

4- Encargos Sociais -l!IPAS 
5 - Despesas a Programar 

Total ...••••..•.......•....••.......••....• 

Cr$ 381.040,00 

Cr$ 738.000,00 

Cr$123.000,00 
Cr$ 90.000,00 

Crl/50.000.00 
Cr$ 1.482.040,00 

Obs. .E mantida a mesma for~ de trabalho estabelecida no convrnio Qrls!md corrisf.da a remu~:~cra~o com b!Uena, 
alterações dos fndi~e!! !:tlarials. ~ 

INSTITUTO DE PREV!Df:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

Ata da Reunião Ordinária, realizada em 18 de junho de 1980 

Ás dezesseis horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta, 
ç9m a presenç~ do S~nhor Senador Nelson Carneiro,. e.d.os-Senbores.IXpu
tados Hugo ~apoleão, Aldo· Fi@Uldes, Maurício Fruet, Furtado Leite e Raw 
Bernardo, sob a presidência do Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o 
Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas a fim de 
tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor 
Presidente inicia os trabalhos dando a palavra ao Conselheiro DeP,utado 
Aldo Fagundes que relata parecer favorãvel à concessão de pensão a Walter 
Evaristo dos Santos, aprOvado por unanimidade. A seguir o Conselheiro Se
nador Nelson Car_neiro expõe seu parecer pela divisão da pensão entre as re~ 
querentes Yolanda Barbosa e Joaquina Bastos de Brito, respectivamente, ir~ 
mà e companheira de pensionista deste Órgão, decidindo o Conselho pela 
aprovação do parecer. Dando prosseguimento o Conselheiro Deputado 
Hugo Napoleão relata pare<er favorável à decisão proferida pelo .Qmselho 
Deliberativo em quinze de abrH de mil novecentos e oitenta, ratificando o cri
tério de a dotar a divisão da pensão concedida pelo IPC entre a viúva, Maria 
do Perpétuo Socorro Sampaio Azevedo, e a companheira, Dilva Maria de 
Moraes, do ex-parlamentar falecido, Amâncio de Azevedo, decisão esta, da 
qual havia recorrido a viúva. Colocado em votação, é aprovado por unanimi
dade. O Conselheiro Deputado Raul Bernardo relata parecer, pelo indeferi~ 
mento, ao requerimento de ingresso no IPC por parte de Elza Jagerfeld de 
Barros e L:yzete de Almeida Castro, que é aprovado unanimemente. São 
aprovados ainda os processos de concessão de pensão a Carlos Torres PereiM 
ra, Miguel Teixeira Soares Filho, Mãrio Teles, Nair Gagliardi F. de Lima, 
Antonia G. de Mello e Silva, Aracy Musa Pessoa, Jayme Correa de Sá, Mil
ton Marques, Genny X. Marques, Gilberto de Oliveira Coutinho. O Conse
lho Deliberativo vota pelo deferimento aos pedidos de reconsideração de de
cisão do Conselho feitos pelos Deputados Vasco Azevedo Neto e Ary Rodri
gues Alcântara e o de pagamento de parte das contribuições devidas pelo exM 
Deputado N adyr Rossetti. A seguir, o Presidente procede à distribuição do 
prOcesso de concessão de auxílio-doença a Dulce A. Vasconcelos, e devo
lução do processo de Romeu de Campos Vergai que trata de alteração de tipo 
de pensão que se encontrava em exigência, ao Conselheiro Deputado Dario 
Tavares. OS Senhores Conselheiros assinam o parecer do Conselho Delibera
tivo aprovando o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Receita e Des
pesas reterentes ao período de primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta a 
trinta e um de maio de mil novecentos e oítenta, e ainda, o Demonstrativo da Re
ceita e Despesa do mês de maio de mil novecentos e oitenta. Nada mais havendo a 
tratar, às dezessete horas e quinze minutos foi encerrada a reunião. E, para cons
tar, eu, Mariza Barbosa de A.S. Ferreira, Secretária, lavrei a presente ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.- Deputado Bento 
Gonçalves Filho, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

Parecer do Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da CompetênCia estabeiecldã. pelo art. 15, item d, da Lei n11 4.284, 
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimo
nial e o DemçriStratívo-da Receita e Despesa~ referentes ao periodo de 19-1 ~8Õ 
a 31-5-80, e Demonstrativo da Receita e Despesa do mês de maio de 1980, é 
de parecer que os mesmos se encontra~ corretos e etn boa ordem, satisfazen
do assim as exigências legais. 

Brasília, 18.-de junho de 1980.- Deputado A/do Fagundes: Conselheiro 
- Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro - Deputado Mauricio Fruet, 
Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro. 
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Agosto de 1980 

INSTITUTO DE PREVIDRNCIA DOS CONGRESSJ,STAS 

Parecer do Conselho Deliberativo 

a 30.4-80, e Demonstrativo da Receita e Despesa do mês de abril de 1980, é de 
parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo 
assim as exigências legais. 

O Conselho Deliberativo rio Instituto de Previdência dos Congres;;istas, 
nos termos da Competência estabelecida pelo art. 15, item d da Lei n9 4.284, 
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimo
nial e o Demonstrativo da Receita e Despesas referentes ao período de 19-l-80 

Brasília(DF), 28 de maio de 1980, - Depu~do Mauricio Fruet, Consc· 
lheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado Hugo Napo
leão, Conselheiro- Senador Passos Pôrto, Conselheiro - Deputado Dario 
Tavares, Conselheiro. 
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MESA 

Presidente 
Luiz Viana 

1 •-v•c•·Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Prealdente 
Dinarte Mariz 

1 •-Secretário 
Alexandre Co:.ta 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
Lcor·Lval Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes d• Secretários 
Jorge Kalome 

Benedito Canelas 
Passo; Pôrto 

COMISSOES 

Oireto~ Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11- Tórre<:l 
Telefone: 223-62« e 22.5-8505- Ramais 193 o 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

<Chefe: Cóndido Hipportt 
Local: Anexo 11 - Tórreo 
Telefone: 225-8505 -Ramais. 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosident1: Evelásio Vieira 
Vice-Presidento: Loito Chaves 

TihJiarcs Suplontos 

1. Passos P(!.rto 1. Jutahy Magalháos 
2. Bonodito Canelas 2. Affonso Carnargo 
3. Pedro Pedrosslan 3. Jo6o Calmem 
4. José Lins 

1. Evelósio Vieira 1. Agonar Maria 
2. Leito Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. JQH Richa 

Auistentot Sérgio da Fonsoc.a ,P,raga - Ramal 307 
Reuniães: Quortas·feiras, às 10!00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbo$0" - Anexo 11 -

Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
{7 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Conote 
Vice-Presidonte: A;onor Maria 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA.L(Seçilo II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Lide r 

Paulo Brossard 

Humberto Lucena 
JQsâ Richa 

Marcos Freint 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Ore;tes Quórda 

Pedro Simon 
Roberto Satomino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vfce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Titulares 

1. Mendes Canale 
2. Josó Lins 
3. Eunice Mkhiles 

"'· Vicente Vualo 

1. Evandro Carreira 
2. Agenor Maria 
3. Mauro Benevides 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silva 

3. Almir Pinto 

1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terças--feiras, bs 10:00 horas 
Local: Saio "Clóvis Bevilaeqoa" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISS.i.O DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇ.i.O 

Presidente1 Henrique do La Rocqu~t 
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
2'~'-Vic~Prosidente, Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de La Rocquo 
2. Hel'tidlo Nunes 
3. Jo" Sarney 
4. Aloysio Chavos 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. MOtlcyr Dalla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Lo~ Chaves 
3. Lázaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. Lenoir Var'lllas 
2. Joào Calmem 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mollo 

1. Cunho lima 
2. Tancredo NO'I'M 
3. Dirceu Cardoso 

ÀssÍstente: Daniel Reis de Souza - Ramal 305 
Reuniões: Quartas·feiras, às 10100 horas 
local: Sala ''dóvis -Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

Agosto de 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vfce·Lideres 

Aderbol Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
JoW Lins 

lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Cerzi 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇ.i.O 

Presidente: Jenó Freire 
Vico·Presldente: Lázaro Barboza 

Titulares 

1. Jessó Freire 
2. José Samey 
3. Passos P6rto 
4. Saldanha Oerti 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo 8adar6 
7. José Caixeta 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barbo:r:a 
3. Adalberto Sena 

"'· Mauro Bonovidos 

Suplentes 

1. José Guiamard 
2. Torso Outra 
3. Benedito Canelas 
4. Moacyr DaUa 

1. Henrique Santill9 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

Assistente: te::::a Ferreira da Rocha ~ Rarflal 312 
RetJniões' Quintas-feiras, bs. 10,00 horos 
lo• ai: Sala "Ruy Barbosa"- Anex.a 11- Ramais 621 e 716 

COMISS.i.O DE ECONOMIA - (CE) 
(ll membros) 

COMPOSIÇ.i.O 

Presidente: Teot6nio Vil1la 
Vic.-Prosidente: Roberto Saturnino 

Titulares 

1. Arnon elo Mollo 
2. Bernardirio Viana 
3. JoW lins 
4. JesW Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. loiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. T&Ot6nio Vilela 
3. MarCQs Freire 

•· POdrci Síman 

1. HoMdio Nunes 
2. 1\lberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

1. Josó Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Tancredo Neves 
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Assistente. Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Safo do Anexo 8 - Ramal .U2 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO .E CULTURA - (CEq 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joào Calmon 
Vico-Presidento: Jutahy Magalh6os 

ntularft Suplentes 

1. Jo6o Calmon 
2. Torso Outra 
3. Jutohy Magalh6es 
4. Aloysio Chaves 
5. Adorbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2 • .'Eve(ágo Vieira 
3. Franco Montoro 

1. Joséo Uns 
2. Arnan do Mello 
3. Jorge Kolume 
""- Pedro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Só~io da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vico-Pntsidenfe: Tancredo Noves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon do Mollo 
3. Lomonto Júnior 
4. Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furfan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. MendM Canale 

l. Cunho Lima 
2. Tancredo Novos 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Bctnovides 
7. Teot&lio Vilela 

Súplentes. 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique do Lo Rocque 
3. Jené Freire 
4. José Samey 
5. MUton Cabral 
6. José Guiomord 

1. Paulo Brossard 
2. Morcos'Freire 
3. Lázaro Borboza 
""- José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9. membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Prosidente: Lonoir Vorgos 

r .tu lares 

1. Lenoir Vergas 
2. Holvfdio Nunes 
3. Jessé Fn11i,. 
4. Meacyr Della 
S. Henrique de La Rocquo 
6. Aloysia Chavu 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michilos 
4. Benedito Canelas 
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1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

1. Nelson Carneiro 
·2. Marcos Freire 

Assilfente: Leila Leivos Forro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 - Ramo.! 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amon de Melro 
Vice--Presidente1 Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante T. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Colmon 
3. Alberto Silvo 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

Assistente: Carlos da Fon.seca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B"- Sala ao lado do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Míchiles - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - {CR) 
{5 ~ombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vic&-Pntsidenhll Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. _Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. MendM Canale 3. José Samey 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Seno 

Assistente: Maria Therezo Magolh6es MoHa - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bovilócquau - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOE5 EXTERIORES - (CRE) 
{15 membros} 

COMPOSIÇÃO 

PrMidente: Torso Outra 
1?-Vice-Presidonhl: Saldanha Oerzi 
29.Yice-Presidente: Lomanto Júnior 

ntulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerz:i 
4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Conole 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vargos 
9. José Samoy 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de La Rocuquo 
4. Jos6 Guiomord 
5: Luiz Cavalcante 
6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Moura Bonovides 
3. Itamar Franco 3. leite Chaves 
4. José Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. Toncredo Neves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 o 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 !00 horas 
localr Sola "Ruy Barbo10" - Anexo 11 -Romais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vico-Progdento: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomanto Júnior 1. $afdanha Oerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalumo 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. Jos' Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lida Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10!30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalumo 
Vice-Presidonfe: Mauro Benovides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Bodaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. ikJuro Benevidos 1. Cunha Uma 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quercia 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPq 
(l membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vico-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comargo 
2. Henrique do la Rocque 2. Pedra Podrossian 
3. Bernardino Viana 3. Adorbal Juremo 

""· Alber.toSil'la 
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1. Evondro Carreiro 1. Orestos Quércia 
2. ·Humberto Lucena 2. Ev•lóslo Vieira 
3. lózoro Borbazo 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões. Quintas-feiras, Os 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: VIcente Vuolo 
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Titulares 

1, Benedito Ferreira 
2. Vitonte Vuolo 
3. Pedro Pedronlan 
.4. Affonso Camargo 

1. Evandro Carreira 
2. Lázaro Barboza 
3. Orestes Quércia 

Suplentos 

1. Pauos P6rto 
2. lomanto Júnior 
3. Alberto Silva 

1. leite Chaves 
2. Agonor Maria 

Assistente: Leila loivas Ferro Casta - Ràmal 497 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Agosto de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE 
INQU~RITO 

Comissões Tempordri'as 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexa 11 - Têrreo 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacio
nal 

2) Comissões Temporórias para Apreclaçao de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comiss6o.Mista do Projeto de lei Orçamentória (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistente~ d& Caminôes: Haroldo Pereira Fernandes -
Romal674; Oeide Maria 8. F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lo
pcts de Sá - Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.í. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 621 Ramal- 623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal- 623 

GUILttERME C.S.P.C. 
Ramal- 621 

LEOA 

HORAS QUARTA SALAS AIIISTENTE C.E.C. 
ANEXO "B" 

Ramal- 484 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 

Ramal- 621 RUY BARBOSA LEOA C.D.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 

C.C.J. DANIEL 
Ramal- 623 RUY BARBOSA 

10,00 10,30 c.s. LeOA 
ANEXO "B" 

Ramal- 621 

C.A. 
Ramal 484 

SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 
11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 623 

10,30 C. E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal 442 

12,00 C. R. 
MARIA 

RUY BARBOSA 
Ramal- 623 THEREZA 

C. R. E. 
Ramal- 621 

CÂNDIDO 

11,00 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 
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ANO XXXV-N•082 SÁBADO, 9 DE AGOSTO DE 1980 BRASILIA- DF 

·CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 

Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.747, de 28 de dezembro de 1979, que "fixa o valor do soldo base do cálculo da 
remuneração dos militares''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.747, de 28 de dezembro de 1979, que "fixa o valor do soldo base do 
cálculo da remuneração dos militares". 

Senado Federal, 8 de agosto de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I '• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.748, de 28 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre o valor da contribuição 
para a Pensão Militar". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1:748, de 28 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre o valor da contri
buição para a Pensão Militar". 

Senado Federal, 8 de agosto de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 63, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.749, de 28 de dezembro. de 1979, que "eleva em até Cr$ .350.000.000,00 (tre
zentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) o limite atribuído ao Governo do Distrito Federal para abertura de crédito su- • 
plementar''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.749, de 28 de dezembro de 1979, que "eleva em ate 
Cr$ 350.00<Y.OOO,OO (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) ó limite atribuído ao Governo do Distrito Federal para abertu
ra de crédito suplementar". 

Senado Federal, 8 de agosto de 1980. -Senador Luiz Viana, Pre_sidente. 

Faço saber que o Congresso Nacionall!provou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.750, de 28 de dezembro de 1979, que "reajusta os vencime~tos e proventos 
dos Membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo Ministério Público, e dá outras··l>rovidências". 

Artigo único: É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.750, de 28 de dezembro de 1979, que "reajusta os ~encimentos e 
proventos dos Membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo Ministério Público, e dá outras providências". 

Senado Federal, 8 de agosto de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 108• SESSÃO, EM 8 DE AGOSTO DE 1980 

I.l- ABERTURA 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando autógrafos de projetos de lei sãncionados: 

- N' 172/80, encaminhando ao Senado autógrafo do Projeto de Lei 
do Senado n' 76/79 (n' 2.460/79, naquela Casa), que inclui entre os bene
ficiados pela Lei n'i' 6.554, de 21 de agosto de 1978, nos termos do diploma, 
os Ministros Togados, os Juízes Auditores e os Auditores Substitutos da 
Justiça Militar. e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n' 6.810, de 7 de julho de 1980.) 

- N• 173/80, encaminhando ao Senado autógrafo do Projeto de Lei 
·do Senado n' 68/80 (n' 3.222/80, naqu-ela Casa), que cria cargos no Qua
dro Permanente do Senado Federal e dá outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n' 6.808, de 7 de julho de 1980.) 

- N• 174/80, encaminhando ao Senado autógrafo do Projeto de Lei 
do Senado n' 214/79 (n' 3.021/80, naquela Casa), que cria e transforma 
cargos do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providên
cias. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.809, de 7 de julho de 1980.) 

1.2.2- Requerimento 

- N9 313/80, de autoria do Sr. Senador Jessé Freire, solicitando li
cença para tratamento de saúde no período que menciona. Aprovado. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Necrológio do cientista Djalma da 
Cunha Batista. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Política salarial. 

SENADOR LU!Z CAVALCANTE -·Inllação registrada no mês de 
julho do corrente ano. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Observações sobre a defesa 
exercida pelos partidos de Oposição- em favor da manutenção da atual 
política salarial. 

1.2.4 - Requerimento 

- N9 314/80, de autoria do Sr. Senador Dirceu CaidoSo, solicitando 
lhe seja fornecido relatório dos trabalhos legislativos realizados pelo Sena
do Federal no primeiro sem~tre do corrente ano. Deferido. 

1.2.5 --Apreciação de matéria 

-Concessão 'de licença para o Senador Milto-n Cabral aéeitar missão 
do Executivo. Aprovada. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n' 59/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP), a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete m~l, quatrocentos 
e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), o montante de sua dívi~ 
da consolidada. Votação adiada, por falta de quorum, após usar da palavra 
o Sr. Dirceu Cardoso. 

- Projeto de Resolução n9 60/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiros), o montante de sua dívid.a consoli
dada. Votação adiada, por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 61/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ponta Grossa (PR) a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cin
qUenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil;- trCZentos e- vinte e nove 
cruzeiros e setenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada, por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 62/80, que-autoriza a Prefeitura Munici
pal de Paranavaí (PR), a elevar em CrS I 12.334.989,83 (cento e doze mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, noveCe"ntoS-C-oitetlta e riove cruzeiros 
e oitenta e três centavos), o montante de sua dívida consolida~a. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 63/80, que autoriza a Prefeitur.a Muniçi
pal de Campo Largo (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e 
quatroze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 64/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu (SC), a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte centa
vos), o montante de Sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 65/80, que autoriza O Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 25.I28.66I.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e 
vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e 
seis cruzeiros e oitenta e dois centavos), o montante de sua sivida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 66/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo, a realizar operação de emprêstimo externo, no valor de 
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares), destinado à Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n'i' 67/80, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de 
USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), 
para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Pro
dutores Rurais. Votação adiada, por falta de quorum. 

- Requerimento n'i' 178/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Hdeclaração de 
Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. Votacão adia
da, por falta de quorum. 

-Requerimento n'i' 185/80, de autoria do Sr. Senlador Raimundo 
Parente, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de Lei do 
Sen-ado n'i'-370/'lfJ, de sua autoria, que altCni os artigos 654, § l'i'; 670, ca
put; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto~lei n'i' 5.452, de 1~' de maio de 1943 - e dã outras 
providências. Votação adiada pOr falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 36/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do 
INPS, ao empregado doméstico, modificando a Lei n'i' 6.376, de 19 de ou
tubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determina outras providên
cias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 17 f80 (n' 250f79, na Casa de origem), 
que não permite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de 
capacetes de segurança, introduzindo alteração no art. 88 do Código Na
cional de Trânsito, Lei n'i' 5.108, de 21 de Setelilb!O- de i966. Discussão 
sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento n'i' 
315/80, de adiamento da discussão. · 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GABRIEL HERMES- Pleitos do empresariado pa
raense com resp~ito à hidrelétrica de Tucu~uí e ao Projeto de Car.Yãs. 

SENADOR LEITE CHAVES- Protesto contra ato de violência 
praticado em Londrina-PR. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reformulação da política sa
larial. 

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

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessão de 27M6-80. 

3-ATAS DE COMISSÕES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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ATA DA 108~ SESSÃO, EM 8 DE AGOSTO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS •. GABRIEL HERMES, PASSOS PÓRTO E ALMIR PINTO 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÀM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume -José Guiomard- Raimundo Parente- Aloysio Cha
ves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sar
ney- Alberto Silva- _Bernardino Viana -::_I:Ielvídio Nunes- Almir Pinto 
- Mauro Benevides - Agenor Maria - f::lumberto Lucena - João Lúcio 
- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Roberto Saturnino 
-Itamar Franco~ Murilo Badaró- Henrique Santillo- Mendes Canale 
- Saldanha Derzi - Evelãsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lísta de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. I:Iavendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. _ 

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

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFlCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 172/80, de 7 do corrente, encaminhando ao Senado autógrafo do 
Projeto de Lei do Senado n• 76, de 1979 (n• 2.460/79, naquela Casa), que in
clui entre os beneficiados pe1a Lei n"' 6.554, de 21 de agosto de 1978, nos ter
mos do diploma, os Ministros Togados, os Juízes Auditores e os Auditores 
Substitutos da Justiça Militar, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.810, de 7 de julho de 1980.) 
N9 173/80, de 7 do corrente, encaminhando ao Senado autógrafo do 

Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1980 (n• 3.222/80, naquela Casa), que cria 
cargos no Quadro Permanente do Senado Federal, e dâ outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.808, de 7 de julho de 1980.) 
N• 174/80, de 7 do corrente, encaminhando ao Senado autógrafo do 

Projeto de Lei do Senado n• 214, de 1979 (n• 3.021/80, naquela Casa), que 
cria e transforma cai'gos do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá ou
tras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.809, de 7 de julho de 1980). 

O SR. PRESIDENTE_(Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi· 
cação. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 313, DE 1980 

Nos termos do artigo 47, inciso I, do Regimento Interno, requeiro li
cença para tratamento de saúde, no período de }9 de agosto a 30 de setembro 
do corrente ano, conforme atestado médico anexo. 

- Sala das Sessões, }9 de agosto de 1980.- Jessé Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o requerimento. Os 
Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o Senador Jorge 
Kalume, para uma comunicação, na forma do Regimento Interno. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma comunicação.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Ano passado, no dia 9 de agosto, a Amazônia e o Brasil sofreram rude 
golpe com o desaparecimento do Cientista Djalma da Cunha Batista, natural 
da cidade acreana de Tarauacâ, onde nascera no dia 20 de fevereiro de 1916. 
Filho do seringalista Gualter Marques Batista e de Francisca Acioli da 
Cunha Batista, 

O extinto era casado com Dona Gilda Limongi Batista, de cujo matri
môn.io houve sete filhos: Djalma Filho, professor, diplomado em Cómuni
cações Social; Gualter, arquiteto; Gilma, professora universitária;- e mais os 
universitários Cláudio, Edith, Maria Helena e Francisca. 

Seu passamento ocorreu na cidade de Manaus, onde residia desde 1940 e 
trabalhava como médico e professor da Faculdade de Medicina da Universi
dade Federal do Amazonas. 

Estudou e se formou na Faculdade de Medicina da Bahia e, pelos seus 
elevados méritos, foi 0"- ai-ado r da stia turma em 1939. Ainda acadêmico, jã 
despontava entre seus pares como estrela de priméira graó.deza, graças à sua 
diamantina cultura, o que logo lhe valeu impor-se como profissional de escol. 

Além de médico, era escritor e joinalista e escrevia com assiduidade nos 
jornais da AmazPnia, especialmente de Manaus. Também pelo seu brilhantis
mo intelectual colaborava com as revistas científicas do País. Pode-se dizer 
qÜe era um dotado de uma performance eclética, porém dedicado mais à Ciên
cia médica. 

Do tradicional Jornal do Comé;cio de Manaus, dirigido pelo talentoso 
Jornalista Epaminondas Barahuna, extraímos o seu curriculum vitae, que faz 
parte integrante deste meu pronunciamento e é um atestado eloqUente da sua 
grandeza profissional, intelectual e, enfim, de cientista. Atravês dele, esta 
Casa poderá melhor aferir 8: relevante obra deixada pelo homenageado desta 
tarde. E por isso afirmo que a Humanidade perdeu um de seus diletos Càbne
gados pesquisadores, um de seus maiores lutadores em prol da ciência. 

Conheci o Dr. Djalma da Cunha Batista hã alguns anos. De !isico débil, 
mas portador de um cérebro de gigante, terno no trato, voz pausada, calmo, 
olhos grandes e penetrantes, como se estivesse permanentemente em busca de 
novas ·descobertas. Fui levado à sua presença pelo meu estimado amigo e 
coestaduano Dr. Luiz Higino de Souza Neto, radicado na Capital amazonen
se. Nesse meu prfmiiro" encontro fiquei sobremaneira impressionado com sua 
figura excelsa -de sãbio, o que me levou a·observar: que homem admirável, pa
rece um apóstolo! 

Morreu hã um ano, mas seu nome continua lembrado por toda Manaus 
e pela Amazônia, da qual era um escravo, tal a sua dedicação aos problemas 
da grande área, fundamentalmente os relacionados com o campo da pesquisa 
e da ciência. 

Com atraso, estou rendendo a minha homenagem à sua memória, para 
significa~ o meu imoredour_o apreço ao amlgo; ao cidadão, ao jornalista, ao 
escritor, ao pensador, ao pesquisador, ao médico, ao professor e ao cientista 
que foi Djalma da Cunha Batista. 

E ao grande morto que se mantém vivo na lembrança de seus pósteros, 
direi como Anatole France discursando no túmulo de Emile Zola: uNão é 
com lágrimas e desespero que devemos celebrar os que deixam uma grande 
memória, mas sim louvando-os com entusiasmo, estud{lndo-lhes com carinho 
a vida e a obra". 

Efetivamente Djalma da Cunha Batista é merecedor da minha e da nossa 
admiração pela sua conduta apostolar; e de nossa gratidão eterna pelo que 
realizou dentro da ciência em favor da Amazônia e da Humanidade. Pode-se 
afirmar que Djalma viveu servindo e sorrindo e soube morrer sem lastimar
se; era o verdadeiro apóstolo do bem e da ciência! (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JORGE KALUME EM 
SEU DISCURSO: 

Dados pessoais 

CURRICULUM VITAE 
DJALMA DA CUNHA BATISTA 

Nascido em 20 de fevereiro de 1916, em Tarauacã. Acre 
Filho de Gualter Marques Batista e Francisca Acioli da Cunha Batista 
Ca_sado com Gilda Limongi Batista. 

Formacdo: 

1. Curso primário no Grupo Escolar João Ribeiro e no Colégio São Jo· 
sé, em Tarauacâ, Acre 

2. Curso secundário no Colégio Dom Bosco, em Manaus (1929-1933) 
3. Curso médico na Faculdade da Bahia (1934-1939). 

Vida universitária: 

I. Interno do Sanatório São Jorge, da Caixa de Aposentadoria e Pen
sões dos Ferroviãrios do Leste Brasileiro, Bahia (1936-1938) 

2. Interno, por concurso de provas, da I' Cadeira de Clínica Médica da 
FaculdaJe de Medicina da Bahia (Serviço do Prof. Armando Sampaio Tava
res) - (1939) 

3. Assistente do Laboratório de Pesquisas Clínicas do Prof. Jorge Leo
cãdio de Oliveira, Bahia (1939) 
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4. Orador oficial da Sociedade Acadêmica Alfredo Brito (1938) 
5. Orador da turma de médicos de J 939. 

Vida profissional 

I. Patologista clínico em Manaus, desde 1940 
2. Assistente efetivo da Santa Casa de Manaus (Serviço de Medicina 

Interna) de 1940 a 1952. Por substituição, chefe de clínica em diferentes datas 
3. Médico-analista da Casa Dr. Fajardo (1940) 
4. Médico-analista (1940-1945) e tisiólogo (1944-1958) do Dispensário 

Cardoso Fontes, da Liga Amazonense Contra a Tuberculose. 
5. Médico da Escola Técnica de Manaus (1942) 
6. Capitão-Médico comissionado da Polícia Militar do Estado do 

Amazonas (1943) 
7. Médico itinerante contratado do Serviço de Proteção aos lndios 

(1946-1950) 
8. Tisiólogo credenciado da Delegacia do IPASE em Manaus (1948- · 

1969) 
9. TisiólOgo efetivo (por concurso· de provas) do antigo IAP dos Co

merciârios, agora incorporado ao INPS (desde 1953). 

Funç-ões de direção: 

I. Presidente da Liga Amazonense contra a Tuberculose (1940-1950) 
2. Diretoi' do Departamento de Educação e Cultura do Amazonas no 

Governo Stanislau Affonso (1945-1946) 
3. Presidente da Associação Médica do Amazonas (1953-1956, 1960-

1961) 
4. Diretor do Dispensário Cardoso Fontes (1952-1958) 
5. Presidente do Ateneu de Tisiologia Clemente Ferreira (1952-1958) 
6. Chefe de Clínica (!953-1956) e Diretor (1956-1957) do Sanatório 

Adriano Jorge 
7. Diretor da DiVisão de Pesquisas Biológicas do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (1957-1959) e Diretor do mesmo Instituto (1959-
1%~ . . 

8. Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho Estadual de Cultura 
(1968-1972) . 

9. Vice-Presidente (1958-1959 e 1967-1968) da Academia Amazonense 
de Letras. Presidente da mesma (1968-!969,"!970-1971 e 1972-1973). 

4. Medalha comemorativa do Tricentenário da Fundação da Cidade de 
Manaus (1969) 

5. _Diploma e medalha Cultural Comemorativa do cingUentenârio do' 
faleCimento do professor, filólogo e poeta Paulino de Almeida Brito (1970) 

6. Medalha comemorativa do centenário de Osvaldo Cruz (1972). 

Homenagens recebidas 

l. Denominação de Evompha/us hatistai, dada a um fóssil Gastrof,oda 
recolhido pela Expedição Morgan, cm Itaituba, Pará, col. da Universidade 
de Cornell (homenagem do Professor Josué Camargo Mendes) 

2: Denominação de Djalmabatista dada ào novo gênero de Chironomi~ 
dae da Amazônia, Tanypodinae, com cinco espécies (homenagein do Or. 
Ernst-Josef Fittkau) 

3. Denominação de Fagara djalma~batistae, dada a uma Rutaceae reco~ 
lhida na região de Manaus (homenagem do botânico Byron W. P. de Albu~ 
querque) 

4. Denominação de Erisma djalrna-batistae, uma nova Vochysiaceae. 
da região de Manaus (homenagem do botânico José Elias de Paula) 

5. Paraninfo -da turmá de químicos industriais da Escola Superior de 
Química do Pará ( 1963) 

6. Homenageado no quadro de formatura l' turma de médicos da Uni
versidade do Amazonas (1971) 

7. Patrono da turlna de odontólogos da Universidade do Amazonas 
(1971) 

8. Homenageado no quadro de formatura da 2• turtna de médicos da 
Universidade do Amazonas (1972) 

9. Homenageado no quadro de formatura da 3t- turma de médicos da 
Universidade do Amazonas (1973) 

R_e_vistas -cient(ficas de que tem participado 

1. -Redator-chefe da Revista do Centro Médico Amazonense ( 1941-1942) 
2. Redator da Folha Médica (Rio) (1961·1962) 
3. Do Coipo Redacional da Revista Brasileira de PesquiSas Médico

Biológicas (desde 1968, ano da fundação) 
4.- Fundador e diretor (juntamente com o Professor Harald Sioli) dare

vista Amazoniana, publicada pelo INPA e Instituto Max-Pian de Limnologia 
(1965 em diante). Desde 1968 figura apenas como fundador. 

Atividades didáticas Viagens ciént(ftcas ao estrqrzgeiro 

1. Professor de Microbiologia e Parasitologia do Curso de Socorristas . t. Aos Estados Unidos, em 1961, em missãO do Conselho Nacional de 
de Guerra, promovido pela Cruz Vermelha, Seção do Amazonas (1942) Pesquisas 

2. Professor de Alimentação e Dietética (1941 _1942) e de Medicina So- 2. À Alemanha Ocidental, em 1967, a convite do Ministério do Exte--
cial (1946-1948) da Escola de Serviço Social de Manaus rior alemão, integrando missão científica brasileira. 

3. Professor de Microbiologia e Parasitologia (1951-1952) e de Patolo- Sociedades científicas e culturais 

gia Interna (1952) da Escola de Enfermagem de Manaus 1. Membro efetivo da Academia Amazonense de Letras 
4. Professor de Patologia Geral das Faculdades de Medicina e de Far~ 2. Sócio correspondente nacional da Academia Nacional de Medicina 

mãcia e Odontologia da Universidade do Amazonas (de 1967 a 1970), atual~ 3: SóCiO fundador da Associação Médica do Amazonas 
mente licenciado. 4. Membro titular da Sociedade Brasileíra de Tuberculose 

Cursos e estágios 

I. 'Curso de aperfeiçoamento no Instituto de Tisiologia da Faculdade 
de Medicina de Montevidéu (1944) 

2. Estágio no Hospital-Sanatório São Sebastião, no Rio (1944) 
3. Curso de Amazonologia da Sociedade Amazonense de Professores, 

rea(izado pelo Professor Arthur Cezar Ferreira Reis (1956) 
4. Curso de Parasitologia promovido pelo Instituto Nacional de Pes

quisas da Amazónia (Professor Orlando Rodrigues da Costa), 1958 
5. -Cur,sp _sobre Equilíbrio Ãcido-Bãsico promovido pela Associação 

Paulista de Medicina (Departamento de Patologia Clínica) em colaboração 
com o Laboratório de Patologia Clínica da Beneficente Portuguesa de São 
Paulo (1969) 

6. Ciclo de conferências do Professor Otto G. Bier sobre [munopatolo
gia dos Enxertos (março de 1970) na Faculdade de Farmácia e Odontologia 
da Universidade do Amazonas 

7. Curso de atualização em Alergia e Imunopatologia dos Drs. Simão 
Pecher Charles K. Naspitz Júlio Croc~ e Nelson F. Mendes, promovido pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Amazonas e Associação Médica 
do Amazonas. 

Distinç-ões recebidas 

I. Medalha comemorativa do Centenário de Rui Barbosa (1949) 
2. Medalha cultural Gaspar Viana (1963) 
3. Diploma de reconheCimento da Escola Naval de Guerra (1969) 

5. SóciO correspondente da Associação Paulista de Medicina 
6. Correspondente da Associação Riograndense· de Tisiologia 
7. Correspondente do Instituto Brasileiro para Investigação da Tuber

culose (Bahia) 
8. Sócio Honorário da Sociedade Equatoriana de Tuberculose 
9. Correspondente da Sociedade Cubana de Tisiologia 
10. Correspondente da Sociedade de Tisiologia de Córdoba, Argentina 
11. Sócio da American Trudeau Society 
12. Sócio do American College of Chest Physician 
13. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Genética 
14. Sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Higiene 
15. Sócio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
I 6. Sócio da American Soc[ety for the Advancement of Science 
17. Sócio da Nationa/ Geographic Society 
18. Sócio da American Association of Tropical Medicine and Higiene 
19. Sócio correspondente do Instituto do Cearâ 
20. Sócio corresPOnâente da Academia Paraense de Letras 
21. Membro correspondente da Academia Carioca de Letras 

Trabalhos cient_(ficos 

L. Medicina e Estética (com o Prof. Estácio de Lima)- Discursos de 
formatura - of. do DE!P, Manaus, 1942, (55 pp) 

2. Semiótica das Protidurias- Rev. do Centro Médico Amazonense 
(Manaus)2 (6): 167-184, 1941.- Imprensa Médica (Rio) 17 (330): 50-56 
1941. 
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3. Notas sobre a tuberculose em Manaus (com Moura Tapajoz) -
Brasil-Médico (Rio) 55 (36): 614-616, 1942 

4. A equação da tuberculose em Manaus - Of. do DEIP, Manaus, 
1943 (24 pp) 

5. Tuberculose no Amazonas·- Rev. Bras. Tub. (Rio) /3 (94): 41-64, 
1944 

6. Enciclopedismo e especialismo: aspectos culturais c econômicos. 
Rev. Bras. de Med. Púb. (Rio) I (2): 1945.- Anais do Congresso Brasileiro 
dos Problemas Médico-Sociais do Após Guerra (Bahia) I: 259-271, 1945 

7. A contribuição privada na luta antituberculose no Amazonas (cm 
colaboração com Moura Tapajoz, Garcia Goriies; Humberto Vasconcelos, 
Carlos Mello e Luiz Montenegro) - Anais do CongresSo Brasileiro dos 
Problemas Médico-Sociais do Após Guerra (Bahia) 1: 535-540, 1945 

8. Alimentação dos Escolares de Manaus- Rev. Bras. de Med. Púb. 
(Rio) 2 (6): 20-36, 1946.- Imprensa Médica (Rio) 21 (285): 50-56, 1946 

9, O Paludismo na Amazônia- Imprensa Nacional (Rio), 1946 (228 
pp) 

lO. O cultivo da terra como fator primário da solução dos problemas 
agrícolas- Re.. Bras. de Med. Púb. (Rio) 4 (17-18): 55-70, 1948 

I I. Aspectos económico-sociais da tuberculose em Manaus - Rev. 
Bras. de Med. Pública (Rio) 3 (II): 55-58, 1947 

12. Fome, produção e abastecimento- Rev. Bras. de Med. Púb. (Rio) 
3 (15-16): 1947 

13. Esquema da situação da tuberculose em Manaus- Clinica Tisioló
gica. (Rio) 2 (5): 223-226, 1947 

14. Cadastro tuberculínico-torácico em Manaus (com Moura Tapajoz, 
Humberto Vasconcelos, Garcia Gomes e Luiz Montenegro)- Rev. Bras. de 
Tub. (Rio) /6 (114) 337-352, 1947 
· 15. A contribuição privada na 11:1ta antitubercuiose em M3naus (com 
Moura Tapajoz)- Anais do 5• Congresso Nacional de Tuberculose (Recife) 
2: 1031-1038, 1947 

16. Dez anos de atividade dispensaria!- Rev. Bras. Tub. (Rio) 18 (27): 
57-88, 1950 

17. Antibióticos em clínica tisiológica no Amazonas (com Moura Ta
pajoz)- Clínica Tisiológica (Rio) 7 (25): 203-222, 1952.- Anais do 5• Con
gresso Nacional de Tuberculose (Belo Horizonte): 325-344, 1951 

18. Aspectos epidemiológicos e clínicos da tuberculose no Amazonas 
-Arquivos do !BIT (Bahia) 12 (3-4): 65-104, 1952 

19. Aspectos epidemiológicos da tuberculose no Amazonas- Boletim 
de la Oficina Sanitária Panamericana (Washington) 34 (5): 433-447, 1953 

20. Oito anos de cadastro tuberculínico~torâcico (com Esther Guigni) 
-Arquivos do IBIT(Bahia) /2 (3-4): 142-149, 1953. -Rev. Pernambucana de 
Tub. (Recife) I (4): 286-299, 1953 

21. Alimentação e psicologia da criança (conferência na Escola de Ser
viço Social de Manaus), 1953 (inemita) 

22. Estrutura e produtividade do dispensário no Amazonas (com Car
los Mello)- Rev. Bras. de Tub. (Rio) 23 (160): 27-44, 1955. -Rev. Pernamb. 
de Tub. (Recife) 2 (4): 24!-272, 1955.- Anais do 6• Congresso Nacional de 
Tuberculose (Curitiba): 862-877, 1953 

23. Queda da mortalidade pàr tuberculose: suas causas e conseqüên
cias- Rev. Bras. de Tub. (Rio) 24 (169): 619-630, 1954 

24. Atualização dos programas de luta antituberculosa (com Moura 
Tapajoz, Carlos Mello, Garcia Gomes e Waldir Vieiralves)- Rev. Bras. de 
Tub. (Rio) 25 (178): 181-192, 1957 

25. Resultados do tratamento dispensaria! em dois grupos: caboclos e 
comunicantes- Publicação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Manaus), série Medicina, n• I (31 pp), 1957 

26. Cadastro torácico e morbidade tuberculosa (em colaboração com 
Moura Tapajoz, Garcia Gomes e Carlos Mello).- Pub. do Instituto Nacio
nal de Pesquisas da Amazônia (Manaus), série Medicina, n• 3 (33 pp), 1957 

27. Estudo da patogenicidade da Mansone/la azzardi e da sintomatolo
gia da mansonclose (em colaboração com Wallace Ramos Oliveira e Virgínia 
Dupré Rabello) - Rev. do Inst. de Med. Trop. de São Paulo 2 (5): 281-289, 
1960 

28. Epidemiologia da mansonelose em localidade do interior da Ama
zônia (em colaboração com Nêlson L. Cerqueira e Mário Novaes)- Rev. da 
Associação Médica Bras. (São Paulo) 6 (3): 176-184, 1960 

29. Cod'\iás: comunidade amazônica (ensaio médico-social de uma co
munidade da hinterlândia amazônica)- (em colaboração com Wallace Ra
mos Oliveira, Virgínia Dupré Rabell<i e Mário Novaes)- Rev. Bras. de Geo
grafia (Rio) 22 (3):, 321-342, 1960 

30. Observações parasitológicas, hematológicas e higiênico-sociais em 
núcleo agrícola japonês no Estado do Amazonas (em colaboração com 

Wallace Ramos Oliveira e Luiz Montenegro)- O Hospital (Rio) 58 (2): 313-
318, 1960 

3l. Da Habitabilidade da Amazônia- Pub. do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia- Série "Cadernos da Amazônia", 4 (36 pp e 10 grá
ficos)- Serv. Gráf. IBGE. Rio, 1965 

32. Parasitoses Amazónicas - Atas do Simpósio sobre a Siota Ama
zônica (Belém) 6 (Patologia): 1-23 - Serv. Gráf. IBGE Rio, 1967 

33. Inventário Científico da Amazônia, in .. Problemática da Amazô
nia", Liv. Editora da Casa do Estudante do Brasil (Rio): 221-224, 1969. Nova 
ed.: Bib. do Exército, publi<:açi!o 415, 1971: 271-300 

34. Tripanosamídeos de mamíferos da região amazônica. V - Trypa
nosoma lambrechti Marinkelle, 1968, em macacos do Estado do Amazonas. 
Brasil. (Com Leónidas M. Deane eta/ii. Rev. lnst. Med. Trop. São Paulo-
12 (1): 1-7, 1970 

35. _Osvaldo Cruz na Amazônia- Introdução ao livro .. Sobre o sanea
mento da Amazônia", de Osvaldo Cruz, Carlos Chagas e Afrânio Peixoto. 
Editado por Philippe Daou S.A., Manaus, 1972 

Principais conferências, diScursos e artigos 

1. Letras da Amazônia (conferência pronunciada no Centro de Estu
dos Amazônicos, da Bahia) - Liv. Palácio Real (Manaus), 1938 (124 pp) 

2. Na festa do estetoscópio (discurso pronunciado em 1938, na Facul
dade de Medicina da Bahia)- Rev. do Centro Médico Amaz. (Manaus) I (4): 
145-150, 1940 

3. Pela defesa aérea nacional (discursos) - Ed. do Aero-Clube do 
Amazonas, 1943 (27 pp) 

4. Araújo Lima e a Amazônia- A Tarde (Bahia), julho de 1945.- O 
Jornal (Rio), agosto de 1945.- Diário da Tarde (Manaus), agosto de 1945.
Boi. Geográfico (Rio) III (32): 1073-1078, 1945 

5. Apóstolo e santo moderno- Rev. da Acad. Amazonense de Letras: 
65-72, 1946 

6. Petróleo: riqueza e futuro do Brasil (conferência) - Tip. Palácio 
Real (Manaus), 1948 (24 pp) 

7. Discurso de posse na Academia Amazonense de Letras- Jornal do 
Comércio (Manaus), agosto de 1948 -·-

8. Adriano Jorge: o homem e o médico- Rev. da Acad. Amaz. deLe
tras ( 13): 74-83, 1968 

9. No limiar da era atômica- O Jornal (Manaus), /9 (7.765)- 12 de 
dezembro de 1950 

10. Rui Barbosa, o político (conf.) - Jornal do Comércio (Manaus), 
1951 

11. Mulher, maternidade e enfermagem (conf. na Semana do Enfermei
ro), inédita, maio de 1951 

12. Itinerário transandino (conferência)- Tip~ Fênix (Manaus), 1951, 
(57 pp) 
· 13. Reflexões sobre a assistência social- O Jornal (Manaus) 22 (8 667) 
- 24 de março de 1953 

14. Cultura amazónica (ensaiO de interpretação)- Rev. da Acad. de 
Letras (2): 36-42, 1955; (3): 34-42 1955 

15. Discursos acadêmicos (com Ramayana de Chevalier)- Tip. Fênix, 
1960 

16. Ciência e tecnologia no desenvolvimento da Amazônia -Folha de 
S. Paulo (suplemento da Amazônia: 162-163)- 16 de abril de 1967 

17. Pesquisa, prioridade esquecida - Folha de S. Paulo (suplemento 
especial. Série Realidade Brasileira: 28-30) - 28 de abril de 1968 

18. O INPA e suas atividades (conferências no Simpósio sobre Admi
nistração Escolar, na Faculdade de Filosofia da Universidade do Amazonas) 
- Pub. mimeografada, 1968 

19. Um grave problema sanitário (a esquiStossomose)- O Jornal (Ma
naus), 20 (8 206)- 2 de setembro de 1951 

20. Ocaso do Impaludismo- O Jornal (Manaus), 21 (8 348)- 24 de 
fevereiro de 1952 

21. Pesquisa na Amazônia, 1969 (inédito) 
22.- Recepção do Pe. Nonato Pinheiro na Academia Amazonense (iné

dita), 1950 
23. Recepção do poeta Thiago de Mello na Academia Amazonense

Rev. da Acad. (5): 73-90, 1956 
24. Recepção de Arthur César Ferreira Reis na Academia Amazonen

se. Rev. da Acad. XLVIII (12): 163-169 
25. Lições do CinqUentenário, Rev. da Acad. XLVIII (12): 7-10 
26. Dados biográficos de Álvaro M·aia. Rev da Acad. XLVII (14): 117-
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao assumir o cargo de Ministro-Chefe da Secretaria do Planejamento da 
Presidência da República, em substituição ao_ Ministro Mârio Henrique Si
monsen, o Sr. Delfim Netto estabeleceu o seu diagnóstico da inflação brasilei
ra. Segundo seu entendimento, identificou~lhe as principais causas. 

A primeira fixava~se no déficit das empresas estatais; a segunda, na es
cassez de alimentos; a terceira, na política salarial; e, finalmente, a quarta, nas 
incontrolãveis impOrtações de petróleo, cujos preços internacionais sobem 
por decisão da OPEP. 

Findo o primeiro ano, após anunciar medidas tendentes a efeitos de cur
to e d~ médio prazos, com inflação em julho de 8,4% e de 107% a acumulada 
nos últimos doze meses e balança comercial acusando déficit superior a 2 bi
lhões de dólares no primeiro semestre do ano em curso, e, por· conseguinte, 
com sêrio .agravamento da crise econômico-social do País, o que fez senão tu
multuar ainda mais os planos de investimentos das· empresas estatais, enganar 
a Nação, apenas como tentativa euforizante, com a propalada super-safra 
agrícola, persistindo com agravamento a escassez de alimentos e continuar 
responsabilizando as elevadas contas de petróleo por todos os males que nos 
afligem, porque aflige a economia brasileira? 

Investe, agora. contra os reajustes salariais semestrais, conseguido a duw 
ras penas pelos trabalhadores brasileiros e tenta transformá-lo em bode ex
piatório de seu fracasso, Qem como de todo o Governo, na implantação de 
sua estratégia para administrar a crise do sistema. 

Por mais que queiram desmentir, nesta Casa, as lideranças do Governo, 
não padece dúvidas de que este estuda, a toque de caixa, a forma de alterar 
para pior a atuai política salarial. 

As declarações do Ministro Delfim Netto são claras e inequívocas quanw 
to a isso, ao mesmo tempo em que responsabiliza os reajustes semestrais de 
salãrios pelo processo de realimentação inflacionária e pelo aumento das ta
xas de desemprego. 

Esqueceu-se o Governo de todas as suas proclamadas diretrizes distribu
tivistas, para fixar-se rigidamente nos rendimentos das classes assalariadas, 
como a querer exigir delas, e apenas delas, toda a carga de sacrifícios parare
solver a crise, cuja responsabilidade é do Governo e de_ reduzidas minorias 
privilegiadas. 

São os salârios, no momento atual da vida brasileira, efetivainente res
ponsáveis pelo processo de realimentação dos elevadíssimos índices inflacio
nários? 

Por outro lado, a partir de 1964, aumentou o poder aquisitivo dos traba
lhadores brasileiros ou os acréscimos de salários, tendo sido meramente no
minais, deixaram de traduzir a realidade, configurada na redução sistemática 
do poder de compra das pagas salariais? 

Na verdade, se algum segmento 9a sociedade brasileira estã lucrando 
com a inflação de três dígitos, este não é a classe assalariada, a esmagadora 
maioria levada ao desespero de não conseguir ver satisfeitas suas necessidades 
essenciais de vida. 

Todavia, o que ocorreu após a implantação dos reajustes semestrais e a 
correção salarial pelo lndice Nacional de Preços ao Consumidor, introduzi
dos pela nova lei salarial? 

Para os trabalhadores cujos salârios vãO até três salârios mínimos, ·em 
dezembro de 79, a correção foi de 34,02%, e, em junho do corrente ano, de 
46,47% já acrescidos do percentual médio de 5% relativos ao aumento de pro
dutividade previsto em lei. Isso leva ao acréscimo de 14,4% como valor agre
gado, no aumento anual, representando aumento global de 91,9%. 

Todos os trabalhadores brasileiros que percebem até três salários míni
mos tiveram seus salârios reajustados em 91,9%, no período de julho de 79 a 
junho de 1980. No mesmo período, no entanto, a inflação foi de 99,2%, o que 
permite concluir terem sido submetidos a uma redução de 7,3% no valor real 
de seus salârios. 

Todos os trabalhadores brasileiros, portanto, com salârios mensais infe
riores a três salârios mínimos, tiveram uma redução no valor real dos seus sa
lãrios e, pôrianto, uma perda do poder aquisitivo, do poder de compra, das 
pagas salariais. 

Para os trabalhadores de salârios entre 3 e I O mínimos, neste mesmo 
período, o reajuste foi de 77,94%, o que significa redução de 21,26% em seu 
valor real. 

Pior ainda a situação da terceira categoria de trabalhadores, cujos sa
lârios situam-se acima de dez mínimos. Estes tiveram aumentos nominais jã 
agregados de 66% apenas, com uma considerável defasagem de 33,2%. 

Esta discrepância tem sido possível pela aplicação de mecanismos es
tatísticos cuja validade precisa ser discutida. 

Hã mais de -6 meses que a IPA (lndice de Preços por Atacado), principal 
componente do cálculo do índice inflacion-ário, tem-se situado 2 a 3 pontos 
acima do INPC (lndice Nacional de Preços ao Consumidor). 

Sabendo-se que a rotatividade das m-ercadorias, nos estabelecimentos va
rejistas, faz~se quase inteiramente no período de 3 meses, para quase todos os 
produtos, seria de esperar-se que esta defasagem em tais proporções não exce
desse ao mesmo período de, 3 meses. 

Como isto não estã ocorrendo, e sendo óbvio concluir-se que o comércio 
varejista não está espontaneamente abdicando de uma parte de seus lucros, a 
causa desta discrepância quase certamente se encontra no cálculo do INPC. 

Na verdade, não é difícil constatar-se que o aumento do custo de vida, 
sobretudo noli últimos meses, tem sido bem superior ao aumento do INPC, 
estabelecido pela Fundação IBGE. 

De qualquer modo, aos aumentos nominais de salários só se poderia im
putar qualquer responsabilidade inflacionária Se superiores ao índice inflacio
nário, já que aí, sim, levariam a novas pressões de a.umento de custo e, se não 
acompanhado de aumento- de poupança, a pressões de demanda consumista e 
conseqUente aumento de preçOs. Com aumentos salariais acima d~ índice in
flacionário e do índice de aumento de produtividade, apenas abdicando os 
empresários de uma parcela de seus lucros, evitar-se-ia recrudescimento da 
pressão inOacionãria. 

Aliâs, é justamente aí que ele se localiza e que se situa a chave do proble· 
ma. 

O Pà.ís em crise, com a economia na iminência do desastre completo, o 
que se vê, no entanto, é o aumento da rcnt_a!:>ilidade real dos lucros comer
dais. 

-Os bancos, sobretudo, no setor financeiro, apresentaram, no primeiro se
mestre do corr~nte ano, uma rentabilidade operacional superior à renatabili
dade apresentada .no segundo semestre de 1979. 

A Gazeta Mercantil, edição de 4 último, publica textualmente, sob o titu· 
lo .. 0 lucro dos bancos":_ 

HOs bancos comet:ciais privados colheram bons resultados no 
primeiro semestre deste ano, como demonstram os balanços já 
publicados, de catorze das maiores instituições do País, em depósi
tos em dezembro último equivalentes a 70% do total da rede particu· 
lar. O lucro operacional desses bancos cresceu 45,8% entre 31 de de
zembro e 30 de junho, ou seja, em nível superior à inflação de 40,5% 
acumulada na primeira metade do ano. Portanto, esses bancos não 
se teriam ressentido tão agudamente das restrições impostas a seus 
negócios pela política monetãria, como dirigentes do setor chega
ram a prever." 

E são estes mesmos dirigentes, Sr. Presidente, que, agora, pressionam o 
Governo com a possibilidade da ameaça de desemprego em setores importan
tes da sociedade, para alterações imediatas da política salarial. 

Na verdade, eis um setor da economia beneficiado pela inflação, mesmo 
com as aparentes restrições às taxas de juros que se lhes impõem. Sobram
lhes sempre imaginação criadora e brechas institucionais para engordarem 
ainda mais suas burras, apropriando-se de largas parcelas dos bens produzi
dos pelo trabalho dos brasileiros. 

E o que tem ocorrido com os demais setores da economia, sobretudo do 
grande empresariado nacional? 

Findo o primeiro ano de Governo Figueiredo, o Boletim da Editora 
Abril, Análise da Economia para Homens de Negócio, publicava em seu edito
rial de 17 de março do ano em curso: 

"'Enquanto as autoridades preocupavam-se com a restauração 
do arcabouço de instrumentos de política econômica, corroído por 
sucessivas- distorções, O setor produtivo privado, em sua grande 
maioria, conseguiu manter um bom desempenho. O primeiro ano do 
atual Governo caracterizou-se, portanto, como um perfodo bastante 
ruim para a economia brasileira como um todo, mas razoavelmente 
bom para as empresas individualmente." 

A Gazeta Mercantil, de 17-12-79, também publicava, numa parte de seu 
editorial económico: 

~·A análise de 200 empresas de grande e médio portes que ope
ram no Brasil revela alguns dados surpreendentes: a rentabilidade 
de 50% dessas companhias é elevada e seu endividamento financeiro 
significativamente baixo. A pesquisa Confirma que uma expressiva 
parcela desses rendimentos vem de aplicações~ financeiras." 

~·Essas foram as principais conclusões da anãlise realizada pelo 
Centro de Informações dã Giizeta Mercantil, com base em 200 ba-
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lanços de empresas nacionais e estrangeiras, privadas e estatais, de 
médio e grande portes, que publicaram seus balanços anuais e se~ 
mestrais neste segundo semestre de 1979." 

Não hã de ser sem motivos, afinal, que o Sr. Theobaldo deNigris, Presi~ 
dente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tenha declarado à 
imprensa sua posição coritráfi"if às pretendidas modificações na atual política 
salarial, por considerar prematura a anâlise de seus_ resultados. 

.. Sinceramente- afirmou aquele líder industrial- continuo fiel ao meu 
primeiro pensamento -sobre a questão, atê que me provem o contrário. O Go
verno, creio, deve procurar em todas as âreas formas de combate à inflação, 
não apenas nos salários". (Jornal do Brasil, edição de 7 último.) 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -GO)- Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- O que foi significativo é que, 
ainda ontem, o Sr. Theobaldo deNigris, com a sua réspOnsabilidade de PreSi
dente da Federação-das Indústrias de São Paulo, tornou público esse seu pen
samento, na presença do próprio" Ministro do Trabalho, o Sr. Muirlo Mace
do. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Perfeitamente. 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO) ~Ouço com prazer o 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Em primeiro lugar, gostaria 
de congratular-me com V. Ex• pelo seu ingresso_ na bancada do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, o que nos deixou, a todos seus colegas 
do ex-MDB, muito satisfeitos diante do seu espírito público e da sua compe
tência, que são qualidades que, entre outras, ornam a sua personalidade de 
homem público. Quanto ao discurso que V. Ex• hoje profere, reputo-o iries
pondível, nobre Senador. E, antes de mais nada, lembraria que, quando este
ve nesta Casa o Ministro do Trabalho, Sr. Murilo Macedo, na interpelação 
que lhe fiz, uma das perguntas principais foi se o Governo tencionava modifi
car a sua nova política salarial fixada através de critérios legais. S. Ex• res
pondeu imediatamente que não havia nada a esse respeito, que tudo não pas
sava de um noticiário precipitado da imprensa. Hoje, nós estamos vendo, 
como bem alude V. Ex•, que as alterações estão_ em marcha, que os conci
liâbulos se repetem diariamente, sobretudo entre os Ministros do Plenaja
mento e do Trabalho, na busca de novas fórmulas para a política salarial. E 
V. Ex•, no cerne do seu discurso, lembra muito bem -aliás, na mesma linha 
de pensamento do líder sindical Luiz lgnâcio da Silva, publicado pela impren
sa - que o problema não é conter salârios, mas conter lucros. Mas infeliz
mente, o que se verifica ê que o GoVerno, longe disso, mostra-se pelo con
trârio interessado atê em aumentar os lucros das multinacionais, haja vista a 
reunião que-houve recentemente, com a presença do Sr. Ministro da Indústria 
e do Comércio, que terminou dizendo que o Governo não modificaria um 
milímetro sequer da legislação que regula a inversão dos capitais estrangeiros 
no Brasil, inclusive no que tange à remessa de lucros para o exterior. Portanto 
parabenizo V. Ex• por seu discursO. V. Ex• neste instante fala, evidentemente, 
por todos os seus companheiros do Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro, que estão vigilantes no sentido da manutenção, pelo menos, dos atuais 
critérios da política salarial. 

E, ao terminar, colocaria também rio seu discurSo, pOrque tem muita 
propriedade, um apelo em torno dos servidores públicos do Estado. V. Ex• 
fez uma comparação em relação aos que ganham salário mínim~, aos que ga
nham até dez e aos que ganham mais de dez salários rilínimos na empresa pri
vada. Mas, se V. Ex• fizer unia comp-aração do ano passado para cá, no que 
tange aos servidores públicos, verá qUe a erosão qUe houve nos seus salários, 
em face dos tremendos índices da inflação, ainda é muito maior; talvez seja de 
cerca de 98%, enquanto o aumento concedido foi apenas da ordem de 50%. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Meu eminente ami
go e companheiro Senador Humberto Lucena, bastante sensibilizado agra
deço as suas palavras iniCfãis, e estou certo de que são devidas principalmente 
às Hgações amigáveis que rios unem há bastante tempo. V. Ex• tem inteirara
zão. Se é ruim a situação dos assalariados nas empresas privadas, pior ainda é 
a situação dos servidores públicos no Brasil, que não foram- beneficiados, 
contemplados pela nova lei salarial. 

Quanto a atuação do Ministério como um todo, lembro-me de palavras, 
publicadas ainda hoje pela imprensa, do Ministro do Trabalho, Murilo Ma
cedo, em que ele confirma que os empresários nacfonais, por sua esmagadora 

maioria, não desejam alteração da atual política salarial. E o Ministro tem ra
zão porque o pov_o não aceita outra alteração que nãO seja para beneficio real 
dos trabalhadores. E o reajuste semestral dos salários é uma conquista sua, na 
medida em que se traduz numa conquista social e que veio, de certo modo, 
para legalizar o que de fato já ocorria pai'a grande parte das categorias profis
sionais organizadas no País. 

Os banqueiros não a desejam, os banqueiros, tentando fugir do reajuste 
a seus servidores, sacrificados pelos elevadíssiriiOS íàdices inflacionários, que 
se fará agora em setembro. Continuam, sem dúvida, elevadíssimos seus lucros 
operacionais, os lucros de suas empresas, de seus bancos, não havendo outra 
razão que não a avidez, a cupidez por maior apropriação do resultado do tra
balho para justificar essa posição desse setor da economia brasileira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Se~ 
nador? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouç9, com prazer, 
O nobre Senaaor EvelásiO ViCira. · · · 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SÇ)- Exatamegtç. Q sçtor mais privilegia
do com a· estratégia _econôfnica adota_da nos últimos anos é _quç. reage em fa
vor de uma modificação da política salarial, que deseja a eliminação dos rea
justes semestrais. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Perfeito. Gostaria, 
apenas, de acrescentar às suas judiCiosas palavras, ilustre Senador Evelâsio 
Vieira, dados aqui bastante concretos: 

A rentabilidade das instituições bancâriás foi maiOr -no PrimeirO semes
tre de 80 que no 29 semestre de 79, como provam dados extraídos de seus pró
prios balanços. A rentabilidade operacional do Bradesco, em junho passado, 
foi de 2 bilhões e 300 milhões de cruzeiros. A do I.taú foi de I bilhão. A do 
Real foi de 500 milhões. A do Mercantil de São Paulo foi de I bilhão. A do 
Econômico foi de 700 milhões. A do Bamerindus de 500 milhões e vai por aí 
afora, somando-se os milhões, numa ciranda de Cifras q-ue espelham com rea~ 
lismo onde reside a verdadeira perversidade do capitalismo brasileiro. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Em quase todos os bancos, a va
riação é de um lucro de um percentual de 83,85 até 88%. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Alguns dos quais, 
acima dos 100%. inclusive. . 

Parece-nos evidente que o modelo econômico brasileiro, além de privile
giar os ganhos de capital, as especulações financeiras e os elevadíssimos sa~ 
lários de boa parte da tecnocracia e suas não me_nos gordas mordomias, bene
ficiou também alguns extratos da classe mêdia, cuja mão-de-obra teve Ulll: 
processo de qualificação. 

Dados do censo econô_mico realizado pelo IBGE, ém 1976, informam
nos que apenas os segmentos populacionais de nível de escolaridade superior 
e do 2'i' ciclo do curso médio tiveram aumentO do valor real de seus rendimen~ 
tos. lsso significa apenas 5% da maSsa assalariada brasileirã, cujos salários se 
encontram em um patamar superior, como resultado de uma oferta de mão
de-obra especializada men!)r que a exigida pelo processo de crescimento e 
modernização de nossa economia, no período de 1,970 a 1975, sobretudo. 

Sacrificar, no entanto, este extrato àa classe média isoladamente não é 
justo, já que não alteraria a pervesídade da pirâmide de distribuição de renda 
no País. Até pelo contrário, ampliar-se-iam os rendimentos dos banqueiros e 
de alguns outros .setores empresariais multinacionais e apenas isso. 

Na verdade, em que se beneficiariam os lO milhões de b6ias-frias, q~ase 
30% de nossa população economicamente ativa? E os mais de 70% dos assala
riados que percebem menos de três salários mínimos? E os 20% de nossa PEA 
na condição de subempregados? 

O que é preciso compreender é que a crise atual não e apenas econôtnica; 
mas global, a exigir soluções políticas. A eXtrema rigidez do modelo economí
co já não tem como cOnviver com a· nova realidade que a sociedade brasileira 
está construindo, exigindo~se transformações do sistema de produção e da re
lação capital-trabalho, o que significa o estabelecimento de um novo pacto 
social eminentemente democrático. 

O SI. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V. Ex•? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Com muita honra. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Antes que V. Ex• conclua, 
desejo registrar no seu discurso um outro fato que é estarrecedor. Enquanto o 
Governo insiste em mudar a política salarial, prejudicando a milhões de bra
sileiros, os mais ricos da sociedade, os mais privilegiados conseguem, com seu 
prestígio junto aO- Governo, diminuir de 5 para 3% o emprêstimo -compul
sório que o Governo fez incidir sobre os rendimentos não tributáveis para 
melhorar a situação financeira do Pais em face do processo inflacionário. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Fala-se, hoje, em li· 
vre negociação, esquecidos de que não se dão às maiorias economicamente 
prejudicadas poder de barganha suficiente para, num regime democrático, 
poder fazer valer a sua situação de maioria. E permanentemente são as maio
rias que conseguem através de pressões exercidas pelos canais criados pelo 
próprio sistema, ver redl.lzidas as cargas tributárias e todos os outros tipos de 
cargas que o Estado deveria fazer sobre el_a, para se transformár num instru
mento --de justiça social. 

Há determinados valores do ser humano que são indestrutíveis, que fun
damentam sua natureza e dignidade, de tal modo tjue, por mais extensas ou 
arbitrárias que sejam as instituições autoritâriã.S~ eles-- esses valores- aca
bam prevalecendo, sem o ·que não haveria a: verdã.deira evolução social. São 
estes valores que impulsionam o homem para o aprimoramento de todas as 
suas inStituições humanas~ dando curso ao processo de acumulação de razões 
e emoções e fazendo história. 

Não é sem motivos que a sociedade brasileira encontra-se, hoje, em mo
vimento de ascençào na busca da substituição do velho pelo novo, construin
do democraticamente. 

No caso específico de nossa política salarial, pedra angular do sistema 
capitalista, o que existe, é bem verdade, não ê bom e o melhor substituí-lo 
pelo pior é inteiramente impraticãvel, inexequível. 

Há a confirmação de que setores reduzidos da sociedade, economica~ 
.mente mais poderosos, estão reagindo contra os reajustes semestrais de sa
lãrios. Estes setores estão representados no governo, principalmente na Secre
taria de Pla1:1ejamento da Presidência da República. 

Parece certo também, para fazer justiça, que resistências e alterações des
sa política salarial residem no MinistériO--do Trabalho, pelas declarações do 
Ministro Mllrilo Macedo, em que me baseio. Cremos, por COnseguinte, que a 
sociedade brasileira precisa ter oportunidade de participação nestes debates, 
ampla e profundamente por suas representações politicas e sociais. 

Parece-nos boa_iniciatiVa a Criação de uma Comissào Especial do Senado 
Federal para coordenar e estimu"tar estes debates, principalmente com as lide
ranças sindicais dos trabalhadores, bem como com todos os demais segmen
tos da sociedade. 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço com prazer o 
nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR) - Senador Henrique Santillo, em re
cente discurso o Senador Franco Montoro mostrou que não houve nenhum 
aumento superior ao do custo de vida. De forma que, esses aumentos, como 
j~ supunha e desconfiava,- aliãs, essa modificação da lei teria como causa a 
pressão dos s~QJ"_!:::~ que mais recebem dinheiro neste País que são os bancos, o 
setor bancário nãcibnal, quer dizer, é pressão de bancos, o setor mais privile
giado, o setor privado que somente atua com uma concessão excepcional nes
te País. Banco neste País devia ser nacional, o banco deveria ser uma advida
de oficial._ Mas o pior estã por vir- os empregados que contam com aposen~ 
tadoria aos 30 anos estão preocupados com as informações de que está vol
tando ao Governo a idéia de elastecer a aposentadoria para os 35 anos. E V. 
Ex• sabe quem é que está por trãs disto? São essas imoralidades que existem 
por aí chamadas de previdência privada aberta. Aliãs, é preciso que se exami
ne esta questão da previdência privada. Isto haverã de causar estouro maior 
do que o das financeiras. São as firmas privadas que não desejando ·aposentar 
e querendo, cada vez mais, exaurir o empregado, o contribuinte, querem elas
tecer a previdência para os 35 anos de idade. E os Ministros - aliâs, todo 
mundo sabe que grande parte desses Ministros do atual Governo são prepos
tos de firmas particulares ou multinacionais- sem dimensão maior e S. Ex•s. 
estão ali para fazer a vontade desses grupos aos quais pertencem ou por 
vínculo de emprego ou por interesse. Quero alertar o Senado para isto. Esta 
Casa deve. estar alertada para este ponto: o elastério de 30 para 35 anos só be
neficiará essas ai'apucas que recebem dinheiro dos empregados e jamais terão 
condições de propiciar aposentadoria, porque jã estão desviando esse dinhei
ro. Elas existem, arrecadam dinheiro e o destinam às firmas particulares dos 
seus titulares. De forma que, esta outra violência poderá ser tentada e quero, 
jâ de antemão, advertir o Senado para isto. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)'-' Agradeço imensa· 
mente o aparte do nobre Senador Leite Chaves. E tem S. Ex• razão quanto à 
política salarial que, em si, acho que parece bern claro pela imprensa do País 
que é, sobretudo, o setor dos banqueiros que estão a pressionar o Governo ... 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - O Ministro mesmo falou isto on· 
tem ... 

O SR. HENRIQUE SANTILl.O (PMDB - GO)- ... através do Mi· 
nistro do Planejamento que estâ empolgado com a idéia. Tenho aqui recortes 
de artigos de autoria de assessores do ilustre Ministro do Planejarnento, res
ponsabilizando os reajustes semestrais p~la realimentação inflacionãria cada 
vez mais avassaladora ... 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Iniciativa que o PP condena. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- ... e para se fazer 
justiça, as resistências localizam-se contra esta operação nefasta - segundo o 
meu modo de ver- no Ministério do Trabalho, na pessoa do Ministro Muri· 
lo Macedo. Este, reiteradamente, tem vindo à imprensa para dizer que é con
trário a qualquer alteração. no momento, por considerar a anãlise prematura 
e por também não considerar que essa política salarial seja realimentadora do 
processo intlaçionário, màs que reside noutros setores da sociedade l;lrasilei
ra. Isto é muito importante. 

-= _QUanto a_o outro problema que V. Ex• levanta, das seguradoras priva
das, inclusive eu incluiria ar o problema dO seguro saúde privado, o escanda
loso problema do seguro saúde privado no Brasil, já com interferência das 
multinacionais neste setor. Realmente ê Um setor para ser analisado por esta 
Casa, pelo Congresso Nacional. 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço o nobre Se
nador. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Como V. Ex' sabe, a crise nacional 
feva o Governo a uma situação de debilidade. E, então, os setores mais privi~ 
Iegiados deste País lançam mão dessa oportunidade para pressionar e retirar 
favores. Então, é a vez de •. digamos, a Própria oposição do País fazer aquilo 
que estã na consciência de todos: vendo que vamos para um desfiladeiro, ad
mitirmos até a possibilidade de dar a nossa cooperação ao próprio Presidente 
Figueiredo. O PreSidente Figueiredo depois ·que, em Mossoró, foi capaz de 
nUm discurso pregar a reforma agrária, coisa que pela primeira vez um Presi
dente faz neste País, acho que Sua Excelência, fiador da Nação pelo fato de 
ter viabilizado uma abertura que ainda não é ideal, poderia merecer o respal
do das oposições para, evitando um caos que possa vir a curto prazo, possa 
também ter forças suficientes para evitar que os setores privilegiados internos 
e externos façam do Tesouro um campo de batalha para proveitos inominâ
veis e injustificáveis. Muito obrigado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Sr. Presidente, en· 
cerro o meu modesto pronunciamento com as pala vias brilhantes do enlinen~ 
te Senador Leite Chaves. 

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

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

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Todos os grandes jornais de hoje trazem os números oficiais referentes à 
inflação de julho do corrente ano. Assim. confirmados estão os números tra
zidos ontem, a esta Casa, em primeira mão, pelo nobre Senador Evelâs"io 
Vieira. que revelou que a inflação de julho havia se alçado a 8,4%. 

Infelizmente foi isso mesmo. Oito vírgula quatro por cento. recorde bra· 
sileiro de todos os tempos. 

Triste recorde. Antes desta taxa de 8,4%, a tnaior taxa verificada foi a de 
7,7%, em setembro do ano passado. 

Com esta taxa, a inflação acumulada nos sete primeiros meses do ano vai 
precisamente a 52,2%, e a inflação nos doze últimos meses alcançou a 107%. 

E agora uma pergunta: uE a quanto remontará a inflação corresponden
te, estritamente, ao Governo João Figueiredo, isto é, a estes últimos dezesseis 
e meio meses?" Fiz a conta: vai a 143%. Dito assim, pode não significar mujta 
coisa, mas se fizermos algumas comparações, o número adquire uma melhor 
idéia de grandeza. 

Então, comparemos primeiramente com o Governo JK, o qual, todos sa
bem- e eu não estou fazendo apologia do Governo JK, do qual sempre fui 
impenitente adversário, coisa de que hoje me penitencio. Faço justiça àquele 
grande homem, principalmente, por suas qualidades de político, qualidades 
inexcedíveis, e que tantas saudades estão fazendo nestes tempos de raciona
mento da política - mas, dizia eu, o Governo JK inaugurou uma era de in
flação muito elevada. Mesmo· assim, em comparação com as taxas de agora, a 
inflação J K já não foi tanto quanto outrQra parecida. 

Nos quatro primeiros anos do Gov~rno JK, a inflação acumulada foi a 
131%. A inflação do meu Governo- eu sou urna parcela, um dx deste Go-
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verno,- a inflação do Governo João Figueiredo, nestes 16 1/2 meseS, foi a 
143%, maior, portanto, do que nos quatro primeiros anos do Governo JK. 

Também nos quatro últimos anos de JK, a inflação, de 136%, ficou abai
xo da até agora verificada no Governo Figueiredo. 

Comparemos com outros governos. 
O Governo Castello Branco durou 2 anos e 11 meses, de 15 de abril de 

1964 a 15 de março de 1976. A inflação nesse período foi a 195%. Muito em
bora os 2 anos e 11 meses representem mais do que o dobro da gestão João 
Figueiredo, a inflação castelista foi pouco maior': 195% contra 143%. 

No famigerado Governo Goulart, a inflação, num período correspon~ 
dente ao GoVerno João Figueiredo, isto é, nos seus 16 1/2 últimos meses, foi 
a 154%, apenas um pouquinho maior em relação aos 143% do Governo Fi~ 
gueiredo. 

Agora, nova pergunta: a quanto chegarâ a inflação acumulada ao termo 
do atual Governo? Resposta: se nos subseqUentes períodos de 16 meses e 
meio se verificar esta mesma taxa de inflação de 143%, ao termo dos 72 meses 
do Governo João Figueiredo, a inflação terá sobrepassado o patamar dos 
cinco mil por cento! 

Sr. Presidente, quando se iniciava o atual Governo, em março de 1979, o 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de MAquinas, Sr. Einar 
Kok, a título de colaboração com o Governo que nascia, fez a seguinte adver
tência: "A base da inflação brasileira são as influênCias PsiCológicas, que só 
podem ser revertidas com a existêricia de uma certa credibilidade no Gover
no, e uma cunscientiza"Ção geral de que é preciso deter a inflação". 

Ora, isso o Sr. Einar Kok disse a 25 de abril de 1979, pelo O Globo, por· 
tanto, na alvorada do Governo Figueiredo, e com a inflação no ano anterior, 
1978~ de 40,8%, e inflação, naquele mês de abril, que não fora a mais de 3,8%. 

Ora, se o lúcido empresário aSsim se expressava naquele tempo, o 'que se 
dirâ agora, diante de uma inflação mensal recorde de 8,4%, uma inflação 
acumulada, nos 7 primeiros meses, de 52%, e uma inflação que ameaça Sobi-e. 
passar a casa dos 100% ao termo deste ano? 

Eu, confesso, não tenho aqui nenhum propósito de atirar pedras no meu 
Governo, porque, assim eu estaria atirando pedras na minha própria cabeça, 
membro que sou dele. Verdade é, porém, que estamos todos no mesmo barco 
e ninguém quer que ele afunde. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, agora, com maior razão, é evidente, a 
credibilidade do Governo está' sendo fortemente aluída pela inflação, como 
aluída, também, e concomitantemente, está sendo a credibilidade no nosso 
Partido, o PDS, credibilidade perante o corpo eleitoral da Nação, o que acar~ 
retarâ novos danos para o próprio Governo; que tem no PDS o seu suporte 
eleitoral no Congresso Nacional. 

.. Prefiro dizer essas palavras agora, quando estan:tos ainda distantes de 
eleições, às quais não mais concorrerei, do que dizê~las às vésperas do próxi
mo pleito. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Permite V. Ex• um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Mas isso me parece, Senador, que 
não constitui maiores preocupações para o PDS, porque simplesmente 
prorrogam-se as eleições municipais para 1982 e, em 1982, se o índice infla
cionário continuar no mesmo nível, prorrogam-se também as eleições para 
Governadores, eleiçõe-s para Deputados e o PDS nunca perde. A história está 
provando isso ultimamente. De forma que isso tudo não preocupa o PDS. 
Veja V. Ex• que não hâ nem preocupação de alguém, nesta Casa, em contes
tar V. Ex' 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS -AL)- Meu eminente colega, 
quanto a esta ilação que V. Ex' faz agora, eu, confesso, discordo dela. Acho 
que o problema da inflação está afeto a homens de outra área, da área econô
mica, a tecnocratas, ao passo que o problema da prorrogação de mandatos 
estã afeto à nossa classe, à classe politica. E estendo a mão à palmatória de V. 
Ex•; pois sou convictamente um prorrogacionista. Muito obrigado a V. Ex• 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Começo por congratular-me com as Oposições com assento nesta Casa. 
Elas fazem hoje, e lastimavelmente apenas hoje, a maior defesa da política sa
larial vigente. Mas quando votamos esta política, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, hã menos de um ano, no Congresso Nacional, nenhum de nós hã de ter 
apagado de sua memória, com facilidade, .o clima dramático em que o fize-

mos; os insultos, os apupos, as agressões de ordem pessoal, conduzidaS do 
plenário da Câmara dos Deputados, em sessão conjunta, acenando muitos 
dos Líderes da Oposição para as tribunas e as galerias que estavam ocupadas 
por líderes sindicais, que dirigiam ao meu Partido e aos Líderes do meu Parti
do as ofensas mais duras e mais pesadas. 

Nada, portanto, como um dia após o outro. Hoje a Oposição saúda a 
política salarial votada naquela ocasião e se mostra intransigente na manu
tenção do princípio que foi adotado pela primeira vez neste País, mesmo 
quando a inflação- e aqui discordo temerariamente do meu querido colega 
Luiz Cavalcante - era maior do que a atual. Refiro-me aos três primeiros 
meses dC-1964, quando a inflação acumulada foi de 24%, em três meses, o que 
evidentemente daria a possibilidade de uma média, que, no mínimo seria, 
numa boa aritmética, de ~% ao mês. Mas, ainda que tivéssemos aqui_ a possi
bilidade deste triste recorde a que se referiu o querido colega, a diferença é 
enorme entre o que se paSsava no primeiro triniestre de 1964 e o que se passa 
nos dias de hoje. 

É enorme, por quê? Porque os três primeiros meseS de 1964 mostravam 
uma ordenação econômica mundial que não era afetada por nenhum elemen
to perturbador. Hoje, estamos com a economia capitalista do mundo em xe
que: pelo primeiro choque do petróleo, em 1973 para 1974; e pelo segundo 
choque, em 1979. 

Há dias, tive oportunidade aqui de, em discurso, contrariar um aparte 
dado pelo nobre Senador Leite Chaves, exatamente neste campo, e ainda tra
tarei dele, no Senado, com documentos em mãos para não ficarmos perdidos 
apenas em conceitos de valor. 

Todas as nações capitalistas estão afetadas duramente pelos dois cho
ques do petróleo. Temos, hoje, nos Estados Unidos, uma inflação superior à 
ordem dos 20%; pior do que isso, com uma recessão econõmica nítida que es
tã levando a projeç:ão para o fim deste ano, ao desemprego a- 9% pois, com 
uma inflação desse período de 1964, a que me refiro, com o crescimento de 
Produto Nacional Bruto, em 1963, negativo - uma das poucas vezes da his
tória do Brasil- de 1,6%, tínhamos, ao mesmo tempo, uma componente in
ternacional altamente favorável. 

Hoje, quando as oposições comprazem-se em colocar aspas no chamado 
milagre econômico brasileiro, expressão que nunca foi utilizada oficialmente 
por nenhum dos governanteS, mas foi cunhada, isto sim, do exterior para 
dentro do Brasil, esquecem-se de que, quando acusam a nossa prosperidade 
de ter sido apenas um reflexo da prosperidade universal, de que houve pelo 
menos essa vantagem, de saber tirar dessa oportunidade as condições favorá
veis ao crescimento aut_o~sustentado do Brasil. 

Hoje, quando falamos em petróleo, as Oposições costumam dizer que 
nós usamos, como sempre, um bode expiatório. Uma explicação fácil, mas é 
porque elas não dirigem o País. Se elas tivessem a responsabilidade de dirigir 
o País, verificariam que, em_l973, o que gastávamos no consumo do petróleo 
importado, que representava oitocentos mil barris de petróleo por dia em im
portação, era comparável, num ano inteiro, com o que gastamos hoje num só 
mês. Os setecentos milhões de dólares que desembolsamos hoje, por mês, era 
a fatura nacional de petróleo em todo o ano de 1973. 

Como esconder essa_ verdade? Como querer dizer que isso não influi 
sobre os problemas brasileiros? se nós somos uma economia dependente, 
como é toda a economia especialmente do Terceiro Mundo, e como quase to
das as economias o são? Não hã pais autárquico, hoje: nem os Estados Uni
dos da América, nem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Há fato
res perturbadores. Acontece que o problema do petróleo não afetou as econo~ 
mias sociaJist3:s, até agora, presume-se que afetará a partir de 1985. Até ago
ra, não. De sorte que apenas as economias capitalistas viram-se a braços com 
problema desta natureza. No primeiro choque, o Japão teve uma inflação de 
30%; no segundo choque, o Japão não está tão afetado. Por quê? Porque, em 
grande parte, também o Japão se beneficia da aplicação dos petrodólares nos 
seus bancos, na sua economia, e, com isso, gera empregos, e com isso mani
pula os meios financeiros para poder defender-se de uma maneira que o Bra
sil não pode se defender. Porque não é uma questão de querer ou não querer. 
É uma questão de tradição não ter aqui o National City Bank ou o banco ja
ponês ou o banco alc::mão_, e assim. por diante. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ora, então a primeira 
observação é que todos nós estamos angustiados com a inflação, não há dG.viM 
da alguma. Não é u~a frase retórica, é uinaftaS:e que sabemos, principalmen
te nós de Governo e n:ão da Oposição. A Oposição, de qualquer modo, com 
grandeza ou sem ela - e ela geralmente age com grandeza - beneficia~se 
com fato dessa natureza. Porque é um fato que ela pode utilizar contra o Gow 
verno para caracterizá-lo como incompetente. 

OUço o nobre Senador Evelâsio Vieira. 
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O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Líder Jarbas Passarinho •. nós, da se projeto de lei, dessa iniCiativa, e cOmbatendo, como esiã fazendo, pretensa 
Oposição, estamos plenamente à vontade para defender os reajustes sernes- iniciativa de alteração dessa lei. De forma que V. Ex• tem inteira razão, nobre 
trais no País. Porque foram principalmente os homens da Oposição nesta Senador Jarbas Passarinho, e, se hã, realmente, restrições a opor~ é à c;;;o.nduta 
Casa que defenderam a necessidade da introdução dos reajustes, e não apenas da Oposição na tramitaç-ão da atual Lei Salarial. 
semestrais. Lembro-me bem de que o Senador Marcos Freire usou a tribuna o SR. JARDAS PASSARINHO (PDS_ PA) - Muito obrigado a 
vãrias vezes sugerindo ao Governo, pedindo ao Governo a implantação de . v. Ex', nobre Senador Aloysio Chaves.· 
um regime de reajustes trimestrais em razão de uma inflação galopante, para Peço desculpas ao nof:l!C Senador Evelâsio Vieira, mas a minha impres
não ocorrerem as defasagens. No Congresso •. _a Oposição votou a favor. É são, pelo ~que estava acompanhando 0 aparte de S. Ex', é de que ele havia che
verdade que houve alguns companheiros que discordavam. gado ao fim. Portanto, peço desculpas por havê-lo interrompido e o ouço 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- O nobre Senador Eve-, com prazer. 
lâsio Vieira, que é um dos homens.que ~ais respeito nesta Casa, jamais fará, o sr. Evelásío Vieira (PP- SC)- As últimas palavras de V. Ex• vêm 
no meu entender, uma afirmativa discrepante da verdade. Mas pode exatamente em favor da nossa posição. Nós pleiteamos mais, mas ficamos sa
equivocar-se. tisfeitos, se não atendidos em tudo, pelo menos nos reajustes semestrais. As-

_o Lider do Partido d? Movimento Democrático Brasileiro, quando en- sim, Senador, nós estamos à vontade para defender a permanência dessa sis
cammhou a votação, na C amara dos Deputados, o fez no sentido de declarar- temática. 
se contrário ao projeto como um todo. E esse mesmo Uder, que é, em regra, 
um homem cavalheiresco. eu o vi transfiguradO na tribuna, a fazer acenos 
para a galeria, de onde eu recebia, quando a ela assomei, as mais estrepitosas 
vaias da minha vida. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, 
V. Ex' dá licença para um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Um momento, por fa-
vor. 

E eu ainda digo mais: nessa altura, S. Ex' não aceitou, sequer, votar os 
destaques que beneficiariam a emenda. O que aconteceu, isto sim, se eu não 
estou, agora, laborando em erro, é que não houve pedido de verificação. De 
maneira que a votação acabou! com o protesto do Partido principal das opo
sições. 

V. Ex• também há de estar lembrado de que, quando se fala que as Opo
sições salientaram aumentos semestrais, o projeto a que V. Ex• se refere. do 
Senador Marcos Freire, foi para salârio mínimo. E ainda hâ projeto, que V. 
Ex.', no momento, silenciou sobre ele, que é do nobre Senador Dirceu Cardo
so. O Senador Dirceu Cardoso também apresentou um projeto de reformu
lação semestral, enquanto o outro apresentava projeto de reformulação tri
mestral. Mas, vou mais longe. O nobre Senador Nelson Carneiro, antes do 
Senador Dirceu Cardoso e antes do Senador Marcos Freire, também, apre
sentou proposição no mesmo sentido. E coube a mim dar o parecer derrotado 
nesta Câsa, n-o ano de 1977, ou 78, não me recordo, quando me pareceu que 
era o- melhor projeto, era um projeto que não fazia obrigação de correções se
mestrais em qualquer nível, mas fazia esta obrigação sujeita, subordinada e 
condicionada ao desempenho da economia nacional. 

Por isso fiz questão de dar este contra-aparte a V. Ex', para caracterizar 
que as Oposições, naquela ocasião, não nos acompanharam. Elas, evidente
mente, quiseram caracterizar que era pouco, que o reajuste semestral era pou
co., o que elas queriam eram muito mais coisas, embutidas no processo. Por
que se nós oferecermos, a cada momento, aquilo que a Oposição pedir, ela 
pedirá sempre mais, que é o papel dela, para criar dificuldades ao Governo e 
criar impressões pata a opinião pública de que a Oposição, sim, esta é van
guardista, enquanto o Governo seria restritivo no sentido de conceder benefí
cios. 

Ouço o nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) - Apenas para completar a infor
mação que V. Ex• acaba de dar ao Senado, respondendo ao aparte do nobre 
Senador Evelâsio Vieira. Coube a V. Ex• e a mim o encaminhamento da vo
tação no Plenário do Congresso Nacional. E- o fiz, inclusive, apresentando 
uma relação minuciosa de todos os projetes qlie visavam ao reajustamento 
salarial de carãter trimestral, em outras palavras, a implantação da escala 
móvel de salários nos últimos 20 anos da história politica deste País, para 
mostrar que nem o Governo popular do Sr. Getúlio Vargas, nem o Governo 
popular do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nem o Governo do Sr. João 
Goulart tomaram a iniciativa de enviar ao Congresso Nacional um projeto de 
lei com a extensão deste feito por iniciativa do Presidente João Figueiredo. 
Recordei, naquela ocasião, nobre Senador Jarbas Passarinho, que tanto ao 
tempo do Sr. João Goulart como_ o Sr. Juscelíno Kubitschek de Oliveira 
constit_uíam-se comissão especial, através do Ministério do Trabalho, para 
examinar esta matéria; formalizaram um anteprojeto, mas este não ttve se
guimento, não chegou ao Congresso Nacional. E o Governo estãva, então, 
apresentando um projeto muito mais amplo, muito mais completo, que en
contrava, surpreendentemente, uma tenaz resistência da Oposição. E os pro
jetas a que V. Ex' se referiu, visavam, sobretudo, o salário mínimo. B sur
preendente, agora, a posição que toma a Minoria, tentando o patrocínio des-

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA)- Mas Senador, veja 
bem como é ficar satisfeito e conduzir uma orquestração de vaias tremendas. 
de insultos pessoais, de ofensas como aquelas a que nós, homens do Governo, 
fomos submetidos quando assomamos à tribuna. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• tem razão, Senador Passari
nho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~ PA) - Foi dramático. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Pelos insultos de um ou outro ele
me-ritO~ não pode ser responsabilizado todo o partido. 

~ O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, centenas de tra
balhadores orquestrados pela Oposição ..• 

O Sr- Evelásio Vieira (PP- SC)- Nós também temos sido insultados 
por um ou outro companheiro do PDS, e nem por isso responsabilizamos o 
partido. Isentamos o partido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Senador, normalmen
te, a mágoa fica em quem é atingido. De maneira que se compreende que a 
memória seja diferente para as diversas pessoas, conforme as circunstâncias. 
Nós que recebemos a agressão nãQ ~queceremos, não esqueceremos que vi
vemos, naquela ocasião, três momentos verdadeiramente dramáticos. E, um 
deles foi preclsamente este, quando a presença de lideres sindicais que antes, 
inclusive, estiveram no meu gabinete e foram recebidos, a presença, repito, 
desses líderes sindicais nas galerias era estimulada do plenário, por um Sr. 
Deputado do Partido de Oposição, por trás da Mesa do Presidente da Casa, 
ac?enando e comandando as vaias ou comandando os aplausos. Dir-se-ia até 
que se estava era votando exatamente a redução dos salários. Se estivéssemos 
votando a redução dos salãrios, o confisco do salário, eu entenderia que nós 
estivéssemos submetidos a este tipo de procedimento bárbaro. Não, a Opo
sição partilhou deste processo, foi conivente com ele, na medida em que ne
nhum dos seus lideres levantou-se para ao menos pedir aos seus companhei
ros que poupassem os seus pares. Já não digo que comandassem a platéia, ad
mitindo que não teriam capacidade de fazê-lo. De modo que hoje me rejubilo, 
é minha alegria verificar que os apupos de ontem transformam-se, hoje, em 
aplausos da Oposição, transformam-se, hoje, nos mais veementes apelos para 
que aquilo que foi votado não seja modificado. Mas hã, ao mesmo tempo, o 
hábito ... 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Por ocasião de um acidente ocorrido 
nesta Casa, que envolveu V. Ex', um assistente da galeria e um parlamentar 
da Oposição... ~ 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Esta Casa é diferente. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- ... V. Ex' recebeu a nossa solidarie
dade. O partido não se manifestou em solidariedade aos outros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador, sem
pre reconheci isto. Daí porque digo com orgulho meu; não sei que destino te
rei ao fim desta Legislatura. Prefiro dizer. nos versos de Cecilia Meireles, que 
~·quanto ao destino não sei se o conduzo~ não sei se o acompanho". Mas sele
varei alguma coisa muito grata de minha vida pública terá sido a passagem 
pelo Senado da República. Aqui tive. um testemunho inicialment~ arrostan
do as iras de um companheiro de partido, que procedia de uma maneira pro
fundamente impelida, no nobre Senador Itamar franco, porque teve a digni
dade de apertar a mão do Senador da oposição ao seu pensamento, ao fim do 
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seu discurso, ·num gesto apenas cavalheiresco e não de solidariedade política
razão pela qual foi um dos momentos que aqui nesta Casa me descontrolei. 
Porque quando assisti meu companheiro sendo constrangido levantei-medes
ta bancada para interpelar o Deputado que, assim, o fazia. Veja V. Ex•, é di
ferente o Senado da República~ Saiba, nobre Senador Evelásio Vieira, que 
ainda ontem eu ouvia de Vice-Líderes da Câmara dos Deputados a seguinte 
informaÇão: não é mais possível a um de nós assomar à tribuna, porque ou te
rá de ir armado, ou terá que ser campeão de luta livre . .E: o climax que se está 
praticando mim momento em que todos nós estamos diante de tremendas di
ficuldades econômicas que nos arrastarão a todos e não apenas ao Governo. 
Nesta hora, não é possível argumentar, como estamos nós argumentando 
como homens adultos e como parlamentares que nos respeitamos, e o faze
mos no momento com este exemplo, V. Ex• e eu trocamos argumentos. Os 
outros partidos de oposição nesta Casa acho que não podem se queixar nem 
do nosso comportamento e nem nós podemos nos queixar do comportamen
to das oposições. Mas, desgraçadamente, quando se transforma em reunião 
de Congresso, é impossível argumentar. 

E daí a razão pela qual ficou tão marcada e profundamente assinalado 
por nós o comportamento que foi a razão de eu começar o preâmbulo desta 
resposta, lembrando-me exatamente do que passei e porque me sinto rejubila
do de ver, agora, que este ponto era o fundamental para nós, como disse mui
to bem o Senador Aloysio, nunca foi modificado em nenhum governo popu
lista ou popular, e é para nós uma questão fundamental; a necessidade de cor
rigir os salários na proporção em que eles são erudidos pelo processo inflacio
nário, antes que decorram doze meses. E como homem_ de Governo tenho o 
direito de dizer que essa é uma medida que não deveria ter ficado restrita ape
nas à área das entidades organizadas de trabalho; que ela deveria também 
atingir a área do funcionalismo público,- porque também ele é atingido pela 
inflação. Todos são ao mesmo tempo, embora desigualmente. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Posso completar o meu aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC}- Vamos ao assunto que realmente an
gustia não apenas a nós mas a toda sociedade brasileira: a inflação. Sistemati
camente, V. Ex•s. buscam nos aumentos dos preços do petróleo o grande, o 
único componente inflacionário. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão, nunca disse o 
único. V. Ex' é um homem sério e não argumenta de maneira diferente. Eu 
disse um grave componente. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Eu peço então qile cite os outros gra
ves, para eu não repetir. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. Direi a V. Ex• 
com a honestidade que ~alvez seja sui~ida, mas direi a V. Ex• Eu reputo 
que houve, num determinado momento das administrações públicas deste 
País, uma perda de controle sobre determinadQs gastos públicos. E aquilo 
que antes se traduzia até por superãvit, depois apareceu- riúiscarado nas con
tas nacionais, mas não tão mascarado que não pudesse ser visto como verda
deiro déficit. Tivemos algumas empresas públicas que cresceram demasiada
mente neste campo, que gastaram além do que podiam. Dizia-me ainda re
centemente um técnico, que aqui tanto gostamos de chamar tecnocrata, entre 
aspas, que se a Secretaria Especial de Controle das empresas estatais se deti
vesse não nas 900, mas apenas em 20, provavelmente nelas encontraria muitas 
razões que justificam o recrudescimento do processo inflacionário brasileiro. 

É um ponto fora de qualquer dúvida. 
O Presidente da República, ao chegar, fez ele próprio essa denúncia, e foi 

o primeiro a declarar que partiria para um- controle rígido dos dispêndios 
piJblicos, para que essa fonte inflacionária Secasse. E outra coisa não tem fei
to Sua Excelência. 

De maneira que eu nunéa disse que o petróleo é a única das razões. Fui 
logo aonde V. Ex• desejaria, talvez, que eu fosse. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - O segundo ponto? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Vou a outro ponto. A 
expansão da base monetãria é altamente responsável por um processo infla
cionário. Na medida em que não se consegue controlar a expansão dessa ba
se, evidentemente se compromete também o processo antiinflacionário. 

O que, contrapartida, pediria de V. Ex', do Partido de V. Ex•, do 
PMDB, e de quantos outros houver, é que houvesse a concordância igual, de 
que os aumentos de salários acima da produtividade são fonte autónoma de 
inflação também. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Não. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- E quem o diz é a figura 
mais brilhante de economista que há nesta Casa, que se senta na bancada 
oriental, como classifica o Senador Luiz Cavalcante - o Senador Roberto 
Saturnino. Di-lo não em discurso, mas escreve no seu livro, que tive oportuni
dade de exibir, aqui, no Senado Federal. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- -SC) - E com que sempre concordamos. 

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

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Não. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Tenho debatido inú· 
meras vezes com membros da Oposição, que, para nos colocar em dificulda
des diante do trabalhador, reagem a essa tese. 

Ainda ontem, aqui, o nobre Senador Franco Montoro defendia tese exa
tamente oposta àquela com a qual V. Ex•, prazerosamente para mim, agora 
concorda. 

Esta, a diferença. O Líder do Govern·o teve a coragem moral de dizer: er
ramos juntos, tivemos uma inflação embutida, tivemos uma inflação impor
tada, mas também tivemos uma inflação gerada, gerada aqui. 

Aí, sim, eu acreditaria- não nesse pacto social de que se fala mais reta
ricamente do que concretamente. .. 

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

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... no entendimento en
tre nós, quando houvesse exatamente uma postura política que chegasse a 
essa conclusão. 

Evidentemente ninguém desejará que o assalariado seja o único respon
sável pela luta inflacionária no País. Nunca. É talvez o que menos deva sê-lo. 
No entanto, só haverá eqUanimidade, só haverá uma política justa, se ele, 
igualmente com o crêdito para as empresas e com os gastos públicos, for cha
mado a conter a inflação, que é uma inflação crescente e é uma inflação galo
pante. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte~ 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) -0 nobre Senador Luiz 
Cavalcante me pedira, por escrito, um aparte, provavelmente para destruir o 
meu argumento, o qual ofereço a S. Ex• com gosto. 

O Sr. Evelâsio Vieira (PP- SC)- Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• 
hoje não está- de boa vontade com o seu amigo. Praticamente não me deixa 
terminar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- É porque estamos pra
ticamente só nós dois discutindo, até agora. 

Se o Senador Luiz Cavalcante me permite, ouço, para concluir seu pen
samento, o Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Pois não. 

O Sr. Evelâsio Vieira (PP- SC)- Outro fator importante: os projetas 
de longa maturação, um grande componente, porque nos levou, nos obrigou 
a ir buscar recursos na poupança externa, que hoje nos está conduzindo a um 
endividamento, ao finéil deste ano, da ordem de 65 bilhões de dólares. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) ~Não chega a tanto. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- V. Ex•seesquecedequeterminamos 
o ano com uma dívida externa da ordem de 50 bilhões, que temos amorti
zação este ano, juros que vão a 13 bilhões e 300 milhões de dólares, com mais 
2, no mínimo. do débito da balança comercial, vamos a 15, no mínimo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS ~ PA) - Vou tratar deste 
problema com V. Ex• 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- V. Ex• se esquece também de que o 
Governo induziu os empresários a modernizar o seu parque industrial, adqui
rindo máquinas no exterior, com isso aumentando a dependência tecnológica 
do exterior, que é uma grande componente também dos índices inflacio
nários. Vou ficar por aqui, para não dificultar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Teremos oportunida
de. Por exemplo, este ponto que V. Ex• levanta é outro ponto em que o Go
verno, através do seu Líder, tem o que dizer. DiTemos em seguida, inclusive, 
sobre o problema da captação de recursos externos. Vamos discutir o assun. 
to. 

Ouço o meu nobre colega Luiz Cavalcante, que, naturalmente, me vai 
contestar. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Absolutamente. Em primeiro lu
gar, quero dizer ao meu eminente Líder porque é que me refiro àquela banda 
de lá como Oriente ·e à banda de cá, como Ocidente. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- É a bússola. 

O Sr. Luiz Calvacante (PDS - AL)- É que trouxe a minha bússola. 
coloquei-a ali no meio do corredor, e verifiquei que a direção nortejsul coin
cide, mais ou menos, com o corredor central do plenãrio. Então, lá ê o Orien
te,. e aqui, o Ocidente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Aliãs, nunca atribuí a 
V. Ex'- agora que a frase está em moda- nenhum pensamento embutido. 
Achava que o Oriente era exatamente por isso em relação à bússola, 

O Sr. Luiz Cavalcante (PlJS - AL)- Continuando, eminente Líder, 
não há o que retificar. Absolutamente. Nem eu retifico os dados do eminente 
Líder, nem, para honra minha, V. Ex• retifica nenhum dos dados meus, por
que eles são absolutamente oficiais. Tenho aqui todos os índices de Conjuntu
ra Econômlca, desde janeiro de 1964 até julho de 1979. De fato, a inflação nos 
três primeiros meses de 1964, foi até um pouco a mais do que V. Ex• disse. 
Parece que V. Ex• falou em 24%. Não foi? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Sim. Falei 24%. 

o' Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Precisamente foi a 27%. A in
flação, em todo o ano de 1964, foi a 91,9%~ E confirmo os meus números: nos 
16,5 últimos meses do Governo João Goulart, num período igual, portanto, 
aos 16,5 primeiros meses do Governo João Baptista, a inflação foi a 154%. 
Apenas um pouco maior do que os 143% do Governo FigUeiredo. Muito 
obrigado a V. Ex• -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - É irretorquível. 
Agora, veja bem V. Ex• o ângulo sob o qual analisei, e V. Ex•, com tan

ta lhaneza, como lhe é peculiar, realçou. Tratei da inflação em três meses. 
Não me referi ao período de 16,5 meses. Como _em três meses essa inflação 
acumulada- eu me lembrava dos meus tempos de Ministro do Trabalho
ela era consid~rada àquela época, como 24%, hoje ela pode estar corrigida. 
Como V. _Ex• sabe, a cada ano há uma correção, uma espécie de cauda de tra
getóda, cada ano há um novo pente fino, em que se refazem as contas nacio
nais. Então, se pegarmos os dados oficiais de 1967, provavelmente eles dis
creparam ligeiramente daqueles que hoje V. Ex• nos traz. No todo, as duas 
hipóteses estão perfeitas. Considerados 16,5 meses, sim. Se considerados os 
três, ainda os três meses finais do Governó João Goulart, teriam sido aqueles 
de maior acumulação de inflação, na base de 24%, na acumulação dos três 
meses. 

Volto ao que pretendia no debate- e vejo chegar à Casa o nobre Sena
dor Roberto Saturnino- para salientar o que considero como dificuldades 
dessa luta. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V, Ex• me concede um apar-
te? 

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

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Quanto à nova Lei de Política 
Sala ria!, o nobre Senador Eveiãsio Vieira jã colocou a exata posição do ex
MDB. 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Do ângulo de V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- O que pretendemos naquela 
ocasião era justamente alcançar mais do quC o Governo propunha. Tanto as
sim que V. Ex• deve estar lembrado de _gue tentamos preferência para avo
tação de uma emenda substítutiva, apresCóiã.da pela Liderança ·do MDB, na 
qual... 

O SR,JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex•, que é um ho
mem tão lúcido, tão capaz, seria capaz de me mostrar dois ou três pontos 
mais que não teriam sido aceitos? 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Que justificassem as 
ofensas~ os insultos que recebemos? 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Não quero justificar ofensas 
nem insultos. Inclusive V. Ex• mesmo que- tem sido, muitas vezes, mal colo
cado pela imprensa, em relação a incidentes no Legislativo e sabemos até 
aonde vai a educação parlamentar de V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- A comparação é ape· 
nas para me constranger, porque, na verdade, entre os insultos que ouvimos e 
um equívoco sobre uma fotografia, a diferença é zero. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- O que quero dizer a V. Ex• é 
que uma atitude isolada de um ou outro companheiro não pode, de maneira 
nenhuma, ser levada à responsabilidade de todo um Partido, como faz V. Ex• 

O nosso substitutivo previa por exemplo o reajuste trimestral batíamo
nos primordialmente por esse ponto, que foi objeto de vãrias proposições no 
Senado Federal. Mas, neste momento, jâ que estão aí as notícias de que hã 
entendimentos - e V. Ex• não os desconhece, como Líder - promovidos 
pelo Ministro do Planejamento, no sentido de alterações profundas na nova 
lei, que indubitavelmente avançou em matêi'ia_. de política social, no Brasil, 
aproveito a oportunidade para contar corri V. Ex• e com a sua Bancada, a 
fim de que, nenhuma hipótese, permita que essa modificações sejam feitas no 
âmbito do Poder Legislativo. Vamo-nos unir, de mãos dadas, senão para me
lhorar ainda mais, aperfeiçoar ainda mafs a política salarial, pelo menos para 
que ela seja mantida, de acordo com a lei que foi votada pelo Congresso Na
cional. De outra parte, a respeito do probJema inflacionário, faria duas inda
gações a V. Ex• Em primeiro lugar, qual seria, percentualmente, a particip r 

pação do petróleo nos índices de inflação? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Excelente pergunta, 
nobre Senador, para que pudéssemos ter uma idéia do restante. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Em segundo lugar, V. Ex• 
não acha, que a esta altura, diante da inflação acumulada, nos últimos doze 
meses, de mais de 100%, e diante da inflação de janeiro para cã, que já estâ 
beirando os 60%, e dianfe da inflação, agora, de julho, que passa de 8%, a 
missão Delfim Netto estâ terminada no GovernO--do Presidente João Figuei~ 
recto? Entende V. Ex• que o Ministro do Planejamento ainda merece credibi~ 
!idade depois desses índices? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Comecemos pela se
gunda pergunta de V. Ex• Aliás, V. Ex• hoje está num dia particularmente 
malicioso ... Começo pela segunda, que é mais fácil de responder. 

O Governo poderia aproveitar, como bode expiatório, como urna grande 
explicação, demitir o Ministro do PlaneJamento e dizer que com isto todas as 
coisas estavam salvas, ganharia mais dez meses, mais oito meses, mais seis 
meses, quantos meses mais fosse de credibilidade a que V. Ex• se refere. 
Como os ministros são nomeados em Português e demitidos em Latim, são de
missíveis ad nutum, e o nutum significa exatamente aquiescência, bater com a 
cabeça e dizer que sim, o problema é do Presidente da República. Duvido, en
tretanto, que Sua Excelência utilizasse unr p-retexto dessa natureZa para se ver 
dispensado dos serviços de um companheiro de equipe. Talvez políticos po
pulistas o fizessem. 

Lembro-me, ainda há poucos dias, de uma história deliciosa que tenho 
aprendido aqui no Congresso. Um determinado politico, do antigo PSD, 
aproximou-se do Presidente Juscelino Kubtschek de Oliveira para pedir a ca
beça de um dos ministros. Era um mdrnento de crise) e ele pensava que era o 
primeiro a fazer aquela sugestão, mas quando chegou nO Palácio encontrou o 
Presidente zangado dizendo: "Não posso mais manter este homem no minis
tério, acabo de comunicar-lhe que prescindo dos seus serviços". "Então não 
anuncie ainda, porque vou eu ariunciar-;•. E o político voltou e anunciou 
como uma conquista do SenadOr ou do Deputado, que não cabe aqui citar 
quem é, como uma interferênCia do Partido no Governo. Era o partido que 
estava conf aSsento no Governo, que o havia conquistado. Se não me engano, 
V. Ex• pertenceu ao PSD e talvez saiba melhor- do que eu de quem se trata. 

Relativamente à primeira pergunta, eis aqui uma questão interessante. 
Quanto de inflação se contém na pressão dos preços do petróleo? 

O Ministro Delfim Netto, numa palestra para a Escola Superior de 
Guerra, que foi reproduzida pelo Correio Br.aziliense, que eu recortei, porque 
não tive o priVilégio, como teve o Senador Roberto Saturnino, de receber o li
vro, desde logo ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Todos osSeOadores o recebe-
ram. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Cuidado com a afir
mativa. Perguntei a vários, que não receberam. Só Qs Senadores prediletos e, 
entre eles, V. Ex• ... 

De maneira que eu lembro que nessa entrevista- não sei se foi nessa ou 
em outra que ele prestou ao Estado de S. Paulo- S. Ex• disse que, fazendo-se 
a diferença entre os números, era da ordem de 30% o agravamento da in
flação brasileira em relação à inflação, o que vale dizer, portanto, que numa 
inflação de 100%, em doze meses, 30% seriam correspondentes, exclusivamen
te, ao preço do petróleo. 

Mas V. Ex•, que ê um homem brilhante, um homem que representa com 
tanta cintilânda a Paraíba, V. Ex• sabe que há causas diretas e há conseqüên
cias e hã desdobramentos. Não sei se eu cometeria algum deslize, dizendo que 
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há efeitos agre&ados. Quando, por exemplo, sabemos que a causa principal 
da inflação no Brasil, para nós, corrigidos os erros a que já referi para o Sena
dor Evelãsio Vieira-, repousa, ainda hoje, no desequilíbrio da nossa balança 
comercial, isto é, no déficit que temos entre importações e exportações, a 
idéia era chegar ao equilíbrio, através de um único processo dinâmico e rápi
do para fazê-lo, que era o aumento das exportações. 

Se pudesse isso ser combinado com o processo de contenção, contingen
ciamento de importações, corilo prescreve o Senador Roberto Saturnino, en
tão as duas coisas se somariam; seria o ideal. Mas, fundamentalmente, é ne
cessário exportar para pagar a fatura de importação e como a fatura de im
portação está comprometida em cerca de 50% com o petróleo, esta necessida
de de exportação sendo, como disse, dirigida para os setores mais dinâmicos 
da economia brasileira, cai em cheio na agricultura como sendo a prioritária 
dos investimentos. 

Ora, nesta altura, expansões de meios de pagamento, os créditos que de
vem ser feitos, estes, evidentemente, não podem ser limitados. Estes empreen
dimentos geram, por seu turno, pelo menos, numa primeira fase, um novo 
fluxo de natureza inflacionária. De maneira que, se chegássemos ao equilíbrio 
da conta exportação menos impOrtações começaríaritOS-ã Cónter, primeiro, a 
necessidade de novas tomadas de capital externo sob forma de empréstimo, já 
que o hiato de recursos- que é uma linguagem de Economia,- hiato de re
cursos que caracterizaria exatamente o -déficit -ae cOnta-corrente, qualquer 
país em desenvolvimento só pode compensá-lo através da tomada de emprés
timo no exterior, da captação de poupança interna. uma vez que ele não pode 
gerar mais poupanças internas. 

Aí é que discutirei Com o nobre Senador Evelãsio Vieira a colocação de 
S. Ex• a respeito desse desequilíbrio e a quanto montaria a nossa conta ape
nas com juros e amortização do principal. 

É, portanto, a inflação, neste ponto, ainda uma fuiição mafemáticá'.do 
desequilíbrio da balança comercial. Se nós temos, apenas neste ano, um au
mento dos preços do petróleo de tal sorte que, em menos de 15 meses, os paí
ses produtores de petróleo aumentaram os seus preços em 130%, se iSto signi
ficou, hoje, o desequilíbrio do orçamento monetário da União em 5 bi
lhões de dólares e se esses 5 bilhões de dólares representam, aproximadamente 
te, entre 2,5 do Produto Nacional Bruto brasileiro, a grande verdade é esta, 
nós estamos. a cada ano, trabalhando feito mouros, desesperadamente, para 
gerar meios para pagar os aumentos de preço do petróleo que nos são impos
tos, e eu não vejo grandes vozes se leva_ntarem contra essa política da OPEP. 

Vejo, como disse, aqui, -rto-·âebate que sustentei na última-sessão, um 
mestre como Eugênio Gudin ter a coragem de falar no ·confisco que nós paga
mos - no resgate, disse ele - que pagamos só que ele disse aos árabes e, no 
meu entender, data venta. não ê Só aos árabes e sim a todos os países produto
res de petróleo, para que eles tenham as suas contas equilibradas. E eles as 
equilibram de que maneira'? Em 1974, com o primeiro choque do petróleo no 
campo internacional, a disponibilidade de superâvit da OPEP era de 6 -
meia dúzia- bilhões de dólares. Em 1980, esse superávit será de 120 bilhões 
de dólares, dos quais os países em desenVolvimento vão pagar a fatura de 70 
bilhões de dólares. Desses 70 bilhões de dólares, o Brasil, sozinho, pagarã 10 
bilhões de dólares. Como negar que isto seja um fato r altamente desorganiza 
dor da economia brasileira? 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. E~• me_ permite um aparte? 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Luiz Cavalcante, embora o Sr. Presidente me advirta de que o meu tempo já 
está esgotado. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Eminente Líder, infelizmente, 
como diz o ditado, .. águas passadas não movem engenho". 

O General Geisel, ao passar a Presidência da PETROBRÁS, em 12 de 
julho de 1973, entre outras coisas, disse o seguinte: "A auto-suficiência na 
produção nacional do petróleo, por mais desejada que seja, não é a missão 
básica da empresa". Se esta não fosse a concepÇão de quem dirigiu a 
PETROBRÁS desde novembro de 1969 atéju1ho de 1973, provavelmente não 
estaríamos passando as agruras que estamos atravessando agora, vez que jã 
hoje o mar está dando 40% do petróleo que produzimos, quando, em 1973, à 
época em que o General Geisel fez essa declaração, n3.Õ dava mais do que 7%. 
Assim, tivesse o então Diretor da PETROBRÁS concentrado recursos na 
plataforma marítíma, possivelmente não estaríamos comprando, agora~ doze 
bilhões de dólares de petróleo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Luiz 
Cavalcante, peço permissão a V. Ex• apenas para fazer urna colocação. Não 
discutirei a premissa, mas discuto a orientação que o General Geisel, quando 
Presidente da PETROBRÁS, deu à chamada filosofia de exploração. 

Aqui, nesta Casa, tive oportunidade de defender a PETROBRÁS, por
que estava sendo atacada, exatamente, de decréscimo de esforço de pesquisa. 
O que se considerava era o continente. E realmente havia um decrésscimo de 
esforço de pesquisa no continente, mas porque havia o desvio desse esforço 
para a plataforma continental. Foi com ele na Presidência da PETROBRÁS 
que se começaram as grandes incursões no campo da plataforma, para tentar 
nela obter o petróleo que o continente negava nos dar. De modo que era uma 
questão talvez de mais sorte ou menos sorte na parte lotérica do petróleo. 

A verdade, porém, é que a busca da auto-suficiência teria sido ideal; mas, 
infelizmente, até agora o que temos tido é um resultado desanimador na pes
quisa de petróleo, sobretudo no continente. 

Sr. Presidente, concluirei; mas, peço a V. Ex• que antes ouça os apartes 
dos nobres Senadores Leite Chav·es e Roberto Saturnino. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador Jarbas Passarinho, gostaria 
que V. Ex• exclarecesse à Oposição acerca do seguinte: até tempos atrás, ha
via resistência grande a qUe a"PETROBRÁS fizesse prospecções neste País, e 
maiS recentemente ela ultrapassou a todos os limites na perfuração de poços. 
Sabe-se que o preço de um poço na plataforma custa hoje quatro vezes o que 
custariam, por exemplo, quatro usinas, 10 usinas que fabricassem 600 mil li
tros de álcool diariamente. Então, pergunto a V. Ex• porque este incremento, 
se se tem certeza, hoje, de que o álcool é a grande alternativa, que não se per
de um tostão na sua inVensão? Que alternativa nacional é esta? Por que esta 
preocupação exagerada, agora, de se perfurar poços, quando esse próprio di
nheiro poderia ser canalizado para o álcool? A informação generalizada, ho
je, é de que as grandes empresas multinacionais que têm o controle do adubo, 
sabotam o processo da industrialização do álcool não só para evitar a limi
tação dos seus lucros no petróleo, como sobretudo, a possibilidade de o Brasil 
vir a utilizar ilimitadamente o restilho como adubo orgânico, que é de excep
cional qualidade. Então, nesta questão do álcool, nós entendemos que toda 
preferência lhe deve ser dada. Até entendemos que, o Governo poderia esta
belecer,_llm progressivo encarecimento da gasolina, liberando para as peque
nas usinas a produção do álcool. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex•, 
mas lastimo não poder concordar com o argumento de V. Ex• Pelo argumen
to de V. Ex", o orçamento da PETROBRÁS seria todo ele desviado para pro
dução de álcool. Acabamos de ouvir as críticas que o nobre Senador por Ala
goas fez ao antigo Presidente da PETROBRÁS, quando declarou que a mis
são da empresa não era auto-suficiente. E, agora, V. Ex" desvia a pesquisa
desviaria, se fosse responsável por ela - para produzir álcool. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Cabia à PETROBRÁS a distribuição 
do álcool. 

O SR. JARBÁS PASSARINHO (PDS - PA) - "É muito fácil 
criticarem-se as coisas depois delas realizadas. 

Vejo aqui na sala o nosso eminente ex-Presidente desta Casa e meu anti
go chefe, Senador Paulo Torres, hoje, Deputado, e lembro-me do pudor, Se
nador, quando eu era estudante da Escola do Estado Maior, de fazer criticas às 
batalhas de Napoleão. Tenho dito isso várias vezes, aqui. Era muito fácil um 
Major estudante da Escola do Estado Maior, à luz da história militar, criticar 
o erro de Napoleão em Waterloo. A qUestão era viver-Napoleão em W_aterloo, 
saber naquela ocasião a decisão que deveria dar, Se nós outros tivéssemos 
acompanhado o programa do álcool com a velocidade devida - eu reco
nheço que houve atraso- hoje ainda estaríamos longe de poder fazer pouco 
mais do que os 20% da mistura na gasolina, porque não teríamos tido capaci
dade de atingir jã a produção para todo automóvel ser abastecido com álcool. 
Como se sabe, depois doS 20% de mistura, não cabe mais fazer místura; ou 
são 20% ou 100%. Então, nós teríamos que fer tido toda a modificação dos 
projetes de construção de automóveis para produzir o álcool. E ainda que ti
véssemos feito isso, indo m~:~ito além de toda as prescrições, de tudo aquilo 
que nos havia sido recomendado, nós teríamos tido ema economia de 30% 
apenas do dispêndio do petróleo, porque até agora a substituição do óleo die
sel e a substituição do óleo carburante, do óleo combustível, ainda são 
problemas a solucionar. 

De maneira que eu ficaria cbm a técnica atual, com a diretriz atual; eu 
procuraria petróleo, até porque se eu achasse petróleo, sobretudo como nós 
tivemos há dias a grande esperança de achar poços gigantescos de petróleo na 
foz do Amazonas, nós teríamos uma solução muito mais rápida e muito mais 
adequada à reposição das nossas contas~ 

Ouço o nobre Senador Roberto Saturnino, para concluir. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, há alguns anos que temos debatido este assunto, aqui, e V. Ex• não fa
rá a injustiça de dizer que ê muito fácil falar depois das coisas passadas, por-
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que esse assunto foi objeto aqui de muita insistência, de muita ênfase de nossa 
parte reqomen.dando toda a contenção possível de consumo de gasolina, reco~ 
mendando todo p esforço possível para desenvolver o motor de grande potên
cia, o equivalente a diesel em termos de âlcool_. Mas, achamos que realmente 
houve grande imprevidência do Governo neste setor e os atrasos fo
ram decorrentes dessa imprevidência. Achamos que houve interesse muito 
grande da indústria automobilística, aí, no sentido de não modificar as coisas. 
Mas, isto, Senador Jarbas Passarinho, eu diria que é até o menos importante 
nesta altura dos acontecimentos. Nesta altura, nós temos que ver como va
mos sair do quadro em que estamos enredados todos nós, Oposição e Governo, E 
aí o que me preocupa, Senador Passarinho, é a questão da distribuição dos 
custos do combate à inflação. Anos atrás, centrâvamos os nossos pronunciamen:
tos na crítica do que estava· sendo feito pelo GOverno, do que iria aconi~r se 
as diretrizes não fossem mudadas, e as diretrizes não foram mudadas: aconte
ceu aquilo que tinha que acontecer. Agora, estamos preocupados cõm este 
problema; quem vai pagar, como é que vai ser distribuída essa fatura. E aí en
tra a nossa preocupação com a questão social; achamos que não é mais possí
vel, realmente, jogar um peso grande dessa fatura nas classes menos favoreci
das, nos trabalhadores, nos assalariados em geral, e achamos que o momento é 
de se fazer uma reforma tributária re~lmente profUnda, que enfim faça recair 
o ônus maior do combate à inflação sObre aquela camada da população bra
sileira que pode e que deve pagar. Então, nós gostaríamos de discutir muito 
esse ponto que consideramos essencial, e a:O ·mesmo tempo eliminar esse 
monstro da _especulação financeira que foi criado e que também é uma das 
causas, é um vetar muito importante nesses 70% que o Ministro Delfim colo-, 
ca como causa da inflação fora do petróleo. Então, acho que aí é que devía
mos concentrar. O petróleo, far~mos o que for possível fazer, mas, evidente
mente, muita coisa esta fora do nosso alcance, e o importante é distribuir de 
forma justa a fatura, os custos desse_ processo de combate à inflação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Meu nobre colega, fui 
succionado para discutir o passado, V. Ex• é testemunha. Não fui eu que o 
lembrei, foi o colega de bancada de V. E~• que lembrou; foi, antes o meu 
nobre colega Luiz Cavalcante, que recordou a questão do empenho, do es
forço feito pela PETROBRÁS, ou não fe1io pela PETROBRÁS na ârea dese
jada, segundo cada um. E mostrei o ~~fli~o ~ediato que houve entre as duas po
si~ões. 

Quando me referi à crítica dos fatos passados, à crítica dofait accomplis, 
me referia mais ao primeitõ" choque do petróleo, até 1973, quando, de fato, o 
mundo inteiro, pelo menos o mundo capitalista, foi tomado~ como um econo
mista chamou, de "calças na mão", de calças curtas. 

O segundo choque, como V. Ex• há de estar lembrado, levou muita gen
te a equivocar-se. V, Ex• foi um homem _que previu com correção. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Posso fazer urna ligeira ob
servação? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Pois não. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Quando V. Ex• diz o mundo 
inteiro, eu faria pelo menos uma exceção. Foi o grande Senador, o memorá
vel Senador que a Oposição teve, membro desta Casa, o Senador José Ermi
rio de Moraes, que teve também um rnemorãvel debate com o Presidente da 
PETROBRÁS, Ernesto Geisel, antes de estourar a crise do petróleo, onde o 
então Senador José Ermirio dizia: ut:; preciso investir em prospecção de pe
tróleo, porque os países produtores vão se coligar, vão aumentar o preço. E o 
General Ernesto Geisel, então Presidente da PETROBRÁS, dizia: "Não, isto 
é irracional, o petróleo é muito barato, o ql.!e é preciso é fazer refinaria." Esse 
debate é um debate célebre. De modo que V. Ex• faria injustiça se dissesse que 
a crise apanhou todo mundo despr~yenido. Não foi tanto assim. 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS -PA)- Eu que sei que V. Ex• é 
tão pouco dado a exaltações, é um homem cuja frieza de raciocínio serripre 
comanda a cabeça de V. Ex•, poria dúvida se nesse debate o Senhor José 
Ermírio de Moraes teria imaginado a coligação desses países produtores e a 
OPEP. Porque terâ sido uma visão de profeta. E a minha dúvida, entretanto, 
não se faz quando algumas pessoas no mundo imaginaram que o petróleo, a 
partir de um determinado tempo, seria matéria crítica de abastecimento. O 
Presidente da EXXON, o novo nome da ESSO, tem um trabalho, publicado 
no começo cios anos 70, em que ele admite que, nó ano de 1985, dar-se-ia, não 
à OPEP, dar~se-ia a uma quebra de oferta de petróleo no mundo. V. Ex• sabe 
que sempre se fez uma previsão de horizontes de 25 anos, quando passei pela 
PETROBRÁS fazia-se esse horizonte. E, a partir dessa quebra de oferta, au
tomaticamente haveria um leilão daquele produto. O Xá, que morreu hã pou
co tempo, teve manifestações em que ele dizia que o petróleo deveria ser eco
nomizado para fins nobres, que se estava perdulariamente gastando petróleo. 
Essas manifestações existem. Agora, o que não existe e eu não conheço, de 

parlamentos do mundo, de economistas, dos homens das Sete Irmãs da-mi.J.Iti
nacional, não vi e não conheço nada que levasse à previsão de que, até 1973, o 
petróleo daria um salto inicial de quadruplicação do preço, 

Agora, o pior não foi isto. É que enquanto de 73 a-79 vozes aqui se levan
taram, e a de V. Ex• foi uma, alettando para a possibilidade de que isso pros
seguisse numa escala geométrica, grande parte do mundo ocidental, se não 
todo ele, admitiu que não, o que tinha havido era um salto para corrigir um 
desnível.eriginal injusto do preço. E, a partir daí, se manteria num patamar, 
num crescimento vegetativo natural. 

E, há dias, lendo o Ministro Delfim Netto, me surpreendi e fui ver se 
aquelas declarações de S. Ex•. realmente, se compatibilizavam com a realida
de. E é verdade. Tenho um estudo do petrõleo, e é assunto que devo versar no 
Congresso, na semana que entra, em que os preços entre 74 e 78 se mantive
ram sensivelmente próximos. O aumento foi pequeno. Depois, entre 78 e 79 é 
que houve um crescimento de 100%. 

De maneira que aí estâ por que, às vezes, umas pessoas erram numa de
terminada direção e outras acertam. Não diria que é uma falta de zelo, mas 
posso admitir -como salientei para o Senador Evelãsio Vieira- que houve 
um retardo nas nossas providências no campo de uma alternativa. E essa al
ternativa - acredito - nobre Senador Roberto Saturnino, que ela estã na 
biomassa. Acredito mais rapidamente na resposta da biomassa como alterna
tiva energética. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo não sem antes lembrar a frase fi
nal do Senador Roberto Saturnino. Também estou preocupado com o mes
mo problema. _Não adianta, realmente, deblaterarmos o passado, ternos que 
enfrentar o duro presente que está a nossa vista e ternos que como é que o 
to social deve ser afetado o menos possível diante de uma estratégia de com
bate à inflação. Este também é o ponto de vista nosso. E reconheço, na leal
dade com que o nobre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro se conduz, que, 
se ele tiver idéias além daquelas que jã teve, ele não as sonegará, porque ele 
quer, realmente, a solução em bem deste Pais. Porque outros poderiam ser 
masoquistas: ter a_inteira resposta na mão e escondê-la, para que, assim, se 
provasse mais facilmente a incapacidade do Governo. 

Falou-se em multinacionais, falou-se em pressões. E aqui está, Sr. Presi
dente. Eu tenho este editorial, no momento, em mãos, de O Estado de S. Pau
lo. Mas tenho um editorial que estâ em minha casa, porque eu não previa o 
debate de hoje, que é mais nítido a respeito da condenação que o grande jor
nal paulista faz, no seu editorial, desta política salarial que aí estâ, apontada 
pelo jornal também como uma política que produz inflação. E é uma .fonte in
flacionâria. 

E aqui mesmo ainda diz, por exemplo, neste trecho que vou ler: 
"Enquanto não se define se haverá ou não reforma da Lei n9 

6.708, o empresariado lança-se ao debate, dando a impressão de de
sejar que sua opinião seja ouvida, pois, afinal, se a lei pode ter efei
tos inflacionários que a todos- inclusive ao governo- atingem, os 
reflexos sociais de sua mudança se farão sentir antes de mais nada 
no ârilbito das empresas e a prazos relativamente curtos." 

Esta é uma visão. A visão do nobre Senador Roberto Saturnino seria, 
talvez, mais ampla, mostrando que esses efeitos sociais não se fazem sentir
apenas nas empresas. Mas, fazendo-se sentir nas empresas, refletem-se auto
maticamente em todo o mundo do trabalho. E a partir do momento em que 
atinge o trabalho organizado, afetarão também os marginais do salãrio mo
netário. 

Razão pela qual, Sr. Presidente, eu deposito as melhores esperanças em 
que, fora das malícias naturais da Oposição, fora das tentativas de solução 
milagrosa que, no fim, poderiam ser um desastre- lembro-me de uma frase 
do Presidente Castello Branco quando dizia, não se muda parelha de burro 
na descida da ladeira - fora disso, insisto, o que espero é que todos nós, 
como disse tão fraternalmente o nobre Senador Humberto Lucena, de mãos 
dadas -já não direi tanto, só prefiro que não haja agressões- e com espíri
to aberto, pensemos naquilo que pode nos conduzir a evitar uma enorme con
vulsão social neste País. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas. O orador é cumprimenta
do.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. J9~Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 314, de 1980 

Requeiro, na forma regimental, que me seja fornecido relatório detalha
do dos trabalhos legislativos, realizados pelo Senado Federal, no primeiro se
mestre de 1980. 

Sala _das Sessões, 8 de agosto de 1980. - Dirceu Cardoso. 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O requerimento lido irã a 
despacho da Presidência. 

Na sessão anterior deixou de ser votada, por falta de quorum, a licença 
ao Senador Milton c'abral, para aceitar missão do Executivo. 

A Comissão de Relações Exteriores jâ se manifestou favoravelmente à 
referida licença. 

Vai-se passar, portanto, ã sua votação. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Nos termos do artigo 45, uin fine", do Regimento Interno, retroagirão 

os efeitos da licença, agora api"óvada, à data do despacho da Presidência. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Henrique de La Rocque- José Lins- Dinarte Ma
riz- Aderbal Jurema - Lourival Baptista-- Alberto Lavinas- Hugo Ra
mos- Tancredo Neves - Vicente Vu_olo - Pedro Pedrossian- Affonso 
C amargo- Leite Chaves- Jaison Barreto- Lenoir Vargas - Paulo Bros
sard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 59, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 511, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo (SP) ac;!~var em CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete· 
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, qua
trocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade. 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação 

adiada por falta de quorum. 
Em votação _o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Tem a palavra V. Ex• 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Pela trigésima sexta vez, Sr. Presidente, e última, talvez, eu me ergo neste 

Plenário para trazer O cantochão das minhas imprecações, das minhas angús
tias, das minhas torturas mentais, pedindo a Deus e a Sua Santidade o Papa 
que inspire os Srs. Senadores na votação desses projetas de autorização de 
empréstimos, que são um vetar da inflação naCiOnal. 

Sr. Presidente, há poucos dias, estive na Paraíba, precisamente em Cam
pina Grande, uma terra de largas tradições de liberdade, de luta, de civismo e 
de patriotismo. Fui levar, com mais alguns companheiros do Senado, o nosso 
abraço quente, amigo ao nosso colega Senador Cunha Lima. S. Ex• aí recebia 
uma manifestação estrondosa da sociedade local, por efeito de urna data que 
Campina Grande comemorava au grand complet. 

Ali, Sr. Presidente, no alpendre do seu castelo, à beira ~do Lago de Cam
pina Grande, ouvi dois violeiros, dois magníficos repentistas deste tipo de fi
losofia popular que andeja nas ruas e que palpita na improvisação dos seus 
poetas·. E hoje, de manhã, recordei-me desses versos magníficos, que quero 
ler para o Senado e pedir a Deus que faça com que esses versos entrem tam
bém na cabeça das Bancadas do PMDB e do PDS aqui da Çasa. 

Um dos repentistas terminava a sua seXtilha da seguinte maneira: "O 
pobre ganha cacete, e o rico ganha lauréis". O oU.tfó p-arCeirO, repentist_a, ti
nha de responder àquele mote final desse verso bonito~ "0 pobre ganha cace
te, e o rico ganha lauréis". E ele então respondeu: "Um lanche pelos hotéis já 
está custando cem, e o aumento da gasolina, toda semana ainda vem, se Deus 
não pisar no freio, não vai escapar ninguém". 

Sr. Presidente, esta é a fotografia moral do Brasil, "Se Deus não pisar no 
freio, não vai esCapar ninguém". O pão jâ está ameaçado de subir vertiginosa
mente, além de se ministra:t, na sua-dose de trigo; que vai filltar no País, 10%, 
para começar, de fubá, aquela farinha de milho que nós conhecemos no nosso 
interior. 

essa inllação galopante de 110% aqui, no Brasil. Assim, Sr. Presidente, retor
no aos versos lapidares daqueles cantadores anônimos que improvisaram no 
alpendre do castelo de Cunha Lima, às margens do Lago de Campina Grande 
e que nãO esque,co nunca &ais: "O pobre ganha cacete e o rico ganha lauréis". 
E o final do outro: "Se Deus não pisar no freio, não vai escapar niiiguém" ._ 

Sr. Presidente, o Senado, em 1975, baixou a ResoluÇão n9 62 para faciJi. 
tar os empréstimos. O Senado nunca dificultou nada, facilita e a Resolução n• 
62 facilita a concessão dos empréstimos aos Estados e Municípios. :E: quem 
pedir, leva! 

Mas diz aqui no art. 29 desta Resolução: 

HArt. 29 A dívida consolidada interna dos Estados e Municí
pios deverã conter-se nos seguintes limites máximos: 

I - o montante global não poderá exceder a 70% (setenta por 
cento) da receita realizada no exercício firianceiro anterior; 

II- o crescimento real anual da dívida não poderâ ultrapassar 
a 20% (vinte por cento) da receita realizada; 

III - o dispêndio anual com a respectiva liquidação, com
preendendo o principal e acessórios, não poderá ser superior a 30% 
(trinta por cento) da diferença entre a reêeita total e a despesa cor
rente, realizadas no exercício anterior;" 

Sr. Presidente, qual o pedido de empréstimo que atendeu a estas carac
terítiscas? 

Mas não é só isso, Sr. Presidente: hâ um outro item mais valioso, o parã
grafo único do art. 39, que diz: 

uParágrafo único - A fundamentação técnica da medida ex
cepcional prevista neste artigo- isto é, o empréstimo acima da ca
pacidade do Município ou do Estado- será apresentada ao Conse
lho Monetário Nacional, que a encaminhará, por intermédio do Mi
nistro da Fazenda, ao Presidente da República, a fim de que seja 
submetida à deliberação do Senado Federal." 

Nunca o Senado teve essa comprovação. Então, requeiro a V. Ex', atra
vés de um requerimento que vou remeter à Mesa, que nos seja enviada a fun
damentação dos empréstimos da pauta de hoje, de que trata o Parágrafo úni
co, do art. 39, da Resolução n9 62, do egrégiO Senado Federal. 

Vou remeter o requerimento, Sr. Presidente, e V. Exf o encaminhará, 
porque vou continuar na minha obstrução a esses empréstimos que são alta
mente inflacionários. 

Sr. Presidente, disse e estou repetindo aqui, por 36 vezes, já não tenho 
mais argumentos novos: esses empréstimos são uma bomba aspirante e cal
cante. Aspira nas partes nobres da sociedade brasileira e não nos faz falta al
guma, e recalca as partes baixas, as partes humanas, sofridas, as partes huma
nas, que penam, Sr. Presidente, e agUentam o peso da pirâmide humana de 
cento e tantos milhões de brasileiros em cima delas. 

Assim. Sr. Presidente, vou encaminhar um requerimento para que o Se
nado mande buscar, no Conselho Monetãrio Nacional, o que vou ler para os 
Srs. Senadores. 

Diz o art. 39: 

.. Art. 39- Os Estados e Municípios poderão pleitear que os li
mites fixados no art. 29 desta Resolução sejam temporariamente ele
vados:" 

Diz o§ 2•: 

u§ 29 - A fundamentação técnica da medida excepcional pre
vista neste artigo será apresentada no Conselho Monetário Nacio
nal, etc." 

Sr. Presidente, pela trigésima-sexta vez, humildemente, peço que a nobre 
Bancada do PDS se ilumine com a palavra de Sua Santidade, que esteve aqui 
na praça, que esteve no Palácio, e todos os Senadores que quiseram, foram 
vê-lo, cumprimentá-lo, admirá-lo, exaltâ-lo e obsequiá-lo com suas preces, e 
as SU'!_S orações. Eu_ também faço, do fundo do meu coração, uma prece pe
quenininha, baixinha, insignificante, Sr. Presidente: que Sua Santidade ilumi
ne essas cabeças coroadas do PDS e votem contra esses empréstimos, que são 
um peso a esmagar aqueles que vivem próximos e vizinhos do salário mínimo 
neste País. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

sa.) 
Aprovado. 

Sr: ·Presidente~ ·esse fubá vai-causar ·a-os diabéticos um- mal-estar-que-vai 
aproximá-los da morte, mas ê preferível, às vezes, morrer a ter que enfrentar te. 

O Sr.~ Dirceu Cardoso ~(ES) ~ J>eço-vorificaçãcr da votaçifo, Sr: ~J>residenc 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vai ser procedida a verifi
cação solicitaõa pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorum, em plenãrio, para deliberação, a Presi~ 
dência se dispensa de proceder à verificaçãO requerida, ficando adiada a vo~ 
tação do projeto para a próxima sessão. 

Em conseqüência, deixam de ser submetidos à consideração do Plenãrio 
os itens 2 a I 2 da pauta, por conterem matérias em fase de votação. 

Sào os seguintes os itens cuja votação é adiada 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1980), que·autorizã-a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cri' 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada) tendo 

PARECER, sob n' 514, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e J~:~stiça, pela Co-nstitucionalidade e juridk:idade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 61, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia c~mo conçl_usão_de seu Parecer nq 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cri' l54.660.329,77 (cento e cinqüentEt: e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vínte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidad~ tendo 

PARECER, sob n' 516, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia com·o c·onclusão de seu Parecer n9 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeítura Municipal de Paranavai (PR) a elevar em 
Cr$ I 12.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove cruz~iros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 518, de 1980. da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n., 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n., 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em CrS 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 520. de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1980 (apre
sentado peta Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 521, 
de 1980), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões~ cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER. sob n• 522. de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 65, de 1980 {apre
sentado pela Conüssão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 523, 
de 1980), que autoriza o Governo _do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinto bilhões, cento e vinte e oito milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e Seis Cruzeiros e oitenta e 
dais centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 524. de 1980, da Comissão 
- de Constituitão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 66, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nq 525, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope~ 
ração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta miw 

lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (aprea 

sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n"' 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Es~ado de Minas Gerais a realizar ema 
prêstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americ;irios), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n' 528, de 1980. da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidade. 

-10-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de 1980, do Senador 

Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
~·declaração de Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-11-

Votação, em turno único, do Reque-rimento nq 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a ·retirada, em carâter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n9 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
lJ; 670, cajmt; e 674 e seu-parágrafo úníco da Corisólidação das Leis do Tra
balho ..:.. aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943 - e dâ 
outras providências. 

-12-

Votação, em primeirO turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de Lei do 
Senado nq 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o seguro de 
acidente do trabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modifican
do a Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e de
termina outras providências, te-ndo · 

13. 

PARECER, sob n' 402. de 1980. da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passaremos, pois. ao item 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câm<;~.ra n9 17, 
de 1980 (n' 250/79, na Casa de origem), que não permite dirigir mo
tocicletas, motonetas e similares sem o uso de capacetes de segu
rança, introduzindo alteração no art. 88, do Código Nacional de 
Trânsito, Lei n9 5.108;-de 21 de setembro de 1966, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n9474, de 1980. da Comissão: 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 315, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea uc", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1980, que não 
permite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de capacetes de 
segurança, introduzindo alteração no art. 88, do Código Nacional de Trãnsia 
to, Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966., a fim de ser feita na sessão de 13 
de agosto de 1980. 

· Sala das Sessões. 8 de agosto de 1980. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não havendo quorum para deli
beração, a votação do requerimento que acaba de ser lido fica adiada para a 
pr6xiffia sessão, ficando, em conseqUência, sobrestada a apreciação da ma
téria. 

Esgotada a matéria constante _ela Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMESPRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com a palavra o nobre Senador 
Leite Chaves, por cessão do Sr. Senador Orestes Quêrcia. 
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O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A reação de ponderáveis setores da opinião pública brasileira à idéia de 
alterar-se, em seus ~·aspectos mais positivos", a politica salarial que, desde o 
final de 79, passou a viger no País, amplia-se significativainente, núma pfóva 
de que a pretendida iniciativa governamental não terã condições de 
viabilizar-se. 

Embora os tecnocratas da área económica-inClinem-se no sentido de ex
cluir da revisão semestral obrigatória assalariados de classe média, registra-se 
uma crescente insatisfação no seio das categorias profis~iónais, receosas, tam
bém, de que, além dessa modificação, outras possam vir"a ser inseridas na le
gislação que disciplina a matéria. 

Ainda ontem, em declarações à televisão brasileira, o Sr. Tf:obaldo De 
Nigris, Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, na presença do 
próprio Ministro Murilo Macêdo, insurgiu-se, publicamente, contra o anun
ciado desejo do Poder Executivo, temeroso, certamente, de que, em razão dis
sO, o País possa voltar a viver clima de inquietação social, tão prejudicial ao 
seu desenvolvimento. 

Por sua vez, as lideranças sindicais do Nordeste preocupam-se com a 
manutenção das direttizes pertinentes à unificação salarial, constantes do art. 
19 da lei vigorante, já postas em prâtica a partir de 19 de Maio, quando ocor
reu a redução das regiões em que se subdivide o território nacional. 

Os principais órgãos da nossa imprensa - que têm se ocupado diaria~ 
mente da rumorosa questão -divulgam, hoje, proclamação oficial das Con
federações dos Trabalhadores, condenando a comentada providência, de que 
cogitam as ãreas do Governo Federal. 

A referida proc!amação acha-se vazada nos seguintes termos: 

"OS TRABALHADORES E A POLITICA SALARIAL 

As Confederações Nacionais de Trabalhadores abaixo assina
das, tendo em vista as alterações que estão sendo estudadas em 
áreas do Governo, a pedido de parcela do empresariado, na atual 
política salarial, vêm, perante a Nação, manifestar seu pónto de vis
ta, a fim de que os trabalhadores se façam presentes nos debates que 
se desenvolvein neste momento, sobre o assunto. 

Salientam que não admitem alteração na lei de correção sala
rial, considerando-a intocável em seus aspectos positivos, mormente 
quanto à correção semestral, independentemente de faixa salarial. ~ 
esta uma primeira investida contra a lei feita pelos -empregadores. 
Vulnerado o Governo neste ponto, ê certo que novos ataques virão 
para anular, completamente, os efeitos sociais da lei. 

Mais uma vez a história se repete. Os argumentoS utilizados 
por esses setores são os mesmos por eles usados contra as conquistas 
dos trabalhadores, tais como, a jornada de 8 horas, a protcção do 
trabalho da mulher e do menor, a higienização e segurança das con
dições de trabalho, a garantia do salário mínimo, etc. 

Para enfrentar os problemas que empresários colocam perante 
o GovernO, melhor seria que se acelerasse a adoção de lei que asse
gurasse ao trabalhador efetiva proteção contra ·as contínuas demis
sões arbitrárias. 

Proclama que é necessârio ter a cOragem e o desprendimento de 
enfrentar os graves problemas que Vive a Nação, sem jog'ar, mais 
um~ vez, a culpa nos economicamente mais fracos- a classe traba
lhadora- ou teremos um País cada vez mais desumano, com a ri
queza de uns poucos calcada na miséria de uma ~'"ande maioria. ge
rando impasses e conseqüências imprevisíveis jJ& ·a os objetivos de 
uma Paz Social duradoura que todos os brasileiros devem almejar e 
por ela lutar com todas as suas forças. 

Brasília, 7 de agosto de 1980. - Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria (Ary Campista)- Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores no Comércfo (Antonio Alves de Almeida) -
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres 
(Orlando Coutinho)- Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Crédito (Wilson Gomes de Moura)- Confederação Na
cional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade (Alceu Por
to Carrero)- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Trans
portes Marítimos. Fluviais e Aéreos ( Rômulo Augustus Pereira de 
Souza) - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(José Francisco da Silva)- Confederação Nacional dos Trabalhado~ 
res em Estabelecimentos de Ensino e Cultura ( Nacib Abraão)." 

Sr. Presidente: 

Os eminentes Senadores Franco Montoro e Roberto Saturnino tiveram 
jã o ensejo de s.e reportar ao importante tema, criticando a possibilidade, ago
ra suscitada, de alterar-se a lei salarial, no tocante à exclusão de determinadas 
faixas do beneficio da revisão semestral obrigatória, dentro dos índices fixa
dos pelo Governo. 

Com a manifestação de um dos mais prestigiosos líderes empresariais, 
porque dirigente da Federação das Indústrias do grande Estado de São Paulo 
e de todas as Confederações de Trabalhadores, não ê de crer-se venha o Exe
cutivo a concretizar o seu malsinado propósito, Contra o qual se posicionam 
tão expressivos segmentos da sociedade brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária da próxima 
segunda-feira, dia II, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 59, de 1980 (apre
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer nt~ 511, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), a elevar em 
Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC), a elevar em 
CrS 22.671.000,00 (vinte e dois milhõest seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Entendem as Confederações que, ao contrário do que se apre
goa, tanto no passado como nos dias atuais, os reajUstes salariais, 
não podem ser responsabilizados pela inflação, pela rotatividade de 
mão-de-obra e pelo desemprego. Fossem verdadeiras essas ale- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 61, de 1980 (apre
gações, a contenção salarial implantada a partir de 1965, à revelia sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 515, 
dos trabalhadores, teria resolvido os referidos problemas. . de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 

A rotatividade de mão-de-obra e o desemprego estão sendo em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e ses
maliciosamente utilizados por setores da classe empresarial na bus- senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
ca inconseqUente de lucros e, também, com objetivo de eliminar os tante de sua dívida consolidada, tendo 
reajustes semestrais, valendo-se das facilidades propiciadas pelo PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão: 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

As elevadas taxas de inflação decorrem, dentre outras causas, 
da falta de um rígido controle de preços e lucros; do deficit do Te
souro; das altas taxas de juros bancãrios; do excessivo endividamen
to externo e não dos salários. Enfim, as signatárias não podem ad
mitir que a miséria da imensa maioria dos assalariados brasileiros 
seja a causa da inflação. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 517, 
de 1980), que autoriza a PrefeUilút Municipal de Paranavaí (PR), a elevar em 
Cr$ I 12.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no-
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vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 518, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Votaçi!o, em turno único, do Projeto de Resolução n• 63, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.o;o 519, 
de 1980), que ãutoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00-(duzentos e quatroze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o mohtante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1980, dã Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia co.mo conclusão de seu Parecer n"' 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
CrS 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer nO? 523, 
de 1980), que autoriza o· Governo do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil, sCtecentos e setenta e seis cruzeirOs e oitenta e 
dois centavos) o montante de sua dívídã. conSOlidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade. 
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Votação~ em turno único do Projeto de Resolução nO? 66, de 1980 (apre
sent~do pela Comissão de Finan_ças-comõconclusão de seu Parecer 11:9 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de US5 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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Votação, em turno único, do "Projeto de Resolução n• 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, cOmo conclusão de seu Parecer nO? 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais e realizar em
préstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (sessc!nta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais. tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, _e.determí
na outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 402, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
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Discussão, em turno único~ do Projeto de lei da Câmara nO? 17, de 1980, 
(n9 250/79, na Casa de origem), que não permite dirigir motocicletas, moto
netas e similares sem o uso de capacetes de segurança, introduzindo alteração 
no art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 
1966, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 474, de 1980, da Comissão: 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 315/80, do Senador Jar

bas Passarinho, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estã encerrada a sessão. · 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRAN
CO NA SESSÃO DE 27-6-80 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE . . 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Como Líder, pronuncia o 
seguínte discurso.)- Sr. Presidente e Srs._Senadores: 

Chegamos a esta Casa cheios de fé e e esPerança. EstamoS tefmiil.aridoo, 
praticamente. o nosso mandato, com certo desalento, com certo pessimismo.

Sr. Presidente,-é interesSante salientar que, neste País, parlamentares po
dem ser processados. Ainda busco o professor Geraldo Ataliba, quando diz o 
seguinte: 

.. A eventual paixão que en;olve um congressista se pre'sume di
tada pelos imperativos do seu mandato, das suas idéias. O parlaw 
mentar expressa pensamentos, idéias, angústias, anseios, sentimen
tos e frustrações dos mandantes, daqueles a quem representa, agin
do dentro ou fora do pailamento, porque o Senador ou Deputado é 
mandatário do povo, onde quer que vá e não só no Congresso. Daí 
a razão pela qual inviolabilidade não se restringe à tribuna, mas a 
tOdos os pronunciamentos. t o que diz, de modo amplo, extensivo e 
abrangente, o texto constituCiOnal uOpiniões~ Palavras e Votos". 
Reputou o constituinte brasileiro, à s.emelhança do que o fizeram os 
de outros países civilizados ocidenta-is e que at:fotarn _os padrões ins
titucionais que n<?S caracterizam, que mais vale o risco de eventuais 
excessos do que o perigo de omitir-se o parlamento ou de ser um 
maü-·e inadequado porta-voz do pensamento popular, pois a istO po
dem ser 1_evad{)s, se as condições objeti11as de sua independência não 
forem asseguradas". 

Como diZia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parlamentar pode ser pro 
cessado.A Constituiçã.;> assegura, no seu ar~. 42: 

u ••• compete privativamente ao Senado Federal julgar o Presi
dente da República Por crime de responsabilidade, e os Ministérios 
de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles." 

Mas, vejam, Srs. Senadores, nós não podemos, sequer, saber o autor de 
um documento que traz injúria a parlamentares, que traz injUrias a cientistas 
brasileiros, a professores, à própria comunidade científica. 

E hoje, desta tribuna, Sr. Presidente, depois de verificarmos que pode, 
inclusíve, o Senhor Presidente da República ser processado nos crimes deres

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 178, de 1980, do Senador ponsabilidade, perguntamos, nós: é intocável, neste País, o órgão dC infor
:'ilvan R~cha, solicita~?o a. t:anscrição, ~~s Ana~s do Senad~ F~deral da 

1 
mação? 

declaraçao de Manaus • em1:1da p~r ocastao da oitava. Conferencia da Or- ~· Nós não temos nada contra os órgãos de informações, Sr. Presidente. 
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dem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de mato de 1980. _M'as a pergunta, neste instante, precisa ser dita, claramente, no Senado Fede-
- 11 _ raf. Houve um vazamento de um documento; um documento que o Governo 

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n"' 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
l"'; 670, caput; e 674 e seu parãgraío único da Consolidação das Leis do Tra
balho - aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 - e dá 
outras providências. 

-12-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~ 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n"' 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o seguro de aci~ 
dente do trabalho1 a cargo do INPS, ao empregado doméstiCo, modificando a 

considerou inepto. Mas o documento existe. 
O documento, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, além dos parlamentares 

envolvidos o Senador Dirceu Cardoso, o Senador Franco Montara, o Sena
dor Roberto Saturnino. traz ainda o seguinte: 

''A CPI do Senado, principã.f instrumento onde se situam todas 
as objeções." 

Sr. Presidente, é por isso que nós confessamos nesta noite, ao apagar das 
luzes dos .nossos trabalhos, antes do recesso de julho, o nosso desalento, a 
nossa frustração. 

Ã Comissão Parlamentar de Inquérito resolveu, por unanimidade- e é 
cansativo tornar a repetir isso, mas é· importante que conste nesta sessão tran
qüila que pretendemos realizar hoje nO Senado Federal - mesmo sabendo 
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que o General Armando BarcelqS não era o autor, porque o Senador Dirceu 
Cardoso havia declarado isto à Comissão, a Comissão resolveu convocar esse 
cidadão. E como se processou a convocação desse funcionário federal do Mi
nistério das Minas e Energia? Processou-se após a Bancada do Governo ter 
solicitado prazo para estudo e deliberação sobre a matéria; e a sessão foi sus
pensa, Srs. Senadores. 

Retornando aos trabalhos, a Comissão, por unanimidade, convoca o 
General Armando Barcellos. E repito: sabendo que ele não era o aUtor; e, 
~esta vez, com o apoio da Bancada na Comissão .e~rlarn.entar de Inquérito. 

E que fez, então, o Presidente dessa Co"missão? Cumpriu as obrigações 
legais que lhe são asseguradas pelo Regimento Interno da Casa e, atendendo, 
sobretudo, esta convocação por unanimidade da Comissão, enviou ao Sr. Mi
nistro César Cais o ofício de convocação. Muitos levantaram a dúvida desta 
convocação, mas é preciso, também, Sr. Presidente, que nesta sessão fique 
constando dos Anais do Senado que esta convocação se deu baseada no Có
digo Penal. naquilo que lhe assegura o Código Penal, nós fizemos essa convo
cação, e nem se diga, Srs. Senadores, que não foi uma convocação, porque es
tá bem claro no seu § 19: 

"Convocar o_ Chefe da Divisão de Segurança e Informações 
deste Ministé:rio, General Armando Barcelos, para prestar depoi
mento ante a referida Comissão no próximo dia 17." 

Dir-se-á que nós nos enganamos no cargo que exerce o General Barcelos. 
É verdade. Ele não é o Chefe da Divisão de Segurança, mas ele se chama, 
realmente, Armando Barcelos. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta convocação se deu de acor
do com o Código Penal, de acordo com o Regimento Interno da Casa. 

E como procedeu, ainda, o Presidente da Comissão que presta esse de
poimento, também, para ressalvar o meu comportamento. Recebeu, 24 horas 
antes de se reunir a Comissão, o Aviso n~ 319/80 de S. Ex'", o Sr. Ministro 
das Minas e Energia, César Cais, que entre outras coisas, dizia o seguinte: 

uo texto do documento divulgado pelo Jornal de Brasília é re
conhecido como sendo o mesmo documento difundido pela DSI. 

O General R I Armando Barcelos não é o Diretor da SI, mas 
Chefe da Assessoria da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ne
nhuma participação teve na elaboração do documento e nada pode
rã esclarecer a respeito.~' 

Aqui, Srs. Senadores, a primeira dúvida. Poderia o Presidente da Comis
são determinar o não Comparecimento do General Armando Barcelos, face a 
esse aviso ministerial chegado 24 horas antes? 

É claro que não. O Presidente não poderia desconvocar um cidadão con
vocado, porque houve e havia uma determinaçãO do Plenário, por unanirrii
dade da Comissão, para a -convocação do depoente. 

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

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

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - É claro que não. Nin
guém pediria de V. Ex'" que desconvocasse. O que todo mundo esperava de V. 
Ex,. é que submetesse à Comi_ssão o aviso do Ministro, que trazia um fato no
vo. Apenas isso. Ninguém acusou V. Ex• de ter exorbitado, ao considerar, na
quela ocasião, prejUdicada a convocação do General Barcelos. O que estaría
mos esperando foi exatamente o que aconteceu finalmente, mas não que V. 
Ex,. precisasse esperar meia hora pela presença do depoente, pois, V. Ex• sa
bia, pelo documento que lhe foi remetido, que havia uma ponderação do Mi
nistro que estaria debaixo do julgamento da própria Comissão. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Aí, Senador Jarbas Pas
sarinho, e felizmente nós temos a tranqUilidade para discutirmos o problema, 
o nosso primeiro ponto de discordância V. Ex• fez muito bem em dizer que eu 
não poderia desconvocar, nessa altura, o General convocado. 

Eu prefiro nem dizer o General, porque poderia parecer aqui um prOble
ma de ordem militar, se bem que é o General Rl Armando Barcelos. 

Se eu não podia desconvocar, com 24 horas de antecedência, conforme 
recebi o aviso, qual seria a minha obrigação ao abrir os trabalhos da Comis
~ão? Se no aviso ministerial - isso é que é .importante - o aviso Ministerial 
·ão poderia dispensar o comparecimento do General R l, Armando Barce
JS. Primeiro, porque S. Ex•, com todo o respeito, o Ministro das Minas e 
~-nergia, não teria essa autorizaÇão para dispensar o depoente. Não caberia a 
;. Exf. a dispensa do depoente. Dirá V. Ex• que S. Ex• não o fez. Se não o fez, 
_1 que me caberia fazer, como fiz com outros depoentes? Esperar o compareci:.. 
Hento daquele convocado. E, evidentemente, foi como procedi, ainda alerta
:o por V. Ex•, se não ia abrir os trabalhos, abri os trabalhos e ainda comuni-

quei à Comissão que estava aguardando a presença do depoente pelo menos 
durante uns trinta minutos. E, naquela hora em que a sessão foi aberta, era na 
faixa de 10:22. Esperei até às 10 horas e 30 minutos e o depoente não compa
receu. 

Creio, nobre Senador Jarbas Passarinho, que, até então e até agora, 
cumpri a minha obrigação regimental de Presidente da Com,iSsão. Esperei, 
como não poderia deixar de esperar, o depoente, porque, se ele não estava 
desconvocado, se eu não poderia proceder à sua desconvocação e, do próprio 
aviso ministerial, não poderi<;l tirar ilações, cheguei a tirar e V. Ex• disse que 
não poderia tirar, de que o General não iria comparecer, então, prefiro não 
buscar a ilação de que, neste aviso, diria que ele não iria comparecer. 

Diz apenas o seguinte: 

~·o General R 1 Armando Barcelos não é o Diretor, mas Chefe 
da Assessoria, não teve participação na elaboração do documento e 
nada ,poderá esclarecer a respeito." 

Aqui, não está claro que ele não iria comparecer. E, nem poderia, como 
disse, caber ao Ministro das Minas e Energia dizer. à Comissão ... 

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

V. Ex• leu apenas uma parte, para sustentar a argumentação de V. Ex• 
No meu entender, V. Ex,. ignorou deliberadamente um aviso do Ministro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Se V. Ex• se refere ao fi
nal, eu estou guardando para argumentação minha. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, a argumentação de V. Ex' 
está respaldada atê esta parte. Na parte seguinte, acho que a minha argumen
taçãO prevalece. Vejamos porquê. V. Ex• ignorou o aviso, ignorou pOrque o 
aviso diziã: "Solicito a V. Ex• e à ilustre Comissão qtie V. Ex• preside Conside
rai atendidos os ofícios tais e tais; particularmente em função de que o texto é 
igual, o General nenhuma participação teve, etc. e etc.," Muito bemt Então, 
esta é uma colocação que o Ministro fez, ein tempo hábil, solicitando de V. 
Ex• que ouvisse a Comissão, se considerava atendidos os ofícios. Então, havia 
um fato novo, claro. Não precisávamos esperar a presença do depoente, para 
dar a impressão de que ele não vinha, porque não queria vir, não queria se 
confrontar com a CPJ do Senado. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - O ilustre Ministro de Minas e 
Energia maridou o A viso 319 a V. Ex• S. Ex• clã ·uma sérié de explicações nesse 
aviso. A certa altura, S. Ex•, referindo-se ao convocado, diz que ·~o General RI 
Armando Barcelos nã.o é Diretor da DSI, mas chefe da SI, nenhuma partici
pação teve na elaboração do documento e nada poderá esclarecer a respeito". 
E se coloca ele, Ministro, à disposição para esclarecer. Mas não tem, em ne
nhuma parte do aviso do Sr. Ministro César Cais, onde S. Ex• diga quê não 
comunicou ao Sr. Armando Barcelos que ele estava sendo convocado, e não 
tem, em nenhuma parte do Oficio, onde S. Ex• diga que o Sr. Armando Bar
celos não viria. Não tem nada no aviso de S. Exf.. S. Ex• realmente, dá uma 
série de explicações, diz que o Sr. Barcelos não podia dar maiores esclareci
mentos e, por isso, se coloca à disposição. Mas não tem nenhuma linha do 
ofício, do aviso do Ministro, onde S. Ex• diga que o Sr. Barcelos não viri~e 
onde S. Ex• diga que passou, como deveria ser da sua obrigação, ao Sr. Barce
los a convocação. Só ficamos sabendo que ficou em suas mãos a convocação 
e não entregou ao Sr. Barcelos no momento em que S. Ex• disse isso naCo
missão. Na Comiss-ão, realmente, perguntado, S. Ex• respondeu que à convo
cação deu a resposta e não comunicou ao Sr. Barcelos. __ No oficio, S. Ex• não 
diz isso. Não há nenhuma passagem do ofício onde S. Ex• diga que o Sr. Bar
celos não atenderia à convocação. E não há nenhuma parte do aviso onde S. 
Ex• diga que o Sr. Barcelos não sabia da comunicação. Logo, V. Ex• fez o que 
tinha a fazer: esperar que o Sr. Barcelos comparecesse. t verdade que seco
mentava que ele não viria, mas V. Ex• não pode ir por comentários. V. Ex• ti
nha que esperar que se esgotasse o prazo, para ficar claro que ele não compa
receu~ 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Pedro Simon, 
V. Ex• tem inteira razão. E veja V. Exf. se eu atendesse. Digamos que o Minis
tro tivesse dito isso. Veja o precedente grave que estava sendo aberto neste 
País. Amanhã, convocado um Secretário de uma prefeitura, o prefeito res
ponderia que viria no lugar do secretário, porque, evidentemente, o prefeito 
estâ acima do secretário municipal. Estaríamos a brindo um precedente da 
I?a.ior gravidade. 
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O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Mas·, nem isto aconteceu, porque, 
no aviso) o Ministro não diz que o Sr. Barcelos não compareceria. S. Ex'- disse 
quando aqui compareceu. Mas não tem nada, no ofício, que diga à Comissão 
que o Sr. Barcelos não compareceria. O Ministro disse que o Sr. Barcelos não 
iria esclarecer nada, mas isso era um problema do Sr. Barcelos e da Cernis~ 
são. S. Ex' não diz que o Sr. Barcelos não compareceria. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Peço um aparte a V. Ex•, uma 
vez que o Senador Pedro Simon, como é muito próprio do impulso de S. Ex•, 
aparteia sem pedir o aparte. Então, fico um pouco intimidado, não gostaria 
de apartear do mesmo jeito, sobretudo o grande guardião do Regimento 
como V. Ex• sempre foi. Quero dizer ao nosso dileto companheiro do Rio 
Grande do Su' que a sua colocação me parece, também, no caso, passível de 
uma análise mais profunda. Se, como diz o Senador Pedro Simon, o Ministro 
não diz no aviso, em nenhuma parte, que o Gneral Barcelos não viria, e isto ê 
verdade, o Ministro estã a confirmar que não teria a ousadia de ofender a Co
missão dizendo que ele nã.o víria. Ofensa praticaria o Ministro se disseSse: ele 
lâ não irâ1 não atendo à convocação de V. Ex• mesmo tirando partido. 

O Sr. Henrique SantUlo (PT - GO) - De flagrante, ilegalidade. 

Os ... Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex' aceita o aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• é quem estã com 
a palavra, V. Ex'- que pode ..• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Porque se V. Ex• não aceita, 
não pode nem constar das notas taquigrâficas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sinceramente, nem escu
tei, estou ouvindo somente a V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu também, só ouvi qualquer 
coisa de flagrante. 

O Sr. Henrique Santillo (PT- GO)- Aliãs, tenho aprendido isso, aqui~ 
com freqUência. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E espero que nunca aprenda em 
causa própria. porque seria triste para nós. Entãt\ eu dizia, nobre Senador, 
que se o Ministro declarasse no oficio, ai sim, ele estaria passível até deres~ 
ponsabilização, ele seria responsãvel perante este Poder por ter se negado a 
cumprir uma requisição, ou uma convocação. Mas, o Ministro que não estã a 
par. provavelmente, da técnica que V. Ex• utilizou, que em vez de ~onvocar 
diretamente, convocou através dele por uma questão de Código Penal comc.. 
V. Ex• declarou, por ele ser militar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nilo só por ser militar, 
mas por ser subordinado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Isso não, porque o Presidente 
de FURNAS veio direto, o Presidente da NUCLEBRÃS veio direto. Aí não. 
Pensei que era por ser militar. · 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não, Excelência. Exala
mente aí que V. Ex'- difere. Poderia ter aplicado - V. Ex• melhor do que eu 
sabe ... 

O Sr.Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nada sei melhor do que V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sou um simples oficial 
da reserva. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Talvez da artilharia. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) '--V. Ex• sabe que os ofi
ciais brasileiros, quando vão para a reserva remunerada, estão sujeitos ainda 
ao Regulamento Disciplinar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Exato. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- É claro que eu poderia 
ter invocado e buscado o Código Peil~l na parte referente aos militares. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Mas, veja se o Ministro poderia 
ou não ter interpretado. O_ nosso colega passOu aqui quinze dias. Ele não tem 
experiência parlamentar. RC:cebe -a:e-v. Ex• um oficio ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nobre Senador Passari
nho, ele passou quantos dias? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PI)S - PA) - Quinze dias. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com quinze dias não 
deu tempo para ele conhe<:er o regulamento da Casa'? 

O Sr.Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não. Alguns talvez com quinze 
anos não se dão conta disso. não se interessam por isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) -Talvez tenha faltado a 
ele o assessor principal. Ele teve oUtroS assessores mas, nesta hora, não teve 
uma assessoria. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- H Ante o exposto~', são palavras 
de V. EX'··· 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• poderia me dizer 
a pãgina, por favor? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- É o Offcio n• 19 que V. Ex• 
mandou, de ll de junho. V. Ex• diz lã: uAnte o ex.posto, solicito"- verbo 
que V. Ex• utiliza como cavalheiro que é, porque poderia não solicitar .. , 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Às vezes é prejudicial a 
gente ser cavalheiro. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, no fundo não é. Sempre é 
bom. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Neste caso, foi. 
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Disse muito bem um colega 

meu de Bancada: .. V. Ex• foi correspondido no cavalheirismo"~- "Solicito a 
V. Ex• as necessárias providências no sentido de autorizar o comparecimento 
do referido funcionário a este órgão do Senado Federal". 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Lógico. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Ele talvez sentiu, se tenha senti-
do ... Estou dando tempo a V. Ex• para cochichar, primeiro. e depois conti· 
nuo .. . 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não, Senador Jarbas 
Passarinho, mantive um olhar para V. Ex•. e fiz um sinal ao Senador Pedro 
Simon, dizendo que não tinha o Código Penal neste instante, aqui. 

O Sr. Jarbas Passarinbo (PDS- PA) -Isso é mais uma prova de cava· 
lheirismo, mas V. Ex• estava sendo solicitado, verbalmente, pelo nosso bri
lhante senador pelo Rio Grande do Sul, que lhe fazia gestos e queria falar, 
então também quis ser cavalheiro, e parei um pouco o aparte que V. Ex• me 
deu. Prossigo. Em conseqüência, ele se sentiu habilitado a autorizar, como V. 
Ex• lhe dava essa habilitação. E, antes de autorizar ponderou à Comissão 
através deste aviso, se não seria- como disse ontem na linguagem do emi
nente oposicionista - ocioso ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas eu gostaria que V. 
Ex• lesse o primeiro parâgrafo, que é peremptório. Estâ convocado. O Sena
dor Pedro Simon lembrou bem, o Ministro não deu ao General Barcelos ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E não poderia. Só lhe pedi o 
aparte, e quero contribuir para que o discurso de V. Ex• não seja desviado do 
rumo que deve ter, porque achava que o absurdo seria o Ministro mandar di
zer que não mandaria ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nem poderia. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- ... por isso eu chamo de absur
do, como chamei de absurdo O documento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Razão pela qual esperei 
que o depoente comparecesse. EU também não poderia adivinhar que, àquela 
altura, 24 horas antes, o Sr. Ministro das Minas e Energia não tivesse comu
nicado ao seu auxiliar a sua convocação. Não é verdade? 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Com prazer, nobre Se
nador. 

O Sr.l{enrique Santillo (PT -GO)- Senador Itamar Franco, o Minis
tro. obviamente. não poderia colocar cJaramente no seu aviso que o General 
Armando Barcelos não viria à CPI. Isso foi tudo muito bem arrumado, enge~ 
nhosamente arrumado, e se deixou entender, através de subentendidos que 
ele não compareceria. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Todos nós, não! 

O Sr. Henrique Santillo (PT- GO) - Todos nós aqui, da Oposição1 

sabíamos jã na véspera que ele não compareceria. E por que não? E por qué o 
General Armando Barcelos. R~l. não compareceu à CPI Nuclear? Porque 
não é o prefeito de Itu, porque não é o diretor de uma empresa do próprio 
Ministério das Minas e Energia. porque não é um cientista, não é umjornalis-
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ta~ É um membro da comunidade de informação. Não poderia comparecer à 
CPl. Por que o Ministro, nesse aviso, obviamente jã sabendo que o seu dire
tor da DSI havia se responsabilizado inteiramente pelo documento e, até pro
va em contrário, é o autor também de direito, se responsabilizou pelo docu
mento, assinou, assumiu o documento. Por que não disse aí, nesse aviso, o 
Ministro, que o Sr. Coron_e_l José de Aragão Cavalcante havia se responsabili
zado pelo documento, que estava à disposição da Comissão,jã que o General 
Armando Barcelos não era o autor e nem tamn,ouco diretor da Divisão de Se
gurança e Informação do Ministério das Minas e Energía? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex•, Senador Henri· 
que Santillo, tem inteira razão no seu raciocínio. E hâ pouCo demonstrei, no 
início da minha fala, que até Sua Excelênciã o Senhor PrC:sidente da Repúbli
ca pode ser julgado num crime de responsabilidade. O Objetivo da ComiSSão 
Parlamentar de Inquérito não é de inspecionar, de verificar, de analisar o Ser
viço Nacional de Informações, evidentemente que não. Mas havia, e hã, um 
documento partido dos órgãos de informação do MinistériO de Minas e Ener
gia. E veja a seriedade, Senador Henrique Sanfillo, que só viemos tomar co
nhecimento, sobretudo o Senador Dirceu Cardoso, o Senador Roberto Satur
nino e o Senador Franco Montoro que esse documento havia sido enviado 
também à Agência do Serviço Nacional de Informações, à Agência Central 
aqui em Brasília. O documento então não é um documento qualquer. E. um 
documento da maior seriedade. 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Permite V. Ex• um novo aparte? 
(Assentimento do orador.) Esse documento foi classificado de inepto, ab
surdo e alguns outro_!> qualificativos pejorativos. MaS, veja bem, ele não deve 
ser nem tão inepto e nem tão absurdo, hâ de se acreditar nas palavras do emi
nente Senador Passos Pôrto, cuja inteligência brilhante todos admiramos, 
cuja lucidez admiramos, aprendemos a admirar nesta Casa ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Os nossos aplausos. 

tação das usinas lá em Angra dos Reis; o Senador Franco Montoro quanto 
ao problema ecológico, de um modo geral, etc. Não há uma acusação explíci
ta contra os Senadores. Há uma acusação explícita contra vârios cientistas e 
industriais. E contra a comunidade judaica; esta é bem explícita: de estarem 
participando de um complô ... 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Parte da comunidade judaica pau
lista. 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Concordo com V. Ex• Li tam· 
bém: parte da comunidade judaica paulista- perfeito- elementos que esta
riam se transformando, no País, como ponta de lança interna, de um amplo 
complô internacional contra os interesses do Brasil. É muito grave. E parto 
deste princípio, -Senador Itamar Franco, de que isso não pode ser prejulgado 
por ninguém, nem por mim, nem por ninguém. A CPI teria que se aprofundar 
nessas denúncias, que são graves e que estão relacionadas com o Acordo Nu
clear e com o Programa Nuclear Brasileiro. São gravíssimos. Ora, o primeiro 
ponto, ai, então o que seria? Convocar o ilustre Coronel José Aragão CaVal
canti, porque ele, sim, é que teria condições de informar a CPI, de início, em 
que informações ou em que informes se baseou para concluir tão grave de
núncia. Acho que isso é claro, é bastante claro. A convocação do Coronel Jo
sé de Aragão Cavalcanti seria bâsica, fundamental para que a CPI prosseguis
se nos seus trabalhos. E V.Ex,. tem razão. O General Armando Barcellos não 
poderia ter deixado de comparecer à CPI, na data aprazada, na hora apraza
da. O aviso do Ministro, realmente, não teria como conter uma afirmação 
como esta, de que ele não comparecia; porque seria uma flagrante ilegalidade, 
sob pena de que o Ministro assumisse a responsabilidade legal pelo seu ato, 

· como acaba de proferir, aqui, o ilustre Senador Jarbas Passarinho. Ele não 
poderia dizer, claramente, no aviso, que o General Armando Barcellos deixa
ria de comparecer à CPI. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• me concederia um apar
te, depois desse discurso do Senador Henrique Santillo? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Um momento, Senador 
Jarbas Passarinho. 

Mas, Senador Henrique Santillo, veja V. _Exf. que seu raciocínio é corre
to. Tanto assim que na primeira convocação, na convocação extraordinária 
da Comissão Parlamentar de Inquérito- o Senador Passos Pôrto estâ aqui, é 
um homem de bem- a Comissão entendeu da gravidade do documento; tan
to assim que entendeu da gravidade do documento que, corno disse, a própria 
bancada do Governo pediu um prazo para examinar se poderia ou não con
vocar, ou se deveria ou não convocar o General Armando Barcellos. 

Naquele instante, Senador Henrique Santillo, a gravidade do documento 
' foi constatada, foi detectada pela Comissão, e ela resolveu como? Mesmo sa

bendo- isto é bom repetir, porque se tem que repetir isto- mesmo sabendo 
que o Sr. General Armando Barcellos não era o autor, convocâ-lo. Convocâ
lo, possivelmente, para ouvir pelo menos isto, em cinco minutos: não sou o 
autor, não sou o Diretor da Divisão de Segurança e Informação do Minis
têrio das Minas e Energia. 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - .-.. ele ontem, calmamente, sem 
exaltação alguma, foi bastante claro. Ele disse, respondendo a um discurso 
que fizemos na ocasião, que o documento era uma informação ao Ministro 
César Cais, a partir de um assessor da DSI, fundamentado possivelmente 
num depoimento da própria CPI, e ele inclusive classificou esse ato de patrió
tico,justo. Estão aqui palavras textuais do Senador Passos Pôrto. E ainda di
zendo que hã muita coisa correta nesse documento, e uma das mais sérias é a 
de que entre as pessoas citadas, no documento, hâ algumas que realmente
todos nós sabemos, palavras textuais do Senador Passos Pôrto - todos nós 
sabemos, que não estão na defesa dos interesses nacionais. Certo? Ora, o Se
nador Passos Pôrto é Vice-Presidente dessa CPI; um homem extremamente 
lúcido, correto, a quem aprendemos a admirar; participou de todos os traba
lhos da CPI, nesses dezoito meses, como V. Exf. e os _Senadores Dirceu Cardo
so, Franco Montoro e os o_utros ilustres Membros, como também Senador 
Lenoir Vargas e outros. Em quem acreditar, no caso? Hâ Uma contradição 
flagrante. Eu acredito nas palavras do Senador Passos Pôrto. Então este do
cumento não é nem tão inepto nem tão absurdo quanto se queira fazer pare
cer. Isso é o mais grave, porque ontem nós aqui discutimos que muito prova
velmente este doc_u_mento era uma hipótese de trabalho, jâ que o Ministro diz · 
textualmente que era um documento de trabalho. O Ministro se saiu muito 
mal, quando ao responder a um Membro da CPI, sobre o que significava do
cumento de trabalho, disse: não, isso é documento de trabalho porque ele tra
balhou nele. Não. Tenha paciência. Isto não é documento de trabalho, não. 
Documento de trabalho é uma hipótese de trabalho, sobre a qual se trabalha 
para se fazer determinado projeto ou determinado plano. E o próprio Minis
tro diz o seguinte: que o diretor da DSI, como o Governo estava-se preparan
do para montar um projeto de comunicação social, para esclarecimento da 
opinião Pública, quanto a determinados aspectos do Acordo Nuclear Bra
sil/Alemanha e o Programa Nuclear, este: diretor da DSI resolveu, então, en
caminhar cópias do projeto a outros assessores de departamentos, de setores 
relacionados c_om o problema energético e nuclear no Ministério das Minas e 
Energia. Então, é muiio sério, realmente. O documento não é considerado, 
por muita gente, nem como tão inepto, nem tão absurdo, porque partes fun
damentais desse documento foram confirmadas aqui, neste plenário. Repito: 
foram confirmadas. O Senador Passos Pôrto, obviamente, excetuou, por 
exemplo, da sua declaração, os Senadores, os ilustres Senadores citados, Ro
berto Saturnino, Dirceu Cardoso e Franco Montoro, que aliâs não é muito 
clara, também, no documento, a acusação contra os Senadores. Não é muito 
clara. Li detidamente o documento, a acusação contra os Senadores não é 
muito clara; ela apenas anuncia que esses Senadores fizeram declarações, ob
servando sobre o Acordo Nuclear, colocando-se contrários a determinados 
aspectos do Acordo Nuclear. O Senador Roberto Saturnino quanto ao aspec
to econômico; o Senador Dirceu Cardoso quanto ao problema da implan-

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex•, Senador Passos 
Pôrto, vai-me permitir que ouça o nobre Líder de V. Ex• em primeiro lugar, a 
não ser que S. Ex• o permita. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Se V. Ex• me permitisse, eu 
gostaria que passasse o aparte ao Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Senador Itamar Franco,jã estou sen
tindo, a partir de ontem à noite, que querem em transformar no Armando 
Barcel!os do Senado. (Risos.) Tenho que ser crucificado pela Oposição. É que 
Deus, na sua grande inspiração, trouxe um projeto do nosso Senador Jorge 
Kalume, que invoca, a partir de agosto, Deus, ao início dos nossos trabalhos. 
E vem aí o reCeSsO de julho, para ver se conseguiremos voltar ao leito normal 
das coisas. Nobre Senador, eu não participo da opinião generalizada de que 
aquele documento é absurdo, é inepto; ele se exorbitou, ele disse coisas que 
não deveriam ser ditas, fez conclusões "absurdas, mas há nele verdades, por
que personalidades brasileiras, que depuseram na nossa Comissão, fizeram 
críticas severas ao Programa Nuclear e não pediram a ninguém que ficassem 
em carâter confidencial; era do conhecimento público, as sessões nossas eram 
públicas. Ele, o autor desse documento, deve ser um homem muito ingênuo; 
porque ter a coragem de falar da comunidade judaica, nesta década e na da 
história das nOSSas--vidas, é ter muita corãgerri: Um povo que enfrentou En
tebbe, uln povo que enfrentou o nazismo e conseguiu entrar em países, à reve
lia de suas leis, e conseguiu levar elementos comprometidos com o nazismo 
para o seu país e lá executá-los. Trata-se de fato de um homem que tem muita 
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coragem para desafiar a comunidadejudãica, o'qlfe ac-redito seja uma grande O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Não o fez perante ·a Comiss~Ó;~-
mentira; hã uma coincidência de três ou quatro judeus brasileiros, Goldem~ Não houve um depoimento na Comissão~ de um Senador do PDS, que falasse 
berg, o grande José Schuleberger, que é meu colegà do Rio Grande do Sul, a em termos de que esse documento tem o significado que o Senador está dan~ 
maior autoridade em conservação do País, um grande ecólogo, Mãrio Schem~ do agora. O Senador estâ .Qand.o outro significado, estâ considerando, pratiw 
gerg, grande físico brasileiro. Mas, de qualquer forma, nobre Senador Itamar camente, herói o autor. 
Franco, acho que este assunto jâ deveria estar esgõtado, pela repetição que O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Que absurdo! 
estâ-se fazendo a cada instante, cada um se preocupando com detalhes, se 
deve ser chamado, ou por que não foi, o ofício disse ou não disse. Preocupei- O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Se há um herói, se há um homem 
me sempre, nobre Senador, de que a CPI era de energia nuclear, e não de in- de coragem, se há um homem que tem a coragem de escrever o que esse cida
vestigação da comunidade de informação do País. E observei, nessas últimas dão escreveu, se tem a coragem de escrever, se, como diz o Sr. Senador, ba
reuniões da nossa C PI, que nós estamo~=de_svia!ldo a nossa rota, que é 0 exa- seado em muitos fatos relacionados- cotn depoimentos à CP I... 
me do Programa Nuclear Brasileiro qü.e é ã. Conclusão do nosso relatório e, O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Mas quem diz: isso é 0 próprio doeu-
não, investigação de informação, através de relatórios que são oferecidos a menta. 
Ministros, que podem ser contra, hoje, V. Ex•, e que amanhã poderão ser · O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - ... parece-me, Senador Itamar 
contra nós, também. Acho que fundameO.tãl era que a Comissão ficasse resta- Franco, que a CPI tinha o dever e o direito de ouvir esse cidadão. Agora, esse 

--belecida C(!m o retorno de V. Ex•s e que nós, em a agosto, concluíssemos esse não tem coragem porque o seu nome não existe. Agora, tem um cidadão que, 
magnifico trabalho, que fizemoS para o Senado e para o interesse do nosso esse pelo menos, somos obrigados a reconhecer, coragem ele tem: é o Coronel 
País. Aragão, porque o Coronel Aragão foi ao gabinete do Ministro, assumiu a 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nobre Senador Passos 
Pôrto, V. Ex• é um homem sincero> um homem de fé, mas quando V. Ex• fala 
em coragem do autor, a coragem sob o anonimato não é coragem, Ex• 

O Sr. Passo~ P.õrto (PDS - SE) - Então, se hã anonimato-não hã por 
que convocá-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas veja que V. Ex• 
também comete-jã não digo com o interesse de mostrar que a Comissão só 
se preocupou com o problema do Serviço Nacional de Informações- uma 
injustiça tremenda que estâ se cometendo contra a Comissão. V. Ex• vai dizer 
que não falou, mas V, Ex• deixa a entender que houve um desvio de rota. Mas 
veja V. Ex• que depois de dezoito meses de luta ... 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE) - Eu digo nas três últimas reuniões. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- ... Senador Passos Pôr
to, inclusive com dificuldades por algumas autoridades deste País, sonegando 
documentação, mandando essa documentação em inglês para o Congresso. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- É outra injustiça de V. Ex• São doeu· 
mentos catalogados como confidenciais; liouve uma-tramitação natural- V. 
Ex• sabe disto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Que injustiça? E a nossa 
língua ê inglesa? V. Ex•, nobre Senador Passos Pôrto, é um homem com expe
riência parlamentar muito maior do que a minha e sabe que não hã documen
tos confidenciais a_ uma CPI nem ao Congresso NacionaL Veja V. Ex• que to~ 
dos os documentos que chegaram coni-0 c3:rinibo do sigilo, ou seja, confiden .. 
cial ou secreto, a Comissão os respeitou e fez reuniões secretas. Veja V. Ex• o 
absurdo no início dos nossos traóãlhos. quando uma viagem do Ministro 
Costa Cavalcante, atê a pane do seu avião, numa das folhas, tem o carimbo 
de secreto. E~ pouco depois, o próprio Governo sentiu que seria ridículo man
ter aqueles documentos secretos, que não havia nada demais, era uma viagem 
de S. Ex• ao exterior em beneficio do País. O documentO era carimbado, folha 
por folha, de secreto. e nunca se mostrou esse documento a ninguém, a não 
ser quando ele foi desclassificado. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- V. Ex• me permite um aparte? 

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

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Eu acho que aqui há um a~pecto 
de uma importância tremenda, porque O Senador Passos Pôrto estã trazendo 
argumentos desde ontem, que não os trouxe na Comissão. Tenho o pressenti
mento, até, que se S. Ext tivesse feito a sua exposição de ontem e de hoje na 
Comissão, talvez _o resultado tivesse sido diferente. porque, na Comissão, só 
se falou que o documentõ não tiriha- nenhum significado~ não tinha nenhum 
relevot não tinha nenhum conteúdo, não tinha absolutamente nenhuma con-_ 
seqUência e que era um umontão•• dy leviandades. O Senador Passos Pôrto, 
ontem e hoje estâ, aos poucos, ..• 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Expressando uma opinião pessoal. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS)- Podia tê-lo identificado ontem, 
nobre Senador, na Comissão podeda tê--lo identificado. O que estranho é que 
V. Ex•, vendo como foi importante o debate de ontem e de hoje, porque on· 
tem e hoje V. Ex• estâ expressando um pensamento pessoal que não o fez pe
rante a Comissão. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS -SE) - Na Comissão eu expressava ... 

responsabilidade, pediu demissão. Então, hã alguém que é responsável por 
esse documento. Na hora em que o Ministro diz que não tem nada a ver com 
isso, o outro diz que também não tem nada a ver com isso e, outro, que não 
tem também nada a ver com isso, o Coronel Aragão vem e diz- eéo Minis-
tro que traz o seu documento escrito, que entregou à Comissão- e reconhe
ce. Ele é o responsável, assumiu a responsabilidade do documento. Então, se 
é um documento que tem esse significado que, agora, estâ dando, inclusive, o 
ilustre senador do PDS, Yice--Presidente em exercício da Comissão, parece
me que ouvir esse cidadão debater, discutir com ele, era mais do que impor
tante. Agora, engana-se o Senador, pois a Oposição não tinha a preocupação 
de investigar o SNI, etc., e tal; tinha - e nós deixamos claro não aqui mas, lá, 
na Comissão- que esse documento com o qual o Líder do PDS poderia usar 
os adjetivos que usasse, querendo desvalorizar o seu valor, mas, na verdade, 
ele tinha uma série de conCeitos dos quais se poderia discordar, mas sobre os 
quais se deveria analisar. Esse -cidadão deveria vir à Comissão e debater esses 
conceitos. Então, o que a Bancada da Oposição desejava, não era investigar o 
SNI. Que fique claro isto. O que a Bancada da Oposição desejava~ era com o 
autor do documento, debater o conteúdo do documento tão sério e tão im
portante que, agora, o ilustre Vire-Presidente está a cada dia - hoje ele jã 
avançou mais do que ontem - dando valor a esse documento. Então, o que a 
Oposição desejava, era ouvir quem? Ouvir o cidadão que teve a coragem -
vamos ser sinceros - de ver o documento e dizer: "eu sou o responsãvel, eu 
assumo a responsabilidade•• e, inclusive, vendo o problema em que estava o 
Ministro. teve a cotagem de pedir de!niSsão. Então, o que o PMDB e os ou
tros partidos. de OposiÇão desejaram era pura e simplesmente ouvir o cidadão 
que se disse responsâvel por este documento. Ouvir sobre o conteúdo do do
cumento, sobre a al)ãiise do documento. Principalmente- o Nobre Senador 
Henrique Santillo chamou muito_ bem - porque é o M~stro que diz, na sua 
Exposição, que isso foi feito exátamente, essa distribuição: uTendo em vista 
decisão governamental de encetar uma campanha de esclarecimento de opi
nião pública a respeito do Programa Nuclear Brasileiro ora em andamento, 
achou por bem o Diretor do DSI estender a difusão da- Apreciação nº 40, an~ 
tes apenas do meu conhecimento- às ãssessorias de informações, etc., e tal'~. 
Esse cidadão, que teve a resPonsabilidade de dar divulgação, ainda que inti· 
ma a alguns, mas de grande responsabilidade, este documento, parece-me que 
ouvi-lo não era uma obrigação, mas um dever por parte da Comissão. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) - Exatamente, Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com todo o prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, tenho visto muitas vezes, o 
Senado Federal se dilatar em considerações e em posições, mas hoje eu vejo o 
Senado concentrado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Vejo na tribuna, 
o meu grande e insigne Presidente, Senador Itamar Franco, decidindo as 
questões de ordem e ouvindo os apartes que lhes são solicitados. O Senador 
Passos Põrto, aqui ao nosso lado, companheiro de Comissão Parlamentar de 
Inquérito, estâ atrás de porto e salvamento, em matéria de Comissão Parla .. 
mentar de Inquérito. Vou dizer duas coisas: jâ estou cansado de ouvir: por 
que não veio, por que não veio o Coronel? Isso já ê uma página voltada, Sr. 
Presidente. Então. V. Ex• repôs a dignidade da Comissão com a nossa renón
cia ... 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Não apoiado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - ... repôs, nós não podíamos continuar 
como farrapos daquela Comissão ... 
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O Sr. Passos Pôrto (PDS-SE) - Farrapos? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Depois de feita a entrega a V. Ex•s, a Co
missão ·está entregue-a V. Ex•s. Nobre Senador, quero apenas ouvir se a nova 
Presidência vai desfazer- ouça bem o Senado- o oficio que V. Ex' encami
nhou ao Tribunal de Contas da União, solicitando providências para a audi 
toria de informações que solicitamos à NUCLEBRÁS e à FURNAS e que 
não nos vieram às mãos.- v. Ex', antes de renunciar assinou esses ofícios, sou .. 
citando ao Tribunal de Contas da União auditoria sobre informações que 
não nos chegaram às mãos, apesar dos repetidos pedidos. Segundo: lamento 
que não estejarit aqui os meus dois companheiros, o nobre Senador Franco 
Montara e Roberto Saturníno, para levarmos hoje, porque não espero mais 
nada da Comissão, levarmos hoje, ao Sr. Ministro, a nossa queixa contra o 
procedimento do Sr. COronel José Aragão Cavalcante, secretário de segu
rança do Governador César Cais, quando-goVernou o CCãi:á. EIC foi o secre
tário de segurança: do Governãdor César Cais no Ceará. E?i ele quem o nobre 
Senador César Cais, hoje Ministro das Minas e Energia,jrouxe parà cã, c foi 
ele o autor indigitado daquela representação. Se não foi ele, o que se estâ en
cobrindo e a posição do Sr. Ministro é encobri-lo aqui, é aquele nome que eu 
disse anteontem, na ComissãO, foi Cle o autor. Portanto, vou levar ao Sr. Mi
nisti·o, em meu nome, porqtie não espero também a participação, no episó
dio, dos ilustres Senadores Franco Montara e Roberto Saturnino. A minha 
dignidade sou eu quem a defendo, e não é Franco Montoro e nem Roberto 
Saturnino; eles que defendam a deles, eu defendo a minha. V. Ex• está certo, 
nós combinamos, os três, de levarmos a representação ao Sr. Ministro, p-edin
do abertura de queixa-crime contra o Sr. Coronel José Aragão Cavalcante. 
Eles não vieram; vou eu. E, ai, coittinue V. Ex• impávido, sereno, monolítico, 
na defesa da dignidade de nossa Comissão. V. Ex• foi o nosso Presidente atra
vés de tão tormentosos dias, tão tormentosos trabalhos e, hoje, renunciou 
também. Como não tinha a participação dos três Senadores indigitados: Ro
berto Saturnino, Franco Montara e Dirceu Cardoso, renunciou à Presidência 
da Comissão, solidário conosco. V. Ex• foi e é o grande Presidente ãa Comis
são Parlamentar de Inquérito que eu, naqueles tempos tormentosos e tumul
tosos, integrei, para honra e glória de minha vida pública. Portanto, fique V. 
Ex• tranqUilo, V. Ex• é uma consciência tranqUila c serena, que presidiu a Co
missão inclusive através qe atritos meus com V. Ex', mas, hoje eu exalto a fi
gura irreto'rquível de procedimento que V. Ex• teve até aqui. E na hora em 
que não tinha participação nenhuma nas acusações, ficou solidário com os 
seus companheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha.) -
Perdoe-me V. Ex•, mas apenas queria advertir ou avisar V. EX• de que o tem
po de V. Ex• vai até às 19 horas e 55 minutos. Como V. Ex• tem tido apartes 
que são quase discursos paralelos, naturalmente irá prejudicar um pouco ou 
muito, talvez, a exposição de V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, Sena· 
dor ... 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Jarbas Passari· 
nho, peço que aguarde um momeqto, apenas para que eu possa responder ao 
Senador Dirceu Cardoso. E muito obrigado, Sr. Presidente, pela maneira 
gentil de V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Ê apenas para inscrever-me. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, Senador Dirceu 
Cardoso, V. Ex' lembrou aqui uma pequena divergência que tivemos, mas 
creia, nesse instante, e da tribuna do Senado eu digo com o coração aberto: 
aquela divergência uniu mais os nossos propóSitos. Fui ulri hOmem que che
gou a eSta Casa admirando V. Ex• Tive no meu Vice-Prefeito, o grande ho
mem público Saulo Pinto Moreira, as melhores informações de V. Ex• E 
como engenheiro tive a oportUnidade de frabalhar no seu Estado; antes de vir 
para a vida pública jã conhecia V. Ex• Cheguei a esta Casa admirando-o. 
Aquela divergência, hoje, estâ superada no tempo e no espaço. Aprendi cada 
vez mais a admirar V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Completamente superada. Aliãs foi a últi· 
ma divergência. Eu conheci a grandeza de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado. E, creia 
V. Ex• que não poderia ter eu outro gesto ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Eu bato palmas. (Palmas.) 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- ... senão o de me solida· 
rizar com V. Ex•, com o Senador Franco Montare e com u Senador Roberto 
Saturnino. 

Nós vamos enviar o oficio ao Tribunal de Contas, eu não tenho dúvidas 
de que o Senador Passos Pôrto, no exercício da Presidência, não vai me impe
dir que envie esse oficio. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Que a Comissão aprovou. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Que a Comissão apro
vou. Conheço o carãter de S. Ex• Este oficio chegará, tenho certeza, ao Tribu~ 
na! de contas, porque conheço o Senador Passos Pôrto. V. Ex• tem razão e o 
Presidente já me chamou a ~tenç~o. Nós estamos indo e_ talvez volta,ndo ao 
meslno assunto, mas, foi preciso para fixar a posição do Presidente da Comís
são. É claro que, dizia eu, Senador Jarbas Passarinho, estou apenas fixando, 
talvez repetitivamerite, a posição.da ComiSsão~ Mas, no -iriício da minha fala, 
Senador Dirceu Cardoso, eu jâ disse do meu desalento, do meu pessimismo 
ao terminar praticamente o meu m-andato rio Senadõ.Federal. 

Mas, ouço V. Ex•. Senador Jarbas Passarinho, nos minutos finais que me 
concedeu o Sr. Presidente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS-- PA)- Senador, eu fico, em primeiro 
lugar, como amigo de ambos, amigo de V. Ex' e do Senador Dirceu Cardoso, 
profundamente feliz por ver que esse incidente consolidou uma amizade que, 
em determinados momentos, teve uma fratura e que, 
agora, declara o nobre Senador pelo Espírito Santo, que fora última discre
pância que teve com v.-Ex•AO lfterlus sirva ísso:Nós, amigos que somos, do 
Senado, a despeito de nossas divergências de natureza política, saudamos essa 
consolidação de uma amizade, que não deveria ser, em nenhum momento~ 
atingida e deveria ser como uma túnica incõhsútil. Mas, parece que se quer 
atingir o meu prezado companheiro de bancada de uma maneira que não 
pode passar sem o meu protesto. Protesto que peço a V. Ex• que receba sem 
nenhuma arrogância, ao contrário, humildemente. Querer passar o Senador 
Passos Pôrto agora, pelo homem que fez o elogio do autor, dizendo-o um he
rói é, evidentemente; fraudar ãs expressões de S. Ex' Porque S. Ex• disse até 
que era um homem íngênuo, que teria a coragem, -porque em determinado 
âmbito ele é conhecido, sabe-se quem é ~teria a coragem de ter indicado 
parcela da comunidade judáica de São Paulo como envolvida num processo 
contrário ao acordo. Logo, o meu objetivo seria, no momento, se V. Ex' me 
permite, fazer-lhe uma breve observação sobre o documento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu classifiquei, ao contráriO do 
meu colega, eu classifiquei o documento de inepto-_e absurdo. Achei absurdo 
porque um relatório desses, uma apreciação dessa que é o nome, podendo 
compulsar, como se vê que compulsou os depoimentos, não poderia nunca 
ter dito que os Senadores eram contrários ao projeto, pois eles, todas as vezes, 
inclusive o Senador DirceU CardOso várias vezCS repetiu que não era contra o 
acordo; ele questionava, e nem se dizia logo contra, questionava a velocidade 
da sua implantação. Essa era uma colocação clara. Parece-me um absurdo 
atingir ao Senador de uma maneira que não merecia porque foi clara a sua 
colocação. Mas que hã coisas corretas no docurriento é fora de dúvida e eu 
disse na C PI. Se o nobre SenadOr Pedro Simon não ·se lembra eu lembro ago
ra. Eu disse a ele: é inepto e absurdo, porque misturou sandices com algumas 
coisas absolutamente corretas. Em seguida, em aparte ao Senador Dirceu 
Cardoso, cu perguntei; por acaso V. Ex• não se recorda de que no segundo 
dia do Governo Carie{...:.... segurido dia - ele despachou para a Alemanha o 
Vice-Presidente Walter Mondai e, e este foi Com a -missão exatamente, de tor
nar impossível o Acordo entre o Brasil, e Alemanha, no campo nuclear? Esta 
era uma verdade que estava aqui e que se sabia. Fui mais longe. Quem não 
sabe que a União SoviétiCa é também contrãria a este Acordo? E eu ainda dis
se, naquel~ ocasião, na CPI: hoje, um jornalista- ine chanlou a atenção para 
um _editorial do Jornal Voz da_ Unidade ou qualquer coisa assim, que não é 
nem voz nem unidade porque o Partido Comunista Brasileiro não tem nada 
de unido. Acabaram de derrubar o Capitão Prestes para colocar- lá o Cabo 
Giocondo, e têm uriídaôe, t"ambêrri-, em turno do Cabo, porque o Sargento 
Gregório já não ficou com o Cabo;- saiu para acompanhar o Capitão. Então, 
não hâ voz e nem há unidade. Pois muito bem, essa Voz da Unidade, que re
presenta os interesses do Partido Comunista da UniãO Soviética, porque o 
PCB é ligado, como ·são o"s partidos comunistas de linha ortodoxa pró
soviéfica, através do Sr. Pomonerou, esse jornal fez aqui um editorial con
trário ao acordo agora, hã dois dias. Mas se 3.lguém fala nisso, é .. dedo
duro". Se alguém fala nisso é delirante anticomllnista. Mas os comunista po
dem botar o dedo e indicar as pessoas, apontá-las à execração pública e ligui
dar as pessoas através de um processo de delação muito bem organizado. Pois 
muito bem, chamaria a atenção de V. Ex• - e me desculpe o tempo que es
tou toniando. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não. V. Ex• tem o tem-
po. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- No número 1-e peço o teste
munho do Senador Dirceu Cardoso, se ê verdade ou mentira?- no número 
1, ele declara: 

"Que em Vitória, no dia 28 de dezembro de 79, foi realizada 
uma grande manifestação contra as usinas nucleares do Estado.'' 

O Senador Dirceu Cardoso teve ocasião de revelar que foi falar nessa 
conferência e foi vaiado. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE) - Foi vaiado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Foi vaiado. Estava lá o "Libe
lu''. Estava lã o "Libelu". Estã ali o nobre Senador batendo a cabeça, assen
tindo. Portanto, não é mentira. Número 2: ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Recebi a vaia a favor e contra. Não sei 
onde estou. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Exatamente por isso que consi
derei absurdo o documento. V. Ex• foi submetido a uma vaia. V. Ex•, Sena
dor Dirceu Cardoso, submetido a urria Vaia Porque disse que era a favor do 
Acordo, embora contra a velocidade da irilplantação. Por isso não merecia 
ter sido nunca apontado, em qualquer documento, do mais reles ao mais irn~ 
portante, como homem ~;:ontrârio ao interesse brasileiro. Nunca! E V. Ex• te-
ve, dos seus pares, aqui, a mais completa manifestação de solidariedade, 
como os demais. Número dois: Der Spiegel. V. Ex•, Presidente da Comissão 
até há pouco, sabe que a Der Spiege/ publicou uma série de calúnias contra 
nós, e elas ficaram provadas até quando V. Ex•, presidindo a Comissão, eu 
era o Relator. Então, vejo que o tempo de V. Ex• está passando. PerdoeMme. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não, é um prazer ouvir 
V. Ex• 

O Sr. Jarbas Pàssarinho (PDS- PA)- Então, dizer, por exemplo, que 
o Sr. Mãrio Schemberg não disse coril tOdas as letras, o que ele dissé na sua 
fala na CPI, é querer esconder a verdade. Em absoluto. Ele disse, inclusive, 
que não estava a serviço do alemão, para proporcionar a borilba atômica, a 
bomba jã não mais ·atómica, mas a nuclear. Ele disse, é verdade, estã aqui. 
Assim assinalei, 4, 5, 6, 7 num momento, eu assinalei 7 pontos em que o doeu~ 
menta não diz nenhuma sandice. Mas hâ outras sandices ao lado disso, que 
me parecem absurdas e contaminam o documento. Então, querer, neste insM 
tante, apontar o Senador Passos Pôrto, dizer que S. Ex• não fez isso na CPI, 
só fez agora, não me parece uma· acusação procedente. S. Ex• dâ uma opinião 
e uma opinião com a bravura que todos lhe reconhecem. É uma longa vida 
parlamentar, Sr. Presidente, maior do que a nossa. 

O Sr. Passos Pôrto (P!)S- SE) - Muito obrigado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Maior do que a de V. Ex• e a 
minha, a serviço de seu povo. Então~ ·não merece amanhã, como S. Ex• está 
dizendo~ ser apontado pelos Seus pares por um novo sisfe"ma de patrulha. 
Amanhã haverá outro patrulhamento. Agora será o Senador Passos Pôrto 
que será indicado, aqui, como aquele que está acred~tando no compfô e sal
vando o autor do documento. Perdoe-me! V. Ex.• é tão veemente quanto eu 
em determinados momentos; mas é a defesa que eu faço de um companheiro, 
e a colocação reiterada da apreciação que fiz sobre o documento. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)
Sepador Itamar Franco, o seu tempo está findo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB-MG)-Sr. Presidente, s~ V. Ex• 
me permitê, vou só conceder apartes-aos nobres Senadores Pedro Simon e Se-
nador José Lins e vou Cncerrar. Prometo a V. Ex• Só por questão de deliCade
za, pois eu havia me esquecido do Senador José Lins, a quem peço desculpas. 

O Sr. Josê Lins (PDS- CE)- Senador Itamar Franco, eu volto à ques
-tão-liiíciãfriierite ievantada põf V. Ex~ V. Ex'" diz qu~ fez a çonvocação, atra
vés do ilustre Ministro Cêsar Cais de um de seus assessores para depor naCo
missão. S. Ex• pondera, através de um oficio-resposta ao Presidente da Co
missão, embora sem tomar uma decisão clara como V. Ex• diz. Mas pondera 
e cabe à Comissão interpretar a ponderaçàõ de S. Ex• o Sr. Ministro César 
Cals. E a Co,missão interpreta e aceita a ponderação, e decide, por maioria, 
democraticamente, do modo como ela deveria decidir. Eu pergunto a V. Ex•: 
por que a Oposição não aceita a decisão da própria Comissão'? Pergunto a V. 
Ex• se isto realmente é democrâtico. Mas, eu vou adiante, nobre Senador. V. 
Ex' sabe que a obrigação do assessor é opinar; ele tem o direito de opinar. Se 
acerta é outro problema, ele pode errar redondamente, mas é um direito que 

assiste ao assessor o direito de oPinar: E a Constituição e nem nenhuma lei proíbe 
expender-se opinião própria. O que a lei pode proibir, nobre Senador, o que a 
lei pode fazer, é censurar a palavra dita publicamente falada ou escrita, isso 
sim'! Mas, o direito de opinar, não, este é sagrado, o direito de pensar é sagra· 
do. Não estou defendendo que o assessor acertou, ao contrário, deve ter erra
do e muito, embora, nobre Senador,já se tenha reconhecido, nesta Casa, in
clusive através da recente palavra do Sr. Senador Henrique Santillo, de que 
não houve claramente uma ofensa aos Senadores. O que se levantou, talvez, 
na minha opinião, no documento, foi a possibilidade de algumas forças que 
dirigem ou são dirigidas por interes~es estranhos aos do País se aproveitarem 
de opiniões esparsas ou isoladas de técnicos, de Senadores, ou de quem quer 
que seja, para dirigi-las no sentido dos seus próprios objetivos. Ora, opinar 
neste sentido, certo ou errado, não é crime. Mas, enfeixo este aparte que dou 
a V. Ex•, perguntando a V. Ex• onde estã o espírito de democracia da Opo
sição, quando se rebela contra a decisão da Maioria alegando, como alegou o 
nobre Senador Franco Montoro, que a CPI era um direito da Minoria, quan
do, reconhecidamente este direito um direito parlamentar. mas não uma sis
temática de decisão através de votação nas Comissões. Esta a indagação que 
faço a V, Ex• 

O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB-MG) -Ouço o nobre Senador 
Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB -RS)- Com relação ao Senador Jarbas 
Passarinho, S. Ex• é realmente um homem muito inteligente; S. Ex• consegue 
alterar 1809 e brincar com as palavras à mercê do que deseja. Mas aí já ézom· 
bar dos outros. S. Ex• pode usar seus argumentos, a sua inteligência, mas va
mos com calma. 

A delação não é Jamais figura da Oposição. Mui tos oposicionistas têm 
sofrido pela delação anônima neste País, muitos foram cassados sem saberem 
porque, muitos foram violentados sem saberem porque, devido à delação. A 
Oposição quando fala, fala claro, quando fala, fala preciso. Com relação ao 
Sr. Senador Passos Pôrto, nós estamos apenas repetindo palavras do Sena
dor ... 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)-!': o direito de opinião. E eu assumi. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- O Senador disse, textualmente, e 
estão aqui as notas taquigrâficas do pronunciamento de S. Ex•, de ontem. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Eu estou surpreso é com esse patru
lhamento que estâ sendo feito pela Oposição. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- "Está na CP! o documento que é o 
arrolamento de informações ao Sr. Ministro, ou ao SNI, daquelas personali
dades brasileiras que são contra o Programa Nuclear Brasileiro. O que proce
dente, o que é o justo, o que é, inclusive, patriótico". Quem expressou essas 
palavras nào fui. Eu não sei repetir as palavras do Senador Passos Pôrto que 
de repente parece ser uma ofensa. Eu não estou delatando coisa nenhuma. 
Eu estou repetindo o que o Senador Passos Pôrto disse aqui na Tribuna do 
Senado. Agora, o que eu estou dizendo, e vejo que agora o Senador Jarbas 
Passarinho passa a analisar ponto por ponto do documento, c dizendo que 
sã-o argumentos impOrtantes nesse documento. Mas se esse documento ê im
portante, se o Senador Passarinho passa a enumerar, e diz que enumerou ape
nas sete, porque só teve tempo de fazer sete, rapidamente. Podia enumerar 
mais. Por que a comissão não debater'? Por que a comissão não analisar? E 
analisar a partir do que? A partir do cidadão que teve a ombridade de assumir 
a responsabilidade pelo documento. Reparem V. Ex•s- e isto eu repito aqui 
- que de ontem para hoje o documento passou a ter importância; de ontem 
para hoje o Líder do Senado jâ enumerou sete pontos favorâveis. E só disse 
sete porque não queria alongar o aparte a V. Ex• De ontem para hoje, o Sena
dor Passos Pôrto já começa a afirmar que, inclusive, pode ser patriótica a de
cisão do cidadão fez o documento. Mas se é tudo isso, por que? Se tem tanta 
importância como os Senadores do PDS estão dando hoje'? Por quê? A Co
missão não ouviu o cidadão que assumiu a responsabilidade pelo documento. 
Com relaçã() ~o Senador José Uns, pelo amor de Deus, Senador, dizer para 
n~ da OposiçãO que hã o dirCitO-de-dizer-e- -de iaiar-. -senador-José-l.-in~, -v a~ 
mos com calma! V. Ex• pertence a um partido. a um sistema que cassou, que 
prendeu, que violentou pessoas que expressaram a palavra. Dizer isso para 
nós do PMDB. Não estamos criticando ninguém por expressar a palavra. 
Queremos, inclusive, dar o direito a esse cidadão que expressou a palavra, e 
que querem mantê-lo no anonimato, de vir debatê-la, discuti-la, expô-las pe
rante à Comissão. Diz o Senador José Lins como se a Oposição, de uma hora 
pa.ra outra, tivesse criticado alguém pelo direito de expor. Em que momento a 
Bancada da Oposição disse a esse cidadão que ele não tinha o direito de expor 
o que ele disse? Nós achávamos que tínhamos o díreito de debater a matéria. 
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A ~ancada do PDS, na comissão, disse que a matêria não era importante, 
não tinha significado, não tinha nenhum conteúdo. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Não apoiado, Ex•! A Maioria quis deba
ter o documento. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Hoje está provado que o docu
mento é importante. Agora, o documento é importante. Mas ouvir aquele 
que assumiu a responsabilidade pelo documento, isto a Comissão não permi
tiu pelos votos dos Senadores do PDS. Queria a Comissão, como o nobre Re
lator propôs, que, a partir de sua próxima reunião, passássemos a analisar o 
documento. Analisar o documento. Botar, talvez, o Senador no banco dos 
réus para responder, antes do que o autor viesse expor. O que eu disse no início 
na comissão, eu digo aqui: considerei o documento um documento sério, im
portante, de grande responsabilidade. Eu disse na comissão o que eu digo 
aqui. O cidadão que fez esse documento, do qual se pode discordar, tem real
mente conteúdo que significa o seu pensamento e é um pensamento sobre o 
qual temos obrigação de analisar, de debater, de discutir com o autor do do
cumento. Achei o documento importante. E nós da Oposição propusemos, na 
comissão, que ela ouvisse o autor e debatesse. Agora, vejo com surpresa os 
nobres Senadores do PDS -já agora, inclusive o Senador Passos Pôrto- a 
dizer inclusive que é patriótico o autor, e não permitiram que esse patriota, 
autor do documento, tivesse oportunidade de debater o problema na comis
são. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Senador Itamar Franco, pediria o 
aparte a V. Ex•, já que fui citado tantas vezes. 

O SR. ITAMAR FRANCO- (PMDB- MG) Concedo o aparte ao 
nobre Senador Passos Pôrto. Depois encerrarei minhas palavras. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- A Maioria na Comissão Parlamentar 
de Inquérito aceitou a sugestão do Senador Pedro Simon, de que cm agosto 
ela se reunirá para debater o documento. Aliás, esta foi a sugestão apresenta· 
da pelo Senador Milton Cabral. Por que o autor? Por que não se discute o do
cumento, já que V. Ex• acha que Q achei patriótiço. Eu não disse isto aqui, 
que era patriótico o documento. Disse que considerava o documento um dos 
un" relatórios feitos em Ministérios, em empresas paraestatais, cm empresas 
estatais. São informações que as autoridades têm dos vários setores onde elas 
operam. Para mim esse relatório não teria nenhuma importância se a Opo· 
sição não procurasse transformá.Jo num inquérito até policial militar, trans
formando nossa CPI numa delegacia de polícia para estar ouvindo depoimen· 
to:s de possíveis réus. Nobre Presidente da Comissão, Senador Itamar Franco, 
nesses últimos instantes do nosso semestre parlamentar, quero saudar V. Ex• 
como presidente magnífico, que fez um grande trabalho e merece as homena· 
gens de todos nós, não só do Senador Dirceu Cardoso, mas de todos os 
membros da Comissão. O nosso trabalho foi fecundo. O que ocorreu foi um 
desastre, foi um atropelamento em nossa Comissão, porque V. Ex•s desvia
ram os objetivos para a qual ela foi criada, para procurar discutir se deve vir 
um Coronel, um General, quem é o autor e quem não é. Vindo o Ministro de 
Estado, autoridade hierarquicamente maior daquela área, tendo atendido a 
convocação e tendo dado todas as explicações, consideramos, nobre Presi
dente da Comissão, Senador Itamar Franco, o assunto encerrado. Quero sau
dar V. Ex•, nestes últimos instantes e desejar~ lhe uma boa permanência em 
Minas Gerais. Que traga de lâ aquelas fontes de equilíbrio do povo mineiro, 
para que possamos prosseguir, lã na CPI, investigando o Programa Nuclear 
Brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Passos Pôrto, 
agradeço as palavras de V. Ex• 

Concedo o aparte ao nobre Senador Henrique Santillo, antes de encerrar 
o meu discurso. 

O Sr. Henrique Santillo (PT- GO)- Apenas Senador Itamar Franco, 
para dizer que considero o que foi dito aqui pelo eminente Líder do PDS, Se
nador Jarbas Passarinho, como muito grave. É óbvio que a Oposiçãp não de
lata, nem patrulha, pois ela é que tem sido submetida a isto o tempo todo. O 
que queremos, e acho isto muito importante, é que nós debruçarmos sobre as 
palavras pronunciadas pelo ilustre Senador Passos Pôrto, porque elas trouxe
ram novas luzes sobre o próprio documento. Documento que a CPI não pode! 
analisar com a presença do autor, para que ele pudesse debater como naCo
missão acerca das fontes de suas informações que puderam levá-lo àquela 
apreciação. É precioso que fique bem claro. Ninguém quer, aqui, imputar ao 
Senado~ Passos Pôrto qualquer ato que não seja próprio de sua brilhante car
reira de parlamentar e homem público, que é o de sempre ser franco, sincero e 
dizer o que pensa. O que queríamos era apenas isto: discutirmos a respeito de 
informações que ele fez que acabaram por levar a interpretações acerca desse 
documento, a novos rumos. O próprio Líder da Maioria nesta Casa, ontem, 

trouxe um fato novo a respeito desse documento. A informação que ele trou
xe ontem nos faz concluir que a divulgação anteriormente dada a esse docu
mento não foi tão extremamente limitada, como se pretendia dizer. Um nú
mero maior de pessoas acabou recebendo esse documento. Isto, na minha 
opinião, aumenta por conseguinte a gravidade do problema. Era apenas isto. 
Para deixar bem claro que nós, ao levantarmos aqui as palavras ditas pelo 
eminente Senador Passos Pôrto, na sessão de ontem, jamais tivemos em men
te colocá-lo no banco dos réus. Pelo contrário, o que queremos é desempe
nhar aqui a nossa missão, que é de parlamentar, ou seja, discutir a respeito 
das idéias que são colocadas aqui, democraticamente. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, vou en
cerrar as minhas palavras. Antes, com a permissão de V. Ex•, ouvirei o Sena
dor Lenoir Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - É apenas para associar-me, o com 
convicção, aos elogios que foram formulados a V. Ex• como Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, e dizer da expressão que essa Comissão 
teve na vida do Senado, tanto que ela se transportou para o Plenário. Hoje ti
vemos uma sessão especial, praticamente da Comissão Parlamentar de In
quérito sobre o Acordo Nuclear, e presidida por V. Ex• que, da tribuna, con
cedeu apartes a todos aqueles que participaram do debate. Eu, que sou um 
hoinem muito calado, mas que ouço muito, verifico nos debates de ontem, 
nos debates na Comissão Parlamentar de Inquérito, nas palavras ditas hoje, 
que existe uma série de coincidências entre ó que aparentemente não gostaria 
de dizer e disse a Oposição, e entre o que aparentem-ente não gostaria de dizer 
e disse a Maioria. Portanto, meu caro Presidente, estou convencido ainda que 
se V. Ex• tivesse aceito aquele pedido de preferência para que votássemos a 
proposta do Relator, que trazia em si o desejo de um exame ou de uma apre
ciação sobre a importância ou desimportância, sobre a validade ou não vali
dade de alguns ou de vârios conceitos, era muito provável que, se a emoção 
não estivesse dominando os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquéri
to, nós, na tranqüilidade da convivência dos membros da Comissão, encon
trássemos uma honrosa saída para os pontos de vista mais fixados por V. 
Ex•s e para os pontos de vista mais fixados pela Maioria. É que a Maioria
pelo menos eu entendi e este é o meu entendimento - para dar uma satis
fação a V. Ex•s, que se sentiam atingidos- e não havia tanto atingimehto, 
porque o próprio Senador Henrique Santillo, hoje, acaba de fazer uma inter
pretação, depois de ler detidamente o documento, de que não havia tanto fe
rimento, cOmo aparentemente parecia - nós entendíamos que para dar essa 
satisfação à V. Ex•s, que pediam um nome secundário e anônimo na vida do 
Ministério, nos traríamos à V. Ex• o Ministro de Estado, a palavra maior, a 
mais importante, a que pesa mais, pelo menos para nós. Nós estávamos im
possibilitados, diante da reação de V. Ex•? da maneira como foi inquirido o 
Sr. Ministro de Estado. Eu quero que V. Ex• entenda que este é o meu ponto 
de vista, o ponto de vista que entendo deve ser também o daqueles que são na 
Maioria. Estãvamos impossibilitados, se V. Ex•s não aceitavam a palavra do 
Ministro, de convocar o contínuo, o furriel e não sei mais quem, dentro do 
Ministério. Mas não estãvamos, ainda, fechando as portas para que, poste
riormente, pudéssemos encontrar- quem sabe? - urna saída honrosa para 
todos nós, e uma saída alta que pudesse permitir que esta Comissão de ln~ 
quérito, que vinha navegando num rio largo e enorme, se perdesse subindo 
um riacho e aí permanecesse num detalhe e talvez sacrificasse todo aquele tra
balho realizado durante estes dezoito meses. Este é o meu pensamento, que eu 
desejava transmitir à V. Ex• com o maior respeito, com admiração que tive 
por V. Ex• quando conduziu os trabalhos na Comissão Parlamentar de In
quérito. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Lenoir Vargas, 
registro o aparte de V. Ex• 

Evidentemente, temos pontos discordantes. Quando V. Ex•, por exem
plo, diz .. o MinistroH; todos nós, Senador Lenoir Vargas, esperávamos um 
Ministro. Quem é que não foi para aquela reunião esperando o Ministro, "que 
o Ministro falasse realmente o que ele prometeu e que escreveu no seu aviso: 
"•se mais for julgado necessário, estarei à disposição dessa Comissão, em vir
tude dos encargos legais e intransferíveis que me são atribuídos"? 

S. Ex• disse que não sabia quem era o auior; S. Ex• desconhecia fatos do 
seu Ministério. Evidentemente não foi o Ministro que nós esperâvamos, V. 
Ex• me perdoe esse aspecto. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Não foi o Ministro para V. Ex• Para 
nós, foi o Ministro de Estado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- M:G)~- Vou encerrar, Senador 
Jarbas Passarinho, com as palavras de V. Ex• o que me serâ profundamente 
grato. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu me considero honrado ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Já não vou poder, por
que o nobre Senador José Richa jã me pede o aparte. 

O Sr.Jarbas Passarinho (PDS- PA)- ... de algum modo, posso ser fe
cho a alguma coisa que V. Ex• diga; preferia até Ser abertura. Mas vejo que o 
nosso Presidente, com a sua indiscutível postura de liberal, estã nos permitin
do que discutamos mais, e f9i o que- me autorizou a lhe pedir este aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Até acho importante, 
Senador, porque tenho realmente um único ponto que ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Mas a sessão é todl!, toda con
sagrada a V. Ex• Eu queria retomar o a:parte que me pareceu extremamente 
feliz do meu colega, do nosso ·colega, Senador Lenoir Vargas. Veja V. Ex•, 
aqui nesta Cas_a, com a maior indignação, eu, com os meus dezesseís anos de 
vida pública, que nunça tinha tido sobre _mim_ qualquer suspeita -de natureza 
indecorosa no meu procedimento pessoal ou pllblicO, vi-me subitainente rela
cionado, num jornaleco da pior qualidade, que passa por ser- e me equivo
quei na ocasiãO-- do Partido Comunista do Brasil, que ainda hoje se declara 
partidário da luta armada, mas não o ê- seria do antigo MR-8- eu, que 
me vi envolvido e relacionado entre 153 pessoas, fiz, da tribuna, o meu pro
testo. E a primeira solidariedade que recebi foi de V. Ex', como sempre. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Muito obrigado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Como sempre, altivo, desas
sombrado, e já sofrendo, talvez, por minha causa, alguns aborrecimentos en
tre alguns correligionários. Portanto, vê V. Ex' que a minha gratidão e o meu 
respeito por V. Ex•, esses são imarcéscíveis e indestrutívCis. Acontece que no 
momento em que o Senador Lenoir Vargas lembra a V. Ex• que Maioria e 
Minoria na Corriissão poderiam ter chegado a uma conclusão melhor do que 
esta, que acabou levando à ruptura da Comissão~ rtós-não podemos esquecer, 
primeiro,- que V. Ex•s. receberam também, em pessoa, a solidariedade dos 
companheiros da Casa. Eu a expressei, não a V. Ex• porque não era parte no 
momento, mas aos três Senadores atingidos. Fui enfático, como Líder do 
Governo, carregando comigo a posição do Governo. Fui enfático na censura 
ao documento, na sua qualificação de inepto e absurdo, o que depois foi su
cessivamente lembrado pela Oposição, e creio que não fosse querendo refl'es
car minha memória, porque eu sei bem, graças a Deus, o que digo. E não fui 
homem, atê agora, de fugir do que digo, exceto quando reconheço que errei. 
Aí, tenho a. coragem de me dirigir às pessoas as quais eu confrontei para pedir 
desculpas. Pois Veja V. Ex•t como disse muito bem meu colega: levou-se à 
Comissão urri Ministro de Estado, que fez uma ponderação inicial e depois 
apresentou, ele, as suas escusas, no momento em que solidarizou-se, jâ no avi
so, jâ na parte final do aviso, jã no seu depoimento, ao qual eu assisti, pres.:. 
tando a maior solidariedade aos Senadores da República que tinham sido 
atingidos de maneira por nós todos considerada injusta e injustilicada. Ofere
cemos, portanto, nobre Senador, ainda que não fosse a figurinha do analista, 
oferecemos à Minoria õ Ministério das Minas e Energia, pelo seu Ministro. E 
nobre Senador Itamar Franco, eu não consigo, atê agora- de minha parte, 
se o fizesse sozinho.- chamar à responsabilidade os autores da calúnia sobre 
mim. Hã um processo, sem dúvida,-levado pelo Ministério da Justiça, porque 
outras autoridades foram envolvidas. Eu, sozinho, não teria força para fazer 
nada, absolutamente nada. A mim não se levaria, não somênte o autor da ca
lúnia, como não se traria nem um Chefe de Redação, quanto mais um Minis
tro de Estado.E sabe V. Ex• o que hoje recebi na minha correspondência? 
Uma carta, de um Presidente da Câmara de Vereadores de Canelas, uma bela 
cidade, já no sopê da Serra, ao que creio~ que o nobre Senador Pedro Simon 
tanto conhece e ama. Pois esse Presidente, com candura ou com malícia, per
gunta a mim u que tenho eu a dizer sobre a acusação que me fez a Hora do 
Povo? Aí está. Eu, o Presidente Mêdici, o Presidente Geisel, 12 Senadores da 
República com assento nesta Casa, somos caluniados e a nós se pergunta -
como, outro dia, um bispo de Juazeiro me perguntava, num telex que me pas
sou: "Li, estarrecido, o nome de V. Ex• na denúncia da Hora do Povo. Aguar
do, como todo brasileiro, - tendo de cor o texto - contradição comprova~ 
da". Eu, líder do Governo, tenho que compro.var que não tenho dinheiro na 
Suíça! Mas V. Ext~s. se consideram irredutíveis, não aceitam as desculpas do 
GOveriw~ hãõ aceitam as desculpas do Go~erno nO Parlamento, não aceitam 
as desculpas do Governo na CP I, porque querem o autor do documento. Só o 
autor serve, seja ele de segunda ou de quinta categoria. Então, é esta a c·oJo
cação que V. Ex' me permíta, num derramamento. Certamente, essas pala-

vras não serão o fecho do discurso de V. Ex•, mas são palavras de um arriigo 
para outro amigo. Não de um ~orreligionãrio, que infelizmente não o s-omos, 
mas de um companheiro desta Casa, que expõe a V. Ex'", agora, com crueza, 
as coisas que talvez a prudência mandasse silenciar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMD.B- MO)- Foi uma alegoria, nova
~ente, a intervenção de V. Ex', Senador Jarbas ~assarinho. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Nobre Senador Itamar Franco, o 
Senador Jarbas Passarinho teve, no episódio, toda solidariedade da Oposição 
nesta Casa. O Senador Jarbas Passarinho, se desejasse, poderia, inClusive, so
licitar uma CP I. Solicitando_ essa CPI, as pessoas teriam que vir aqui depor e 
virüi.fu. Tenho certeza que teriam que vir e viriam. Era só querer, Senador 
Jarbas Passarinho. Agora, com relação aos fatos do Senador Jarbas Passari
nho, jornal conhecido, matéria sobre a qual absolutamente a Nação inteira 
entende e compreende que é uma afirmativa que se pode fazer gratuitamente 
contra quem quiser, poderia ter sido S. Ex', poderia ter sido eu, mas que a 
vontade da Nação conhece muito bem que esta não ~a forma de se atingir um 
homem público. A mágoa de S. Ex• eu aceito e a respeito. Agora, S. Ex' estâ 
muito equivocado e repare como todo este longo debate não serviu, ainda, 
para que -se esclareçessem as -coisas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu pediria que V. Ex• conver
sasse com os correligionârios de Canelas. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- V. Ex• fique tranqUilo que terei 
oportunidade de fazer isso. Casualmente, no mês de julho, irei a Canelas. 
Não estamos pedindo a vinda do autor do documento, para que ele venha e 
peça desculpas ao~ Senadores. Se fossem só os .três Senadores ou, se o proble~ 
ma fosse a honorabilidade dos Senadores, o problema estaria esclarecido. Fa~ 
lou o Ministro, depôs o Ministro, e o Ministro, como jã havia feito o Líder do 
Governo, esclareCeu a· niátéria. O problema é muito diferente, mesmo por
que, se fosse em termos de solidariedade, seria is~o muito mesquinho da parte 
dos três Senadores, no momento em que receberam a solidariedade do Minis
tro. E o resto das pessoas envolvidas? O problema nosso não foi nem Sequer 
no sentido de acusações; foi o problema do contet1do da matéria. Diz o Sena
dor Lenoir VargaS: '"Mas, o PMDB, o PP, o PT, os Partidos de Oposição pe
diram e nós oferecemos o Ministro", como se fossem oferecê-lo ao pelouri
nho, como se fossem oferecer um rêu. Nós não estamos pedindo um rêu. 
Aceitamos o Ministro. No momento em que o PDS desconvocou o General. 
Barcelos, argumentando, com a carta do Ministro, de que aquele cidadão 
nada sabia, e que o homem era, como disse o Senador Lenoir Vargas. o Mi
nistro, a Bancada da Oposição, por unanimidade, decidiu e veio o Ministro 
depor sobre a matéria. Mas, o que o Ministro-disse sobre a matéria? •'Não sei; 
li por cima; não tomei ·conhecimento; não debato essa matéria. É um assunto 
que foge à rn"iriha competência. Eu discuto o problema do petróleo, o ·proble
ma da energia, do ouro, eu tenho um- milhão de assuntos, no meu gabinete, 
que eu discuto. Este assunto ê um assunto qüe eu rião tenho nen~uma preocu
pação com ele ... Tanto não tinha nenhuma preocupação, que, sob juramento, 
afirrilou qUe não sabia o nome do autor. Agora, não fOi a Oposição que disse: 
"Vem o Ministro, agora não quer mais o Ministro". Não. O Ministro, no seu 
depohnento, por escrito, não foi a parte verbal, na parte que S. Ex• mesmo 
leu e entregou à Comissão, S. Ex• diz: uo responsável, quem assumiu ares
ponsabilidade foi o cidadão tal do meu Ministério; assumiu a responsabilida
deepediu demissão, que eu não aceitei". Então, quem diz o nome do respon~ 
sável pelo documento ~ o Ministro. Então, pediu-se para vir quem? O respon
sâvel pelo documento. Para pedir desculpas aos Senadores da Oposição? Pelo 
amor de Deus, ê achar muito mesquinha a ação dos homens da Oposição. Se~ 
ria para que ele viesse debater o conteúdo_ do documento. E veja V. Ex• que o 
próprio Senador Jarbas Passarinho, que rapidamente folheou o documento, 
disse que havia sete pontos que S. Ex' achava importante. Então, esse docu
mento tem um conteúdo sério, se o MiniStro diz que esse cidadão que fez a 
distribuição, a fez no Sentido de qu~ era feita a distribuição relacionada com a 
campanha que o Governo vai fazer de esclarecimento sobre a política nu~ 
clear. Digo mais, Senador: estão fa:zendo, na minha -opinião, urria tremenda 
injQstiÇ:a com esse·cidadão, porque ele tinha o direito de vir depor. Ele tinha o 
direito de exigir que-ele viCSse depor sobre o seu documento, e debater e ~nali
sar. E, agora, j4 está provado, segundo disse o Senador Jarbas Passarinho, 
que tem lados positiVos, ·no documento. Ele havei'ia de analisar, haveria de 
debater, haveria de esclarecer. Ele teria coisas para informar, nós teríamos coi
sas para dizer a ele. Porque ê um documento que fala em termos- e isso foi 
que nos preocupou e o Senador Henrique Santillo di~se muitas ·vezes - de 
que há um conlplô internacional contra o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 
Pois se Um documento que fala que hâ um complô internacional cont~a o 
Acordo_ Nuclear Brasil e Alemanha, se isso nãO é importante, pelo amOr de 
Deus! Então, o que a Cofnissão queria debater era o documento. Que fique 
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claro aqui, Senador Passarinho, Líder do Governo, as suas afirmativas em 
solidariedade aos seus colegas, as afirmativas de solidariedade ao Ministro e 
aos colegas comoveu, e não tenho o·que discutir. Mas, o que nós queríamos 
debater era a anâlise do documento. E debater com quem? Com o responsâ~ 
vel por ele. Repare que o Senador Passos Pôrto disse, hã poucos instantes, 
que a Comissão estava disposta a debater o documento, a discutir o doeu~ 
mentoA É verdade. O Relator propôs que a Comissão discutisse o conteúdo 
do documento. Mas, aí é que a Oposição diz:" vamos discutir o conteúdo do 
documento, digo mais, sem dar oportunidade para que o autor debatesse, era 
até de uma crueldade. Que documento anônimo é esse que aparece e nós va
mos discuti-lo? Era anônimo, até o rnomento em que cidadão, que me merece 
todo respeito pela coragem, pela franqueza, pela atitude, porque esse cida
dão, esse Coronel foi ao--gabinete do Ministro e disse: '~Eu sou o responsável e 
peço demissão". Quer dizer, é um gesto que tem que ser louvado. Posso dis
cordar do conteúd_o do documento; posso discordar do gesto dele em divulgar 
o documento, mas respeito a atitude que ele tomou em assumir a responsabi
lidade e pedir demissão do cargo. Pois, esse cidadão, que mostrou em gesto 
que merece respeito, tinha que ter oportunidade de debater. E por que não 
uma autocrítica recíproca? Diz O Senador Jarbas Passarinho que muitos pon
tos são corretos. Se muitos pontos são corretos, vamos analisá-los. E muitos 
pontos, diz o Senador Jarbas Passarinho, que não são absolutamente inve
rossímeis. Vamos esclarecer esses pontos. Então, o Senador Lenoir Vargas, 
quando diz: ''nós oferecemos o Ministro e a Oposição não quis", não é bem 
assim. Ofereceram o Ministro e aceitamos, porque disseram que S. Ex• era o 
homem que sabia das coisas. Veio e, sob juramento, disse que não sabia de 
nada. Mas, ele, Ministro, também teve um gesto - vamos ser sinceros - de 
franqueza, de lealdade, no momento em que o Ministro disse, na sua expo
sição, o nome do responsável. Veja que vou além: não era o direito só nosso 
de convocá-lo; era um direito dele de expor o que ele pensava. Diz o nobre Se
nador José Lins: "'o direito da palavra é o direito de dizer o que pensa é um 
direito sagrado: f::. Pois, nós, da Oposição, queríamos dar e esse ilustre coro
nel o direito sagrado que ele tem, de expor, o seu pensamento, dé debater, de 
dizer o que ele pensa, e o porquê do que ele pensa. É esse direito sagrado que 
quisemos oferecer. Volto a repetir- e é importante que se repita- nunca 
passou pela Oposição o interesse de analisar SNI, de debater os problemas inter
nos do SNI, mesmo porque ali, na Comissão, não era o lugar. Seria algo to
talmente impatriótico da Oposição querer transformar uma Comissão, encar
regada de debater os problemas da energia nuclear, desviá-la para debater 
problemas outros, que podem ser importantes, mas que ali não era lugar. O 
que queríamos discutir era o conteúdo do documento. Todo ele diretamente 
ligado a quê? Ao que se discutiu na Corri.issão de Energia Nuclear. Diz o 
nobre Senador Passos Pôrto que, realmente, ven-do o documento, este está di
retamente relacionado ao trabalho da Comissão de Energia Nuclear. Então a 
Comissão não saiu das suas finalidades. Não fofa corilissão que inveritoti, 
que descobriu, mas ela foi posta à luz dos conhecimentos para que ela fizesse 
esse debate. O nobre Senador Lenoir Vargas que me perdõe, mas ele não pode 
afirmar dando a entender que essa Oposição é insaciável -trouxeram o Mi
nistro e devoraram-no, queriam trazer outro e iam devorá-lo. Não. Nós só 
queríamos discutir o conteúdo do documento. Com quem? Com o autor- do 
documento. Quem é o autor do documento? Não se sabe. Mas, quem é ores
ponsável, que assumiu corajosamente a responsabilidade? O Ministro deu o 
nome. Era apenas isso. 

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

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

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- O longo discurso do Senador 
Pedro Simon provou o quanto foi oportuno o aparte do Senador Lenoir Var
gas .. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Pedro Simon, 
V. Ex• tem inteira razão. A Oposição queria discutir o documento, discuti-lo 
com o seu autor. Mas, Sr. Presidente, isto não foi poSSível. 

Apenas queria lembrar ao Senador Jarbas Passarinho, que quando eu 
disse que o General Armando Barcellos foi desconvocado, isto foi uma verda
de. Sr. Presidente, quero registrar entre minhas palavras finais, o seguinte 
diálogo na Comissão:· - -

"O SR. PRESIDENTE - Segunda votação, chamo a atenção 
dos Srs. Senadores, mantendo a convocação do Sr. General Arman
do Barcellos. Os Srs. Senadores que a mantiverem, votarão usim" e 
aqueles que não a mantiverem, votarão "não". 

Procedeu-se à votação, e S. S• o General Armando Barcellos foi descon
vocado. 

Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras, talvez esta seja a dife
rença que existe entre a Oposição e o Governo, nesta Casa. É claro que as 
OpoSições brasileiras receberam a solidariedade da Bancada governista, rece
beram do Sr. Ministro das Minas e Energia. 

Mas, Sr. Presidente, a Oposição brasileira não pode declinar de seus de
veres. E o dever de um Senador de Oposição, numa Comissão Parlamentar de 
Inquérito, é de investigar. Um documento elaborado por um órgão de fo't 
mação do Governo, documento este, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro pro
meteu analisar com a Comissão,_ e apenas disse que o documento não era do 
Governo, mas um documento, feito por um autor que ele, Ministro, desco
nhecia, apesar do funçionário ser do seu. Ministério._ Naquel~ instante ou
tra não poderia ter sido a atitude da Oposição na tectrsa da convocação do 
Coronel Aragão Cavalcante. O Senado:r; __ Pedro Simon jã destacou a figura 
aqui do Coronel Aragão Cavalcante, que se ofereceu ao Sr. Ministro, que co
locou o seu cargo à disposição do Sr. Ministro, demonstrando realmente o 
carãter deste Coronel, que nós não conhecemos. 

Mas em verdade, Sr. Presidente, quero encerrar com as minhas palavras 
iniciais ... 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ouço o nobre Senador. 

O Sr.José Lins(PDS- CE)- Senador Itamar Franco, V. Ex• está en-
cerrando o seu discurso e, na realidade, não me respondeu à única pergunta 
que fiz, que foi a indagação sobre em que letra do Regimento, em que direito 
da Maioria V. Ex• se baseou para convencer a Minoria da Comissão a sere
belar contra a decisão da Comissão? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ...,.. MG)_-,. Senador José Lins, eu 
havia até anotado a pergunta de V. Ex• se isso é democrático, se a assessoria 
tem o direito de opinar: Eu é que devolvo, até, a pergunta a V. Ex• Pergunto 
a V. Ex', Senador José Lins. Agora, V. Ex• tem que esperar o debate. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• não pode responder, realmente. 
Não pode responder porque não hâ resposta. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vou responder, Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me devolve a pergunta. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• é que não pode 
responder, quando V. Ex• pergunta a mim se é democrático. 

Então, devolvo a pergunta a V. Ex•: :B democrático numa Comissão 
Parlamentar de Inquérito, um desejo da Oposição ein saber o autor de um do
cumento? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• não define democracia com 
maioria, V. Ex• não tem o Regimento da Comissão que a Presidência ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu não poderia conti
nuar porque o Senador Jarbas Passarinho falou alguma coisa com V. Ex• que 
eu não pude escutar. 

Veja V. Ex• que o S_enador Jarbas Passarinho costuma fazer isso conos
co. Quando ele está na tribuna, se a Oposição fala alguma coisa, talvez nem 
do assunto que o Senador Jarbas Passarinho está debatendo, ele pára. E eu 
aprendi, sou bom aluno do Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr.José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me fez uma pergunta, nobre Se
nador, e pensei que fosse para responder, desculpe-me. V. Ex• me fez a per
gunta, devolveu-me a pergunta. Eu me enganei porque pensei que V. Ex• es
tava ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Nobre Senador José 
Lins, tenho o maior respeito por V. Ex• Pode responder. Não vou lhe cassar 
a palavra. Não vou fazer igual a V. Ex• costuma fazer conosco. V. Ex' tem o 
direito de falar. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- A pergunta está feita a V. Ex•, e já que 
V. Ex• a devolve, volto a me colocar naquela posição de quem não entende o 
que é democracia jâ a uma altura dessa ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- É, somos nós, da Opo
sição, que não entendemos o que é democracia! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... o que é Regimento a uma altura des
sa, o que é patriotismo a uma altura dessa, porque a minoria se apega ao pon
to de vista de que para discutir o documento teria que estar presente alguém 
que não foi responsável por ele, pelo menos do ponto de vista prático, do 
ponto de vista de fato. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Daqui a pouco vamos 
chegar à concl_u_s,ãQ~ Senador José Lins, no seu raciocínio, que não é um ra
ciocínio matemático e nem cartesiano, que o documento nem existe. Pelo 
amor de Deus, daqui a pouco V, Ex.• vai dize.r' que<? _ç.o~umento não exíste, e 
vamos nos perder aqui. 

Mas, Sr. Presidente, quero encerrar as minhas palavras dizendo que are
núncia das Oposições à Comissão Parlamentar de Inquérito foi um ato váli
do. Entendemos~ naquele instante, como continuamos a entender hoje, que o 
Senado Federal perdeu, não permitindo a convocação do Coronel Aragão 
Cavalcante para que S. Ex•, com a sua hombridade, com seu carâter jâ decla
rado aqui no Senado, pudesse melhor esclarecer à Comissão, quem era o au
tor, ou quem é o ·autor desse documento. 

Sr. Presidente, é verdade que se diga, e através do próprio relatório Jar
bas Passarinho, através da atuação de S. Ex•, naquela Comissão como Rela
tor, o Senador Dirceu Cardoso jã caritou isso em prosa e em versos, nós con
seguimos- é verdade que se diga, aqui, nes.sas palavras finais, umà Comis
são que Conseguiu, Sr. Presidente, rasgar realmente o véu ~e mistério que en-

cobria o Acordo Nucl~ar Brasil-Alemanha, que conseguiu analisar com pro .. 
fundidade o programa nuclear, e que termina nosso entendimento de uma 
forma melancólica. Mas, eu quero repetir, aqui, as minhas palavras de ontem. 
É preferível o fim melancólico dessa Comissão para nós outros, do que a me
lanço lia das nossas almas, a decepção de nós outros, o desalento que se toma, 
neste instante, no nosso espírito, no momento em que o Senado Federal não 
pode prosseguir, como gostaríamos, a investigação do Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um dia os nossos atos serão analisados, 
respeitamos a decisão da MaiOria naquela Comissão mas, evidentemente to
mamos a nossa decisão também. 

Oxalã, Sr. Presidente, nesta Nação, realmente, possamos encontrar a 
normalidade institucional~ a normalidade democrática, que não permite, seja 
onde for, distinguir este ou aquele cidadão, sobretudo numa Constituição, Sr. 
Presidente, que permite até o julgamento de Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República. 

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

ATA DE COMISSÕES 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda â 
Cori.Stituição n9 56, de 1980-(CN), que acrescenta parágrafo, sob n? 
49, ao art. 176 da Constituição Federal, estabelecendO a obrigatorie ... 
dade de a União aplicar parte de sua receita tributária na área da edu· 
cação. 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 17 DE 
JUNHO DE 1980 .. 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de:: mil novecento.s e oitenta, 
na Sala .. Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Jutahy Maga
lhães, Jorge Kalume, Lenoir Vargas, Aloysio Chaves, Passos Pôrto, Cunha 
Lima, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, Leite Chaves e Deputados Os
valdo Coelho, José Maria de Carvalho, Ce:lso Peçanha e Carlos Sant'Anna, 
reUne-se a Comissão Mista do Congresso Nacion31, iitcumbida de estudo e 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 56, de 198Q..(CN), que 
·~acrescenta parágrafo, sob n9 4, ao art. 176 da Constituição Federal, estabele
cendo a obrigatoriedade de a União aplicar parte de sua receita tributária na 
área da educação". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SenhQres Sçnad9res 
José Lins, Affonso CamargO e Deputados Leorne Belém, Antônio Amaral, 
Adolpho Franco, Marcelo Unhares, Evaldo Amaral, Júnia Marise e Hélio 
GarCia. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eVentualmente, o Senhor Senador Lenoir Vafgas que declara instala
da a Comiss_ão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Lenoir Vargas, convida o Senhor Senador 
Roberto_Saty_r_nino para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica .. se o seguinte resultado: 

Para Presidente 

Deputado Celso Peçanha . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . lO votos 
Deputado Carlos Sant' Anna ..... ··-.. . . . . . . . • . . . . . . . . 02 votos. 

Para Více-Presidente 

Deputado Osvaldo Coelho ........••..•..•........•.... ll votos 
Senador Passos Pôrto ........ ~·-·-~--··-·· ....... ~ .•.... 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente. Presidente e V ice-Presidente, os 

Senhores Deputado Celso Peçanha e Deputado Osvaldo Coelho. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Celso P~anha agradece, 
em n,ome do Senhor Deputado Osvaldo Coelho e nç seu próprio a hor1:ra ~om 
que foram distingUidos e designa o Senhor Senador Jutahy MagalhãeS para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Nadir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presídente, demais membros da 
Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
n9 68, de 1980-CN, que ~'revoga o art. 162 e o parágrafo 29do art. 166 e altera a 
redação do inciso XX do art. 165 e do art. 166, da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 4 DE 
AGOSTO DE 1980 

Aos quatro dias do_ mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala uclóvis Bevilâcqua", presentes os 
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Helvídio Nunes, Moacyr Dalla, Rai
mundo Parente_._ Pedro Simon, Affonso Camargo, Leite Chaves c Deputados 
Nilson Gibson: Ubaldino Meireles, Walter Silva, Audálio Dan tas e Peixoto 
Filho, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de es
tudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nl1 68, de 1980-
CN, que "revog-a o ãrt. 162, e o parágrafo 29 do art. 166 e altera a redação do 
inciso XX do art. 165 e do art. 1(;6, da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer. por moÜvo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, José Lins, Nelson Carneiro, Marcos Freire e Deputados Ade
mar Ghisi, Osmar Leitão; Aii:'on Rio-s, João Arruda, Júlío Costamilan. 

De acordo com o que preceitua o Regirpento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, O Senhor Senador Aloysio Chaves, que declara insta
fada a Cámissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece, 
que "irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aloysio Chaves convida o Senhor 
Deputado Nilson Gibson para funcionar corno escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Audálio Dan tas . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ll votos 
Em brancO .... ~ .•... ~ ... ~ ·-·. ~ .... ~ ·-· ..........•...... 01 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Ademar Ghisi ......... ~ ~ ................ -. . . • 11 votos 

Em branco ············~·-··~····c··----=·-··-············-···· 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente da 

Comissão, os Senhores Deputados Audálio Dantas e Ademar Ghisi. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Audálio Dan tas agradece, 

em nome do Senhor Deputado Ademar Ghisi e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Lenoir Vargas para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Co
missão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 15, de 

1980 ( CN), que "dispõe sobre a cobrança executiva dos débitos fixa
dos em acórdãos do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dências". 

l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 6 DE 
AGOSTO DE 1980 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às de
zesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Se-
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nhores Senadores Jorge ~alume, Moacyr Dalla, Bernardino Via~a. Helv!dio 
Nunes, Raimurido Parente, Cunha Lima e os Senhores Deputados f:lugo Na
poleão, Gomes da Silva, Altair Chagas, Saramago Pinheiro, Celso Peçanha e 
Alberto Goldmann, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, in
cumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 15, de 1980 (CN), que 
"dispõe sobre a cobranç!J. executiva dos débitos fixados em acórdãos do Tri
bunal de Contas da União, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, José Richa, Henrique Santillo, Alberto Silva, Leite Cha
ves e os Senhores Deputados J:{enrique Turner, Rafael Faraco, Mário Frota, 
Luiz Bacarini e Mârcio Macedo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor 
Deputado Hugo Napoleão para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente 
Senador Cunha Lima ....••..•...•..••...••..•..••...• 11 votos 

Para Vice-Presidente 
Senador Raimundo Parente .........•... ~-~-·---~·--~· 10 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Cunha Lima e Raimundo Parente. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Cunha Lima agradece, em 
nome do Senhor Senador Raimundo Parente e no ~eu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Rafael Faraco para re
latar a matêria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Nadir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Coiriissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

n• 66, de 1980 (CN), de autoria do Senhor Deputado Thales Ramalho, às 
Propostas que já tramitam nesta Comissão Mista. 

O Senhor Presidente comunica que, por deliberação do Plenário do Con
gresso Nacional, a Proposta de Emenda à Constituição no 66, de 1980 (CN), 
foi anexada às demais, por se tratar de matéria conexa, a saber, o restabeleci
mento das prerrogativas do Corigresso J.:lacional. 

Antes de dar por terminados os trabalhos da Comissão, o Senhor Depu
tado Pimenta da Veiga convoca nova reunião para o dia seis de agosto do 
corrente, às dezesseis horas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será as.sinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicação, juntamente com o apanha
mento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL. INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONSTITUIÇJO N•S 59, 60, 61. 62 e 63, DE 1980 (CN], QUE 
"ALTERAM A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CAPITULO 
VI DO TITULO I, E ACRESCENTA ITEM AO ART. 8/ DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL". REALIZADA EM 25 DE JUNHO 
DE /980, ÀS 17:/5 HORAS; INTEGRA DO APANHAMENTO 
TAQUIGRÁFICO. COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AU
TORIZADA PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO. SENHOR 
DEPUTADO PIMENTA DA VEIGA. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veigá)- Havendo número regimen
tal, declaro aberta a reunião. 

O único assunto que temos em pauta para exame diz respeito ao requeri
mento feito pelo Senador Pedro Simon c pelo Deputado José Costa, no senti
do de convidar alguns juristas e políticos a comparecerem à ComiSsãO para 
um debate a respeito do tema que está sendo examinado. 

Em entendimentos mantidos pela Presidência com esses parlamentares, 
fomos autorizados a transformar o requerimento, excluindo os nomes pro
postos e nos fixando apenas no critério. Submeto à apreciação da Comissão a 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de' -proposta de que sejam convidados apenas quatro figuras, sendo duas por in
Emenda à Constituição n•s 59, 60, 61, 62 e 63, de 1980. (CN), que dicação da maioria e duas da minoria. 
"alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título I, e acres- Aprovado o critério, os- nomes seriam opoitlinamente definidos, e a Pre-
centa item ao art. 81 da Constituição Federal". sidêncía procederia aos convites. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 1980 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezessete horas e quinze minutos, na Sla uclóvis Bevilâcqua'', presentes 
os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Affonso Camar
go, Henrique SantilÍo e os Senhores Deputados Cantídio Sampaio, Castejon 
Branco, Claudino Sales, Célio Borja, Jairo Magalhães, Siqueira Campos, Pi
menta da Veiga, Roberto Freire, Antônio Mariz e João Linhares, reúne-se a 
Comissão" Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pa
recer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n'~'s 59, 60, 61, 62 e 63, de 
1980 (CN), que "alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título 
I, e acrescenta item ao art. 81 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, João Lúcio, Jorge Kalu,me, Almir Pinto, Marcos Freire, Itamar 
Franco~ Pedro Simon e o Senhor Deputado José Costa. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Pimenta da Veiga, esclarecendo, inicialmente, aos Senho
res Membros da Comissão, que o objetivo da presente reunião é a apreciação 
do requerimento de autoria dos Senhores Senador Pedro Simon e Deputado 
José Costa:, no qual sOlicitam sejam convidados alguns juristas e políticos a 
comparecerem perante este órgão, para debates a respeito do tema ora exa
minado. 

Esclarece, ainda, o Senhor Deputado Pimenta da Veiga que, em entendi· 
mentes mantidos, anteriormente, por esta Presidência com os signatários do 
citado requerimento, ficou decidido que sejam ouvidas, apenas, quatro auto
ridades, sendo duas por indicaÇão da Maioria e duas da Minoria. 

Posto em discussão o requerimento. usa da palavra o Senhor Deputado 
Cêlio Borja. 

Em seguida, é o referido documento posto em votação, sendo, este, logo 
após, aprovado. 

Dando prosseguimento aos trabalhos da Comissão, ·o- Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Deputado Antônio Mariz que, indaga à Presi
dência se foi concedida a anexação da Proposta de Emenda à Constituição 

O SR. CASTEJON BRANCO- Quer dizer que ainda não há nomes es-
pecificamente definidos. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Não há. Apenas o critério. 
Com a palavra o Deputado Célio Borja. 

O SR. C2LIO BORJA - Sr. Presidente, data venia da proposta feita e 
dos nobres propósitos que evidentemente a inspiram, eu pediria licença a V. 
Ex• e aos colegas para manter uma posição que deriva quase de uma questão 
de consciência para mim. É que entendo que o Congresso Nacional só deve 
dar audiência, em seu plenârio e nas suas comissões, aos Ministros de Estado. 
É uma norma constitucional que estabelece que tantos os Ministros podem 
vir a convite como serem convocados pelas Casas do Congresso Nacional, e 
que somente as Comissões Parlamentares de Inquérito, quando interessar à 
apuração dos fatos que motivaram a sua constituição, é que podem convocar 
pessoas não investidas da função de Ministro de Estado para virem depor pe
rante elas. Esta é uma velha convicção que até aqui não foi demovida por ar
gumeittos outros, e peço licença a V. Ex• para ficar com essa posição que ê 
antiga e nada tem a ver com o que se propõe e discute neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) - Continua em discussão. 
Não havendo _mais quem queira discutir, passa-se à votação. 
Os que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Com a palavra o Deputado Antônio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sobre a anexação da emenda do Deputa
do Tales Ramalho, que versa sobre o§ único do art. 154 da Constituição, e 
que nos pareceu matéria conexa com o que se está discutindo nes.ta Comissão, 
a saber, o restabelecimento das prerrogativas do Congresso Nacional, eu que
ria indagar de V. Ex• se essa anexação jâ se procedeu, considerando a decisão 
do Plenário dada na sessão de qUinta-feira passada, à noite. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Nós recebemos uma comu
nicação da Presidência do Congresso informando que a emenda foi anexada. 
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O SR. ANTONIO MARIZ- Eu peço então a V. Ex• a gentileza de me 
fazê-la presente porque ainda não há recebi no original. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Serã distribuída a todos os 
membros da Comissão. 

Gostaria de informar também que estamos fazendo um levantamento de 
toda a matéria jã discutida no CongresSo, a respeito de prerrogativas e, tão 
logo isso esteja concluído, faremos a distribuição a todos os membros da Co
missão. 

Ê uma matéria farta, ampla, que vem dCSde o século passado, e que pare
ce serã de muita valia para o debate da questão. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Embora já tenha sido decidido, inclusive 
com o meu respaldo, eu queria fazer aqui Uiria COlocação e-até servindo um 
pouco para reflexão. 

É muito comum nessas Comissões Mistas- as poucas de que participei, 
e participei de algumas importantes, ficou muito Caracterizado maioria e mi
noria- em determinados momentos, jã se saber qual vai ser a conclusão, até 
mesmo a nível do cômputo dos votos e tudo o mais. E eu queria, aproveitan
do uma decisão que foi tomada hoje aqui, apelar para que desde este momen
to, a indicação desses nomes- os dois da maioria e os do~s da minoria- que 
se buscasse um concenso, porque tenho a impressãO de que eSta é uma comis
são diversa das outras. Esta não é uma corrii~são com u_ma proposta parti
dária, mas que vai discutir um assunto suprapartidário. Está discutindo uma 
matéria de interesse do Congresso Nacional, e o Congresso encontra-se acima 
dos partidos. Então, desde este ~ome:nto_, apesar de aprovado a indicação de 
dois nomes pela maioria e dois nomes pela minoria, que se b1:1scasse o consen
so, porque acho que este é o objetivo ma'ior desta comissão: buscar o consen
so também na própria substância da emenda que está e'm apreciação. 

Seria apenas esta colocação. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- A matéria já estâ decidida. 
A observação do Deputado Roberto Freire é altamente louvável e, aliás, 
coincidente com o nosso propósito manifestado já na sessão de instalação; 
que as decisões fossem suprapartidárias, sem esta conotação partidária muito 
arraigada. E acho que deve ser observada, mas através de decisão de plenário, 
atendimentos paralelos. 

Com a palavra o Deputado Claudino Sales. 

O SR. CLAUDINO SA.LES - O. g_ue eu tinha a argumentar em torno 
do problema, na verdade, perdeu o sentido e oportunidade, porque V. Ex• jã 
avançou a decisão. Todavia, como V. Ex!!- me concede a palavra, eu não me 
eximo de fazer os comentários que me pareceram cabíveis à proposta do De
putado Roberto Freire. 

Embora esta seja uma Comissão Mista e -o _assunto que se trata resulte de 
uma emenda que foi assinada, na prática, pelos partidos que compõem as 
duas Casas do Congresso Nacional, na sua apreciação, no seu encaminha
mento e nas indicações, não se pode ignorar a presença dos partidos políticos, 
até porque nós estamos aqui em nome dos partidos políticos e por indicação 
das respectivas lideranças para agir. Embora num assunto de alta signifi
cação, que interessa ao Congresso na sua totalidade, eu creio que jamais ire
mos nos desvincular das representações e das bandeiras que nós, na verdade, 
aceitamos como definição político-partidária. 

O SR. PRESIDENTE(Pimenta da Veiga)- A observação de V. Ex• es
tá anotada. 

Eu queria saudar aqui a presença do Presidente da Comissão que redigiu 
a principal das emendas que estamos apreciando, o Deputado Djalma Mari
nho, e que muito nos honra com sua presença. (Palmas.) 

Não havendo mais nenhum assunto a examinar, cu comunico que a pró
xima. sessão fica marcada para 6 de agosto, neste mesmo local. 

Estâ encerrada a reunião. 
(Reunião encerrada às 17 horas e 25 minutos.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI::RITO, 

criada pela Resolução n9 01, de 1980, destinada a examinar a violên
cia urbana, suas causas e consequências. 

2• REUNIÃO REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1980. 

Às dez horas do dia nove de abril do ano de mil novecentos c oitenta, na 
Sala .. Clóvis Bevilãcqua", presentes os· Senhores Senadores Orestes Quércia 
(Presidente), Murilo Badaró (Relator), Aderbal Jurema, Bernardino Viana, 
Jutahy Magalhães, Lãzaro Barboza c Nelson Carneiro, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n• I, de 1980. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Evelásio Vieira e Eunice Michilles. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior; que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente diz da satisfação de todos, pela acei
tação do Senhor Ministro da Justiça, em abrir os trabalhos da Comissão Par
lamentar de Inquérito. Continuando, diz que tudo será feito pela Comissão 
para apurar o drama da violência nos grandes centros urbanos. 

· Prosseguindo, o Senhor Preside_n_te co~cede a palavra ao Senhor Minis
tro de Estado da Justiça, Doutor Ibrahim Abi-Ackel, que procede a sua ex
planação, focalizando vários tópicos que levam a violência: as migrações; o 
desordenado crescimento demográfico; os conglomerados marginais; os me
nore~ abandonados; o sistema presidiário; a influência do rádio; televisão e a 
imprensa escrita, dentre outros. 

Iniciando-se a fase interpelatória, usam da palavra os Senhores Senado
r~s Nelson .Carneiro, Murílo Badaró, Jutahy Magalhães e Lázaro Barboza, 
membros da Comissão, e os Senhores Senadores Leite Chaves, Paulo Bros
sard, Pedro Simon e Deputados Adroaldo Campos e Antônio Zacharias, par
lamentares que mesmo não fazendo parte da Comissão, puderam, também, 
questionar o Senhor Ministro. 

, A seguir o Senhor Presidente convoca .uma reunião para amanhã, dia 10, 
as 10:00 horas, a fim de se traçar um roteiro preliminar para a Comissão, con
cedendo, a seguir, a palavra ao Senhor Ministro para que teça suas últimas 
considerações. Com a palavra, o Senhor Ministro agradece a todos que o 
honraram com suas perguntas, inquirições e elogiosas referências, bem como 
sugestões, dizendo serem estas de grande valia. 

Nada mais havendo a tratar, .ence~ra-se a reun!ão e, para constar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão~ lavrei a presente Ata, 

·que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã a publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico 
da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO, DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
01, DE /980, QUE "CRIA COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QUERITO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA". DESTINADA A 
EXAMINAR A VIOLÊNCIA URBANA. SUAS CAUSAS E CON
SEQUÊNCIAS. COM PUBUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. SE
NADOR ORESTES QUERCIA. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quêrcia) - Meu caro Ministro lbrahim 
Abi-Ackel, Srs. Congressistas, meus Srs., minhas Sr•s: 

Damos por aberta esta reunião, a primeira da Comissão Parlamentar de 
Inquérito instituída pelo Senado. da República para examinar a violência ur
bana, suas causas e suas conseqUências. 

Tivemos a iniciativa: do requeriinento, que foi apoiado por todos os par
tidos em formação no Congresso, aqui no Senado Federal. 

Quero, inicialmente, como Presidente eleito desta Comissão, agradecer a 
colaboração prestada a sua formação por parte das lideranças p:htidárias do 
Senado: Senador Paulo Brossard, do PMOB, Senador Jarbas Passarinho, do 
PDS, Senador Gilvan Rocha, do PP, Senador Leite Chaves, do PTB, e Sena
dor Henrique Santillo, do PT. 

Esta Comissão está composta por-este Senador, seu Presidente, pelo Se
nador Evelásio Vieira, Vice-Presidente, sendo Relator o ilustre Senador Mu
rilo Badaró. Integram-na, tambéM, os Senadores Aderbal Jurema, Bernardi
no Viana, Jutahy Magalhães, Lãzaro BarboZa, Eunice Michiles e Nelson Car
neiro. 

Sr. Ministro, gostaríamos que V. Ex• soubesse que nos dá muita satis
fação sua aceitação para vir ao Senado Federal iniciar os trabalhos desta 
CPL Inclusive, é bom que se ressalte que é primeira vez em que um Ministro 
da Justiça, nessa qualidade, vem a uma Comissão do Congresso Nacional dar 
a sua contribuição, fazer a sua palestra, e isto se torna significativo para a 
nossa Comissão Pa_rlamentar de Inql!-érito. 

Pretendemos com esta CPI tentar fazer um grande forum nacional para 
radiografar o drama da violência urbana nos grandes centros - e hoje não 
mais só nos grandes centros- do País. 

O ano de 1979 demonstrou que houve uma ascensão muito grande na 
curva de violência, maior do que nOs anos anos anteriores, e este assunto tem 
sido debatido pela imprensa e por autoridades; o próprio Ministério da Jus
tiça conta com um trabalho, recém-elaborado, de dois grupos, um de Juristas 
e outro de Cientistas Sociais, que entregaram recentemente ao Sr. Ministro 
uma avaliação das causas e das conseqüências da violência urbana no Brasil. 
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nores- não me lembro bem se em 1975 ou 1976-já, indicavam a existência, 
no País, de 25 milhões de menores carentes ou abandonadOs c de menores in~ 
fratores. Dentre as causas que a CPI indicava como responsâveis por esse ex
traordinário segmento populacional, que tanto atua na faixa da criminalida
de juvenil, como constitui segura fonte de abastecimento para a delinqUência 
adulta, poderíamos citar o abandono moral e material, as condições precârias 
de saúde, o comprometimento da estrutura emocional, a escolaridade nula ou in
completa, a permanência excessiva nas ruas e em ambientes nefastos e pre
judiciais, a falta de qualificação profissional e o exercício de atividades margi
nais e anti-sociais. E. uma legião responsável por grande parte da criminalida8 

de atual e, principalmente, uma fonte, como disse, de abastecimento da delin8 

qüência adulta. 
A questão do menor delinqUente estã hoje posta sob contestação. Sem8 

prese teve a notícia, fartamente divulgada pela iriiprensa, de que grande parte 
dos delitos praticados nos grandes centros urbanos, principalmente furtos e 
roubos e também homicídios intencionais, em menor quantidade, seria da 
responsabilidade de menores delinqüentes. E é com surpresa que registro a 
existência de estudo feito pelo Juiz de Menores de São Paulo, que debita aos 
menores delinqUentes apenas 7,1% de todos os atos praticados na grande São 
Paulo, em 1978. Por aí se verifica como os dados também conflitam e como, 
através de impressões generalizadas, estamos fazendo colocações e em razão 
dessas colocações buscando remédios, quando, na verdade, o que se dev~ fa8 

zer, ainda e agora, a despeito da deflagração de medidas correlatas de pre~ 
venção e de repressão, é um estudo, uma diagnose mais profunda desse delta 
de causas e motivações que desagua na criminalidade e na violência urbanas. 

Outra questão que deve ser examinada pela CPI, com a atenção e ares
ponsabilidade que merece, é o apelo feito, sempre que a onda de criminalida~ 
de envolve menores e se torna mais aguda, no seJ.l_tido da diminuição da idade 
da responsabilidade legal. Quer-se, às vezes e enl alguns setores, que a respon
sabilidade criminal seja reduzida, dos 18 para os 16 anos, a fim de que a jus
tiça criminal possa, enfim, deitar a mão aos maiores de 16 anos, que seriam, 
então, considerados plenamente responsâveis ou adultos para os efeitos da 
penalização em matéria de justiça criminal, tentando por esse meio diminuir a 
legião dos menores _carentes ou _abandonados que se tenham entregue à práti .. 
ca delituosa. 

Desejo lembrar à Comissão Parlamentar de_ Inquérito que um dos 
problemas mais aflitivos na atualidade brasileira, e que abordarei dentro em 
breve, é o dos estabelecimentos prisionais e do nosso sistema presidiário. Se
ria delito ainda maior do que o praticado pelos menores reduzir~ lhes a idade 
para atirá-los ao cárcere, em intimidade inevitável e profunda e, portanto, 
submetidos à corrupção inqualificável dos irrecuperáveis, crianças de pouco 
mais de 16 anos que, equiparadas aos adultos, seriam conduzidas a celas co
muns para um tipo de convivência que tornaria praticamente impossível a sua 
recuperação. 

Esta é uma advertência que deve ficar presente na memória de quantos se 
debruçam sobre o problema, jâ que nenhuma tese científica, nenhum estudo 
de criminologia, chega à conclusão de que se deva processar a redução da ida
de da responsabilidade penal. Esta é lembrada como solução nas ocasiões de 
crise, e sempre que os meios de comunicação, desavisados da sua influência, 
atiram nos lares e colocam diante dos olhos de 50 milhões de pessoas a ima~ 
gero de menor que delínqUe, ou a apresenta como delinqUente que desperta a 
ira do telespectador, ou o coloca, conforme a natureza do delito praticado, na 
condição de pequeno herói, digno da simpatia de todos. Dar a razão por que 
o movimento popular, o sentimento popular, em face da criminalidade e da 
violência, torna~se pendular. Ora a população brasileira, atingida na sua sen
sibilidade pela crueza dos assaltos à mão armada, pela violência dos delitos 
sexuais, pende para a pena de morte como recurso inevitável na luta contra o 
crime, ora.. conforme a manipulação da notícia, tende para a simpatia tão 
exagerada ao delinqUente, que, em determinados momentos, sentimos a ten~ 
dência para que se lhe erga estátua nos grandes centros populosos do País. 

Esse movimento pendular dá bem a idéia de como o problema tem sido 
superficialmente encarado e de como, também, os nossos meios de comuni
cação_têm.~se valido dele como atrativo para a notícia, como meio de aumento 
da tiragem do jornal ou da audiência do programa, sem a menor preocupação 
de colQcã-lo sob um enfoque mais compatível com os verdadeiros interesses 
da sociedade e do próprio delinqUente, mostrado à admiração ou à repulsa da 
sociedade. 

Hã poucos dias, um grupo de juristas fez entrega ao Ministério da Jus
tiça de longo relatório a respeito das causas da criminalidade e de providên
cias, para a sua redução a níveis aceitãveis. Como todo relatório e toda colo~ 
cação de natureza técnico-científica, ele evidentemente contém pontos polê~ 
micos, mas deve ser saudado como um todo homogéneo, presidido pelo 
espírito de colaboração patriótica, eis que-nenhuma remuneração foi dada à-

queles que durante meses se debruçaram sobre o problema e elaboraram tão 
importante documento. Contém proposições valiosas, umas indiscutíveis, 
outras, não. Significa, contudo, abordagem da maior importância, que quero 
nesta hora ressaltar. 

De tudo quanto nele se escreveu, vou pedir licença aos Srs. Membros da 
Comissão Parlamentar de Inquérito e demais assistentes para proceder à lei~ 
tura da parte referente aos meios de comunicação, para que possamos dimen
sionar, com aproximada eXatidão, a influência desses meios no combate à 
violência e à criminalidade e, a contrariu sensu, no seu incentivo. 

Dizem os 'juristas: 
.. Meios de Comunicação. Talvez este tema seja o mais controvertido e o 

que poderá provocar acentuada dificuldade em relaçaõo a soluções eventual
mente tomadas. Os meios cJ.e .comunic;:ação, na atualidade, exercem decisivo e 
preponderante papel, não só na área da criminalidade como também em ou
ttas faixas do escalonamento social, influindo sobre o comportamento do in~ 
divíduo e da própria comunidade. Essa influência se desdob('a em grau ascen
sional, a partir da imprensa, passando pelo rádio, para chegar no campo pre
ponderante da televisão. 

É inquestionãvel ó poder dessa penetração na ãrea do procedimento in
dividual, notadamente tendo-se em vista os grandes recursos hoje utilizados 
pelos meios publicitãrios. 

Técnicos habilitados, inclusive com recursos da ciência psicológica; hoje 
elaboram os grandes planos de captação sobre a voritade dos indivíduos e da 
massa, criando condições de envolvimento dos lares, das idéias e propósitos 
da criatura, ditando normas de conduta. 

No instante em que essas energias são empregadas na área cultural e no 
aprimoramento da inteligência, passa a sociedade a auferir os grandes benefí
cios de toda essa capacidade construtiva da programação. Todavia, quando 
os propósitos envolvem mais a preocupação publicitária econômico~ 

~nanceira, sem o deslinde de uma idéia positiva, os resultados são evidentemente 
prejudiciais. Ninguém ignora a verdade desses fatos. Atê agora, nada 
se fez no sentido de estabelecer e de traçar limitações devidas por meio de 
uma orientação regulamentar, compatível com o interesse do indivíduo e da 
sociedade. 

Há um certo receio, na atualidade, de se processar qualquer intervenção 
nessa ãrea atinente aos meios de comunicação, em razão de envolver o fato 
passiveis medidas de censura que, teoricamente, repercutiriam na área de 
ofensa à liberdade de expressão. Aliás, esta tem sido a constante preocupação 
dos países europeus que, desesperadamente, buscam medidas conciliatórias 
entre o soberano respeito em toda sua plenitude das liberdades públicas fun
damentais e a influência prejudicial dos meios de comunicação, quando pro~ 
paguem idéias desvinculantes da harmonia social. Entre nós, até com certo 
propósito elogiãvel, essa preocupação está~se fazendo presente, sobretudo 
agora que se procura o restabelecimento do Estadq de Direito, conforme in
clusive foi visto através dos debates travados tendo em vista a Lei de Censura, 
na Câmara Federal na Comissão Especial presidida pelo nobre e operoso De~ 
putado Israel Dias-Novaes. 

No painel realiZado por este Grupo de Trabalho em São Paulo, quando en· 
tão o assunto foi exausti~ªmente examinado, todos esses ângulos foram ana
lisados corn bastante ênfase. 

A matéria atinente a essa controvérsia mereceu, assim, exame cuidadoso. 
Concluiu que, embora ideal e respeitãvei a orientação das comunidades euro
péias, ela, tendo em vista a caracteristica local, não se coaduna com a conjun~ 
tura cultural e educacional do País. A lei é fato sócio~ jurídico inatacável, deve 
ser expressão da vontade, das tendências, dos hábitos e dos costumes cultu
rais de um povo, sob pena de se tornar inexequível ou se mumificar em razão 
da sua inocuidade. 

O homem civilizado é o grande policial de sua própria _conduta e do seu 
procedimento. A consciência de um indivíduo culto e educacionalmente pre
parado se modela como o grande freio inibitório de. suas mahifestàções de 
comportamento individual e comunitário. 

No Brasil, há de admitir:.se que nem mesmo as pessoas jurídicas ou asco
munidades alcançaram esse estãgio de compreensão cultural e, destarte, mui
to menos o indivíduo. Os luxos, os exageros, as sofisticações das liberdades 
públicas são o ideal de todos os homens bem formados e, para lã, d6ve cami
nhar O nosso País com largueza de passos, mas não trôpegos ou acelerados, 
para que não perca o seu r1).mo e não se deslumbre com um sonho que ainda 
não pode ser sonhado, com um ideal que ainda não pode ser concretizado." 

V. Ex"s me perdoem, mas vou saltar alguns trechos, porque estou em 
busca da colocação sobre a influência do rádio e da televisão. 

"Assim como se fala da violência institucionalizada da polícia, seria 
possível falar~se da violência que os me1os de comunicação resolveram insti~ 
tucionalizar. Páginas inteiras falando com linguagem desabrida, a adjeti
vação escandalosa das liberdades sexuais, das luxúrias, dos costumes, da li~ 
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bertinagem das criaturas humanas, falando dos crimes de sedução, de estupro, 
de assalto, de roubo, de seqUestro, de extorsão, como se isSo tudo fos;e ~ 
grande e principal elemento de cultUra para a inteligência do povo brasileiro. 

Combate-se cantando a violência, educa-se fazendo hinos ao despreparo 
cultural, honra-se eticamente, como dando destaque às qualidades negativas 
do homem. No campo da honra, o mesmo fenômeno: conspurca-se a dignida
de alheia. A difamação, a injúria e a calúnia são, a cada passo, retratadas na 
área de uma grande impunidade que se assegura na faixa intocável da má im
prensa. 

O mesmo quadro se verifica em relação ao rádio. Entre duas ou três mú
sicas de origem norte-americ~na, vem a notícia seDS"ãcionalista do estupro, 
vem a naração minuCiOsa de assalto, vem a descrição detalhada de heróica re
sistência oposta por marginais à perseguição policial. 

Na área da televisão, o problema se agrava. São esc:olhidos, previamente 
notícias e filmes de violência a qualquer momento e a qUalquer hora. Ora é_~ 
delinq~ente que se. revela herói pela sua capacidade sanguinãria, opc:;mdo~se ao 
cun:~nmento da lei, perturbando a ordem, violando regras e princípios, ora o 
policial tomando em suas próprias mãos a lei, violando todas as normas de 
dignidade e de procedimento para combaier a criminalidade. Em um ou ou
tro caso, o bandido se transforma em herói e carrega a merisãgem que jnvade 
todos ?S lares, despertando a criança para o mal, para que o jovem se torne 
agresSivo e condicionado o adulto para a violência e a delinqUência. 

Completa-se o circulo, Violência e álcool institucfonalizado_s pelos rridos 
de comunicação, coroados esses dois grandes fatores por dois outros grandes 
vícios, ... " - · 

Esta é a opiniãO do grupo de juristas convocado pelo Ministro Petrônio 
Portel'a para falar sobre a influência da imprensa, do rádio e da televisão ·no 
surto de violência e de criminalid3.de urbanas existente no País. E com a re
produção de parte do capítulo referente ao problema, dou por encerrado o 
exame dos meios de comunicação como fatores de a·umento da violência e- da 
criminalidade. 

Um dos fatores mais importantes, já objeto de Comissão Parlamentar de 
Inquérito na Câmara dos Deputados para o exame da violência e da crimina
lidade, é o que diz respeito aos estabelecimentos prisíOi-iã.iSe-ão sístema peni
tenciário do País. 

Evidentemente que essa digressão é feita sobre os pontos orogrâficos 
mais salientes do problema, é um rãpido passeio por seus pontos culminantes. 
Levaríamos dias e semanas num debate sobre as causas econômicas e as con
seqüências da má distribuição de renda que levam à marginalização urbana e 
à foi'mã.Ção dos conglomerados marginais. 

E evidente que muito teríamos que dizer sobre ã. influência do tóxico. 
Não propriamente sobre quem o usa, porque esse, cada vez mais, segundo a 
ciência penal, deve ser afastado da ârea punitiva para ser remetido à área do 
tratamento médico adequado; mas sobre as redes de traficantes e sobre os de
litos específicos que essas redes praticam, como verdadeiros bandos organiza
dos, que afrontam praticamente todos os artigos do Código Penal para a ob
tenção da droga e também para o seu trabalho criminoso de agregação de 
contigentes humanos cada vez mais jovens e mais numerosos paia o uso da 
droga. 

Teríamos que examinar profundamente a questão da justiça criminal, a 
que voltarei dentro em breve, já que coloquei agora como ponto de exame a 
questão prisional. 

Ê impossível citar estatísticas dignas de credibilidade sobre a população 
carcerária do País. Ela é móvel por excelência. Quando determinados aconte
cimentos motivam a polícia para as blitz periódicas, a população prisional 
c;resce assustadoramente. Em períodos que poderíamos chamar de normali
dade, se é possível falar em normalidade diante da onda crescente de violência 
e de criminalidade, a população carcerária decresce. Também é impossível di
zer quantos criminosoS condenados, com sentença passada em julgado, se en
contram em liberdade no País. 

Em 1975, a Secretaria de Segurança Pública de São __ Paulo havia expedido 
75 mii mandaâos de-pris-ão---não-cum-pridos; referentes-a-indivíduo-s-que h-a~ 
viam praticado toda a gama possível de delitos, desde os de lesão leve até os 
Oe homicídio doloso marcados por todas as características agravantes. Mas 
também esses 75 mil mandados expedidos não sígrlificam a verdade sequer 
aproximada, porque não foi possível, na ocasião, levantar, como o tentei, na 
condiÇão de Relator da CP!, quantas duplicatas, tríplicatas e quadruplicatas 
existiam de um sô mandado. Havia, porêrn, um consenso na ârea de Segu-· 
rança Pública e na ãrea da Secretaria da Justiça, de que os criminosos condenados 
irremissivelmente eram da ordem de 15 a 20 mil, no Estado de São Paulo. Daí 
uma conclusão dramáticã: era impossível deflagrar um movimento policial 
no sentido de prendê-los a todos, uns porque já tinham prescritas as suas pe-

nas e a todos os demais porque, presos, não haveria sequer para onde 
e·nc:amihhá-los. 

A Casa de Detenção de São Paulo, que na ocasião tinha acomodações 
para cerca de 2 míl detentos, exibia no dia em que a visitamos 5 mil e 800 ho
mens. O mesmo fenômeno encontramos no Rio de Janeiro, porque Rio e São 
P~ulo são os pontos nevrálgicas do problema prisional brasileiro. 

Seria demais chamar essas casas de estabelecimentos prisionais ou de 
unidades do sistema penitenciAria. São depósitos humanos, construídos de 
forma vertical, em que 12, 15 homens são amontoados em pequenas celas 
com capacidade para 3 ou 4, sem condições mínimas de higiene. Possuem um 
vaso sanitârio à vista de todos, sobre o qual um cano embutido, saindo da pa
rede, derrama um pouco de água; nessa simbiose da água com o vaso sani
tário se processam a limpeza das roupas, a higiene pessoal e a limpeza da 
marmita de comida. 

Este é o quadro geral, que era o de 1975 e que não melhorou; antes, 
agravou-se. 

Nesses ambientes de estuf<:J, todos os d-elitos são praticados. Dentre eles o 
delito de natureza sexual, que é um problema insolúvel nas prisões e que sow 
mente se resolve com o estabelecimento das celas individuais, em que no má
ximo o homem poderia entregar-se ao hábito solitâriO. Mas nas prisões em 
que 2 ou 3 adultos são colocados, inevitavelmente surge o problema do aten
tado sexual. 

O problema foi exaustivamente ex:ililiiiado por ocasião da CPI, e nenhu
ma das soluções aventadas pareceu capaz de resolvê-lo. Alguns estabeleci
mentos carcerârios foram induzidos a permitir visitas femininas aos detento~ 
as esposas, as companheiras ou até aquelas recrutadas para esse determinado 
fim, em determinados dias e horas da semana, eram levadas às prisões, na
queles instantes em que a neCessidade sexUal coniurba todo o presídio e que 
nem mesmo os exercícios fíSicos, os ·mais- violentos, utilizados como um estra
tagema útil, uma forma muito adequada de extravasamento de energia, con
seguem evitar. E aquela fase em que ao homossexualismo já existente na pri
são - e aqui cito o homossexualismo como atitude voluntãria -:- soma-se o 
atentado sexual, isto é, 8, 10, 12 homens agredindo um companheiro de cela, 
até-que as suas resistências físicas se esgotam e ele se torne, então, objeto de 
uso para os demaiS. 

O fenômeno deve ser citado porque é acontecimento norrital na vida dos 
nossos estabelecimentos prisionais, faz parte do cotidiano das prisões, tanto 
das masculinas quanto das femininas. 'E: nesses depósitos humanos verticais 
que muitas vezes encontramos uma cela dentro de uma cela, aquela em que fi
cam os condenados à morte pelos seus companheiros de prisão. 

Como todos os Srs. sabem, as prisões possuem o seu código penal inter
no, em que existe a pena capital, aplicada com maior rapidez e eficiência do 
que nos países em que ainda se aplica essa sanção, executada em razão da de
lação ou da resistência do detento em servir de instrumento para a entrada, 
na prisão, do tóxico e da arma. 

Habitualmente essas penas capitais são aplicadas àqueles que se recusam 
a utilizar os membros de sua família que os visitam· dominicalmente a servi
rem .. de passage~" para a entrada do tóxico ou da arma e, também, aos dela
tores. 

Nesse mundo em que é impossível visualizar alguma dimensão humana, 
existem contudo estabelecimentOs dignos da maior reverência, pela seriedade 
do tratamento penal que executam. Em São Paulo, em Porto Alegre, em Mi
nas Gerais- citarei apenas esses, que conheço, ainda que correndo o risco da 
injustiça quanto àqueles que não tenha visitado- existem estabelecimentos 
penais que são presídios agrícolas, nos quais os detentos, na fase interme
diária e final da pena. convivem com suas famílias. 

Isso é de fundamental importância, porque o conVívio com a família eli
mina completamente o problema sexual e neles se dá um tratamento penal 
adequado, isto é, faz-se a_ separação dos detentos e dos condenados, em gru
pos, conforme a natureza do delito que praticaram e de acordo com os resul
tados do exame criminológico, sendo, daí para diante, através de acompanha
mento dos demais estâgios da pena, apurado o grau de emendabilidade do 
coH-denad-o,-até--q--ll.-e---e~e-pgssa-se-tg-r-adativamente devolvido ao meio social de 
que proveio, sem o risco da reincidência. 

Mas, ao se falar em reincidência do criminoso que cumpriu os estãgios 
da pena, é preciso_ falar também na impossibilidade da sua reinserção normal 
no meio de que proveio. O condenado, ainda que portador de documento de 
bOa conduta, ainda que portador de título de profissionalização no trabalho, 
que lhe propiciam esses poucos estabelecimentos penais existentes no País, 
sofre permanentemente os efeitos· do estigma que o torna repulsivo ao meio 
social. 

As estatísticas não são dignas de credibilidade, mas ouso afirmar que a 
maioria deles retorna à prisão, não porque o queira, mas porque não encon-
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tra ocupação, jã que todos lhes recusam a oportunidade do trabalho. E ele é 
preso, então, por vadiagem, porque não tem o que fazer, ou ê obrigado a no
vamente delinqüir, porque, não tendo tido a oportunidade de novo emprego, 
não tem com que subsistir. Volta, então, à prisã-o. Como reincidente, obtém 
pena maior do que a primeira. Estabelece-se, o círculo vicioso. Dentro em 
pouco, passa ele a ser ' 4 preso velho", que na gíria da cadeia significa o irrecu
perãvel, o que entra para a prisão e que ali comanda a intrqdução e a distri
buição do tóxico e das armas. Tem os seus haréns impostos pela força, e, com 
o tempo, vão adquirindo tal notoriedade e respeitabilidade dentro das pri
sões, que passam a ser os juízes determinadores das penas corporais e até da 
pena de morte. 

É possível, ainda que com poucos recursos, mudar a situação do sistema 
penitenciário brasileiro. Uma das primeiras providência-s a ser tomada- que 
na verdade já tomei, como Ministro da Justiça - é a de estabelecer desde 
logo uma política nacional penitenciária através de um Código de Execuções 
Penais. A questão toda da penitenciãria, do presidio, do depósito de homens 
no Brasil é a de que o preso é apenas privado da liberdade. A pena de prisão a 
que foi condenado é pena privativa da liberdade, mas continua ele titular de 
todos os demais direitos inerentes à condição humana. 

No entanto, no momento em que se lhe fecham nas cOstas as portas da 
prisão, ele ê despojado automaticamente de todos os direitos, porque a exe
cução da pena se processa, no Brasil, dentro de um hiato de ilegalidade. Não 

existe legalidade durante o cumprimento da pena, porque o homem condena
do à pena privativa da liberdade toi-na-s_e sUjeito e objet9 de tod~ as iniqUi
dades. 

A tese que hoje corre mundo, de que o prisioneiro, de que o criminoso é 
muitas vezes irrecuperâvel, decorre mUito mais dos males qUe lhe causamos 
do que propriamente da ausência do se11 desejo de _emenda. 

Poderíamos, a partir do Código de Execuções Penais, que uniformizaria 
os processos, de execução penal, que estabeleceria métodos de tratamento pe
nal, que fixaria o modo de execução do exame criminológico, que discrimina
ria todos os demais dir~itos de que o condenado não foi despojado pela sen
tença privativa da liberdade, dar um passo decisivo no sentido de humanizar 
a prisão e de, em seguida, através do trabalho~ processar a recuperação de 
quantos contigentes humanos fosse possível. 

O trabalho nas prisões já foi tido, durante algum tempo, como espécie de 
exacerbação da pena. Em tempos primitivos, o trabalho forçado era um com
plemento da pena, que a aviltava. Mas, a partir das recomendações da Orga
nização das Nações Unidas, que expressamente recomendou o trabalho nas 
prisões como meio mais nobre de recuperação do ser humano, ele foi aos 
poucos sendo encarado e hoje é tido como recurso insubstituível na execução 
da pena. 

O trabalho deverâ ser agrícola ou industrial, conforme a procedência do 
condenado. Em Minas, a Penitenciária de Neves tem obtido resultados ex
traordinários através do trabalho agrícola dos seus detentos, e tem-se verifi
cado a reinserção social dos liberados condicionais em tCrfuoS de perfeita ade
quação com a ciência penitenciária local. 

Também, o Código de Execuções Penais começaria a fai:er no País aqui
lo que é preciso fazer com a maior urgência, ou seja, o estabelecimento ou o 
início de uma pedagogia penitenciãria. Tudo o que se faz no sistema prisional 
fica por conta do instinto, da capacidade de improvisação, da humanidade de 
sentimentos dos seus diretores, porque não hâ. escolas, os guardas de presídio 
não têm formação profissional adequada. Então, através de uma escola de 
profissionalização do guarda de presídio, poder-se-ia criar uma pedagogia pe
nitenciária capaz de estabelecer princípios, de aperfeiçoá-los, de serem eles 
transmitidos às diversas Unidades da Federação, de forma a retirar a exe
cução da pena no Brasil dest·a dimensão inumana em que atualmente se en
contra. 

Por que me detenho assim tanto nos problemas carcerãrios do País? Por
que o Cârcere em nosso País é a sementeira da reincidência e a escola de aper
feiçoamento da violência do crime. Quem pisa as nossas prisõCs, ainda que 
por pouco tempo, se torna obrigatoriamente aluno do Curso de aperfeiçoamento 
do delito; e quando sai, não tendo o que fazer, porque o emprego lhe é 
negado, ele já vai delinqUir de forma mais sutil e mais aperfeiçoáda do que 
primitivamente o fez, porque esteve em cantata com os mestres do oficio; 
porque dia e noite aprendeu, pelos relatos que ouviu, a como fazê-lo de forma 
a resguardar a sua impunidade; e, também, porque o cárcere é a mais requin
tada e brutal forma de violência que o Brasil possui atualmente. Quem foi 
violentado no cárcere- e 90% dos prisioneiros o são- sai para também vio
lentar; quem foi coagido ali dentro a usar a sua mãe, a sua mulher, a sua filha 
,para que lhe trouxessem tóxicos e armas, desenvolve também a Capacidade de 
coagir quando de lá sai, para obter os mesmos resultados ilícitos. Em suma, o 
cãrcere no Brasil é uma requintada escola de violência e de criminalidade. É 

preciso cortar o círculo vicioso da violência, exatarnente af, através de provi
dências objetivas, rápidas, de pouco custo, uma vez que nenhuma prisão é 
aceitâ vel hoje em dia se os homens que nelas se encontram não têm trabalho 
isuficíenté pata gâiantit-a -ãu.to-sustentação da própria unidade prisip.nal. 

A grande cidade não se distingue apenas pelos seus conglomerados mar
ginais, ou seja, pela favelização, pelas cintas criminógenas que a constringem; 
elas são, também. 

As metrópoles brasilêiras são 76, extremamente criminógenas. Mas, es ... 
tas já São causas secundárias a que me referirei rapidamente, porque sem dú
vida alguma essas cidades metrópoles desenvolve nos cidadãos um senti
mento difuso de ansiedade: é o individualismo Cxacerbado; é a concorrência mui

i to aguda, acirrada; é a certeza de que não encontrarã solidariedade humana nas 
·suas- dificuldades de sobrevivência e de que terá. de contar exclusivamente 
consigo próprio; enfim, tudo isso, enfim, cria um sentimento generali~ 
zado de ansiedade que se soma ao trabalho quase sempre pouco gratificante 
estabelecido nos grandes centros pela tecnificação da sociedade e, também, à 
ausência de lazer. Há, ainda uma sociedade frenética e uma sociedade permis· 
siva, e todos esses elementos somados, jâ agora dentro da cidade, jâ não mais 
na cinta marginal, induzem ao crime, provocam a violência, estabelecem uma 
competição para a qual nenhum valor moral é vâlido. 

Mas, perguntar-me-ão, nas prisões- brasileiras, os frutos da sociedade 
tecnificada, da sociedade ansiosa pela concorrência, não exibem absoluta
mente os_ seus exemplares? Sim, nas prisões brasileiras só existem pobres; se se 
fizer uma estatística, em todos os estabele_cimentos penais brasileiros sem ex
ceção, e -se se tentar identificar quais os segmentos da população identificados 
com o crime e quais aqueles que, através da sua evolução civilizatória, esca
param à sindrome do crime, chegar-se-ai, facilmente à absurda conclusão, ao 
absurdo de que no Brasil só o pobre delínqUe. 

Cheguem a uma determinada prisão, num dia de visita; não há, senão 
ocasionalmente, um só representante da classe média ou da classe média alta. 
Todos são pobres, eloqüentemente pobres, dramaticamente pobres, Os parla
tórios exibem filas de pessoas quase em andrajos para visitar os prisioneiros. 
E os próprios prisioneiros, ainda que nos primeiros dias de prisão, têm os es
tigmas da fome, da subnutrição, da pobreza, da miséria. 

Evidentemente que se trata, agora, de um fenômeno de desaparelhamen
to da Justiça criminal. Nossos juízes criminais não têm, salvo algumas raras e 
honrosas exceções, especialização no campo da criminologia, porque as leis 
de organização judicial em nossos Estados, atiram-nos a varas diversas apre
texto de lhes assegurar a generalidade dos conhecimentos. Um juiz que, du
rante alguns meses ou anos, exerce a sua judicatura na Vara de Órfãos e Su
êéSSàes b o mesmo jUiz que vai julgar a posse e a propriedade na Vara Cível, é 
o mesmo juíz que, dentrõ em pouco, será atirado, então, à dura e dramática 
realidade, à cruel realidade da Vara Criminal. 

Com o avanço da criminologia, com a sofisticação dos instrumentos 
técnico-científicos no campo do Direito Penal, é inverossímil não se especiali
zar o juiz criminal para que ele possa encarar o delito e o deÜnqtlente sob uma 
nova ótica. Hoje, pune-se: o delinqUente exclusivamente em função da gravi
dade do dano que causou, quando na verdade terâ que se obedecer a uma in
teração, não com a gravidade do dano que causou, mas entre a natureza do 
delito que praticou e as condições psicossomãticas do delinqUente, facilmente 
apuráveis em exame crirrJJnOlógíco. 

Não entrarei aqui, absolutamente, na discussão teórica, na polêmica 
científica a respeito dos exames de biotipologia criminal, que marcaram, por 
grande tempo, as páginas do Direito Penal, a respeito da excelência desse ou 
daquele enfoque no estabelecimento de uma síntese individual criminológica. 

Esses assuntos estão ultrapassados, mas, através do médico, do psicólo
go, do capelão, do assistente social, do guarda de presídio realmente prepara
do em cursos adequados para o 4e~empenho da sua função, do próprio dire
tor do presídio, tecnicamente preparado para o exercício do cargo, pode-se, 
em poucas horas, estabelecer um exame criminológico com pequena margem 
de erro. E, se erro houver, como o exame criminológico é feito- deveria ser 
feito e certamente serã feito dentro em breve- durante o curso do processo 
e, depois, durante todas as fase_s cJe exe~ução da pena, para se estabelecer o 
grau de emendabilidade do condenado, a margem de erro será retificada pelo 
conhecimento cotidiano da vida desse condenado, ao longo dos anos. 

O que não é possível é condenar irremissivelmente a longas penas de pri
são aqueles que não têm necessidade da prisão- para a sua emendabilídade, 
ainda que grave o dano que tenham causado. Isso pode parecer surpreenden~ 
te, mas não o é. Citarei, dentre muitos exemplos, um só, que me parece elo
qüente. 

o homem do meio rural que, em obediência a um determinado código de 
ética, principalmente familiar, delinqüe, ferindo, tentando matar ou matando 
alguém que a esse código se Contrapôs, ou desonrando-lhe a filha ou tentando 
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desonrar-lhe a mulher, recebe penas altas, compatíveis com a gravidade do 
dano que causou, sem ter, no ~tanto, o menor risco de reincidência, porque é 
um criminoso ocasioila]~ que, embora deva sofrer as _sanções penais, não deve 
subordinar-se ao mesmo grau de pena e ao m_esmo afastamento da sociedade 
impostos àqueles outros, irrecuperãveis e nunlerosás vezes ·reirl.dâentes, que, 
embora tendo causado dano menor, se fazem destinatários de um afastamen
to da sociedade por muito mais tempo do que ele. Todos sabemos que exis
tem os criminosos ocasionais, os criminosos pas.Sió-riãis, aqueles que repenti
namente, em função da honra e do amor, vêem explodir uma carga crimino
sa, que se esgota no ato mesmo do delito. Depois, presas do arrependimento, 
são sempre os melhores prisioneiros, os- de melhor comportamento e os que 
nunca ou raramente voltam a delinqüir, quando devolvidos ao meio de que 
procederam. 

O mesmo não acontece com o estrupador, o ladrão contumaz, aquele 
que realmente se viciou na prática do crime, ainda que a sociedade tenha 
grande soma de responsabilidade no caminho que lhe reservou, nas injustiças 
que lhe fez, porque ele é mais sabido e porque, por experiência -própria, ad
quirida na convivência do cárcere, sabe melhor dosar a sua ação. Sendo os 
melhores especialistas em assuntos criminais que conheço, estes sim, escapam 
da pena com muito mais facilidade, porque são mestres até nos interroga
tórios feitos pelos juízes. As grandes penas ficam, então, reservadas aos sim
ples e aos simplórios, que, não sabendo defender-se e que tendo matado algu
mas vezes ou tentado matar em função de razões morais plenamente aceitá
veis, sequer, às vezes, vêem reconhecido em seu favor o relevante valor moral 
que os induziu ao crime. 

Creio ser hora de concluir. 
Como já me justifiquei, esses são terilas para longas digressões e acirra

dos debates. Detive-me nos pontos culminantes, rápida e defeituosamente 
embora, mas creio ter dado notícia de um determinado conhecimento, ainda 
que incompleto, do problema, que desejo rematar com uma _citação que me 
parece muito importante. 

Há noventa dias, o clima de angústia e de ansiedade da sociedade brasi
leira em face da violência e da criminalidade era maior do que hoje. As polí
cias estaduais haviam~se segragado no interior de seus quartéis. Havia a idéia, 
extraída de dispositívo ConStiüició"rialiilCOli.teSte;-de que ao Governo Federal 
não cabia intervir em assuntos de policiamento, postO que este, segundo a 
Constituição, é de estríta cOmpetência-doS estados-membros da Federação. 
Entendemos, porém, que, a despeito desta irretocâvel colocação constitucio
nal, era de nosso dever estabelecer convênios, convergências, somas de es
forços e até um trabalho de didática junto aos diversos Secretários de Segu
rança Pública dos estados mais populosos do País para que as polícias milita
res partissem para as ruas, para que as atividades burocráticas fossem reduzi
das ao mínimo dentro dos quartéis, a fim de que todos os contingentes dis
poníveis pudessem patrulhar as ruas de forma conveniente. 

Encontrei, de início, a compreensão do General Murgel, Secretário de 
Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que embora em prindpio não acredi
tando no êxito do policiamento õstensivo, resolveu aceitar o desafio e foi o 
primeiro a colocar nos quarteirões cariocas mais afetados pela onda de crimi
nalidade e de violência os contingentes de que dispunha. 

O Estado de São Paulo, através do seu Governador, tomou providências 
imediatas no sentido de incrementar, tanto quanto possível, a presença do po
liciamento ostensivo nas ruas. 

E, embora estejamos longe de um adequado tratamento da onda de cri
minalidade e de violência, parece-me inquestionável que houve um certo de
safogo; pelo menos, uma certa confiança em que as autoridades policiais, 
realmente, vão continuar prestando, cada vez com maior intensidade e nume
rosa presença, a proteçào que devem à comunidade dos grandes centros. 

A questão das polícias mi1itares D.ão está bem posta na legislação brasi
leira. Não vale a pena citar aqui os numerosos diplomas legais que, no decur
so do tempo, tentaram fazer das policias militares mais polícias que organis
mos miíitares, e depois houve uma determinadak reversão de atitude que, no
vamente, os remeteu à condição mais militar que policial. Seria uma ãrida ci
tação de diplomas legais com a leitura das ementas respectivas. 

Mas, o que me parece básico é que as polícias militares, nos estados mais 
adiantados da Federação, concluíram que seria mais nobre tarefa para os 
seus contingentes intervir nos distúrbios urbanos, através das patrulhas mo
torizadas, do que asssegurar a inexistência do distúrbio pela presença cons
tante do policial na rua. 

Evidentemente que esta presença do contingente motorizado deve estar 
previsível sempre, sempre assegurada no instante em que a presença do poli
cial na rua não pode conter o distúrbio em razão das suas dimensões e da sua 
violência. Mas, sempre entendi e tenho defendido junto às polícias militares 

que este é um sistema de repressão que só deve ser acionado em casos espe
cialíssimos e raros da vida comunal brasileira. 

Por quê? Porque o carro que transporta o contingente policial, acionan
do as suas sirenas, aumenta a ansiedade coletiva, produz engarrafamentos no 
trâfego, produz colisões e até acidentes; cria um estado de terror. E quando os 
homens se projetam para fora desses carros, jã o fazem dentro de uma psico
logia repressiva, e o cassetete e a algema caem, habitualmente, no circunstan~ 
te que apenas aprecia aquilo que se passa ou naqueles que são apontados 
como os -pOssíveis responsáveis; os verdadeirOs delinqüentes, os verdadeiros 
ladrões, os especialistas deste tipo de ato delitivo, estes já escaparam, quase 
sempre, há muito tempo. Entretanto, a presença do policiamento ostensivo 
em duplas, nos quarteirões, pode evitar o ilícito, pode evitar pefeitamente o 
distúrbio, e, sem provocar· ansiedades, nem distúrbios de trãfego, nem injus
tiças, nem pancadarias, assegurar a ordem pública. 

O inconveniente que me tem sido citado sobre o patrulhamento perma
nente dos policiais, princiPalmente nos bairros i-esídenciais, ê aquela intimi
dade que se estabelece entre o policial que se acostuma no quarteirão e a do
méstica. Mas, isso me parece tão irrelevante diante das vantagens que esse 
policiamento- assegura, que não deve ser-levado em conta, porque o policial 
que se acostuma com um determinado grupo de quarteirões passa a conhecer 
as pessoas que ali residem, passa a ter um conhecimento automático de todo 
o fato que contraria a normalidade cotidiana. E o "cabeludo" que não per
tence àquela grei ou o carro estacionado que não é da propriedade de nenhum 
dos residentes ou dos seus visitantes habituais, imediatamente chamam a 
atenção do policial, que, com a atenção despertada para o fato anómalo, a 
presença anómala, pode tomar providências asseguradoras da ordem e da 
tranqUilidade das famílias, sem nenhUma ruptura, sem nehum escândalo. 

Nós temos uma experiência nova em matéria ·de :rhetrópóle; temos ainda 
muito o que fazer para que, à semelhança de TóquiO, Paris e Londres, possa
mos ter uma polícia inteiramente voltada para a prevenção e apenas excepcio
nalmente voltada para a repressão. Este é um trabalho para o qual nos deve
mos voltar: parlamentares, homens do Executivo, representantes da irilprensa 
falada, escrita e televisionad3, porque, ainda que tópica, ainda que imediata, 
ainda que mais mecânica do que propriamente voltada para a eliminação de 
causas económicas e sociais, é a arma de qUe dispOrilos para Conter e reduzir a 
níveis aceitáveis o íildice de violência e de criminalidade que não só atenta 
contra a segurança da sociedade brasileira, mas contra urna coisa ainda mais 
importante: o tipo brasileiro, o homem cordial, que depois das páginas lapi~ 
dares de Sérgio Buarque de Holanda, passou a ser o protótipo do homem 
brasileiro. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Orestes QuérCia) - Vamos adotar um critério 
que possibilite as perguntas, em primeiro lugar, aos membros da comissão e 
depois, aos outros Senadores e Deputados. 

Assim sendo, está inscrito, em primeiro lugar, o Senador Nelson Carnei
ro, a quem concedo a palavra. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente e Srs. Congressistas: 
Acabamos de ouvir a m-agnífica exposição do Sr. Ministro lbrahim Abi

Ackel, e, certamente, a impressão que deixou perdurará por muito tempo nes
ta Comissão e serã objeto de exame nos nossos próximos trabalhos. 

Inicialmente, queria lembrar que S. Ex• se referiu à Penitenciária de"Ne
ves. E, ao fru::ê-lo, qUero prestar urna homenagem ao seu grande fundador, 
José Maria de Alkmim, que foi meu companheiro na Primeira Conferência 
Penitenciária. Naquele tempo, ele era o líder dessas teses que hoje são realida
de: do trabalho na prisão, do prêmio ao bom preso e outras reivindicações 
que contaram apenas para o meu voto favorável, contra todos os outros da 
Primeira Conferência Penitenciária. 

Mas, Sr. Presidente, o ilustre Miriistro Talou no caso das favelas, que co~ 
nheço muito bem, onde há, ao lado de uma população realmente marginal, 
uma grande população, uma imensa população de gente digna, capaz, decen
te, que ali vive por falta de recursos para ocupar casas de alvenaria; vivem naM 
quelas casas de favela do Rio de Janeiro~ 

Contudo, um ponto pelo qual sempre me bati é contra a prisão sucessiva 
e desnecessária. O cidadão que não tem documento é preso, por mais que ele 
alegue a sua inocência - e é sempre um pobre. ~ preso e levado para o xa
drez, e o património do pobre é a vergonha. Na vez em que ele passa uma se
mana no xadrez, ele vai perdendo aquele património, vai-se esvaziando da
quela riqueza. E depois, daí por diante, toda vez em que ele é encontrado, es
teja trabalhando, esteja no cinema, esteja no futebol, é preso, porque já foi 
preso uma vez. Então, se verã que determinado cidadão tem 20, 30 entradas 
na prisão. Mas, quantos crimes praticou? EsSe ê um hábitO policial que é pre
cisO extirpar, sob pena de nós estarmos multiplicando criminosos que não te
nham essa vocação. 
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Sr. Presidente, tenho lutado no sentido de que se assegure a liberdade do 
pobre que não pode prestar fiança. Quando um rico ou um remediado tem 
uma briga ou um conflito com um pobre e o crime ê afiançável, o rico sai, o 
remediado sai; mas o pobre fica preso. 

É preciso que se dê à autoridade policial a possibilidade de conceder 
fiança a esse pobre que não pode prestar, em dinheiro, a sua caução. Acho 
que esse é um outro meio que nós teremos que adotar para evitar a multipli .. 
cação dos presos desnecessários. 

Finalmente, Sr. Presidente, vejo com satisfação que o nobre Ministro da 
Justiça também é contrário- e tenho sido relator de vários pareceres, nesse 
sentido - à redução para 16 anos do período da criminalidade. Realmente, 
nós não temos como reduzir essa idade sem modificar métodos de educação e 
de preparação da juventude. 

S. Ex• falou também na necessidade da especialização do Juiz de Exe
cução. Acho que é preciso mais. E preciso que se criem Juízes de Instrução, 
onde os delitos sejam de logo resolvidos e não se levetl,1 ao cãrcere, durante 
·meses oü durante dias, pessoas que poderiam ser no mesmo momento liber
tadas atrav~s do pagamento de uma fiança ou de uma responsabilidade assu
mida por alguém. 

São estas, Sr. Presidente, as colocações que queria fazer, ao saudar o Sr. 
Ministro da Justiça, nosso nobre colega do Congresso, Ibrahim Abi-Ackel, 
pela sua magnífica exposição. Aqui estaremos sempre para ouvir a sua pala
vra autorizada e acompanhar a sua trajetória no Ministério da Justiça, 
felicitando-o, como representante do Estado do Rio de Janeiro, pelas medi
das toffiadas e que jã têm diminuído na cidade as conseqÔências ou a multipli
ci~ade dos ~rimes. 

Espero apenas que esse mesmo policiamento ostensivo se estenda a todo 
o Estado do Rio de Janeiro, para que não tenhamos o espetâculo triste da 
multiplicação de assassínios na Baixada Fluminense, inclusive de trabalhado
res e de pessoas inteiramente inocerites. 

O SR. MINISTRO (Ibrahim Abi-Ackel)- Claro que recebo estas pala
vras do eminente Senador Nelson Carneiro com verdadeira efusão. Muito 
obrigado a V. Ex• grande jurista que com enorme autóridade fala sobre todos 
os assuntos de direito. 

Queria lembrar ao eminente Senador Nelson Carneiro que a questão do 
juizado de instrução encontra uma ocasião muito oportuna para o debate do 
seu mérito. 

Como é do conhecimento de V. Ex•, esteve em elaboração na Câmara 
dos Deputados durante algum tempo o Código de Processo Penal. Fui um 
dos relatores. E, concluída a tarefa da Câmara dos Deputados, veio o projeto 
ao Senado, de onde, por iniciativa do então Ministro Armando Falcão, foi re~ 
tirado. 

Na semana passada, atendendo a solicitação dos Deputados Sérgio Mu
rilo. Adriano Valente eJoel Ferreira, todos membros da antiga comissão ela
boradora do Código na Câmara Federal, determinei ao Dr. Hélio Fonseca, 
nosso grande auxiliar na Consultaria Jurídica do Ministério da Justiça, que 
procedesse ao levantamento de todas as modificações introduzidas ao projeto 
original, que cOmo se sabe é da lavra do Professor José Frederico Marques e, 
por iSS:o mesmo, jâ de antemão credor de um grande respeito. 

O projeto inicial não contempla a hipótese do jllizado de instrução, pos
to que se filia ainda à corrente defensora do inquérito policial. Contudo, em 
razão do sensível agravamento da situação criminal nos anos posteriores à 
elaboração do projeto, estamos determinando a realização de estudos no sen~ 
tido de tentarmos viabilizar o Juizado de instrução, pelo menos nas cidades 
maiores do Pals. 

Esta seria uma espécie de experiência pioneira que poderia abrir caminho à 
generalização da medida para todas as comarcas do País ou - quem sabe
a sua restrição definitiva _aos grandes centros. 

De qualquer maneira, V. Ex• com sua enorme competência, terá oportu
nidade de tratar da matéria, porque queremos devolver ao Senado da Re· 
pública o projeto do Código de Processo Penal com a maior rapidez passivei. 

Não preciso insistir na importância do Código de Processo Penal. 
O Código de Processo Penal é mais importante para a liberdade indivi

dual do que a Constituição da República. Um processo civil diz respeito apeM 
nas a prazos, formas de atas e juntadas de documentos. Mas o Código de 
Processo Penal é o Estatuto da Justiça Criminal. 

Se o Código de Processo Penal não estabelece regras adequadas para a 
preservação da liberdade, ê inútil que se tenha um excelente capítulo de direi
tos e garantias individuais na Constituição da República, porque a mecânica, 
o processo é que dirã da existência material, do respeito material a essa norM 
ma, ou não. 

Dentro do quadro que estamos vivendo, o Código de Processo Penal, 
que é documento importantíssimo em qualquer país e em qualquer fase da ci
vilização, agora adquire importância ainda muito maior. 

Quanto às prisões inúteis, gostaria de lembrar ao eminente Senador Nel
son Carneiro que tive oportunidade de relatar uma lei que alterou profunda
mente o Código Penal de 1940, a Lei n• 6.416, de 1977. 

Como se lembra V. Ex•. tínhamos na ocasião, vigindo no País, dois Có
digos Penais; um, de 1940, que estava em vigor, e outro que, a despeito de 
promulgado, teve a sua vigência adiada por um determinado tempo, até uma 
determinada data. 

Ainda que esta minha posição possa sofrer contestação, o que no campo 
das discussões doutrinárias é perfeitamente aceitãvel, tanto quanto em políti
ca, na ocasião, como Vice-Líder do Governo na Câmara, defendi junto ao 
Ministério da Justiça e junto à Casa Civil da Presidência da República a ne
cessidade de se adequar o Código Penal de 1940 às novas exigências, às exi
gências criadas pela novidade dos tempos, e que se revogasse o Código de 
1969, porque este, para mim, estava aquém do Código de 1940. 

O Código de 1940 é um dos grandes institutos penais, um dos grandes di
plomas do nosso País. A sua forma,- a maneira concisa, até penetrante, com 
que define os institutos, com que estabelece as sanções, aquela forma inigua
lável de descrever a tipicidade, aquela organização e método que deu à ma
téria, me parecem uma conquista do Direito Penal Brasileiro que não pode 
ser relegada, sem mais essa, ao limbo, ou ao lixo, simplesmente porque edita
do numa época de supressão das liberdades. 

O lodo deu aí uma bela flor, cuja existência deve ser preservada. 
Vi com muita satisfação que a tese foi aceita e que um projeto de lei de 

iniciativa do Presidente Ernesto Geisel veio à Câmara. 
Tivemos aquelas dificuldades do tempo, isto é, uma resistência sensível a 

modificações legislativas, que felizmente foram vencidas graças à influência e 
ao auxílio do eminente Líder José Bonifácio que, na ocasião, se colocou intei
ramente ao lado do Relator e que trabalhou muito no sentido de alargar a 
compreensão do Poder Executivo para as modificações que queríamos intro
duzir. E muitas das modificações foram introduzidas. 

Estou convencido de que o trabalho daquela comissão, em que pese a de
simportância do relator, adequou o Código Penal de 1940 às realidades do 
tempo. A questão da inutilidade da prisão estã posta na nova lei em termos 
adequados. A prisão albergue foi inStituída, a prisão domiciliar foi instituída, 
a liberdade do juiz para decretar a soltura do preso, quando desnecessária a 
convivência prisional, estaria assegurada. 

O novo enfoque técnico-cientifico do casamento da natureza do delito 
com as condições psicossomâticas do agente ali está estabelecido. Mas o que 
acontece é que, cOmo toda lei precurssora, inovadora realmente que é, não 
tem sido observada na sua inteireza. 

E a justiça criminal do nosso País, talvez em razão da falta de especiaH
zação dos seus juizes, e também o Ministério Público, talvez em razão do 
vezo de se colocar mais paralelamente à polícia do que ao Judiciário, tem im
pedido que esta lei alcance os generosos objetivos que costuma alcançar. 

A questão da inutHidade da prisão estã posta nesta lei, me parece em ter
mos adequados. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Vou dar a palavra ao nobre 
Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, Sr. Ministro: 
Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela excelente exposiÇão que 

t'ez. 
Em segundo lugar, e serei muito breve> queria fazer duas perguntas, ape

nas. 
V. Ex' acentuou que uma das causas da crescente violência em nosso 

País reside no fato notório das grandes migrações norte-sul e periferia
centro, que são realidades incontestáveis e, segundo todas as evidências, são 
causas realmente ponderáveis do aumento da violência. 

Mas, eu queria fazer uma pergunta para ouvir esclarecimentos de V. Ex•, 
lembrando o que ocorre ou que tem ocorrido em um País como a França, em 
que este fenômeno das grandes avulsões populacionais não ocorre. 

Tenho em mãos um relatório francês, o Peyrefitte, que me parece um no
tável estudo sobre o problema da violência, da crimiilalidade, do aumento da 
1elinqUência. 

Logo nas primeiras páginas, os númeroS que esse relatório indica relativa
nente aos crimes e delitos ocorridos em 1976,_ em relação a 1967, no período 
de 10 anos, são alarmantes; de 947 mil passaram para 1823 mil, mais do que o 
dobro. Outros determinados tipos de delitos passaram de 685 - delitos à 
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mão armada- para 3806. isso, num período de 10 anos e num pafs como a 
França. 

Parecem-me muito significativOs esses dados. queria colocâ-los para sua 
reflexão, seu exame, para confronto com os dados que se verificam num País 
como o nosso, tão diferente de um país como a França. Esta, a primeira per
gunta. 

Na segunda pergunta, gostaria de saber sobre as recomendações- 120 
recomendações - desse relatório, que foi realizado por pessoas da mais alta 
qualificação intelectual e profissional da França, do mundo universitãrio, do 
mundo especializado, do mundo científico; em que medida essas recomen
dações seriam utilizâveis e aplicáveis ao nosso meio? Apenas isso, Sr. Minis
tro. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Muito obrigado ao eminente Líder 
Paulo Brossard pela atenção com que acompanhou a nossa exposição e pela 
oportunidade de responder a duas colocações, duas perguntas que me pare
cem muito importantes. 

V. Ex• bem sabe, grande humanista que é, que os franceses com a sua lu
cidez e o seu racionalismo são dados a estudos dessa natureza hã muito mais 
tempo do que nós. Os problemas sócio-econômicos na França ganham logo 
relatórios e estudos que se impõem exatamente pela clareza, pela transparente 
clareza que poderíamos, também, chamar gaulesa. a despeito da rima, e, a 
partir daí se torna sempre menos difícil tomar providências quanto ao estabe
lecimento de uma terapêutica. 

O documento Peyrefitte é o mais importante dos documentos da crimi~ 
nologia moderna, porque é uma descida a fundo no problema criminológico 
francês, com recomendações muito precisas e muito objetivas, mas servido 
por uma peculariedade que não se observa no País. E a de que a França é, até 
certo ponto, até onde é possível ser, um país homogêneo geográfica, social e 
economicamente, ao passo que _o nosso País continente, com as suas enormes 
pecualiaridades, tem causas geradoras de criminalidade extremamente diver~ 
sas. Estamos examinando aqui à vol d'oiseau·a questão da criminalidade urba
na, da violência urbana, esquecidos de que, também, no nosso sertão, o ban
do, a quadrilha também se organiza para um tipo diferente de marginalidade, 
de violência e de crirriinã.lidade, e que também a impunidade do sertão asse
gura a prãtica de quase toda a gama de delitos. Mas, o que é importante frisar 
é que Peyrefitte pôde se valer de estatísticas dignas de crédito. Os registros das 
polícias francesas são, realmente, atualizados e dignos de crédito, ao passo 
que em nosso País as afirmações têm que produzir~se em função do conheci
mento pessoal de cada expositor. 

Quantas moças ultrajadas deixaram de dar queixa? Quantos rapazolas 
assaltados durante a noite entregaram o relógio, o cordão de ouro e não fo
ram à delegacia? Quanta gente que, por não acreditar na polícia e atê por te
mor de ser por ela prejudicada, deixou de ir a polícia? Tudo isso significam 
concausas que se somam no tempo. Então, se pudéssemos em nosso País ela
borar um diagnóstico como o de Peyrefitte, e a partir dele estabelecer uma te
rapêutica, creio que realmente poderíamos partir para soluções mais adequa
das. De qualquer forma, é preciso deixar bem claro que, a respeito de crimi
nalidade e violência uibãna no País, só existem o relatório da CPI da Câmara 
dos Deputados que estudou o problema do menor carente e delinqUente; ore
latório dos juristas e o relatório dos sociológos encomendado pelo ilustre e 
eminente homem público Ministro Petrônio Portella, e, agora, a CPI que hoje 
se inicia. São poucos documentos para abranger um fenômeno de tal impor
tância. De qualquer maneira, o simples fato de ver nas mãos do Senador Pau
lo Brossard o RelatóriO Peyrefitte, me dâ idéia de que os seus grandes talentos 
serão postos a serviço desta causa. 

Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Com a palavra o Senador 
Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ -Sr. Ministro, a mim não me surpreen
dem o brilho da sua inteligência, nem o seu talento verbal. Seu antigo compa
nheiro de Assembléia e de Câmara:, identifico no Ministro o grande orador 
parlamentar que enriqueceu os Anais da Assembléia mineira com discursos 
da maior categoria intelectual e política. E V. Ex• ocupa o Ministério da Jus
tiça numa h o rã em que o País padece de uma certa deficiência conceituai. Há 
uma grande imprecisão conCeituai no Brasil. E V. Ex• com a sua inteligência 
está conseguindo definir com preciSão e justeza uma Série de conceitos, e esta 
é uma grande contribuição que V. Ex• dá nesse momento político da vida do 
Pais. 

Queria perguntar a V. Ex• o seguinte: o Ministério da Justiça aprovou as 
conclusões a que se referem as Portarias 689 e 791, ou V. Ex•, mandando 
publicar os seus resultados, considerando que é do interesse do Governo o 

amplo e democrãtico debate sobre as conclusões, ainda o Ministério sobre 
elas não fixou posição definitiva? 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- As referências generosas do Senador 
Badaró nascem do coração, de uma velha amizade. De qualquer modo, eu as 
agradeço. Mas, o Ministério da Justiça não aprovou os relatórios; não os 
aprovou, porque teve a preocupação de dá-los imediatamente à publicidade. 
E até com esforço. Dentro da escassez de recursos da Imprensa Oficial, nós 
conseguimos em tempo recorde colocar em todas as cidades brasileiras, como 
um anexo ao Diário Oficial. ambos os relatórios para exame de toda a socie
dade brasileira. E nós somente nos deteremos sobre os relatórios em termos 
de aprovação total ou parcial depois que a sociedade brasileira, as instituições 
de Direito, as faculdades de Direito se manifestem a respeito de suas conclu
sões. Evidentemente que uma abordagem dessa amplitude e profundidade 
contém posicionamentos que nem sempre serão do agrado de todos. Não 
acredito que dois relatórios dessa amplitude mereçam a unanimidade de uma 
aprovação. 

Por exemplo, uma das questões colocadas no relatório e que significa um 
verdadeiro ponto polêmico é a que diz respeito à prisão cautelar. A prisão 
cautelar surgiu como sugestão para a futura elaboração de uma lei, num en
contro dos Secretários de Segurança Pública. Pela maneira corno foi colocada 
a prisão cautelar, não se podia aquilatar da sua conveniência, porque não es
tando colocado esse instituto previsível em termos de projeto de lei, não se 
podia saber exatamente o que viria a significar a prisão cautelar. Ela poderia 
significar um instrumento de justiça e um instrumento de iniqUidade, confor
me o tratamento que se lhe desse em projeto próprio. Acontece que nunca se 
lhe deu projeto próprio e a prisão cautelar ficou boiando como uma espécie 
de fantasmagoria no noticiário da Imprensa, como se estivesse prestes a ser 
adotado pelas autoridades constituídas do País, como se isso fosse possível, 
como se isso não decorresse de lei, como se isso não tivesse que ser submetido 
ao crivo do Congresso, à elaboração do Congresso. Mas, o relatório dos ju~ 
ristas propugna pelo estabelecimento da prisão cautelar. Este, sim, sugere 
que em determinados tipos de delitos, como o assalto sexual, o estrupro, o 
roubo, o homicídio e outros que tais, no que diz respeito à sua gravidade, 
existindo indícios, justifiquem a prisão cautelar durante alguns dias, com co
municação prévia ao juiz. 

Bom, enfrentemos o problema com a clareza e a coragem necessárias. 
Somente me convencerei da conveniência da prisão cautelar depois de esgo
tarmos todos os recursos de que dispomos quanto ao policiamento ostensivo. 
Acredito que um policiamento ostensivo desenvolvido sob a filosofia, sob o 
verdadeiro sentido d-e amparo e de proteção à comunidade civil, possa reduzir 
substancialmente a criminafidade e a violência, a ponto de tornar dispensâvel 
a prisão cautelar. A prisão é sempre uma exceção. Ela só pode ser decretada 
nos casos prescritos e na forma prescrita em lei, e não é possível que a pretex
to de combater o crime e a violência, continuemos a encher de individues as 
grandes escolas de violências e de crime que são as prisões brasileiras. Esta
mos ainda no início de providências tendentes à mobilização de todos os re
cursos policiais. Os primeiros sinais são animadores, os primeiros resultados 
nos convencem da propriedade da medida. E, diga-se sempre, sem embargo 
das medidas tendentes a resolver o problema econômico e social, a redimir os 
segmentos da população brasileira .aviltados pela miséria, destinados a recu
perar um pouco de dignidade para a vida, nas áreas marginais dos grandes 
centros, o policiamento preventivo é o instrumento de que o Ministério da 
Justiça dispõe para combater com eficãcia o exceSso de violência e criminali
dade. Quer dizer, uma tentativa de reduzi-la a níveis aceitáveis. 

Então, respondendo à pergunta de V. Ex•, o relatório não foi aprovado; 
estâ submetido ao debate nacional. 

O SR. MURILO BADARÚ- Considerando que não foi aprovado, V. 
Ex•, ao abordar o problema da prisão cautelar, diz que ele recebe no relatório 
um tratamento específico, pois- que a Comissão chega a propor um anteproje
.to modificando o Código de Processo Penal; V. Ex•, ao ler o trecho do rela
tório sobre o problema dos meios de comunicação, de certa forma o endossa 
publicamente. Então, eu quCi"ia pergUntar a V. Ex'- o seguinte: V. Ex'-, dias 
atrãs, usava uma expressão: "Ou os meios de comunicação colaboravam ou 
V. Ex' usaria a tesoura", vale dizer, o corte e a censura. E essa mail.ifestação 
do Ministério contra o uso e o abuso dos filmes de violência e de outras for
mas de permissividade na televisão- e aí já uso a expressão de V. Ex•, hoje 
- desavisados de sua influência perniciosa, recebeu da opinião pública um 
amplo aplauso. Então, eu pergunto a V. Ex•: que conseqUências jâ produzi
ram as providências de V. Ex• no encontro mantido com os proprietários dos 
meios de comunicação e quais as provídências que o Ministério da Justiça es
tã tomando no sentido de prosseguir nessa tarefa? 
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O SR. MINISTRO IBRAHIM ABI·ACKEL- O resultado do primei
ro encontro com os responsâveis pelas emissoras de râdio e TV não foi pro
missor; acho que, desacostumados a um tratamento desse tipo, reagiram mais 
com o silêncio do que com uma oposição às colocações feitas pelo Ministro 
da Justiça no sentido de reduzirem as cenas de violência e de sexo nos ho
rários anteriores às 21 horas. Que raz~o nos teria levado a esse posicionamen
to? Uma mineirece? Uma atitude moralista incompatível com a evolução do 
tempo e a comprensão pessoal do Ministro das novidades do tempo? Não; a 
compreensão, em primeiro lugar, de que a televisão é a babâ da criança brasi
leira, a partir do meio dia até a hora em que dorme, porque a vida e as dificul
dades econômicas não permitem à mãe tomar conta do filho durante todo o 
dia, ela tem que sair. E como não lhe é p·ermitido ter a seu setviço governan
tas e babás que possam iniciar as crianças iYOS caffiinhos da arte e da cultura. 
a criança é apascentada pela televisão durante toda as horas do dia. E, evi
dentemente, no momento em que falamos em violência, criminalidade, menor 
delinqüente, futuro do País, educação da juventude, ou temos a coragem de 
tomar as atitudes conseqUentes ou então não devemos falar nesses problemas. 

Assim, seria evidentemente necessârio preservar a criança da influência 
da violência e das cenas sobre sexo. A partir de 21, 22 horas, o adulto que faça 
a seieção ou que estàbeleça o critêrio da sUa diversão. E tanto é verdade que 
hã um sentido de liberdade nessa colocação, que nunca fizemos qualquer in~ 
tervenção quanto a teatro e r:tem cinema. Estão absolutamente livres as mani~ 
festações artísticas _ou pseudo~artisticas dos produtores, submetidas, apenas, 
às regras comuns de censura, que existem em todos os países, para os estabe· 
lecimentos das faixas etárias. Mas, quanto à teleVisão, que ê imposta a 50 mi~ 
Ihões de brasileiros, porque as nossas cidades não oferecem outras oportuni~ 
dades de lazer, não têm parques infantis, não tem oportunidades de esporte, 
tem um tipo de vida urbana e até rural que submete a criança ao impêrio da 
televisão, era preciso que· se estabelecessem determinados critérios. 

Em segundo lugar, porque como li - e eu não quis fazer citações pes
soais; quis me apo"iar-no relatório dos juristas, que são homens eminentíssi~ 
mos --a televisão exerce um papel da maior importância na violência e na crimi
nalidade, não porque os crie, mas porque provoca nos predispostos uma 
rápida evolução no sentido da prática da violência e da criminalidade. Como 
as nossas cidades estão criando cada vez mais um número maior de predis
postos à violência e à criminalidade, mais rapidamente e em maior número te
levisão os predisporá para a prática da violência e da criminalidade. 

Então, no primeiro encontro não tivemos sucesso; depois, em renovados 
e contínuos contatos com O$ diretores da TV, sempre sobre o lema de que é 
preciso d_ialogar para não usarmos o cOrte, estamos começando a encantar 
compreensão. Jâ há um interesse da parte, principalmente, das televisões, no 
sentido de se comporem, de se achar um determinador comum, de se reduzir 
as cenas de sexo e de violência. Queremos alcançar esse objetivà pela conver
sação, pela negociação de alto nível, no sentido da preservação dos valores 
fundamentais da nossa família. 

O SR. MURILO BADARO- É importante a resposta de V. Ex•, por
que quero inclusive aproveitar a oportunidade para propor formalmente à 
Comissão a convocação dos proprietários de televisão no Brasil, para traze~ 
rem a,qui a sua contribuição ao debate sobre a violência. 

Sr. Ministro, V. Ex', na sua exposição, abordou praticamente todos os 
assuntos e fez o diagnósticâ da crise; mas, a terapêutica parece-me ainda inci
piente, até porque o vulto dos problemas e a carência de recursos do próprio 
MinístêriO e, talvez, do próprio orçamento brasileiro não permitem que sere
solva tudo isso de uma só vez. Mas, há alguma coisa que, realmente, causa in
dagação. Por exemplo: o problema da planificação familiar: embora- não sen
do ligado ao seu Ministério, o q·ue v.- Ex• poderia dizer em termos de legis
lação do País como um todo? Que providências o Executivo estaria tomando 
nessa área, uma vez que o problema está profundamente ligado ao da mi
gração interna? E maiS, ainda, aproveitando como última indagação: os jor
nais noticiaram que V. Ex' levou a conhecimen~o qo Governo o problema da 
legislação sobre a posse da terra no Brasil, numa contribuição que, ainda não 
sendo especificamente da slia área, é produto dos seus estudQs e indagações 
corno advogado. Gostaríamos de ter uma informação sobre isso, porque, evi
dentemente, o problema da migração estã profundamente ligado ao Proble
ma da posse terra. 

O SR. MINISTRO (lbrahim Abi-Ackel) ...,... Vou dividir a resposta em 
duas partes. A questão da expansão demográfica brasileira ê uma questão 
fundamental da nossa sobrevivência com-o Nação. Um País de 125 milhões de 
brasileiros que não cabem dentro das cidades que escolheram como meio de 
vida e que crescem à tax.a de 3% ao ano, aumenta na proporção de um UrU
guai por ano. Então, todos os planos referentes à expansão da rede física es~ 
colar, todos os problemas atinentes à construção de moradias populares, todu 

planificação referente a alimentação escolar, a material didático, tudo isso se 
vai defasando com uma tal violência que não che_ga para atender sequer a um 
percentual mínimo das novas exigências. 

Quando, então. colocamos essa expansão demográfica em termos de fu
turos empregos, o susto é ainda maior, porque hoje, em abril de 1980, o Brasil 
tem que gerar um milhão e 500 mil empregos por ano, para atender aos que 
atingem à maioridade e têm necessidade de trabalho, sob pena de termos a re
cessão e o desemprego. E se continuarmos a crescer dentro dessas taxas, é 
muito fácil prever o que dentro de 20 ano_s será o Brasil em termos de menor 
carente e abandonado, em termos de habitação popular, em termos de escolas 
- e com isso quero dizer possibilidades de matrículã - em termos de trans
portes coletivos, de redes de águas e de esgotos e de tudo o mais de que o h o~ 
mem tem necessidade fundamental para sobreviver com um mínimo de digni~ 

'dade. 
Então, quer queira:m;·quer não queiram alguns setores resistentes à idéia, 

o planejamento familiar acabará se impondo à realidade brasileira com um 
togue de sentença irrecorrível; não há como escapar a uma solução desta na~ 
tureza, nem é justo que persista a situação atual, em que a classe média, a 
classe média alta e a· classe alta já já praticain o planejamento familiar, reser
vando para poucos des<;:endentes o acúmul? dos capitais conseguidos e as 
oporturtiâades de fortuna que obtiveram, ao passo que as camadas marginali
zadas da nossa população proliferam desordenadamente, portanto, contri
buindo, já agora com maior êrifase; exatamente nas faixas onde o desemprego 
e a miséria causam a violência e a criminalidade. Evidentemente que para 
darmos um tratamento global à matéria, temos que partir de alguns pontos 
fundamentais, e o eminente Senador Murilo Badaró, Relator Geral da Co~ 
missão, acaba de lembrar a questão da terra. 

Não é tempo e hora para nos determos pormenorizadamente nesta ques
tão. Resumíndo~a, ouso afirmar, e sem receio de contradita, que a legislação 
existente no Brasil a respeito da outorga dos títulos de propriedade rural são 
as mesmas- modernizada a linguagem- dos tempos do Império; ê a posse 
que gera a expectativa do título e é o título que gera a propriedade. 

O tipo de constituiÇão da propriedade plena em áreas agrícolas, o tipo de 
exploração da terra e a relação homem-terra acabaram: por genlr -esses .de
serdado_s que hoje estão na cidade entregues ao crime, ao subemprego ou à 
mendicância. Atacar o problema nas suas bases significa uma reforma estru
tural que espraia por um leque de opções; não ê tarefa do Ministério da Jus
tíç8., -ainda que este tenha a responsabilidade em todas as demais, mas é de 
qualquer forma um estudo que levamos como contribuição a uma tomada de 
consciência do problema. É impossível reduzir a níveis aceitáveis a violência e 
a criminalidade sem o ataque simUltâneo a algumas, pelo menos, de suas cau
sas, jâ que todas escapariam ao defeito natural das coisas hu~an;ls.~Mas, o 
problema da terra deve ser encarado com urgência, para que através de trata
mento adequado nessas relações se possa deter a migração para os centros ur· 
banos. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Ministro, V. Ex•, com brilho 
que todos oós lhe reconhecemos, apresentou a sêrie de assuntos que, certa
mente, será abordada nesta Comissão no decorrer dos nossos trabalhos, e o 
Senador Murilo Badaró, certamente, também, no final dos nossos trabalhos, 
apresentará as sugestões que julgo necessárias para que possamos combater 
as causas da violência._ 

Esta Comissão acredito que também terá uma maior preocupação com 
as causas detenniti.antes da violência, mas eu pessoalmente, que não sou têc
nico no assunto jurídico, tenho uma preocupação muito grande com o hoje, o 
nosso dia-a~dia. 

Quero, inclusive, saber de V. Ex', al~m do problema do policiamento os~ 
tensivo, quais aS providências que estão sendo tomadas no momento para 
que retorne o direito de locomoção dos brasileiros, porque no nosso.Qia-a-dia 
a legislação que nos garante esse díreito está sendo desmentida pelos fatos. 
Todos nós receamos ~air de nossas casas à noite, para aquele passeio que anti
gamente dávamos) porque a violência está na nossa vizinhança. A violên
cia no meu Estado chega às ruas principais da nossa capital; os assaltos são 
feitos naquelas ruas mais movimentadas e, inclusive, durante o dia. Por isso ê 
que estamos apoiando esse trabalho do policiamento ostensivo, que conside
ramos também uma da_s medidas necessárias. 

Mas, gostaríamos de saber, inicialmente, de V. Ex• quais outras medidas 
que estão sendo tomadas para nos garantir esse direito de locomoção. 

O SR. MINISTRO IBRAHIM ABI-ACKEL- Nobre Senador Jutahy 
· Magalhães, o problema da criminalidade e da violéncia tem sido encarado de 
duas maneiras distintas. Há uma conCepÇão algo sonhadora para a solução 
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do problema: é a daqueles que imaginam uma completa reforma de estrutura com a informação de que a reforma do Código de Processo Penal seria neces
no Brasil, feita a longo, longuíssimo prazo, como fator de eliminação de toda sária, premente mesmo, para criar melhores condições de combate à violên
a violência e toda a criminalidade. E toda violência e tOda criminalidade não cia? V. Ex' concordaria com isso? 
seriam jamais extirpadas, porque o crime existe em toda a parte, de formas di
ferentes mas sempre presente como subproduto do homem, e o homem tem 
uma predisposição idêntica para herói, santo e bandido. As condições psico
lógicas comunitárias, ambientais e educacionais ê que determinam não a 
opção, mas obrigam-no a determinado caminho. 

E um pouco difícil conversar sobre o assunto com determinados setores, 
porque sã-o setores idealistas; eles partem da presunção de que o Brasil tem 
que sofrer reformas tão profundas, que dentro de alguns anos ele se transfor
me num novo Éden, um novo Éden sem Eva e sem maçã, senão retorna atra
vés do pecado o delito. E há outra concepção, algo simples, mas prática e ob
jetiva, que, no meu entender, se compõe de suas alternativas: primeiro, a mo
bilização tão rápida quanto possível de todos os contingentes policiais dis
poníveis para o policiamento das ruas e praças, dos logradouros_ públicos; 
quer dizer, fórmulas que permitam retirar o soldado da copa, da casa do ofi
cial, do gabinete do ofic;ial, da secretaria do quartel e o colocar na rua. Isto es
tá sendo feito gradativa mas implacavelmente nos grandes centros urbanos, 
com resultados já disponíveis. Na medida em que se faz o policiamento pre
ventivo~ o policiamento repressivo vai se tornando cada vez menos neces
sário; e outra, é simultaneamente uma solução imedita prática para o proble
ma prisional brasileiro, pois não adianta o policamento preventivo ou o poli
ciamento repressivo, que vai redundar na prisão de alguns, se esta prisão pre
para o homem para o delito ou o sofistica para a prática do delito e, em segui
da, o devolve nas ruas para voltar à delinqüência, à violência, à criminalida
de, ainda com maior poder de ferir a sociedade. No âmbito do Ministério da 
Justiça, estas duas providências estão sendo tomadas. Temos feito um traba
lho constante junto aos comandantes das políciaS militares e secretários de se
gurança pública; nem todos têm sido sensíveis, alguns têm sido convencidos 
ao longo de grande esforço, poucos, raros, têm tomado a peito com entusias
mo a tarefa, como no caso do Rio de Janeiro, o Secretário de Segurança, 
General Edmundo Murgel, mas aos poucos os resultados obtidos estão moti
vando reações favoráveis a esse tipo de policiamento. 

De outra parte, o estabelecimento do conselho de política penitenciária, 
todo ele constituído de homens de pés no chão, têm vivência do problema, 
práticos na administração de estabelecimentos prisionais, com boa formação 
científica, que só têm de sonho o ideal que os anima e de prático a capacidade 
de reagirem instantaneamente sobre os fatos. A partir desse conselho, formu
laremos o código de execuções penais e tentaremos, através de convênios com 
os Estados, a descentralização da prisões, providências que me parece da 
maior importância e urgência para destruirmos pacificamente as quadrilhas 
organizadas dentro dos centros prisionais. 

Essa idéia chegou a ser até impropriamente denominada "federalização 
do sistema penitenciário". Não se trata disso. E cheguei até a provocar críti
cas daqueles que talvez não tenham compreendido bem o noticiârio da im
prensa, ao dizer que estávamos tentando uma centralização de poder através 
dessa federalização. Imaginem o Governo cõln_a_pteocupação de centralizar 
poder através de presos! 

De qualquer modo, será uma ação destinada a retirar, por exemplo, do 
centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, uma das áreas mais densa
mente povoadas do globo, um presídio como da rua Ft:ei Caneca, um amon
toado de milhares de homens, dez mil homens em um edifício, violentando-se 
uns aos outros, drogando-se uns aos outros, estuprando-se uns aos outros; e, 
dentro desse caldo de culturas, se prepara para, ao sair, também vilentar, 
também dragar, também ferir, também matar. 

Essas duas providências são as únicas ao -nOsso alcance, já que as demais 
são de estrutura e dependem da ação comum de todos os. brasileiros. 

O máximo que se pode fazer, com urgência, é- 'l'irióUVã.ção da comunida
de, dos clubes de serviços, das associações beneméritas, de todas essas reuniões 
de homens e mulheres que precisam cessar a estigmatização do preso, 
oferecer-lhe trabalho, oportunidade para que ele não volte a delinqUir, isto é, 
uma tomada de consciência nacional com o problema, que, por ser novo, ain
da não e entronizou na mente nacional e que está sendo enfrentado, como 
disse, desde tão recentemente, que silo dois ou três os documentos existentes a 
respeito da matéria. 

Mas, respondendo objetivamente a colocação de V. Ex~•: primeiro; um 
policiamento ostensivo; até que se esgote toda a possibilidade de fazê-lo; e 
concomitantemente a reforma ou a instituição de um siStema prisional no 
Brasil, que não existe. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Ministro, V. Ex• que foi Relator 
na discussão do Código de Processo Penal, na Câmara, V. Ex• concordaria 

O SR.IBRAHIM ABI-ACKEL- O Código de Processo Penal é o esta
tuto da Justiça criinin3.1, é o mais importante dos diplomas em matéria de 
ciência penal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com relação ao sistema peniten
ciário, qual a opinião do Ministro a respeito da estadualização da legislação 
penal? · 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Eu discordo da estadualização da le
gislação penal, que já se fez no Brasil, até 1939~ não é, nobre Senador Nelson 
Carneiro? Atê 1939, as legislações processuais, tanto--civ'is <J.tiantõ penais eram 
da competência do estado, cada estado -tinha o seu C6digo de Processo, até 
que, em 1940, se deu a unificação das leis processuais através de diplomas fe
derais. 

Acho que a experiência federal tem sido mais propícia à aproximação da 
verdade criminal do que a fragmentação estadual. 

Ao tempo em que as legislações processuais competiam aos Estados, ha
via atê estórias folclóricas; mudava~se a lei para benefiéiar-se até determina
dos cidadãos que não deviam ir pai-a a cadeia; era muito fácil mudar a legis* 
lação processual, porque as Assembléias Legislativas poderiam fazê-lo a 
qualquer instante, e elas eram tão remendadas e re-remendadas ao influxo de 
interesses ocasionais, que acabou .. se impondo a sua federalização. 

O Cód_igo de Processo Penal, data venia de opiniões contrárias, deve ser 
um diploma federal, unificador para todo o País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Outra indagação é se V. Ex• seria 
favorável à criação de tribunais especiais para menores, propostos no rela
tório. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Ah! Sim, não só de tribunais espe
ciais para menores, mas também de tribunais especiais para julgar delito de 
trânsito. Se, no curso da elaboração do Código de Processo Penal for, real
mente, instituído o juizado de instrução, por cuja inclusão na nossa organi
zação judiciária acaba de propugnar o nobre Senador Nelson Carneiro, não 
haverá necessidade do tribunal especializado em trânsito, porque o juizado de 
instrução, distribuindo-se pelos diversos bairros mais populosos dos grandes 
centros, daria tratamento rápido e adequado a todo tipo de delito menos im
portante, quer dizer, de gravame inferior. 

Agora, quanto a de tribunais especializados para menores, é de uma im
portância fundamental. A questão do menor é tão necessariamente especiali
zada quanto as mais necessárias das especializações. Por isso mesmo é que 
discordamos da redução da idade em termos de responsabilidade penal; exa
tamente por ser menor, ere tem que ter um tratamentq mais pedagógico que 
criminológico, mais educativo do que técnico e cientifico no sentido da recu
peração. 

Quanto ao menor, não é adequado falar-se em recuperação, mas em edu
cação~ sou favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Orostes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Ministro, também quero parabeni
zar V. Ex• pela clareza das colocações aqui feitas. Indubitavelmente, a fala de 
V. Ex• se constituiu em uma aula magnífica para todos nós e inaugura de for~ 
ma muito brilhante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito re
querida pelo eminente Presidente, Senador Orestes Quérciá. 

Não desejo propri8.niCnte argüir V. Ex•; seria mais uma colocação, uma 
tentativa de trazer alguns dados. Mas, a fim de economizar o tempo, transfor
marei isto em uma rápida pergunta: V. Ex' mesmo, na sua fala, demonstrou o 
que representam de grave na problemática da violência no País as constantes 
migrações de homens do campo para as cidades e que nelas chegando, não 
trazendo experiência de trabalho, mão de obra qualificada, acabam se trans
formando em urna espécie de peixes fora dágua; e aquelas mãos honradas, 
que antes lavravam a terra. geravam riqueza, alimentavam até com certa dig
nidade a família. quantas vezes passam a ser mãos estendidas para o crime e a 
marginalizaçãO, enquanto assistem às filhas se prostituírem -e os filhos meno
res, pequeninos ainda, a perambularem pelas ruas sem destino. 

V. Ex• falou da quase que inexistência de um sistema penitenciãrio brasi
leiro digno desse nome. E especialmente para tentar resolver em parte o 
problema no que tange às populações carcerárias de origem camponesa, o 
que acharia V. Ex• de se estabelecer, não digo penitenciárias agrícolas, mas 
colónias agrícolas para reeducandos? 

O Brasil é um Pais continente, que dispõe ainda de enormes faixas de ter~ 
r as de propriedade pública; lá colocados, ao mesmo tempo em que esses cida-
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dãos de origem rural teriam a oportunidade de se reeducar, eles estariam sen~ 
do fixados de _novo em suas raízes. 

O que pensa V. Exf. desta colocação? 

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL - O problema se desdobra em dois 
campos de atuação distinta, eminente sCriador; nos delinquentes de origem 
urbana é praticamente impossível despertar o interesse pela agricultura. En~ 
tão, J.á existem no País algumas penitenciárias obtendo resultados sati_sf~
tórios a:travês das oficinas patrocih"ifdas pelo SESC e pelo SENAI; potencJah
dades artesanais e até artísticas, surpreendemente artísticas de grau 
elevado têm-se manifestado nas prisões através desses curso. Também a esco
laridade tem aumentado significativamente nesses bons estabelecimentos pe
nais, infelizmente em pequeno número em nosso País; nós temos pririoneiros 
fazendo até curso superior, porque o seu grau de emendabilidade e o seu bom 
comportamento prisional autorizam perfeitamente a sua saída diãria da pri
são para assistir às aulas e voltar. . 

Os cursos Minervas, produzidos pela radiofonia. têm uma grande acei
tação entre os prisioneiros. E, nas prisões agrícolas existentes em alguns Esta
dos, nestas, a recuperação é mais ráPida em razão da presença da famí~ia do 
condenado. Como hã abundância de espaço e como ele provém do me10 ru
ral, onde a constr~ção da moradia é rustica, ele mesmo a faz com o au~ílio de 
sua mulher e filhos e passa a residir na penitenciãria agrícola, na colôma agrí~ 
cola, resolvendo se o problema sexual, que é torturante nas prisões, e cercado 
daquele carinho, daquela solidariedade necessãria à sua recuperação. 

O problema é que, enquanto a criminalidade era mais de origem sertane
ja do que urbana, a prisão agrícola constituía um remédio de eficácia ime
diata; o individuo saía de sua roça para a roça da prisão, e -a família passava 
para lá: então, a recuperação se processava em termos até harmônicos. Neves 
é um grande exemplo. O problema é que, descurado como foi pela desatenção 
nacional, pelo País. criou-se ãgora uma situação difícil de ser enfrentada, por
que nós temos dezenas de nl,ilhares de indivíduos empedernidos no_ crim_e, 
com entradas e saídas das prisões, seja através de livramentos legais, seja atra
vés de fuga; temos indivíduos condenados a noventa, cem anos de reclusão 
pelo número de reincidências, que não podem ser levados às colônías agríco
las. Primeiro, porque a sua potencialidade criminôgena é simplesmente es
pantosa, e isso não aconselha o seu internamento em colônia agrícola, porque 
esta não tem muros. A colônia agrícOla não é uma prisão fechada, é uma pri
são praticamente aberta, e para efa só podem ser conduzidos os que estiverem 
em um estágio de cumprimento da pena em que os exames criminológiCos te
nham já assentado cientificamente a sua emendab_ilidade, e que também o seu 
bom comportamento induza à certeza de que não fugirã; esses não fogem. 
V. Ex' tem visto que, nos indultos por ocasião do Natal, esses presos de bom com
portamento têm a sua liberdade para passar o Na tal e Ano Novo em ca
sa; são dezenas de milhares que passam as festas natalinas com as familías e 
voltam todos._ Quando um ou dois não regressam, hâ um verdadeiro escânda
lo, a imprensa fala muito, mas são ex.ceções que absolutamente não signifi
cam nada em razão do volume de pessoas que saem e que voltam. 

Agora, eu queria citar, para conhecimento de V. Ex'", uma experiência 
que estã sendo feita no Rio Grande do Sul por um Congressista, o Deputado 
Augusto Trein, que hoje é Secretário do Trabalho c Ação Social do Rio 
Grande do Sul. 

Ele realizou primeiro uma pesquisa na grande Porto Alegre, sobre a de
linqüênciajuvenil, e conseguiu estabelec~r. com aproximada margem de cer
teza, que a grande maioria, cerca de 75% -a 80% dos delinqüentes juvenis pro
vinham de determinados bairros; são os tais conglomerados marginais a que 
me referi. Depois, ele fez o levantamento sócio-econômico das familias de que 
provinham esses rapazes delinqUentes, e chegou à conclusão de que eram to
dos fam"ilias com rendimento entre um e um meio salário-mínimo; e a partir 
daí ·conseguiu, através do_ SESC e do SENA.l e da mo~ilização de algumas en
tidades assistenciais, um sensível aumento no índice de emprego desses rapa
zes. POià bem, os estudos do Rio Grande do Sul, para glória do povo gaúcho, 
já começam a ostentar um certo grau de diminuição da delinqUência juvenil. 

Essas estatísticas devem sempre ser encaradas com um certo ceticismo, 
porque os dados das delegacias nunca são muito exatos. Mas, de qualquer 
maneira, é uma experiência que estã sendo tentada e da qual esperamos obter 
bons exemplos para disseminá-los em outros Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércía)- Nós agradeceríamos aos Srs. 
Congressistas que fossem elaborar perguntas, se pudessem englobar as ques
tões em uma única pergunta. 

Concede a palavra ao Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Ministro, hã dois anos, eu tive oportuni
dade de ser Presidente de uma Comissão no Congresso, da-qual V. Ex• foi Re-

tator. Era sobre aquela matéria que alterava o Código de Processo Penal no 
que tange ao disciplinamento das prisões, a Lei Carcerária. E V. Exf. causou, 
não só a mim, mas a todos os membros, um impressão das mais elevadas, 
pelo trabalho profundo, completo, democrático, examinando ~s sug~stões, as 
emendas, e causou uma impressão em mim. que não o conhecia t:nais de per
to, das mais profundas. E a cOnferência de V. Ex•, hoje, apenas afirmou, em 
grau mais alto, aquela minha primeira impressão. 

Eu gostaria de saber, sendo V. Ex'" o jurista que é, estando com a respon
sabilidade .que está, que medidas tomou o Ministério da Justiça para conter a 
onda, grave, para a imagem interna e externa do Pafs, do Esquadrão da M~r
te e do que se chama hoje Mão Branca? Também, se o Ministério da Jushça 
teria condições de influenciar os outros Ministérios para que incrementasse 
não só a reforma agrária, que é uma questão urgente do País, mas a coloni
zação das terras do oe~te do País, a fim de que se contenha a onda humana 
das migrações rurais que continuam a vir para as cidades, sendo elas causa 
em grau maior, como V. Ex'" mesmo reconhece, do aumento excessivo da. cri
minalidade nesses úitimos anos? E, por último, a sugestão de alguns prefeitos. 
Eles entendem que a crim"inalidade_ nos grandes centros, no setor infantil, se
ria seriamente reduzida se as prefeituras tivessem condições, meios, obrigação 
e ·dever de tratar dos seus próprios menores abandonados. Somente isto. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - A migração não pode ser contida. 
Para contermos a migração, que é um movimento do homem em busca de 
campo melhor para sua vida, teríamos que sufocã-lo com o dispositivo poli~ 
cial, o que contrariaria todos os deveres elementares de respeito à liberdade. 
O que leva o homem a migrar é o desejo de melhorar a vida, e não há como 
obrigã-lo a ficar onde não quer o problema é de natureza sócio--econômica, e 
quero crer que não serã resolvido a curto prazo. 

O problema da criminalidade e da violência, se tem nesses meios, nesses 
conglomerados marginais aos grandes centros, a fontes de recrutamento dos 
seus autores. tem também como causa prepoderante aquilo que poderíamos 
denominar a omissão policial. Há noventa dias, o problema estava posto nos 
seguintes termos: a manutenção da ordem pública> segundo a Constituição 
federal, é da competência-dos Estados; portanto, não cabe ao Governo Fede
ral intervir nessas questões. Embora não intervindo, procuramos coordenar 
planos, procuramos juntar providências, motivar ações para estabelecer aqui
lo que me parecia fundamental, que era o policiamento preventivo. 

Já tive oportunidade de dizer, não sei se com aceitação ao menos parcial, 
que é impossível estabelcer com rigor o verdadeiro índice de violência e crim~
nalidade enquanto não esgotarmos as possibilidades de policiamento. É evi
dente que a falta de policiamento gera a desenvoltura do meliante. O assal
tante que pode durante uma semana, dez dias. um mês, observar uma deter~ 
minada casa, um determinado quarteirão, um determinado bairro sem ser 
molestado por nenhum tipo de policiamento estã sendo incentivado a prati
car o delito. 

As medidas tomadas até agora, que são simples, objetivas e râpidas, isto 
é, colocar o policiamento nas ruas, embora pareça fãcil, não o tem sido. Pela 
concepção policial de que esses organismos devem intervir apenas repressiva
mente; pela concepção até filosófica de que, sendo ao mesmo tempo policiais c 
militares, essas corporações devem se entregar a atividades mais nobres, 
como as atinentes à segurança nacional e não à ordem pública e a segurança 
individual; a ausência de meiOS materiais, como fardamento e até armamen
to; a indisponibilidade de contingentes, dados os imensos claros existentes 
nas polícias militares, cujos ·soldos não estimulam o assentam:nto de pr~ç~s, 
tudo isso se soma para dificultar a ação do Governo no sentido do pohcta
mento ostensivo, De qualquer sorte, ele está sendo feito, vai ser ainda mais di
namizado, ãreas ainda maiores dos centros metropolitanos serão continua~ 
mente ocupadas por contingentes cada vez maiores de policiais ostensivos. Evi
dentemente que quanto ao policiamento também é necessário acentuar que 
nem sempre se faz na medida adequada, nem sempre se faz com o grau de 
educação desejável, mas isto é out_ro problema; o que é importante frisar é 
que há hoje uma tomada de consciência coletiva em torno do problema que 
hã seis meses não havia. Nós assistimos à onda de violência e de crimina1ida~ 
de crescendo e um tanto teoricamente, um tanto romanticamente ficâvamos a 
discutir medidas de longo prazo, que poderiam resolver o problema daqui a 
três ou quatro gerações. Embora essas medidas não devam ser abandonadas, 
embora não se deva perder de vista qualquer medida que ainda a longuíssimo 
prazo venha a aperfeiçoar a convivênCia entre os brasileiros, ~ão é possível, 
neste momento, deixar de concentrar a atenção sobre as medtdas urgentes e 
necessárias como as que acabei de dtar. 

O SR. LEITE CHAVES- V. Ex• é um jurista conhecido no País e um 
homem comprometido com a liberdade. E o crime proveniente da intcrferên-
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cia do Mão Branca, ou do Esquadrão da Morte, é um crime assim, de ordem 
mais violenta? 

O SR. IBRAHIM ABI:ACKEL- O que sei de Mão Branca é só o que 
os jornais publicam; portanto, sei tanto quanto qualquer leitor de jornaL 

Ê a declaração que tenho a fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sena
dor Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Em primeiro lugar, eu também quero felici
tar a S. Ex• o MinistrO pela clareza e por que não dizer até pela sinceridade da 
exposição, onde mostrou a realidade dos fatos e a perspectiva de que daqui 
para diante algo de positivo se procurará fazer no sentido; buscando um 
equacionamento melhor desse tão grave problema. 

Farei, de acordo com a sugestão do Presidente, as três perguntas~ mais 
ou menos coordenadas, para facilitar o trabalho. 

Eu também tenho uma pergunta idêntica à do nobre Líder Leite Chaves, 
e realmente me chama a atenção a resposta dada por V. Ex• com relação à 
Mão Branca. V. Ex• sabe o que nós sabemos, o que se lê nos jOrnais. Mas eu 
perguntaria não apenas com relação à Mão Branca, mas com relação ao cha~ 
mado Esquadrão da Morte: quais são os fatos novos no sentido de se evitar 
que essas coisas aconteçam, no sentido de se preocupar para que essa tenta ti~ 
va de se fazer justiça pela própria mão e essa-ãrbitrariedade e, inuitas vezes, as 
tremendas injustiças quC são praticadas, que é exatamente uma desconformi
dade com a própria justiça, O que está sendo feito, o que se pode fazer, o que 
V. Ex•, que por enquanto apenas sabe pelos jornais, vai procurar fazer no 
sentido de evitar essas coisas? 

O SR. MINISTRO IBRAHIM ABI-ACKEL- Quem assistiu a minha 
eXposição sobre a violência desde o princípio, não pode duvidar da minha 
condenação a qualquer tipo ou manifestação de violência; portanto, a contra~ 
riu sensu, não pode estabelecer, nem tentar estabelecer qualquer aplauso a 
modalidade diversa de violência. · 

Nós temos que 'partir de condicionais para darmos respostas sinceras a 
V. Ex• Afirma-se, ou tem-se como verdade que o Esquadrão da Morte é obra 
de policiais. Então, perguntar~se-ia à autoridade: sendo obra de policiais, 
qual a providência que se deve tomar para punir os- responsáveis? A única 
providência que se poderia tomar seria a imediata abertura de inquérito para, 
através da coleta de provas estabelecidas no Código de Processo Penal, 
chegar-se à prova da materialidade do delito e da autoria do delito. Aí, per
gunto: onde estariam as testemunhas? De que forma estabelecê-las? Como 
agir no sentido de que esses processos não se transformem numa inutilidade 
ou numa farsa? 

Acredito que esses problemas de Esquadrão da Morte ou de Mão Branca 
sejam o subproduto de um subproduto criminal; é exatamente essa violência 
indiscriminada, são esses ambientes criminogêneos; são essas reações violen
tas à violência que vão tomando formas inusitadas, vão tomando formas sur
preendentes, mas no fundo são a manifestação da violência. E, se porventura 
forem praticados por agentes da lei, que deveriam impor a lei pela justiça e 
não pela violência. tanto mais condenáveis são. 

O SR. PEDRO SIMON -Existe nos últimos teriii)Os uma série de aten
tados que se têm repetido no País. O último foi uma bomba de gás lacrimogê
neo lançada na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul; mas. violências 
foram cometidas contra o Arcebispo de Porto Alegre; contra o Bispo de 
Nova lguaçu; contra o jornal A Voz do Povo; contra o jornal O Estado de S. 
Paulo; contra o jornal O Globo; houve o seqUestro de uruguaios em Porto 
Alegre; houve violência na sede da ABI e contra o jurista Sobral Pinto. Nesse 
tipo de atentado, sempre se abre inquérito, sempre se busca responsabilidade, 
e na verdade em nenhum deles se chega a nenhuma conclusão. 

Qual a dificuldade que impede o Governo de, com relação a esse tipo de 
fato, trazer ao conhecimento os seus responsáveis? 

O SR. MINISTRO IBRAHIM ABI-ACKEL- Em primeiro lugar, eu 
não posso apresentar justificativa a V. Ex• quanto ao estado de andamento 
dos inquéritos, porque eles são todos da alçada do policiamento estadual, 
como sabe V. Ex•; as Secretarias de Segurariça responslveis pela abertura dos 
inquéritos e apuração dos delitos são de alçada estadual. Segundo, porque 
nunca os tive em mão; portanto, não posso transmitir a V. Ex• notícias deta
lhadas e verdadeiras dos seus diversos trâmites. Mas a soma de todos os atas 
de violência que V. Ex• citou, por sua vez acrescida de assaltos a bancos e a de 
outros tipos de violências da mesma natureza, dão bem a medida do quanto 
se tem desrespeitado a vida e a propriedade em nosso País. 

A violência, que é- como disse- um subproduto criminal, chegou até 
à violação dos tempos. Não tem o aplauso de ninguém, tem a condenação de 

todos. E, se por imperfeição ou inexistência de meios técnicos mais adequa
dos, alguns ainda não foram definitivamente "apurados, isso, em primeiro lu
gar não significa que haja em qualquer setor, neste País, solidariedade para 
com seus autores; e segundo, pelo menos no que diz respeito "ao Ministério da 
Justiça, posso lhe fazer prova imediata de que, ciente do fat'l, baixo imediata~ 
mente a portaria à Polícia Federal para que diligencie no ser·•ido de apurá-lo. 

O SR. PEDRO SIMON - Essas apurações chegaram a bom ter
mo. V. Ex•, advogado militante que é dos mais brilhantes, sabe como é difícil 
apurar no Brasil e em qualquer País a autoria de um delito que se pratica 
com extrema rapidez; da janela de um automóvel se atira uma bomba e quan
do o primeiro circunstante toma conhecimento auditivo do delito, já o carro 
está distante. 

O SR. MINISTRO (Ibrahim Abi-Ackel)- São fatos mais que lamentã
veis, condenáveis, que não têm compreensão nem aplauso da nossa parte; o 
que tem é repulsa. 

O SR. PEDRO SIMON -Dou solidariedade integral a V. Ex• quando 
se manifesta contrário à diminuição de 18 para 16 anos da punibilidade dos 
menores; acho realmente que seria um absurdo, uma crueldade, nós apenas 
por falta de capacidade de resolver o problema, pura e simplesmente, reduzir
mos a idade para 16 anos. 

Acompanhei e felicito V. Ex• pela felicidade da análise, da preocupação 
com o problema do menor. 

Ê claro que foge da alçada de V. Ex•, porque V. Ex• disse inúmeras vezes, 
e faz questão de repetir, que as soluções devem ser adotadas sempre reconhe~ 
cendo que o problema é social, que o problema é econômico, que o problema 
é a realidade em que eles vivem. 

V. Ex• se referiu, para satisfação nossa, ao Rio Grande do Sul, às medi
das que estão sendo tomadas no Rio Grande do Sul; mas, na verdade, no Rio 
Grande do Sul, o Juiz de Menores fez um levantamento e chegou à conclusão 
de que, em Porto Alegre, cerca de 70% dos roubos são praticados por meno
res de idade. 

Parece~me que esse é praticamente o percentual do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. Fala.-se muito nos trombadinhas, jã até em quadrilhas organiza
das por menores. Um jornal de São Paulo publicava, há poucos dias, a foto
grafia de um menor de 7 anos de idade já considerado um perigoso delinqUen
te. 

Acho que esse problema é tão dramático, o ptoblema é tão difícil, que 
acredito que deveríamos nos aprofundar um pouco mais em cima dele, por~ 
que, na verdade, o problema é fundamentalmente social. A realidade da vida. 
por exemplo, determina que numa cidade como São Paulo o lar não exista 
inais. Para milhões de paulistas o lar se transformou num ponto de encontro,· 
de onde pai e mãe saem de madrugada, ela empregada doméstica, ou sei lá o 
quê, ele operário, voltando em casa às 9, 10 horas ~a noite. Quando eles saem 
a criança está dormindo e quando voltam a criança também está dormindo; 
então, ela é criada ao abandono, criada sem orientação, muitas vezes sem in
clusive o mínimo necessaSrio de alimentação; está aí o caldo mais que favorá
vel a que apareçam esses milhares de menores. Eu vi um programa de televi
são colocando-os como repelentes; e, de certa forma, nós da classe média os 
vemos assim, como pessoas que nos agridem, que levam uma bolsa ou que ti
ram uma jóia. 

Também felicito V. Ex• quando diz que na aplicação da pena deveria se 
ver a análise do indivíduo, a formação e as causas determinantes. Nós esta
mos aqui com um problema que me parece o fn.ais sério, o mais profundo; é 
importante nós verificarmos a situação do apenado, do homem de 30, 40 
anos, que delinqUiu, estudarmos a possibilidade de sua reintegração na socie
dade. Nós estamos vendo milhões de menores que estão preparados ou para 
seguir um caminho de paz, um caminho de colaboração na construção da ri
queza social, ou um caminho de miserabilidade, de criminalidade, que, se não 
for encontrada uma fórmula, nem toda a polícia organizada, nem botando a 
Polícia Militar e o próprio Exército nas ruas, eles terão condições de contro
lar esses milhões de menores que estão ai e que na verdade não apresentam 
outra perspectiva senão esse caminho, pela toda e total falta de possibilidade 
de outro rumo. 

Alguém, em Porto Alegre, analisou que nós nos damos ao luxo de teres
colas que apenas se preocupam com os problemas durante 4 horas por dia, 
tentando educar essas crianças, mas que essas escolas deveriam e poderiam 
tentar se transformar em órgãos sociais e comunitários, onde as professoras 
seriam professoras e assiste-ntes sociais e onde esses menores teriam oportuni
dade de discernimento e de tempo, que ao invés de estarem perambulando pe
las ruas eles teriam condições de estar se preparando para uma ocupação so
cial. 
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.Perdoe_m_~we, mas é que acho um problema tão grave, tão sério, na mi
nha opinião dos mais sérios deste País, que acredito que ao lado da consta
tação algo se deveria imaginar em torno do seu futuro. 

Apenas a última pergunta, dentrO, de certa forma, da mesma pergunta. 
V. Ex' falou em planejamento familiar e afirmou que é algo absolutamente 
certo, do qual não podemos fugir, porque este é um País cuja população au
menta o equivalente a um Uruguai por ano; e as nossas preocupações, com 
relação a este problema, é de uma responsabilidade à qual não podemos fu
gir. Não há dúvida de que nesse debate o ponto mais atuante é o chamado 
planejamento familiar. Mas, acredito que a análise em cima deste tema, nós, 
congressistas____: e V. Ext, além de brilhante Ministro, é congressista- temos 
que fazê-la com uma profundidade real e não apenas nos colocando na po
sição de classe média. Nós podemos ter os nossos filhos, V. Ex• disse muíto 
bem; podemos planejar se queremos três, podemos planejar se queremos 
mais, enquanto que o:s outros estão IibCrados de terem tantos filhos quantos 
desejarem. Mas, também determinar-uma paternidade responsável, ainda que. 
se faça no sentido de não forçar, mas apenãs orientar,-apenas educar, para 
que a mulher aceite ou não, caso queira, mas de certa forma induzindo, no 
sentido de que marcharíamos para uma sociedade çl.e que quem tem dinheiro 
possa ter filho e de quem não tem dinheiro não possa, imaginando que com 
esse planejamento familiar vamos resolver o problema da sociedade brasilei
ra, a nível de que daqui a vinte anos, daqui a trinta anos, daqui a uma geração 
o pobre não tendo filho estará resolvido o problema social deste País, parece
me algo um pouco empírico, um Pouco fora da realidade. 

O SR. MINISTRO (lbrahim Abi-Ackel) - Para que eu não perca a 
oportunidade, planejar a família não quer Oizer condenar a mulher pobre à 
esterilidade, 

O SR. PEDRO SIMON- Foi exatamente o que eu disse. Mas, embora 
não se faça essa condenação, se está induzindo para que isso aconteça, orien
tando e oferecendo meios para que isso aconteça. 

Agora, eu vejo, com relação ao planejamento familiar- ele está sendO~ 
parece-me, posto em prãticã. na grande Porto Alegre - eu vejo um debate 
muito grande em cima disso; eu vejo a Associação Médica do Rio de Janeiro 
combatendo os métodos empregados pela "BEMF AM, dizendo que eles são 
altamentes condenáveis à saúde da mulher. Então, se nota que se está ofere
cendo pílulas gratuitamente, se está permitindo o uso do Diu e não há, e ai é 
que perguntaria, não há, por parte do Governo, uma análise, um estudo de 
como será feitO, os métodos empregados, os prejuízos que podem causar à 
mulher, as fórmuJas a serem feitas? E eu vejo, nã~ apenas a BEMFAM, mas 
vejo lá na Amazônia entidades estrangeiras, a título de serem entidades filan
trópicas, estarem utilizando, a seu bel prazer, este tipo de esterilização.lnclu
sive, até por questão de segurança, não me parece que seria o caso de nos 
preocuparmos com a povoação da Amazônia, pois lá há falta de gente e não 
excesso. 

Então, acho que no problema do planejamento ramltlar deveria haver, 
por parte do Governo, do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, 
do Ministério da Saúde. órgãos que estabelecessem uma comissão de alto 
nível que traçasse uma política e que debatesse com a sociedade; que dissesse 
esta é a política. estes são os métodos, estas são as conseqüências. Isso por
que a coisa estâ sendo feita vaga, com a BEM F AM usando seus métodos, lá 
em Porto Alegre outros órgãos usando seus métodos; órgãos oficiais, como a 
Associação Médica do Rio de Janeiro, dizendo que esses métodos são alta
mente perniciosos para a saúde da mulher, e não há palavra oficial do Gover
no, com relação ao que se deve fazer. Pelo contrário, eu vi em termos a deci
são do Governo brasileiro, numa conferência internacional, dizendo, inclusi
ve, que ele era contrário à adoção de controle da natalidade, que ele defendia 
a expansão da população brasileira de forma normaL 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- O eminente Senador Pedro Simon, 
que me honra com a sua inquirição, multiplicou o assunto e fê-lo desbordar 
por amplas veredas, que eu não teria tempo nem memória para registrá-las 
todas. Contudo, desejo dar a V. Ex• duas explicações. 

O que disse foi que, crescendo a população brasileira no ritmo em que 
vem crescendo, acho eu, numa conclusão de natureza inteiramente pessoal1 

que inevitavelmente, no futuro, ter-se-á que caminhar para uma solução que 
seria o planejamento famílíar. Esta é uma conclusão de ordem pessoal, que 
deixo ao exame de uma Casa que se distingue, exatamente, por ser a Casa dos 
grandes debates nacionais. 

Em segundo lugar~ quanto à questão dos menores delinqUentes, confesso 
a V. Ex• minha perplexidade diante das estatísticas. V. Ex' acaba de afinriar 
que um estudo feito pelo Juizado de Menores de Porto Alegre concluiu que 
70% dos ates delitivos na grande capital são de responsabilidade dos menores 

delinqUentes. Mas, acho que há uma distinção a fazer. É preciso· distingUir en
tre os ates delltivos. 

Em São Paulo, por exemplo, o Juizado de Menores chegou à conclusão 
de que os assassinatos premeditados, roubos e crimes de natureza sexual têm 
a parçtidpação de menores delinqUentes na ordem de 7 .I%, porque o delito 
comumente praticado pelo menor delinqUente é o do furto, quer dizer, apro
priação sem violência. Acredito que essa seja a situação de Porto Alegre. En
tào, coloquei a questão de uma futura e possível política de planejamento fá~ 
miliar, por quê? Porque o úniCo índiçe que temos é o da Comissão Parlamen
tar de InqÚérito da Câmara dos Deputados, que nos indica a existência de 25 
mílhões de menores carentes ou abandonados e menores delinqUentes. 

Ora, se continuarmos a crescer na proporção que se tem verificado ulti
mamente, a 3% ao ano, dentro de 10 anos teríamoS cerca de mais 3 milhões de 
menores carentes ou abandonados e delinqUentes. 

Uma política de aproveitamento do menor carente ou abandonado terá 
que envolver toda a sociedade brasileira através de todos os seus segmentos. 
Acredito que governo algum seria capaz de uma empreitada solitária neste 
campo com êxitos totais. 

As causas são as que estamos cansados de apontar, todos os que se 
debruçam sobre a matéria, desde os mais riotâveis aos menos importantes. 
São problemas estruturais da sOciedade brasileira, causas econômicas, causas 
sociais, que resultam num elenco de motivações. 

Tive oportunidade de pinçar, nos estudos Jeitos a respeito, as causas que 
pelo menos encontram unanimidade. Primeiro, o abandono moral e material. 
Condições precárfas de saúde e comproinetimento da estrutura emocional. 
Escolaridade nula ou incompleta. Permanência excessiva nas ruas, em am
bientes nefastos e prejudiciais. Falta de qualificação profissional. Exercício de 
atividades marginais e ~nti-sociais. 

Essas seis caus·as, com terminologia diferente e ordem de prioridade às 
vezes até invertida, estão sempre presentes nos estudos referentes aos delitOs, 
à marginalização do menor. :É um problema de magnitude, posto em tons 
dramáticos para tlü"Ssa geração, e o fato de o Senado da República estar agora 
se debruçando sobre ele con~titui um sinal alentador. 

Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Adroaldo Campos. 

O SR. ADROALDO CAMPOS- Sr. Ministro, V. Ex•, na sua brilhante 
palestra, deu destaque ao migrante e à falta de terra Para o homem do campo 
como fatores geradores da violência. No momento, tenho mais a fazer uma 
sugestão a V. Ex• do que pr_opriamente uma pergunta, mesmo porque a finali
dade desta CPI, ao seu final, será, corno colaboração do Congresso Nacional, 
apresentar sugestões ao Sr. Ministro. 

Em decorrência dessa migração, como V. Ex" bem definiu, nós temos es~ 
ses conglomerados marginais, ou seja, as favelas. 

Para justificar a minha sugestão, a aposentadoria do trabalhador rural 
não acabou com a miséria. Refiro-me principalmente à minha área, o Nor
deste. No entretanto, acaboU com 95% da mendicânCia naqUela região. 

A sugestão que tenho a fazer a V: Ex• seria no sentido da unificação ·do 
salário mínimo, não a longo prazo, mas de logo, porque, no meu entender, 
com a unificação do salário mínimo evitaríamos grande parte desta mígraÇão 
do Norte-Nordeste para o grande centro, fixando o homem na região. Hoje 
essa migração é feita mais em busca de um trabalho melhor remunerado do 
que propriamente por problemas climáticos. Este, em parte, já foi resolvido 
por Governos no Nord.este. A migração se faz no momento mais à busca de 
um trabalho melhor remunerado. 

Poderá alguém dizer que, com a unificação do saJário mínimo de logo al
gumas empresas, principalmente no Norte-Nordeste,teriam que fechar as suas 
portas. No entanto, entendo que ~eria um accessório algumas empresas vi
rem a fechar; poderia, inclusive, haver algum desemprego, mas no todo seria 
atend_i~a_ a fixação do homem na sua região, com a unificação do salário 
mínimo, que dar]a melhores condições de vida para os habitantes dessa re~ 
gião. E como exemplo~ já palpável, quejã se sente no Nordeste, dou a ques
tão da aposentadoria do trabalhador rural. que não acabou com a misérià, 
mas 95% da mendicância do Norte~ Nordeste tiramos da rua. ~um dinheiro 
que ficou circulando na região e com esse mínimo que recebem se evitou esse 
deslocamento. No meu entender, o salário mínimo, como o nome já está di
zendo, com esta unificação, será um mínimo da sobrevivência deles na nossa 
região, evitando serem presa fácil, como bem lembrou o nobre Senador aqui 
por Goiás, em chegando nos grandes centros. É como uma sugestão, mais do 
que propriamente como uma pergunta. 

O SR. MINISTRO IBRAHIM ABI-ACKEL- Sugestão que agradeço 
e que tem uma grande oportunidade. Felizmente, as nossas declarações serão 
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todas reduzidas a termo, e quando receber o documento respectivo não tenha 
dúvida de que a sugestão de V. Ex• será encaminhada a debate e decisão no 
órgão próprio do Governo. 

Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
'Deputado António Zacharias. 

O SR. ANTONIO ZACHARIAS - Sr. Ministro, para mim é uma satis
fação de público cumprimentar V. Ex• e manífestar que, pelo menos em meu 
entendimento, o Ministério da Justiça, tendo V. Ex• à frente, já demonstrou 
capacidade e segurança para nossa Nação. Quem assistiu à explanação de V. 
Ex• tem o domínio da situação no País. Portanto, hâ urna tranqUilidade em 
todos nós. 

Eu tenho para mim que a sua visão foi longa, foi realmente aquilo que 
podemos chamar de uma visão divina, quando alertou para a ·necessidade de 
os policiais não ficarem nos quarteis e irem à rua, cumprindo uma miSsão de
proteger a sociedade. 

Acredito, no entanto, que ainda há necessidade de ampliar mais essa sua 
sugestão. Eu percebi, em São Paulo, que realmente aumentou o policiamento. 
Foi, sem dúvida alguma, o Governador Paulo Salim Maluf quem acedeu a 
sua solicitação, numa hora tão oportuna. Mas, hã necessidade de ampliar 
essa manifestação da policia. Mas, hã também uffia forma de tirar de circu
lação das ruas o menor. 

Eu sugeriria que se ampliassem as ãreas de lazer; que se dessem con~ 
dições para serem utilizados, porque jã existem, tantos ginásios de esportes 
que só funcionam aos sábados ou aos domingos e ficam permanentemente 
fCchados, não dando oportunidade de acesso à juventude. 

Outro fato que poderíamos levar em consideração ê que a televisão po
deria muito bem diariamente conversar com os deliqüentes, dando-lhes in
centivos para que eles percebessem que o crime não compensa. Após um fil
me daqueles que sabemos que não são recomendados, seria bem necessária 
uma crítica, mostrando a outra parte, no sentido de educar a juventude. Nós 
sabemos que os nossos sensos captam e depois levam para o subconsciente a 
imagem e a menSagem que lhe foram dirigidas, e nessa hora é preciso desfazer 
aquela mensagem de violência que a televisão realmente leva ao lar. 

Para encerrar, queria levar ao conhecimento de V. Ex• que já estou fa
zendo um projeto no sentido de eliminar a famosa prisão albergue. Sou tam
bém advogado e notei que geralmente delinqUentes existem na casa dos alber
gados; hã prostituição, ali no lar; há joVens que são realmente perdidas na so
ciedade. Eu tenho para mim que aquele que pode ser albergado, com direito 
de sair à rua para trabalhar, é considerado pela própria lei não com intensa 
periculosidade. Eu sugeria que a pura e simples extinção da prisão albergue 
fosse transformada na prisão domiciliar. Seria, então, como disse V. Ex•, 
uma oportunidade de diminuir as cadeias onde aqueles cubículos, como em 
Presidente Prudente conheço, abrigam cerca de 20 detentos num espaço de 6 
por 7 metros. Ora, se o albergado pode durante o dia trabalhar e depois cor
rer à prisão, como se fosse um castigo, seriá inuito mais lógico que ele desse 
assistência e~ seu lar, evitando, quem sabe, outros delingUentes e dando aque
la necessária colaboração para manter o seu lar em paz. Eu felicito-me por 
poder participar desta reunião e cumprimentar V. Ex• Estou feliz de ver que 
está em boas mãos o Ministério da Justiça. 

O SR. IBRAHIM AB!-ACKEL -Agradeço ao nobre Deputado Antô
nio Zacharias a gentileza de suas palavras e quero felicitã-lo pela colocação 

que fdz e que-eornpleta a sugestão do nobre' colega que anteriormente me in
quiriU. 

Evidentemente que as inedidas de contenção do êxodo rural, através da 
melhoria das condições nas zonas rurais do País, têm que·ser complementa
das com a humanização da vida na cidade. É um erro supor que seja possível 
um refluxo de populações marginais para os seus ceritros de origens. Uma vez 
integradas nos centros urbanos, ainda que em condições de vida precaríssi
mas, elas se tornam vítimas da cultura que ali receberam. 

Hã um autor, hoje pouco citado, Oswaldo Spengler, que, falando sobre a 
decadência do ocidente nos longes da década de 20, jã enfrentava, com uma 
aguda percepção do futuro, esses problemas de ~esenraizamento das popu
lações rurais, a súbita urbaniZação do homem do campo com todas as conse
qUências impostas a essas populações desarraigadas por processos, rápidos de 
industrialização e urbanização. Nós poderíamos reduzir essas quase quatro 
horas de debate, afirmando que todos esses problemas que estamos vivendo, 
de violência, de criminalidade, de infância abandonada, carente e delinqíien

-te, tudo isso decorre do processo de modernização e urbanização extrema
mente rãpidas por que passou o nosso País nos últimos anos. São uma espécie 
de seqüela, uma espécie de conseqüência que a própria urbanização e a pró
pria industrialização, se bem conduzidas, serão capazes de resolver. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Amanhã, a CPI farã uma 
reunião às lO horas para elaboração do seu roteiro final, e, em razão disso, 
não teremos a anunciada presença do Ministro Murilo Macedo. Dia 15, tere
mos a presença do Ministro Jair Soares e dia 17 virá o Ministro Murilo Mace
do. 

Gostaria de ceder a palavra para que o Ministro pudesse fazer as últimas 
considerações. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Sr. Presidente da Comissão, ilustre 
Senador Orestes Quércia; Sr. Relator-Geral, ilustre Senador Murilo Badaró, 

Agradeço a V. Ex9s a oportunidade que me deram de abrir, no Senado 
da República, ·as grandes debates que prosseguirão, decerto, com maior bri
lho e profundidade, através dos expositores que se me seguirão, a respeito do 
problema crucial da civilização brasileira, que é o da inadequação do jovem e 
do homem ao tipo de sociedade que construímos em nosso País. 

E~tas horas todas nos permitiram abordar, apenas circunstancialmente, 
os aspeCtos mais importantes do problema. Sej·.qU.e outros aspectos, outros 
ângulos, outras colocações de muito maior importância se seguirão a estas. 

Porém felicito-me pela oportunidade de tê-lo feito diante de uma Casa 
que jamais traiu os seus compromissos para com a Federação e o País. Com
posta, agora como sempre, desde os longes da Independência, de expressões 
as mais autênticas das diversas camadas sociais brasileiras, e que, possuindo 
como pos~ui das melhores çabeças e das melhoreS formações humanísticas de 
nossa sociedade, poderá oferecer-nos sugestões valiosíssimas, exemplos a se
rem imediatamente seguidos, proposições que se transformem imediatamente 
em projeto de lei. Em suma, uma colaboração que se fazia necessária para a 
adequada, rápida e consciente abordagem do proble'ina. 

Agradeço a todos que me honni.ram com as suas inquirições, perguntas e 
elogiosas referências, que sei, ditadas pela gentileza de cada um e pelo sentido 
de coleguismo que a todos nos anima. Muito obrigado a V. Ex•s. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércía) - Está encerrada a reunião. 

(Levantã-se a reUniãO às 13 horas e 15 minutos.) 
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Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camorgo 
2. Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. J,derbal Jurema 
4. Alberto Sil.va 



3548 Sâbado 9. 

1. Evandro Carreira 1. Orestes Quórcia 
2. Humberto Lucena 2. Evelásio Vieira 
3. Lózaro Barbozo 

Assistente: Leila Ltivos Ferro Co:oto - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9130 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(J membro5) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenl&: Ben~tdito Ferreira 
Vke-Presidente: VIcente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~o II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos P6rto 
2. Vicente Vuolo 2. lomonto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affunso Comargo 

1. Evondro Carreira 1. Leito Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Oreste5 Qué:rcia 

Assistente: leila Leivas Forro Costa - Ramal 497 
Rl!luniõe:o: Terç.as·fl!liras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" -Anexo li-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E OE 
INQU~R\TO 

Comissões Temporório:o 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - Têrreo 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Tomporórias para Projetas do Congnn~ Nado
na! 
2) Comissões Temporórias poro ApreciaçOo do Votos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentória {art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de ComisWes: Haroldo Pereira Fernandes -
Ramal 67 4; Cleide Maria 8. F. Cru~ - Ramal 598; Mauro Lo
pes de Sá -Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. - RUY BARBOSA 
lEI LA C.F. 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
GUILHERME 

Ramal- 621 Ramal- 623 
10,00 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

RUY BARBOSA 
C.A.R. GUILHERME C.S.P.C. 

Ramal- 621 
lEOA 

Ramal- 623 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. 
ANEXO "B" 

SÉRGIO 
RUY BARBOSA 

Ramal- 484 
Q9,3o C.S.N. CARLOS 10,00 

Ramal- 621 
C.D.F. 

RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 623 RUY BARBOSA 
10,00 10,30 c.s. L~ DA 

ANEXO "B" 
Ramal- 621 

C. A. 
Ramal 484 

SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 
11,00 C.L.S. lEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 623 

FRANCISCO 10,30 C.E. 
Ramal 442 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal- 623 THEREZA 

C.R.E. 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO 
Ramal- 621 

1 ],00 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 

-
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 109• SESSÃO, EM 11 DE AGOSTO DE 1980 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- IV Congresso Brasileiro da 
Educação Pré-Escolar, realizado em Brasilia. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Veto presidencial aposto ao 
projeto de lei que disciplina a atuação do capital estrangeiro no setor do 
transporte rodoviãrio de carga. 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Programa nuclear brasileiro. 

SENADOR ALBERTO LA VI NAS- Aspectos das relações Brasil
Argentina. 

SENADOR ALOYSIO CHAVES- .Liberação de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

1.2.2- Requerimento 

- N9 316/80, de autoria do Sr. Senador Arnon de Mello, solicitando 
prorrogação de licença para tratamento de saúde. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n• 59/80, que autoriza a Prefeitura MuniciDal 
de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecen
tos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavoS) 6 montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n• 60/80, que autoriza a~ Prefeitura Municipal 
de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seis
centos e setenta e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 61/80~ que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ponta Grossa (PR) a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cin
qUenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e nove cruzei
ros e setenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Res.olução n9 62/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros 
e oitenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 63/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Largo (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e 

quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 64/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu (SC) a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 65/80, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e 
vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e 
seis cruzeiros e oitenta e dois centavos) o mçntante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 66/80, que autoriza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a realizar operação de emprêstimo externo, no valor 
deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n• 67/80, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de 
USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), 
para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Pro
dutores Rurais. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 178/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da .. declaração de 
Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Requerimento n9 185/80, de autoria do Sr. Senador Raimundo Pa
rente, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado n9 370/79, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 19; 670, ca
put; e 674, e seu parãgrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943- e dâ outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 36/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do 
INPS, ao empregado doméstico, modificando a Lei n• 6.376, de 19 de ou
tubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determina outras providên
cias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 17/80 (n• 250/79, na Casa de origem), 
que não pemHte dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de 
capacetes de segurança, introduzindo alteração no art. 88 do Código Na
cional de Trânsito, Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966. DisaJssão 
sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 315/80, 
de adiamento da discussão. 
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HENRIQUE SANT/LLO- Telegrama de parlamenta
res brasileiros, dirigido à ONU, de conde_pação do recente golpe militar 
ocorrido na Bolívia. 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Defesa do entendimento entre 
todos os segmentos da sociedade" braSileira, com a finalidade de fixar prio
ridade reais capazes de solucionar os problemas que afligem o desenvolvi
mento do País. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Comentários sobre os resulta
dos das olimpíadas de Moscou. 

SENADOR LEITE CHAVES- Considerações sobre noticiário vei
culado pela Imprensa, a respeito de possível imigração de japoneses para o 
Brasil. 

SENADOR JAISON BARRETO- Posição do PMDB, do Estado 
de Santa Catarina,·em face do endivid:;tmcnto·daquele Estado. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Concessão do 13• salário ao 
funcionalismo federal. 

1.5 ~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Gabriel Hermes, pronunciado na sessão de 8~8-80. 
-Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 8-8-80. 

3- RETIFICAÇÔES 

Ata da 95• Sessão, realizada em 20-6-80~ 
Ata da 96• Sessão, realizada em 23-6-80. 

4-ATAS DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6 -LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-
RES . 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 96• SESSÃO, 
REALIZADA EM 23-6-80 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumârio, feita no DCN - S~ão II - de 
24-6~~0, na página 2980, 1• coluna, na parte referente ao item 1.2.4 
- Requerimentos, 

Onde se lê: 
- N? 247 f80t de autoria do Sr. Senador Luiz Viana, ... 

Leia-se: 
- N• 247/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptis-

ta,. .. 

ATA DA 109~ SESSÃO, EM 11 DE AGOSTO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDÍ.NCIA DOS SRS. NILO COELHO, LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Cha
ves - Gabriel Hermes - Alexandre Costa - Alberto Silva - Bernardino 
Viana- Helvídio Nunes - Almir Pinto - Mauro Befievides- Humberto 
Lucena - Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Íoão Lúcio - Luiz Cavalcan
te- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto,.... Jutahy Maga
lhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla- Alberto La
vinas- Itamar Franco..;.... Murilo Badar6 - Tanctedo Neves - }:lenrique 
Santillo - Benedito Canelas - V aldon Varjão - Mendes Canale- Affonso 
Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 36_ Srs. Senadores. Havendo nümero regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Sr.--Senado-r--Loutival_Baptista,._ 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O atendimento das necessidades básicas de 24 milhões de crianças caren
tes do Brasil, na faixa etãria de zero a seis anos de idade, foi o magno tema 
que monopolizou as atenções e o interesse prioritârio do IV Congresso Brasi
leiro de Educação Pré-escolar, realizado em Brasllia de 6 a 11 de julho de 
1980. 

Promovido pela Organização Mundial para a Educação Pré-escolar (0-
MEP), com o integral apoio das _!lutoridades brasileiras engajadas no setor, 
esse Congresso reuniu cerca de 1.500 profissionais das ãreas de educação, 
saúde, nutrição e assistência social de todo o País, visando a promover a inte
gração de esforços no atendimento ao pré-escolar, divulgar novas metodolo
gias e técnicas de assistência aos menores até sete anos de idade e o intercâm
bio de experiência nesse campo de vital importância para a Nação. 

O Presidente João Baptista de Figueiredo, o Governador do Distrito Fe
deral, Aimée Lamaison, o Ministro-Chef~ da Secretaria de Comunicação So
cial, Said Farhat, a Professora Zilma Gomes Parente de Barros, Conselheira 
do Conselho Federal de Educação, que representou o Ministro da Educação 
e Cultura, Professor Eduardo Portella, a Secretária de Educação e Cultura do 

Distrito Federal, a Professora Eurides Brito, p"restigiaram o IV Congresso 
Brasilei-r_q_ d~ Educação Pré~ Esco~ar e tiveram oportunidade de ouvir a expo~ 
sição do Professor Vital Didonet, Presidente da Organização Mundial para a 
Educação Pré-Escolar (OMEP). 

No decorrer de seu l_ongo pronunciamento, -o Professor Vital Didonet 
advertiu as autoridades brasileiras para a urgente necessidade de se tornar 
prioritârio o atendimento dos pré-escolares, uma vez que eles já constituem 
mais de 20% da população nacional. 

Na opinião do Presidente da OMEP, a carência alimentar e de condições 
adequadas pode comprometer, irremcdiavelinente, o crescimento fisico e in
telectual da grande população infantil brasileira. use _o Governo não desen
volver programas de assistência ao pré--escolar e à sua família, em todos os 
níveis. a situação se agravarã porque, hoje, temos três milhões de nascimentos 
por ano no País, dos quais dois milhões nas camadas de mais baixa renda". 

O problema da liberação de recursos para promover o atendimento ne
cessário às crianças de zero a seis anos é de decisão politica". uo resultado é 
que hoje, apenas 3% das crianças em idade prê-escolar, ou seia. 700 mil 
crianças são assistidas, Desvendar c of~ s~g~t~ __ paz:a_~~~ ~m-a~~ 
torção é objetivo maior do Congresso. As -PêSsimas CondiÇões habítãciOifais- e 
de alimentação em que vivem 24 milhões de crianças privam esses menores 
dos estímulos necessãrios ao desenvolvimento mental. Isso quando sabemos 
que 50% do cérebro de um adulto se forma nos primeiros quatro anos da sua 
exist~ncia". uAo~ sete anos,- acentua o Professor Vital Didonet- a inteli
gência já estã formada e a criança já viveu suas experiências mais marcantes". 
Até os. sete anos as estruturas lingUísticas da criança estarão também forma
das - afirmou o Presidente da OMEP - sendo que as que nasceram em 
familias abastadas terão códigos mais ricos, enquanto que as mais pobres, fa~ 
larão, em termos lineares e descritivos. As mais carentes terão ainda dificul
dades para o relacionamento com os professores, nOrmalmente originârios 
das camadas médias, dominando um outro código lingüistico. Contudo, o 
mais grave é o problema da fome". A fome marca e é injusta. Estamos vivenw 
do, a cada dia, um sistema mais concentrador de renda e uma sociedade dia a 
dia mais desigual. Ê preciso um esforço integrado dos poderes públicos para 
que essas crianças recebam educação, saúde, alimentação e promoção de suas 
famfiías. Além disso, concluiu o Presiderite da OMEP- o crescente aumento 
da marginalidade no País é conseqUência direta das péssimas condições de 
vida que a maioria das crianças brasileiras enfrentam na primeira infância 
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Sabemos que, hoje, as mulheres são chamadas ao trabalho e que a maioria 
das famílias não tem renda suficiente para subsistência. Se assistirmos às 
famflias, poderemos encontrar mais perspectivas de minimizar o problema, 
da criminalidade do menor''. 

Senhor Presidente, não preciso alongar-me em considerações sobre o as
sunto, nem prosseguir transcrevendo tópicos da exposição do Presidente da 
OMEP. 

O Congresso Nacional, em 1976, realizou, através da Comissão Parla
mentar de Inquérito incumbida de estudar os problemas das crianças e meno
res carentes do Brasil, na Câmara dos Deputados, as mais amplas, sérias c 
profundas investigações que qualquer país civilizado e desenv'olvido podem 
realizar sobre esse imenso espectro de problemas. 

O seu relatório conclusivo, titulado ''A Realidade Brasileira do Menor", é 
hoje um documento clássico, insuperãvel, pela sua densidade têcnica, origi- · 
nalidade expositiva, concisão e clareza, apresentando, inclusive, nos termos 
da sua Recomendação-Sfntese projetes concretOS paTa solução definitiva da
queles problemas, no contexto de uma arrojada concepção sistêmica. 

Uma das principais conclusões da CPI do Menor- o Projeto Dom Bas
co - vem sendo objeto de várias proposições legislativas, tanto na Câmara 
dos Deputados, como no Senado Federal. 

Eu mesmo tive a satisfação de apresentar o Projeto de Lei n9 278/79, em 
que requeria urgência para as soluções reclamadas pelo País no concernente 
aos problemas da infância e da juventude cÍesassistida de nossa terra. 

O que se deve acentuar, a esse respeito é que o Poder Legislativo vem 
cumprindo com o seu dever, alertando as autoridades para as providências 
que devem ser tomadas, além de sugerir ou propor, quando oportuno, deci
sões de envergadura, à altura dos desafios a serem enfrentados. 

J;ncerrando estas ligeiras considerações à margem do IV Congresso Bra
sileiro de Educação Pré-Escolar, solicito seja incorporado ao meu pronuncia
mento o artigo da Professora Eurides Brito da Silva, Secretâria de Educação e 
Cultura do Governo do Distrito Federal, sobre a "Educação dos Primeiros 
Anos", publicado no Jornal de Brasz1ia, de 15 de julho último, pela objetívi
dade e realismo dos conceitos emitidos. 

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

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

Educação dos primeiros anos 

Eurides Brito da Silva 
Durante o IV Congresso Brasileiro da Educação Pré-Escólar, realizadc 

na semana passada em BrasOia, os participantes tiveram oportunidade de tro
car experiências a respeito da educação da criança em seus primeiros anos dt 
vida, antes, pois, de sua entrada na escola regular obrigatória. 

Os debates travados, bem como os. relatos sobre a vivência de cada um 
sobre o problema, mostraram um consenso em alguns pontos bâsicos. 

Assim, a educação pré-escolar, ministrada no lar ou na escola, tem seus 
objetivos próprios, que não podem ser confundidos com os do ensino regular 
de 19 grau. A pré-escola não tem como finalidade alfabetizar, mas propiciar 
às crianças, antes de sua entrada na escola compulsória regular, atividades 
9ue a preparem para enfr_entar, da melhor forma possível, as aprendizagens 
· . .subseq-Uentes, que devem ter início na l•·série e se prolongam por todo o ]9 

&':'lU. 
De igual modo, os objetivos da educação pré-escolar não são atingidos 

apenas em escolas maternais ou jardins de infâQcia. Há abundância de estu
dos interdisciplinares, nacionais e estrangeiros, mostrando que tais obje.tivos 
podem ser alcançados em diferentes ambientes. Nesse sentido, vêm sendo de
senvolvidas com grande êxito diversas experiências que utilizam espaços e 
instalações ociosos, aumentam a relação educador-criança, introduz o esque
ma de monitorias, bem como o uso de material de sucata nos trabalhos das 
crianças. 

Os que reagem negativamente a essas experiências não se baseiam em ne
nhum fundamento científico, como também demonstram não conhecer os 
objetivos da educação pré-escolar; confundem-na com ensino prE:-escolar. 
Nessa fase de vida, a criança necessita, principalmente, de carinho, para 
assegurar-lhe o equilíbrio emocional; elimentação adequada para garantia do 
desenvolvimento integral; exercícios diferenciados para ajudá-la a "crescer" 
no campo da socialização, da coordenação psicomotora etc. 

Há urgência na oferta de recursos para pais, de vez que, mais importante 
que o nível sócio-econômico é"o nível de preparo dos mesmos paia assumir a 
orientação dos filhos. O, carinho de que a criança necessita para se C1esenvot .. 
ver harmoniosamente, por exemplo, independente do "status.. sócio
econômico dos pais ou das pessoas que a rodeiam. Um bom programa de 
educacão pré-escolar deve preocupar-se com suprir as cate:ncias culturais das 

crianças, com sua alimentação, com a melhoria do ambiente que as circunda. 
As pessoas que, sem nenhum embasameniO científico, reagem aos proje

tes de educação pré-escolar fora dos modelos convencionais das escolas ma
ternais e dos jardins de infância estão prestando um desserviço à criança. Ne
nhuma instituição pública ou privada se deve deixar impressionar por essas 
reações. Nosso compromisso é com a criança, a partir de suas necessidades 
biopsicossociais bâsica. 

O SR. PRESIDÉNTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta Casa hã pouco mais de trinta dias aprovou, após discussões bastan
te extensas, o Projeto de Lei, oriundo da Câmara dos Deputados, n'~ 42/791 

que disciplina a atuação do capital estrangeiro no seto-r de transporte rodo
viário de cargas. O autor deste projeto na Câmara das DI'J)utados foi o ilustre 
Deputado Cunha Bueno. 

Esta Casa se lembra muito bem, Sr. Presidtntc, ~ qpe durante a trami
tação deste projeto estiveram presentes as liderançu empresariais deste setor 
importantíssimo de nossa economia. E após exaustivas discussões conclui-se 
por um projeto de consenso entre as Lideranças do Governo e as Lideranças 
oposicionistas, bem como o setor interessado. 

Após isso, no entanto, Sr. Presidente, Sua Excelência o Senhor Presiden
te da República encaminha para esta Casa, já agora, um veto à expressão 
mais importante do projeto, que é a que estabelecia no§ 49 do art. 19 que as 
subscrições para o aumento de capital para as empresas ~trangeiras que jã 
estivessem atuando no mercado brasileiro, só se poderiam fazer por no míni
mo 51% de brasileiros. Esta expressão foi vetada por Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República. 

Durante o processo de discussão aqui travado, ficou bem claro que esse é 
um setor estratégico da nossa economia. E para ele continuar evoluindo, quer 
do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de investimentos de ca
pital, não carecerá nem de investimentos esti'angeiros e nem da presença de 
empresas estrangeiras no Brasil. 

Sabe a Nação que existe uma empresa estrangeira fortíssima, uma multi
nacional, a J'NT, que já atua há quase dez anos no mercado brasileiro e que, 
segundo o empresariado nacional do setor, realiza uma sm.e de ações tenden
tes a prejudicar o capital nacional nesse campo. 

DePois disso tudo, Sr. Presidente, o mais grave, o mais sério são as afir
mações de lideranças empresariais da área dando-nos a entender qu~ esta em
presa multinacional, a TNT, teria promovido tráfico d~ influencia para con
seguir do Goverll:o o veto à referida expressão. Isto é muito gravC:. Tanto as
sim que comunicarei a esta Casa a intenção de todos os transportadores rodo-' 
viários de carga do Pais, congregados na Associação Nacional dos Transpor
tadores Rodoviários de Carga- ANTC, d~ realizarem no próximo dia vinte 
e oito do corrente mês, o Dia Nacional do Protesto contra o veto presidencial 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1979, que, como já disse, disciplina o 
capital estrangeiro no setor de transporte rodoviârio de cargas. 

Consideram os transportadores que o veto à expressão "desde que subs
crições de brasileiros, em ações ordinârias nominativas, representam, no 
mínimo, 51% do aumento de capital", constante do§ 4• do art. I• do referido 
projeto, além de constituir-se em descumprimento de um compromisso reali .. 
zado por setores do Governo, é lesivo aos interesses nacionais por favorecer 
ao capital estrangeiro uma área estratégica de no~a economia. 

O Sr. Osvaldo de Castro, Presidente da ANTC, que é a Associação Na
cional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, acaba de dizer à impren
sa: 

"Admitimos que o Brasil não pode prescindir do capital estran
geiro, mas não há necessidade de C0111prometimento do transporte 
todoviârio de cargas." 

uN ossas empresas", ainda quem diz. 6 o Presidente da ANTC, 
upor não possuírem direito a financiamento, não têm capacidade de 
endividamento, c não hâ como competir com multinacionais como 
a TNT, que possui aval de sua matriz para realizar cmprátimo no 
exterior." 

Para ele, as demais empresas multinacionais não perturbam tanto como 
a TNT porque são menores e muitas foram criadas de última ho,.,.;J4 sábenJ 
do que o projeto seria vetado. 

Segundo os empresários brasileiros do sctor, a TNT, empresa multina
cional de cargas, teria traficado influênc;iajunto ao Governo para conscauir o 
referido veto. , 

O Sr. Itamar Ffllll!lii.(PMDB - MG) - Pcrnlitc V. ·Ex• um aparte? 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Com prazer; ouço 
o ilustre.·Senador Itamar Franco. - -

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Snador Henrique Santillo, faz 
bem V. Ex• em alertar o Senado e a Nação sobre o veto do Senhor Presidente 
da República ao § 4' do art. 1' do projeto que interessa aos transportadores 
de cargas, neste País. Recordo-me, neste instante, Senador Henrique Santillo, 
que aqui no Senado Federal, uma vez, tive oportunidade de apresentar um 
projeto, exatamente em relação ao problema do capital estrangeiro. Lembrei 
inclusive, e dei este exemplo aqui, na ocasião, que na própria pãtria das multi
nacionais, o Presidente Ford havia, através de um decreto, determinado o flu
xo dê investimentoS que interessaria, na ocasião, aos Estados Unidos, dizen
do exatamente o seguinte: o capital estrangeiro pode entrar, mas o fluxo é di
rigido pelo governo a este ou àquele setor que interessaria à Nação. Então, é 
o caso que V. Ex• lembra agora, o transporte rodoviârio de cargas. Nós não 
precisamos do capital estrangeiro, ao contrârio, ele vai matar o transporte ro
doviârio nacional. E um dado importante a mais, Senador Henrique Santillo, 
se V. Ex• atentar, em que, por exemplo, 70% do nosso transporte rodoviârio 
estão praticamente no eixo Rio de Janeiro--: São Paulo- Belo Horizonte. 
Veja V. Ex• a importância de não se permitir realmente a ação da multinacio· 
nal nesse setor, um setor vital não só para o transporte de cargas, mas, sobre
tudo, vital para o desenvolvimento do País. Portanto, congratulo-me com a 
palavra de V. Ex", de alerta, e a esperança, Senador Henrique Santillo, de que 
o Congresso Nacional rejeite o veto do Senhor Presidente da República. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- V. Ex• tem inteira 
razão. Poderíamos acrescentar esse dado estatístico, corretíssimo: dois terços 
ou mais de todos os transportes de cirgas se fazem nesse triângulo, Rio -
São Paulo- Belo Horizonte. Há que se levar em conta, também, que mais de 
80% de todo o transporte de cargaS no País se faz pela via rodoviâria. Daí, au
mentar, ainda mais, recrudescer ainda mais a importância desse setor, au
mentar, do ponto de vista estratégico, sob todos os sentidos, não apenas eco
nômico, mas também de segurança nacional, esse setor da economia brasilei· 
r a. 

Agora, nós estamos vendo, Sr. Presidente, no País, uma coisa seríssima. 
Além deste veto, a Nação acaba de presenciar, também, o Governo Fe

deral abrir o mercado dos mini e microcomputadOres às empresas estrangei
ras, setor em que havia uma reserva de mercado que~ incluSiv~ propiciou o 
surgimento da COBRA e sua evolução, seu progresso, seu crescimento, quer 
do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista tecnológico. E. o próprio 
presidente desta empresa estatal que diz à Nação que a empresa presidida por 
ele, a COBRA, tem condições, perfeitamente, quer do ponto de vista econô
mico, quer do ponto de vista tecnológico, de servir o mercado brasileiro de 
rilini e microcomputadores. . 

No entanto, abrem~se espaços enormes para a IBM, truste poderosíssi
mo que, obviamente, massacrará a iniciativa estatal brasileira, sem sombra de 
dúvida. 

Ora, são medidas como esta que nos faozem acreditar na anâlise que per
manentemente se realiza, de que o Governo estâ pretendendo administrar a 
crise econômica, a crise social por que atravessa o País, fundada em dívida ex
terna violenta e em inflação mais violenta ainda, através de uma internacio
nalização ainda maior da nossa economia, entregando ao capital estrangeiro, 
ao capitalismo internacional, setores que, até há bem pouco tempo, com toda 
a dificuldade, conseguiram, graças ao patriotismo de muita gente e a cons
ciência do povo, se resguardar da influência nefasta, muitas vezes, do capital 
estrangeiro que~ quase sempre, é espoliador. Não tem tido o Governo con· 
dições de fiscàlizar, efetivamente, o capital estrangeiro no País, para que ele 
deixasse de ser espoliador, simplesmente porque a própria estrutura é de es
poliação, de um modo ou de outro, direta ou indiretamente. 

Não vou, aqui, condenar, liminarmente, o capital estrangeiro na econo
mia brasileira, mas vou aqui, Sr. Presidente, modestamente, tentar fazer um 
alerta à Nação e a esta Casa, que representa a Nação brasileira, de que é pre
ci:;;.o que fiquemos atentos contra essas investidas, não apenas nesses dois se
tores a que me referi, mas também no setor energético que estâ sendo entre
gue, totalmente, à iniciativa estrangeira. Aí e5tão os contratos dé riscos cujas 
clâusulas apresentam riscos apenas para o Brasil; o PROÂLCOOL, com a 
distribuição do álcool jâ sofrendo a investida das distribuidoras estrangeiras; 
o carvão já sendo entregue à··iniciativa estrangeira. Ora, todos nós, a Nação 
inteira estâ preocupadíssima com a crise que estamos vivendo, porque ela es
.tâ fazendo com que uma quase totalidade da sociedade brasileira viva mal, in
tranqaila, sem conseguir satisfazer, na maiOria C.as vezes, suas necess-idades 
básicas, suas necessidades essenciais. temos todos nós esta preocupação, esta 
apr~nsão, mas ao mesmo tempo·não se pode permitir que se tente adminis~ 
trar is:-.o que ar estâ, julgar de barriga, protelar soluções importantes, procras-

tinar transformações sociais que o País exige e requer, através de uma inter .. 
nacionalização da economia lesiva aos interesses da sociedade brasileira. 

E os dois fatos que acabo ·de apontar, tanto o veto à ex.pressão contida 
no projeto que disciplina o capital estrangeiro no transporte rodoviário de 
cargas quanto a abertura do mercado às empresas estrangeiras no setor de 
mini e microcomputadores, e "tantos outros, sâo a evidência de.que se preten
de fazer isto, ·pretende--se resolver a crise violenta de dificil sol'rlção, que só en
contrará. solução se democraticamente procurada, só encon~rarâ solução se se 
entregar ao povo o direito de decidir o seu destino, de comprometer·se com 
ele- uma Nação comprometida com o Estado. Estado de real credibilidade, 
democrático. Só assim teremos a soh~ção de nossa crise, de nossos problemas, 
e não entregando, ainda mais, à espoliação do capital estrangeiro, os setores 
de nossa economia que até agora bravamente conseguiram resistir as suas in
vestidas. Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Bernardino Viana. 

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

Continua o debate sobre a conveniência ou não de ser cumprido, como 
inicialmente pactuado, o acordo que, em 27 de junho de 1975, o Brasil firmou 
com a República Federal da Alemanha, para instalação no País, até 1980, de 
oito usinas termonucleares, com potência global equivalente a 10 milhões de 
kw. 

Alega o Secretário Geral da Sociedade Brasileira de Física, Luiz Pin· 
guelli Rosa, que a abertura política não atingiu o Programa Nuclear Brasilei
ro; que a contra:tação da quarta usina atômica é ilegítima, porque feita atra
vés de normas que estão fora do conhecimento público e sem a manifestação 
da vontade popular. 

O ilustre Professor Rogério César de Cerqueira Leite, da UNICAMP, 
lançou a proposta de um plebiscito para que a Nação possa decidir se deseja 
ou não correr os riscos de prosseguir agora com a implantação do Programa 
Nuclear. 

O eminente cientista Mário Schemberg, ~esidente da Sociedade Brasi
leira de Física. n2.o crê na manutenção do Acordo Nuclear em suas bases ori~ 
ginais. 

O renomado físico André Guillaumon, da USP, denuncia a utilização da 
água do mar para resfriamento do reatar, sob a alegação de que provocará a 
poluição térmica da área, com a elevação da temperatura da água do mar en 
tre 1 e 2 graus, e incalculáveis prejuízos à flora e a fauna marítimas. 

Esses são alguns tópicos dos debates sobre .. Energia Nuclear", que se 
travaram pelos quatros físicos acima citados, em encontro realizado na noite 
de 25 de abril p. passado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, 

Outros acham que, em virtude dos riscos, estamos paulatinamente nos 
afastando da energia nucleaT, principalmente após o acidente de Three Mile 
Island. 

Mas, em todo esse cenário mundial, não se pode afastar a hipótese de 
que o petróleo vai continuar subindo de preço e que o abastecimento se situa 
numa base de desaparecimento crescente e de incerteza, que a exploração de 
novas jazidas de carvão demanda dinheiro e tempo e, nessas alturas, com gra
ves. consc:;tüências ambientais, se Se falar nos elevados custos de transportes 

·das grandes reservas até os mais distantes centros de consumo do globo. E 
não se pode afastar a evidência dos casos em que o frete do carvão transpor
tado. é superior ao preço deste. 

b Brasil é um Pais rico que pode optar por outras fontes de energia, mas 
hâ outros paises que, à medida que forem enfrentando escassez real de gasoli
na, de combustível e até mesmo de eletricidade, acabem se interessando pela 
energia nuclear. 

O acidente de Three Mile Island deixou as populações do mundo atôni
tas e preocupadas, mas há de se meditar que, num período superior a 20 anos 
de operações de energi;t nuclear, não se registrou uma só morte ou acidente 
grave quanto à liberação significativa de radiação de uma única usina. O 
Three Mile Island, ao que se sabe, foi o pior registrado, mas o sistema resistiu 
e a radioatividade foi detida. 

Esclarece publicação conjunta da SECOM e de outros órgãos federais 
sob o título .. A Segurança das Usinas Nucleares", que o enriqueCimento de 
material físsel em uma bomba é superior a 90 por cento, enquanto- que nos 
reatares comerciais para produção de energia, este enriquecimento é inferior 
a 4 por cento. 

O dispositivo bélico é formado por duas semi~esferas, com alto conteúdo 
de material físsil, que vão juntar-se em um só corpo, numa fração de segundo. 

O elemento combustível que os reatares comerciais de produção de ener
gia utilizam tem forma cilíndrica e uni baixo conteúdo de material físsil. 
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Daí não ser poSsível uma usina nuclear explodir como uma bomba. 
Respondendo à indagação de que seria possível que as substâncias ra

dioativas que se produzem em um reatar nuclear contaminem o ambiente, 
com os conseqUentes danos para o homem e suas propriedades, ensina: 

" ... existe uma possibilidade, ainda que muito remota, de con
taminação do arribiente com substâncias radioativas, da mesma for
ma que é possível que se choquem dois aviões no ar, que se rompa 
uma represa e tantos outros acidentes que são cofiseqUências margi
nais._:de:pontínuo progresso d~homem, e cujos beneficies compen
sam a·-remota possibilidade d~ que o aCidente ocorra." 

Não hã que se ofuscar o receio das pessoas quanto ao perigo da energia 
nuclear, mas a necessidade obriga o seu uso por muitas pessoas e lugares, e 
esse receio será contido a níveis normais. 

Ao que se sabe, através das informações da imprensa, no final de 1979, 
existiam 300 usinas nucleares em 25 países. Os Estados Unidos e a Europa es
tão utilizando de lO e 12 por cento de sua energia de fontes nucleares. 
Calcula-se que, no final do século, usinas nucleares fornecerão de 14 a 18 por 
cento do abastecimento total de energia no mundo, o equivalente a 1,7 bilhão 
de toneladas de petróleo,,ou seja, mais da metade da produçãó mundial atual. 

A FnUÍça mantém-se na vanguarda da tecnologia nuclear. Prossegue no 
seu Programa Nuclear que visa atingir, em 1985, o percentual de 55 por cento 
de toda a energia elétrica que vier a consumir. A Bélgica e a Suéciajã retiram 
cerca de 25 por cento de fontes nucleares, o mesmo acontecendo com a Suíça. 
A Itália está atrasada em sua programação, mas na Espanha tem-se registra
do progresso ç o Reino Unido e a Alemanha Ocidental jã dominam racional
mente o átomo. 

Segundo as informações colhidas, a União Soviética e a Europa Oriental 
dispõem, atualmente~ de uma capacidade de geração de 10.380 megawatts, ou 
seja, um quinto da caPacidade dos Estados Unidos, e as usinas em construção 
atingirão o dobro desta cifra. Estima-se que, na década corrente, serão im
plantadas 60 estações nucleares na União Soviética e 40 mais na Europa 
Oriental. 

Com a utilização da energia atômica pelas nações industrializadas, have
rá disponibilidade de petróleo para as nações em desenvolvimento, porque 
cada mil megawatts de energia nuclear consumidos num país industrial colo~ 
carão um milhão de toneladas de petróleo para uso noutros locais. 

No Brasil, o Programa Nuclear tern dois objetivos. Primeiro, a necessi
dade de incorporar e dominar a tecnologia nuclear para fins pacíficos. Segun~ 
do, precaver-se contra a possibilidade de possíveis déficits de energia elétrica 
na Região Centro-Sul. 

Realmente, uma potência do porte do Brasil não pode ficar alheia ao 
domínio da tecnologia nuclear, hoje manipu~ãvet por nações menos podero
sas social e economicamente. Releve-se, ainda, que algumas dessas nações jã 
sabem como utilizar o átomo para fins beligerantes. 

Por outro prisma, temos que estar conscientes de que uma estiagem que 
diminua o curso dos rios que alimentam as hidrelétricas supridoras de energia 
elêtrica para o eixo Rio-São Paulo-Minas, muito abaixo do normal, pode
rã levar o País a uma verdadeira catástrofe, uma vez que aquela região conso
me 73 por cento da energia gerada em todo o Território_brasileiro. 

Em face do exposto, e apesar de o atual potencial hidrelétriCC) brasileiro 
jã medido ser 209 milhõ_es de kw, o Brasil optou pelo "Acordo Nuclear". 

Desse potencial hidrelétrico, a potência instalada, em fins de 1979, era 
apenas de 28 milhões dekw, o equivalente a 13,4 por cento do potencial brasiw 
leiro. 

Firmados neste pressuposto, isto é:, na reserva disponível, é que surgiw 
ramos contestadores do "Acordo Nuclear'", e, mais ainda, dos custos vanta
josos da energia hidrelétrica sobre a energia nuclear. E, pior do que tudo, os 
temores que infundem as usinas de geração atômica. 

No que se refere a custos, os inicialmente previStos para as Usinas Angra 
II e Angra III, no .. Acordo Brasil/Alemanha", eram, oficiosamente, de 530 
dólares por quilowatt, mas em fins do ano passado, a NUCLEBRÃS jã admi
tia oficialmente que o preço era superior a 1.600 dólares. No entanto, as notíw 
cias corrrentes admitem o preço mundial de 3.000 dólares. Enquanto isso, o 
custo unitário do quilowatt de Itaipu está orçado em 1.000 dólares. Há que se 
pensar em que dos 209 milhões de kw do potencial brasileiro, 120 milhões es
tão localizados na Amazônia e a transmissão de grandes carga~ a longas dis~ 
tâncias é de custo elevadíssimo. Mas estamos utilizando os nossos próprios 
recursos, e internamente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois nãn 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Bernardino Viana, V. Ex'" 
está trazendo pai-a o Senado uma discussão de grande repercussão e grande 
valia para esta Casa. Esta Casa jâ criou uma Comissão Parlamentar de In
quérito para o Acordo Nuclear e a construção das usinas nucleares. O que vi
mos de erro na política nuclear ... Aliãs, hã que se distinguir, aqui, a Politica 
Nuclear, o Acordo Nuclear e a construção das usinas nucleares. São Três asw 
suntos. Na Política Nuclear do Brasil houve o sigilo, segredo com que se cer
cou tudo isso. Ninguém tinha conhe-cimento de nada. Estã aqui o Presidente 
da Comissão, Senador Itamar Franco, que se desdobrou, vários meses, para 
que tivéssemos conhecimento de alguns documentos confidenciais. Eu pró
prio revelei dez documentos confidenciais que a NUCLEBRÁS, FURNAS, 
ou melhor, todas as autoridades interessadas no Acordo Nuclear ocultavam à 
opiriião pública brasileira. Então, quando se revelaram, vimos que havia ne
cessidade de o povo acompanhar essa Polftica Nuclear. O erro foi isto: tudo 
foi feito debaixo de sete chaves, em segredo, tudo foi feito em estilo confidê::n~ 
cial. A Comissão precisa reunir-se. A Comissão estã esvaziada, primeiro, com 
a renúncia do seu Presidente e de três de seus membros. O Governo mandou 
o Sr. Relator à Europa, está cumprindo uma missão não sei onde. Um mês de 
vilegiatura, e a ComisSão estâ parãda. O Senado deu um prazo para terminar 
esta investigação. Portanto, tudo isso criou uma atmosfera de sigilo, de segrew 
do, que o povo ignorava. Quando hoje escuto falarem que devíamos instalar 
as Uninas nucleares no Amazonas~ em Mato Grosso, na selva, ignoram coi
sas fundamentais que a Comissão, a duras penas, a gancho~ conseguiu arran
car das autoridades que lidam com esses problemas. V. Ex• estã dando conhe
cimento à Casa de ponto de vista do Governo que deveria ter sido comunica
do desde o princípio. O Sr. Presidente da NUCLEBRÃS declarou na CP! que 
o povo não precisava conhecer. Depois, atia vês de dois ou três depoimentos, 
ê que ele começou a divulgar. Antes, o pensamento dele era que ninguém to
masse conhecimento, construir .. se a usina, e estava acabado, quando o conhe
cimento da Política Nacional nos revelou tanta coisa que desconhecíamos. 
Hoje podemos tratar do problema nuclear brasileiro com outro gabarito, 
com outro conhecimento de causa, que no princípio ninguém tinha neste 
País, a não ser a NUCLEBRÃS e suas associadas. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, quando estou falando, aquí, sobre o Acordo Nuclear Brasil
Alemanha, no que se refere à geração de energia atômica, estou dando conti· 
nuidade a pronunciamentos que venho fazendo sobre o Programa Energético 
brasileiro. 

Inidaimente trouxe à consideração da Casa a Procura Interna do Petróleo, 
onde procurei informar os fatos que a imprensa brasileira, não só a especiali
zada, como a comum, vem trazendo ao debate nacional. Posteriormente trou
xe Energia Hidrelétrica, fazendo um levantamento total do potencial energéti
co brasileiro. Nesta tarde, estou trazendo Geração de Energia Atômica den
tro do Acordo. Posteriormente vou focalizar: PROÁLCOOL, Outras Fontes 
Alternativas de Energia, Programas de Transportes Alternativos para a Eco
nomia de Comb_u_stiveis. 

Em conclusão, estou trazendo exatamente para um debate aquilo que te
nho lido sobre o assunto. 

No momento, a SECOM, juntamente com outros órgãos federais vincu
lados ao Programa de Energia Atómica- Ministério das Minas e Energia, 
TELEBRÃS, NUCLEBRÁS, etc. - expediu umas publicações muito inte
ressantes sobre as usinas que estão sendo implantadas e o que ê energia atê
mica, publicações essas que servem, inclusive, para os estudantes tomarem 
conhecimento do que seja a geração de energia atómica, porque parece que 
houve uma espécie de pânico no Mundo depois do desastre de Three Mil e Isw 
land. A comumdade mundial ficou atônita diante daquele desastre, e o pró
prio Governo americano dissecou todas as providências, para esclarecer as 
causas determinantes do desastre. 

Então, o que estou trazendo aqui é mais ou menos o resultado de uma 
leitura, se seria vantajoso para o País explorar ou não a energia atômica, no 
momento atual brasileiro. 

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

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Nobre Senador Bernardino 
Viana, há pouco V. Ex• ouviu o Senador Dirceu Cardoso. Deixo registrado, 
neste aparte, que, se hoje o Congresso Nacional tem um fluxo de informações 
acerca do Acordo e do Programa Nuclear, muito se deve ao Senador Dirceu 
Cardoso. Hoje podemos dizer que o Congresso Nacional, particularmente o 
Senado, conhece bem de perto não só o acordo como o programa e a própria 
política nuclear. Por isso que antes de iniciar o meu aparte, com a permissão 
de V. Ex• gostaria de prestar esta homenagem ao Senador Dirceu Cardoso. 
V. Ex•, hâ pouco analisando, e diz que traz a debate, é por isso que eu tam-
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b~ vou ao encontro de seu desejo, V. Ex•, repito, falou, hã pouco do 
problema nuclear, inclusive citando exemplos de outros países. Citou, por 
exemplo, a França, que tem características diferentes das nossas. Como sabe 
V. Ex•, Senador Bernardino Viana, a França, hoje, tem todo o seu potencial 
hidrâulico esgotado. Então, ela, evidentemente, tem que buscar a energia nu
clear ... 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Nem tem território para 
poder cultivar a cana ou oytros produtos. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas veja V. Ex• uma diferen
ciação grande entre a França e o Brasil, a que se referiu o Senador Dirceu 
Cardoso. Lá não hã segredos. Lá o governo corriunica: "O nosso programa 
nuclear se destina 50% a fins pacíficos e 50% para fins militares". Tivemos 
ocasião de percorrer uma usina nuclear francesa, uma usina para fins pacífi
cos e distante, desta usina, cerca de 300 m~tros .. havia '!Jffia usina para fins mi
litares. Lã não hâ segredos quanto à energia nuClear, o governo comunica à 
população o que faz com a energia nuclear, diferentemente da implantação 
da política nuclear brasileira, que foi toda ela mantida cm segredo, segredo só 
desvendado, e a duras penas, como também lembrava o Senador Dirceu Car
~oso, graças à CPI Nuclear. V. Ex• lembrou o p_roblema do acidente da 
Three Mile Island dizendo que talvez i"sso tenha causado pânico na população 
mundial. Não é apenas isso, Senador Bernardino Viana, ê que normalmente 
os processos físicos para obtenção da energia nuclear, para fins pacíficos, são 
praticamente os mesmos que os pàia fins militares. Então, desde que surgiu o 
problema de· obtenção de energia nuclear, no mundo,_ a população ficou, real
mente, assustada e é por isto que os governos, ao tentarem implantar um pro
grama nuclear, não podem esconder qualquer detalhe da sua população. Por
tanto, nobre Senador Bernardino Viana, são estes, no momento, os assuntos 
que eu traria a debate. Eu já não quero debater, aqui, se nós, com a inflação 
que ternos, uma inflação ascendente quejã camjnha para 110%, se o Governo 
brasileiro deve manter, corno quer manter, teimosamente, essa aceleração que 
não poderia dar ao Programa Nuclear Brasileiro. Ninguém ê contrário a que 
o Pais domine o ciclo do combustível -é preciso deixar claro - mas nós so· 
mos uma Nação pobre, uma Nação que precisa aplicar em outras ãreas so~ 
ciais, recursos mais rapidamente do que: no Acordo Nuclear Brasil
Alemanha. Era este o aparte que queria dar ao discurso de V. Ex' 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Fico muito agradecido a 
V. Ex' pelo seu aparte, nobre Senador Itamar Franco. Mas quando li, inclu
sive, aquilo que foi permitido pela CPI Nuclear ser publicada, a palestra que 
proferiu? aqui, o Embaixador Paulo Nogueira, pelo que S. Ex• disse, lã, não 
houve, propriamente, vamos dizer, segredo na construção e no acordo. Ape
nas, houve meandros dentro do acordo que se fossem levados à publicidade 
poderiam prejudicar, inclusive economicamente, o andamento dos negócios. 

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

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Pois não. Ouço V. Ex• 

' O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - ~esse reparo, nobre Senador 
Bernardino Viana, que a prÓpria comunidade científica brasileira reclama
a pouca participação dela, não só no acordo como no Programa e na própria 
política nuclear brasileira. Nós, do CorigressO Nacional, Senador Bernardino 
Viana, por incrível que pareça. fomos conhecer o acordo não quando !J apro
vamos aqui. Veja V. Elí.• a importância de que se constituiu essa CPI Nu
clear. Quando é que nos, realmente, fomos conhecer o acordo nuclear e o 
programa nuclear brasileiro? Com a aprovação aqui'? Não, nós só fomos to
mar conhecimento de que subsidiãrias da NUCLEBRÁS haviam assinado 
determinado tipo de acordo com a Aleffianb.B., que o Congresso Nacional des
conhecia. E veja V. Ex• como eles foram mantidos em segredo e até atentan
âo contra a soberania do Legislativo: quando a CPI Nuclear requisitOJ.J esses 
acordos, eles foram enviados ao Congresso, por incrível que pareça, em In
glês. Esqueceram as autoridades brasileiras que a nossa língua não ê a Lingua 
Inglesa, 'nós aqui falamos o Português. O Senador Dirceu Cardoso vai-se re
cordar da luta que nós tivemos para que o Governo mandasse traduzir esses 
documentos. Então, veja V. Ex• que não é o que o Embaixador Paulo No~ 
gueira Baptista diz, embora nós respeitemos S. Ex• como possuidor de gran
de inteligência e como o homem que tem tentado conduzir, dentro da sua 
feição, evidente, o Programa Nuclear Brasileiro. O mistério, Senador Bernarw 
dine Viana. permaneceria, se não fosse a CPI do Senado. 

O SR •. BERNARDINO VIANA (PDS - PI)- Sim, louvo muito a ini
ciativa dos Senadores que trouxeram para este Senado e para esclarecer a 
Nação brasileira, a constituição da CPI, mas o assunto primordial que estou 
trazendo para o seu conhecimento, como já tive a oportunidade de ressaltar, 

são as vantagens de cada programa que o Governo está levando a cabo, não 
só na área do pet:_óleo, da perfuração interna de poços de petróleo, como, 
também, do PROALCOOL, como da energia atômica. Estou trazendo isso 
aqui a debate inclusive com o intuito de reunir material para dar publicidade 
e dar·- conhecimento aos nossos diletos pares. Agradeço .. lhe muito. 

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

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não. 

O.Sr. Leite Chaves(PTB -PR)- V. Ex• faz ;l!ijsãa à resistência nacio
nal a este acordo, atribuindo-o em grande parte ao segredo que o cercou. An
tes de começar a haver aQui no Brasil esses receios, internacionalmente eles jâ 
haviam assumido apreciãvel pr~o. Vou fazer uma revelação que hã muito 
tempo podia ter feito maS não ftz llOrcJ.Ue podia prejudicar esse programa e eu 
não estava, em relacão a ele, bem esclarecido. Estava na Europa quando to
mei conheciffienio âe l.llft!l3.to au~ à ~. soou-me como fantasia. Antes que 
se falasse na existência do plano ouvi na Europa que a Alemanha Ocidental 
resolvera desenvolver aqui no Bras.il um processo que lhe permitisse inclusive 
ter acesso à bomba atômíca~ e que ã Alemanha Oriental, tomando conheci
mento disso, resolvera fazer a mesma coisa com o Iraque. Consultou a União 
Soviética e esta resistiu seriamente. Então, houve entendimento entre os Esta
dos Unidos e a União Soviética para que os programas não saíssem, porque 
havia o receio, -entre esSas duas potências, de que as Alemanhas pudessem 
unir-se e a bamba atômica seria uma causa determinante para isso. O proces
so no Iraque não se efetivou; estã sendo realizado pela França, que aliás está 
sendo censurada, neste últimO Time, por um neto de Churchill, que tem as
sento no Parlamento Britânico. Então, antes de o Brasil tomar conhecimento 
público do fato, o mundo jâ estava preocupado, com receio de que a arma nuw 
clear fosse a causa do acordo. E corno aqui se fez um segredo exagerado, a 
respeito, surgiu toiio esse clamor. De forma que não foi o caso verificado nos 
Estados Unidos, com a Three Mi/e Islands a causa exclusiva de tanto clamor. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) -Agradeço muito o apar
te, S_ena~or, e vou dizer que é a primeira vez que estou ouvindo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Permite-me um aparte Sena
dor? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Senador Bernardino Viana, 
acabo de ouvir o aparte do Senador Leite Chaves e estranho esse novo argu~ 
mento apresentado contra o Acordo Nuclear, mesmo porque todos nós sabe~ 
mos que se a intenção fosse criar ~ bomba atômica aqui com esse acordo nu~ 
clear. seria muito mais fãcil utilizarmos a técnica, a tecnologia que a Argenti .. 
na, por exemplo, já utiliza. Lã o processo do plutônio e muito mais rápido e 
em maior quantidade e facilita muito mais a construção da bomba atómica 
que a tecnologia adotada pelo Brasil, de acordo com a Alemanha. 'Essa idéia 
nova não a conhecia, mas ê fãcil destruir. Agora, nós temos que ver também 
que o perigo de que falam tanto do problema da energ~.a nuclear é decorrente 
de a energia nuclear não ser retirada da natureza. É uma tecnologia nova que 
não veio da natu~eza e há o receio do desconhecido. Mas, nôs sabemos, tam
bém. que o preço do quilowatt torna-se mais caro devido às precauções que se 
fazem necessárias para construção das usinas nucleares. Então) essas pre. 
cauções jã estão com as usinas funcionando há 25 anos, e até hoje não se co· 
nhece no mundo inteiro a morte de nin-guém por causa da energia nuclear. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Exatamente. Muito obri
gado. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador Bernardino Viana, parece 
que eu falei Irã, mas ê Iraque. O outro país que estaria em associação com a 
Alemanha Oriental para fazer coisa semelhante seria o Iraque. O Iraque, ho-
je, ~tá desenvolvendo este processo através da França. · 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Muito obrigado. 
Para muitOs porém, a melhor estratégia para o momento brasileiro é 

adiar a execução do Programa Nuclear Brasil/ Alemanha, não porque a im-
plantação seja altamente dispendiosa, ou porque os métodos de armazena
mento ::los resíduos de radioatividade ainda sejam inseguros para algumas ou 
ainda porque se justifiquem as preocupações quanto à seguranÇa nuclear. 

Mas? a opinião do Presidente João Figueiredo? no discurso de encerra
mento das comemorações da Semana da Pátria, cm Belo Horizonte, em 5 de 
setembro do ano próximo findo, é de que uo Brasil mantém e manterá o 
Acordo Nuclear com a Alemanha, pois permitirá o domínio da tecnologia do 
átomo, importante fonte de energia no próximo século". 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Alberto Lavinas. 

O SR. ALBERTO LA VINAS (PDS- RJ. Pronuncia o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, S-rs. Seri3.dores: 

No momento em que me inicio nesta tribuna, onde pontificaram e ponti
ficam os mais altos valores da República, cuja simples lembrança me traz um 
sentimento de veneração e respeito que me inibem e me transportam à minha 
insignificância, desejo dedicar as minhas_prim-elrã.s palavras à figura eminente 
de político que é o Senador Ama_raLPeil'Lo_to, a quem teiiho a honra de substi
tuir nesta alta Casa. A S. Ex•, as minhas maiores homenagens. 

Sr. Presidente: 
Ao longo de muitos anos, Brasil e Argentina nada mais foram que ape

nas vizinhos que. nem sempre, se olharam com bons olhos através das fron
teiras comuns, que mais separavam do que uniam. 

Mesmo a aliança entre o Brasil e a Argentina p"ara enfre-ntar Solano Lo
pes foi, ao que se sabe agora, uma aliança de emergência de parceiros que se 
olhavam com desconfiança, mas que, naquela época, temiam um inimigo que 
se expandia e ameaçava. 

Em realidade, duro e triste é ter que se constatar que, até bem pouco 
tempo, brasileiros e argentinos se olhavam com desconfiança e apenas se tole
ravam, presos aos mesmos problemas, ligados pelas mesmas angústias, temero
sos pelas mesmas ameaças-que atingem, sempre, os países do Terceiro Mun
do, as nações latino-americanas, os povos que ainda lutam por se libertar do 
jogo sufocante das superpotências que, apesar das divergências entre si, sem
pre estão unidas n.a hora em que "o maior engole o menor" ... 

Tudo isto, entretanto, toda essa frieza glacial que envolvia as relações 
Brasil-Argentina, são coisas que, felizmente, para brasileiros e argentinos, 
vão perdendo o significado diante da firme disposição dos Governos dos dois 
países de, uma vez por todas; acertar os ponteiros. EsguecC! velhas e tolas ri
validades, para juntos, buscar o entendimento vital que levará ao entendi
mento recíproco e conseqilenteml!nte, ao progresso que ambos perseguem e 
hão de encontrar, desde que vivendo como bons parceiros, bons amigos e 
bons irmãos que, por irilposição geográficá, se enCOõ.fiã-fu anCorados no Cone 
Sul do Continente. 

Estas considerações, Senhor Presidente, estão inseridas neste discurso 
em razão de um acontecimento importante que viveremos dei1tro de poucos 
dias: a visita d(d'TeSidente Jorge Rafael Vídela, da Argentina, ao nosso País. 
Nào são, portanto, considerações gratuitas. 

Nascem da nossa convicção de que um entrosamento maior entre oBra
sil e a Argentina só beneficias trarã para ambos os países, uma vez que o bom 
entendimento sempre foi vital para o desenvolvimento-consciente da econo
mia dos povo-s e das nações. 

O degelo entre Brasi! e Argentina começou - forçoso é recOnhecer -
quando da recente visíiã. do Presidente João Figueiredo a Buenos Aires. A 
presença do Governante brasileiro nas cal/es da Capital da Argentina foi não 
apenas um gesto simpâticO- foi a presença de mri -homem que, anteriormen
te, já vivera naquelas ruas, naquelas praças ensolaradas, que freqüentava seus 
campos de futebol, que vibrava e sofria como qualquer jovem argentino. 

E, sorrindo com franqueza, externando seu pensamento sem subterfú
gios, o Presidente João Figueiredo conseguiu, para O-bOm relacionamento so
cial e econômico de Brasil e Argentina, muito mais que várias décadas de reu
niões da Associação Latino-Americana de Livre Comércio que, periodica
mente, discute a economia continental do outro lado do Rio da Prata, em 
Montevidéu. 

E, aqui, convém voltarmos algumas páginaS do passado, para bem loca
lizar e bem situar a fragilidade até então existente das relações entre brasilei
ros e argentinos. 

Sr. Presidente, numa fria manhã de inverno da década de 50, dois Presi
dentes dos mais importantes países do Continente se encontravam no centro 
da Ponte Internacional U ruguaiana-Paso de Los Libre.s, para cortar a titã. inau
gural da majestosa obra de arte que deveria servir de traço de união entre o Brasil 
e a Argentina. De um lado, Eurico Gaspar Dutra, de outro, Juan Domingos Pe
ron. 

Depois do corte da fita simbólica - um aperto de mão entre os dois 
rnandatãrios. E um inflamado discurso pronunciado pelo Embaixador Bap
tista Luzardo. E, desde então, a ponte internacional tem sido mais um pomo 
de discórdia que um traço de união entre Os -brasileiros gaúchos e os argenti~ 
nos da Província de Corrientes. A ponte várias vezes foi fechada. Ora por au
toridades brasileiras, ora por autoridades aduaneiras da Argentina, 

O bom relacionamento entre os povos separados pelo rio Uruguai já foi 
estremecido várias vezes, em entreveres de fronteiras, felizmente inconse
qUentes e sem arranhões maiores para a diplomacia cautelosa que sempre acom
panhou o elia-a-dia da vida fronteiriça. 

Quantas vezes formaram-se, em Uruguaiana, filas gigantescas de caminhões 
carregados com produtos brasileiros pereciveis. A banana produzida 
no Brasil apodrecia, muitas vezes, dentro dos caminhões brasileiros, retidos 
em U ruguaiana em virtude do fechamento da ponte, jamais chegando às me
sas dos lares argentinos. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- O eminente colega estréia na tri
buna da nossa Casa com um tema dos mais palpitantes, e, paradoxalmente, 
um tema dos menos freqüentes deste Plenário~ que são as relações brasileiro
argentinas. Já V. Ex• frisou que, no Governo Figueiredo, essas relações, an
teriormente num estado de frieza, começaram a ser modificadas para melhor. 
Não há dúvida que foi um sucesso a visita do Presidente Figueiredo a Buenos 
Aires. Mas nào podemos deixar de ter uma palavra de louvor, ao grande artí
fice do melhor relacionamento do Brasil com a Argentina, que' é o atual Mi
nistro Saraiva Guerreiro. Aquela questão sobre as cotas de Corpus e ltaipu 
caminha para urna solução de todo conciliatória. E novamente voltamos a 
discutir a participação brasileiro-argentina na construção das três grandes 
barragens, previstas desde tantos anos, mas sempre postas à margem, em vir
tude dessa desconfiança mútua, as barragens do rio Uruguai: do Roncador, 
do Garabi e de São Pedro, de tanto interesse para as duas nações. Possivel
mente, ainda nas administrações Figueiredo e V ideia, pelo menos uma dessas 
grandes barragens terá o seu início. Volto a congratular-me com V. Ex•, 
nobre estreante, pelo palpitante tema e pela felicidade Com que o aborda nes
ta tarde. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ALBERTO LA VINAS (PDS - RJ) - Muito obrigado. nobre 
Senador Luiz Cavalcante, pelo seu aparte que honra sobremaneira o meu 
pronunciamento. 

Mas como ia dizendo, Sr. Presidente: 
Também a recíproca acontecia, às vezes, do lado correntino, quando al

gum Prefeito de Uruguaiana resolvia silnplesmente fechar a Ponte. Então, 
eram as saborosas maçãs produzidas em Rio Negro que apodreciam em Paso 
de Los Libres! 

Episódios coino esses eram comuns na fronteira. O chamado comércio 
das formigas, feito por brasileiros, ora se intensificava, ora era reprimido vio
lentamente. E os "chibeiros", de Uruguaiana, passavam por maus momentos 
nas gendarmerias dã. Argentina. 

Muitos anos mais tarde, um Presidente do Brasil voltava a se encontrar 
com um Presidente da Argentina na Ponte Internacional: Jânio Quadros e 
Frondizi. Foi um encontro cordial, houve sorrisos e promessas de estreita
mento de relações e de intercâmbio comerciaL 

Mas, tudo foi muito fortuito e, afinal de contas, inconseqüente, pois os 
dois mandatários, chegaram à vala comum do esquecimento- um deles pela 
renúncia, outro pela deposição. E, assim, as relações Brasil-Argentina foram 
se arrastando pelos anos seguidos, cada País amargando queixas e ciúmes in
fundados, quando, em realidade, já deveriam ter apertado ao bom-senso do 
entendimento mútuo que leva à felicidade comum. 

Esse afastamento de quem nasceu geminado, foi felizmente rompido 
com simplicid:;tde, pelo Presidente João Figueiredo em sua visita à Argentina. 
Os impasses, tão comuns nas negociações entre os dois países, não mais sere
petirão - estamos certos- uma vez que os atuais Governantes estão imbui
dos de boa-fé, de boa vontade e de confiança na reciprocidade das trocas, tan
to de idéias, como de mercadorias. 

Colhidos que estão sendo os resultados positivos da visita do Presidente 
brasileiro ã Argenti.na, eis que, agora, esta amizade tende a se solidificar com 
a presença, em solo brasileiro, do Primeiro Mandatário da Casa Rosada, Ge
neral Jorge Rafael Videla. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO LA VINAS (PDS - RJ) - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Alberto Lavinas, V. Ex' es
tá fazendo uma estréia auspiciosa ao relatar para a Casa o ponto alto das re
lações Brasil-Argentina. Sou dos que pensam que o Brasil deve ao Senhor 
Presidente da República, João Baptista de Figueiredo, o ponto alto de relações 
que hoje desfrutam o Brasil e a ArgentiQa. Até o seu Governo, era um atrito 
permanente entre os dois países, principalmente a respeito da construção de 
Itaipu e Corpus, respectivamente, hidrelétrica brasileira e hidrelétrica 
argentino-paraguaia. Quando a Comissão de Minas e Energia Visitou o início 
da construção de Itaipu, fui daqueles que lá- o ilustre Senador Luiz Caval
cante deve se recordar - disse: nós deveríamos ceder parte da nossa barra
gem, cinc-o metros da nossa barragem, para que a Argentina pudesse cons-
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truir, com o Paraguai, a jusante, a sua barragem de Corpus, para compatibili
zar o rio e as nossas relações. E foi o que o Presidente fez_ Senador indepen
dente, hoje posso dizer a V. Ex.• que o Brasil muito deve ao Presidente pela 
bela harmonia agora existente nesse relacionamento. E vou dizer a V_ Ex!l 
que, como brasileiro, espero que a visita do Presidente Videla também se cor
porifique na maior cimentação possível do nosso relacionamento, como aqui 
falei, no dia em que o Presidente visitou o Paraguai e teve lá um tom emocio
nal, como nunca houve em nosso relacionamento, deve-se a ele a iniciativa do 
bom relacionamento com o Paraguai. Então o Brasil, Argentina e Paraguai, 
esse triângulo, no Cone Sul da América do Sül, pode significar, essa união, 
amanhã, um posiCionamento magnífico para -ã América do Sul e até para o 
mundo. 

O SR. ALBERTO LA VINAS (PDS - RJ) - Muito obrigado, nobre 
Senador Dirceu Cardoso, por suas palavras de absoluta clarividência. 

Mas. continuando, Sr. Presidente: 
Brasília e outras Capitais brasileiras agasalharão, por certo, com o cari

nho bem nosso, o Presidente V ideia. Ele merece o nosso agradecimento pela 
acolhida dispensada em sua terra ao Presidente Figueiredo, pelo interesse 
com que a Diplomacia platina estudou, em Buenos Aires, o alargamento das 
relações bi-laterais entre os dois países. 

E estamos certos que, aqui em Brasma, no coração do Planalto Central, 
a Diplomacia Brasileira, guiada pelo espírito alerta e o bom senso de Saraiva 
Guerreiro, saberâ equacionar, com a equipe de Videla, os problemas que afli~ 
gem Brasil e Argentina. 

Os óbices serão removidos, os mal-entendidos não mais se repetirão na:s 
relações entre os dois pafses, pois onde existe -boa vontade a razão sempre 
triunfa. Estejamos certos, Sr. Presidente, que o nosso intercâmbio comercial 
se intensificará na busca do equilíbrio da balança comercial que, em última 
análise, se refletirá no nosso balanço de pagamentos. 

Outro fator de:: união entre brasileiros e argentinos- o turismo- deve
rá ser intensificado, já que não existirão barreiras fronteiriças ou diplomáti
cas para dificultar o intercâmbio de gente ansiosa por se conhecer melhor, an
siosa por novas paisagens e novos horizontes. 

A Argentina com sua população estimada em mais de vinte e seis mi
lhões de habitantes, e o Brasil já superando a casa dos cento e trinta milhões 
de habitantes, bem representam a avalancha humana Ctue povoa os dois 
maiores países da América do Sul. Dois países que, agora, despertam para a 
realidade da vida em comum, da união que deve existir entre os dois povos 
que, em realidade, apenas se separam pela língua que falam, mas que, jamais, 
deveriam estar separados por incompreensões descabidas. 

Felizmente, estamos colhendo, neste instante, os frutos da abertura que 
deve atingir, também, as relações entre nações ditas amigas, no caso o Brasil e 
a Argentina. 

Primeiro, tivemos·a viagem do Presidente João Figueiredo a Argentina, 
toda ela coroada por rasgos de cordialidade verdadeira, por a toS de amizade 
que se refletiram no coração do povo portenho, apôs a visita ao bairro de La 
Boca e aos locais onde o Chefe do Governo brasileiro passou os dias de sua 
juventude. ao tempo em que seu pai era asilado político. 

Agora, a partir do dia 19, teremos, no Brasil, a oportunidade de retribuir 
ao Presidente Jorge Rafael V ideia todo aquele carinho que os argentinos dis
pensaram .ao Presidente João Figueiredo e sua comitiva. 

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

O SR. ALBERTO LA VI NAS (PDS - RJ) - Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Nobre Senador, quando vejo V. 
Ex' analisando as relações Brasil-Argentina, falando no Presidente da Argen
tina e nos acordos que, possivelmente, serão assinados no Brasil~ recordo, Se
nador Alberto Lavinas, que lamentavelmente- veja V. Ex• que não falo ape
nas como homem da Oposição - o Brasil assinou uma série de acordos com 
a Argentina e que o Itamarati costuma dizer que são notas não vinculantes e, 
como tais, não devem ser mostradas ao Congresso Nacional, sobretudo em 
relação ao Programa Nuclear Brasileiro. A respeito desse acordo que o Brasil 
assinou na Argentina, não somos contra; a priori, mas Somos contra que o 
Congresso Nacional não o conheça, por essa forma, como jã disse, desclassi
ficante, de não se enviar ao Legislativo, chamando~o de notas vinculantes. 
Não quero nem entrar, no momento, no mérito, de nós recebermos, aqui no 
Brasil. um presidente não eleito pelo seu povo; um presidente que tem gover
nado o seu povo não democraticamente. Não sei se seria válido ao Congresso 
Nacional aplaudir, nesse instante, S. Ex" o Sr. Presidente da Argentina. 

O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS - RJ) - Nobre Senador Itamar 
Franco, peço venia para não concordar, em parte, com o aparte de V. Ex•. 

porque sou - e tentJ_o_ a certeza de que V. Exf -também o ê- partidário da 
autodeterminação dos povos, da não ingerênda de uma nação nos interesses 
de outros. 

O enfoque do nosso pronunciamento, nobre Senador, é o enfoque eco~ 
nômico. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Enfoque? 

O SR. ALBERTO LA VINAS (PDS- RJ)- Enfoque econômico, ê o 
enfoque da integração ... 

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

O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS - RJ) - ... de duas nações que, 
juntas, têm mais de cento e cinqUenta milhões de habitantes e que, na nossa 
~mérica do Sul, poderão constituir Um mercado comum para se contrapor, 
mesmo, ao Mercado Comum Europeu. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• vai me permitir, então, 
prestar alguns esclarecimentos. Primeiro, no início do meu aparte, eu lamen
tei que o Governo brasileiro tivesse assinado com o Governo argentino acor
dos que não chegaram ao conhecimento do Congresso Nacional; foi a primei
ra parte. Na segunda parte, coloquei em dúvida se o nosso Congresso poderia 
estar feliz com a presença do Presidente argentino, que, no momento, não é o 
presidente eleito pelo seu povo. A única diferença, nobre Senador, é com re
lação ao povo argentino, que todos nós admiramos e queremos muito bem. 
Mas não ê interferir nos negócios do governo lamentar que não haja um esta
do democrático naquele país. Veja bem V. Ex• que nós podemos lamentar e 
não estamos interferindo nos negócios da Argentina. Mas quando V_ Ex"
aí a nossa diferença- fizer, com muita propriedade, uma análise das relações 
Brasil-Argentina, permita ao Senador que também expresse os seus desejos de 
que estas relações se procedam mas sempre sob a égide do Legislativo brasi
leiro. 

O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS- RJ)- Muito obrigado. 
Sr. Presidente, estejamos certos por isto tudo que, desde agora, se dese-

nha o êxito total na tão esperada visita do Presidente Videla ao nosso País. 

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

O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS - RJ) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Por mais que V. Ex• insista 
em dizer que o seu pronunciamento tem um enfoque puramente econômico 1 

não podemos deixar de discutir os aspectos políticos da visita que o Presiden
te Vi dela fará ao Brasil. O que eu desejo, antes que V. Ex• termine, é fazer vo
tos para que o Presidente da Argentina, em chegando ao Brasil, aqui se inspi
re mesmo na tímida e restrita abertura do Presidente João Figueiredo, procu
rando encaminhar a redemocratização daquele sofrido país, porque só o Bra
sil, como deve saber V. Ex•, possui cerca de milhares e milhares de refugiados 
políticos argentinos, à espera da anistia, de que nem se fala ainda na Argenti
na. 

O SR. ALBERTO LA VINAS (PDS - RJ) - Obrigado pelo aparte 
nobre Senador. 

Cumpre ressaltar que desse novo relacionamento Brasil-Argentina foi 
possível, em termos amistosos, a inteira consecução da hidrelétrica de ltaipu 
e, conseqüentemente, a construção da hidrelétrica de Corpus, iniciativa da 
Argentina que também vai nos beneficiar, mas, sobretudó, à gente argentina. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite-me um aparte, nobre Se~ 
nado r? 

O SR. ALBERTO LA V lN AS (PDS - RJ) - Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana(PDS- PI)- Nobre Senador, se bem entendia 
filosofia do seu pronunciamento, para nós a vinda do Presidente Videla ao 
Brasil é um motivo de grande satisfação, pela amizade, pelos laços fraternais 
que nós mantemos com os portenhos, com os argentinos. Além do mais, V. 
Ex• não pode obscurecer as relações comerciais e as relações de serviços, 
como turismo, que podemos incrementar com aquele povo irmão. Quanto a 
essa qUestão, dos acordos internacionais que foram firmados, o Legislativo 
tem que tomar conhecimento deles, porque senão eles não poderão produzir 
efeitos legais e jurídicos; eni face do que preceitua a Constituição Federal. 
Muito obrigado. 

O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS- RJ) - Muito obrigado, nobre 
Senador, pelo seu esclarecimento. 

E agora, depois do encontro Videla-Figueiredo, em Buenos Aires, e do 
encontro Figueiredo-Videla, dia 19", em Brasflia, estejamos certos de que os 
caminhos que unem o Brasil à Argentina serão muito mais usados no trans-
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porte dos bens de consumo produzidos por ambos os paíSes. E no momento 
em que isto acontecer lucrarão tanto brasileiros como argendnos, executando 
um intercâmbio gue, de há muito, deveria existir, não fosse a íncor~preensão 
de passados governantes que, embora imbuídos de boa vontade, não chega
ram a realizar o sonho que, nos dias de hoje, vai se concretizando sem alarde, 
mas com disposição e firmeza. 

O Brasil jamais alimentou desejos de hegemonia continental, embora tal 
assertiva tenha sido espalhada aos quatro ventos pelos pregoeiros da desu
nião entre os povos. E está dando provas cabais disso ao receber como irmão 
e como amigo o Presidente Rafael Jorge Videla. 

A Argentina, também, estamos certos, jamais buscou a hegemonia entre 
os povos deste Continente. E-Para provar que vivíamos- num mundo de equí
vocos provocados pelos interesses de terceiros, veio o encontro de dois esta
distas, que sem retórica, com simplicidade e honestidade de propósitos, trata
ram de varrer para bem longe tudo aquilo que representou, por tanto tempo, 
fator de separação entre brasileiros e argentinos. 

E solidificando ainda mais uma amizade que se estenderá pelo tempo 
afora, o Presidente Videla vai inaugurar, quando de sua estada em Brasília, a 
Praça Argentina, que terá para embelezâ-la uma escultura de autoria de um 
artista daquele País. 

Por seu turno, no centro de Buenos Aires, situa-se a Praça Brasil, numa 
reciprocidade de homenagens que bem demonstra o entrosamento existente 
entre as duas Nações que, a partir de agora, esquecem velhas rixas para se 
tratarem com o carinho e o amor que deve unir os povos deste Continente. 

Poderíamos, nesta fala, alinhavar números, citar estatísticas, recorrer 
aos computadores e aos dados oficiais para mostrar que Brasil e Argentina 
estão, nesta hora, mais unidos do que nunca na busca de soluções que resol
vam ou amenizem seus problemas mais prementes. Preferimos a recordação 
de fatos passados ou recentes, para, falando com o coração, mostrar que nem 
tudo está perdido quando os homens e os povos se entendem e falam a lingua
gem da reciprocidade e da boa vontade que deságua nos desejos de progresso 
de duas nacionalidades. 

E jã que- ·ralamos no bom entendimento Brasil-Argentina, convém 
lembrar um fato marcante que deverã, também, servir como traço de união 
entre os dois povos: ··Martin Fiorro•', obra-prima de José Hernandez, poema 
épico que retrata a vida do gaúcho argentino, foi escrito no Brasil, mais preci
samente em um velho casarão (hoje tombado pelo Patrimônio Histórico l'fa
cional) na cidade de Sant'Ana do Livramento, quando seu autor era, então, 
um asilado político. 

Sem jamais pensar que, muitos anos mais ta-rde, brasileiros e argentinos 
se sentariam à mesas do entendimento imbuídos do mais alto espírito de fra
ternidade, José Hernandez escrevia seu uMartin Fierro" lá numa cidade do 
interior do Rio Grande do Sul, dizendo na maior simplicidade: 

"Eu não sou cantOr letrado 
Mas se me ponho a cantar, 
Jã nem sei como -acabar 
Posso envelhecer cantando, 

As copias me vão brotando 
Como água de manancial." 

E José Hernandez ia, no bucolismo de uma interiorana cidade brasileira, 
compondo as estrofes de .. Martin Fierro", que tanto podia retratar o gaúcho 
argentino corno o gaúcho brasileiro: 

"Quando o meu peito se inflama, 
Nem a mosca se aproxima; 
Ninguém me põe o pé em Cima, 
E, co'a guitarra na mão 
Eu faço gemer a prima 
E soluçar o bordão." 

O poema de José Hernandez, escrito em solo brasileiro para exaltar o ho
nem fronteiriço, serviu apenas para realçar, neste discurso, Sr. Piesidente, 
que os laços que unem Brasil e Argentina são muito fortes e resistiram, na 
realidade, os longos tempos de incompreensão que ameaçaram separar pOvos 
irmãos. 

Por isso, bem-vindo ao solo brasileiro, Presidente Jorge Rafael Videla. E 
que, daqui para o futuro, brasileiros e argentino"s- sejamos não apenas vizi
nhos, mas irmãos e amigos. (Mui to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves, para uma comunicação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma comunicação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É do conhecimento do País, porque divulgada amplamente pela impren
sa, a decisão tomada pelo Governo, em reunião do Conselho de Desenvolvi
mento Social, no dia 10 deste mês. Sabemos das grandes dificuldades que afli
gem, neste momento, a AdministraÇão Pública, tendo Sua Exelência o emi
nente Presidente da República adOtado medidas drásticas de contenção das 
despesas, inclusiVe na árCa cta: administração indireta, dentro do elenco de 
providências no combate à i_nflação. Por isso mesmo, rião deve passar sem um 
registro especial o esforço feito pelo Governo Federal recolhendo recursos 
onde poderia fazê-lo, mesmo com sacrifício de outras áreas menos priori
tárias, para reforçar, sobretudo, o setor social, a área da educação e da saúde. 

A propósifO,-portaiúO; Sr. PreSidente, Srs. SenadOres, cabe destacar que 
naquela reunião o Presidente Figueiredo autorizou a liberação de 966 milhões 
de cruzeiros, dentro do programa do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social, destinados a vários hospitais universitários e de ensino. 

Destaco desta grande relação; 

Hospitai/UniversidadeCr$ 1.000 

Hospital Prof. Edgar Santos (UFBA) ............... . 
Hospital das Clinicas (UFGO) ..................... . 
Hospital das Clinicas Prof. Walter Cantfdio (UFCE) .. . 
Hospital das Clinicas do Centro Biomédico (UFES) .. . 
Instituto de Tisiologia e Pneumologia (UFJR) ....... . 
Hospital das Clinicas Gaffrée e Guinle (UNI RIO) .. . 
Hospital Universitário Antônio Pedro 
(UF FLUMINENSE) ........................... . 
Hospital São Paulo (Escola Paulista de Medicina) .. . 
Hospital Universitário (UFSTA.MARIA) .......... . 
Hospital das Clinicas (UFMG) ................... . 
Hospital da Faculdade (FMTRIÂNGULO MINEIRO) 
Hospital Escola (UFJF) ......................... . 
Hospital das Clínicas (UFRN) ................... . 
Taxa de Administração e Fiscalização - PREMESU' 
Hospital Universitário (UFPE) .................... . 
Hospital Universitário (UFSC) .................... . 
Hospital Universitário (UFPB) .................... . 
Hospital Universitário (UFAL) ................... . 
Taxa de Administração e Fiscalização - PREMESU 

36.000 
25.236 
30.000 
36.576 

1.500 
10.715 

40.250 
35.000 
54.960 
34.580 

46.054 
19.114 
51.495 
!2.653 

152.000 
155.000 
!50.000 
62.000 
!5.570 

Os recursos serão aplicados na complementação de projetes a 
cargo do MEC, e, especialmente, na recuperação e conclusão de 
obras, aquisição de equipamentos para os hospitais universitários. 

"Campi" Universitários 

Ainda de acordo com a mesma E.M ., o Presidente João Figueiredo auto
rizou a liberação de Cr$ 311,5 milhões, para a conclusão das obras de implan
tação dos campi das Universidades de: Santa Catarina (Cr$ 87,5 milhões); Pa
raná (Cr$ 30,9 milhões); Santa Maria (Cr$ 95,6 milhões) e Pernambuco (Cr$ 
97,5 milhões). 

Complementação da parcela do MEC, no prograina de i'campi" universitários 

Na forma de.outra exposição de motivos, assinada pelos ministros da 
Educação e do Planejamento, o presidente João Figueiredo autorizou a libe
ração de Cr$ 420 milhões, para complementação de parcela do MEC, no pro
grama de desenvolvimento de campi das Universidades Federais. 

Programas de Saúde e Assistência 

Os ministros Waldyr Arcoverde, da Satíde,Jair Soares, da Previdência e 
Assistência Social e Delfim Netto, do Planejamento, submeteram ao Presi
dente da República, na reunião do CDS prop~stas de financiamento de qua
tro hospitais, em diferentes pontos do País. A decisão presidencial, nesses ca
sos, era necessâria, em vista de os hospitais excederem o número básico de 
150- leitos, anteriormente fixado para operações do FAS. 

O valor dos contratos aprovados pelo Presidente, na reunião, é 
de Cr$ 2,5 bilhões, sendo Cr$ 497 milhões para hospitais e 2 bilhões 
para serviços. 

Os hospitais e serviços beneficiáriOs são os seguintes: Instituto 
de Oncologia Guiomar Schmi~t Sanches-Hospital do Câncer de 
Belo Horizonte (Cr$ 206,9); Hospital Geral "do Serviço Social da ln· 
dústria de Papel, Papelão e Cortiça (SEPACO), Cr$ 147,9 milhões; 
Instituto do Coração, do Hospital de Clínicas da Universidade de 
São Paulo 'Cr$ 104 milhões); Hospital São Paulo, de Muriaé (Cr$ 
38,2 milhões). 

Outros três financiamentos foram aUtorizados pelo presidente 
a governos estaduais e municipais. Um deles, à Prefeitura Municipal 
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de Santo André, no valor de 315,5 milhões, destina~se à conclusão 
de um hospital geral de 400 leitos. Esse hospital é de importância vi
tal para o sistema regional de saúde, na região do ABC. 

Ao Estado do Ceará, foram autorizados Cr$ 652 milhões. Essa 
quantia destina-se a reformar, reequipar e implantar serviços de 
apoio à rede básica de saúde, para viabilizar a operação dos serviços 
primários do Estado. 

Finalmente, a Secretária de Saúde do Governo do Distrito Fe
deral receberâ Cr$ 1,05 bilhão_) para construção, reforma e reequi
pamento de diversas unidades. d~ prestação de serviços de saúde a 
grande parte da população do Distrito Federal e de cidades do Esta
do de Goiás incluídas na região geoeconômica de Brasfiia. 

Ministros presentes 

Compareceram à reunião, presidida pelo presidente João Fi
gueiredo, todos os membros do CDS. O ministro Ibrahim Abi
Ackel participou, pela primeira vez, de reunião do CDS, que passou 
a integrar, em virtude de decreto assinado ontem pelo presidente da 
República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vê-se que, não obstante a crise financeira 
que atravessa o .País e a grave inflação que a todos preocupa e causa também 
uma pressão geral ao País, o Gove"rrió Federal, atento a este setor, acaba de 
dotá-lo de recursos adicionais que hão, certâmente, de concorrer e de contri
buir para a melhoria dos serviços a que acabo de me referir. 

Era o registro que queria fazer (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que 

será lido pelo Sr. }'?-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 316, DE 1980 

Telegrama 
Senador Luiz Viana 
Presidente Senado Federal 
BrasíliajDF (70160) 

Venho pelo presente solicitar V. Ex• prorrogação por 90 dias minha li
cença Senado Federal para tratamento de saúde vg que expira dia I I corrente 
mês agosto pt Cordialmente. - Amou de Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento que acaba de 
ser lido está devidamente instruído. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento fica conCedida a prorrogaç~o solicitada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Agenor Maria- João Calmon - Hugo Ramos
Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expedien· 
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sendo evidente a falta de quorum em plenário, deixam de ser apreciados 
os itens constantes da pauta da Ordem do Dia, ficando, conseqüentemente, 
adiados para a próxima sessão. 

São--os-seguintes os itens cuja votação é adiada 

-I-

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 59, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 511, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
Cr:li 1.738247.416,64 (um bilhão, setecentos e-trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 512, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Econqmia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa-

re<er n' 513, de I 980). que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a 
elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois mílhões, seiscentos e setenta e um 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 514, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 61, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em CrS 154.660.329,77 (cento e cincjüeilta-e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 517, 
tfe 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 
Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 518, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único;· do Projeto de Resolução n"' 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n"' 519, 
de !980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 2I4.4<XtOOO,OO (d~zentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 520, de !980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

VOtação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 64, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia corilo conclusão dç. seu Parecer n9 521, 
de I 980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin· 
qüenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 522, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, seis~ 
centos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 524, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n' 526, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n' 528, de 1980, da Comissão 
- õe ConStituição e Justiça, pela. constitucionalidade c jutidicidade. 
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-10-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
·~declaração de Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-11-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em caráter defmitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n9 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
1 •; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Tra
balho - aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943 - e dá 
outras providências. 

-12-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, qUe eStende o seguro de aci
dente do trabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modificando a 
Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determi
na outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 402, de 1980, da Comissãô 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitUcionalidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1980 
(n9 250f79, na Casa de origem), que não permite dirigir motocicletas, moto
netas e similares sem o uso de capacetes de segurança, introduzindo alteração 
no art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n<? 5.108, de 21 de setembro de 
1966, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 474, de 1980, da Comissão 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 3l5f80, do Senador Jar

bas Passarinho, de adiamento da discussão.) 

O Sr. HenriqueSantillo (PMDB- GO)- Sr. Preiiâente, peço a palavra 
para urna breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo, para uma breve comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Para uma comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ê uma rapidíssima comunicação à Casa, para trazer ao seu conhecimen
to os termos de um telegrama enviado por 113 Deputados Federais e 15 Sena
dores de todos os Partidos oposicionistas com representação no Congresso 
Nacional à Organização das Nações Unidas, e vazado nos seguintes termos: 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

Nós vg parlamentares brasileiros vg vimos diante desta Organi
zação manifestar nossa mais veeemente condenação ao recente gol
pe de estado ocorrido na Bolívia que resufíou vg entre outros vg no 
brutal assassinato de Marcelo Queroga Santa Cruz pt Ao mesmo 
tempo vg apelamos para que sejam adotadas urgentes providências 
no sentido de que o governo boliviano cesse as violações aos direitos 
humanos cometidas contra milh~res de oposicionistas vg religiosos 
vg sindicalistas vg estudantes vg parlamentares vg entre os quais o 
Deputado Carlos Flores vg que devem ser imediatamente libertados 
pt 

(Seguem-se assinaturas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

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

O SR. DIRCEU CAIJDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Sena
dor Jaison Barreto. 

O SR. JA!SON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.) 

S. Ex" desiste da palavra. 
Concedo a palavr3. ao nobre Senador Mauro Be!J-evides. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 

- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Em recente entrevista concedida à grande imprensa brasileira, o Sr. Dar

ei de Deus, presidente da Associação dos Servidores Civis, voltou a defender 
a concessão do 139 salário ao funcionalismo federal- antiga reivindicação 
da classe, cuja concretização vem sendo protelada, sempre sob a alegativa da 
falta de recursos do Tesouro Nacional. 

O próprio Diretor-Geral-do DASP, Dr.JOsé- Cãrlos Freire, jâ admitiu, 
conforme declarações tornadas públicas em julho passado, a possibilidade da 
inclusão da medida no texto do novo Estatuto dos Funcionários, 
condicionando-a, porém, à existência de disponibilidades financeiras nos co
fres da União. 

O envio ao Congresso do aludido Estatuto estaria na dependência, da in
serção, assim, daquele benefício, já assegurado com base em imperativo legal, 
aos servidores regidos pela CLT. 

Embora outras alterações passem a constar do projeto que modifica a 
antiga Lei n9 1.711, ainda em vigor, a sua divulgação, sem o 139 Salário, seria 
frustrante para milhares de funcionários que esperam, ansiosamente, a sua 
consignação no presente exercício. --

Ressalte-se, Sr. Presidente, que a inexistência de dotação orçamentária 
específica é sempre apontada como razão- maior para explicar a recusa, 
adiando-se o seu pagamento para outra oportunidade. 

Encontrando-se em fase de elaboração a Lei de Meios para 1981, 
movimentam-se os ubarnabés" no sentido de obter a inclusão de verba es
pecífica, capaz de viabilizar a concessão do 139 Salário, pelo menos, no próxi
mo ano. 

Impedido o Congresso Nacional, em função de nonna constitucional vi
gorante, de alterar, por me.io de emenda, o montante. a natureza c_ o objetivo de 
qualquer dotação, caberá. ·desta forma, exclusivamente ao Poder Executivo 
qualquer iniciativa com aquela salutar finalidade. 

Até o dia 31 de agosto, a Proposta orçamentária deverá estar concluída. 
para encaminhamento às duas Cas~. ensejando a que, numa inusitada expecta
tiva, passem a viver os funcionários federais, esperançosos quanto ao acolhimen
to de tão legítima postulação. 

Durante o recesso parlamentar, na capital cearense, voltei a ser interpela
do, por um grupo de servidores, sobre o 13" Salário. com solicitações reiteradas 
para que me empenhasse em prol de sua concessão. 

Dai o apelo - que mais uma v_ez formulo às autoridades competentes, na 
esperanç-a de que se mostrem receptivas àquela melhoria, pleiteada há tanto tem
po pelos que, sob o regime estatUtário, prestam serviços ao Governo Federal. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Não há mais oradores ins
critos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 
sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votacão em turno único, do Projeto de Resolução n• 59, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 511, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
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de 1980), que autoriza a Prefeitutã Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 61, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqüenta e quatro milhões seiscentos e ses
senta mil trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon .. 
tante de sua dívida consolidada tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1980 (apre
sentado pe[a Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaf (PR) a elevar em 
Cr$ I 12.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no· 
vecentos e oiten_ta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 518, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclu_são_de seu Parecer n9 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cri 2i4.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economla __ c_o_rnº- conclusão de s_eu P_arecer nt? 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívid_a consçlida
da, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt? 65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 
25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, seiscen
tos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 09 66, de l980(apre
sentado pela Comissão de Finanças como· COO'?lusão de seu Parecer n9 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração e empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 67, de 1980 (apre-: 
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer, n9 527, 
de 1980), que autoriza o Goverrro .do Es~aÇ.o de _Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n' 528, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
"declaração de M3.naus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-li-

Votação. em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do Senador 
RaimundO Parente, solicitando a retirada, em caráter definitiVo, do Projeto 
de Lei do Senado n"' 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
I<;~; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Tra
balho- aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943- e dá 

_ou(ras providências. 

-12-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nQ 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o seguro de aci
dente do (rabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modificando a 
Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determi
na outras providêricias, tendo 

PARECER, sob n• 402, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-13-

Discussão, ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 17, de 1980 
(n~-250/79, na Casa de origem), que hão permite dirigir motocicletas, moto
netas e similares sem o uso de capacetes de segurança, introduzindo alteração 
no art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 
1966, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 474, de 1980, da Comissão 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 315/80, do Senador Jar-. 

bas Passarinho, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessào às 18 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HERMES 
NA SESSÃO DE 8-8-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Na semana corrente, esteve em audiência com quatro dos nossos Minis
tros uma delegação de industriais, comerciantes, homens das classes empresa
riais do meu Estado e, também, representantes dos Estados do Amazonas, 
Pará e Acre. Dois assuntos movimentaram os homens das classes empresa
riais, o primeiro ligado ao paralelo 16, assunto de um projeto do Senador Lá
zaro Barboza, ainda em discussão e em votação na Câmara dos Deputados. 
Mas, também importante, Sr. Presidente, foi aquela preocupação que movi
mentou políticos e agora, acentuadamente, os homens das classes empresa
riais do meu Estado, que aqui vieram para alertar Ministros, como o das Mi
nã.s e Energia, do Planejamento, dos Transportes, e Interior para a gravidade 
e para as preocupações que se relacionam com o denominado Distrito da Ser
ra dos Carajâs. 

SL Presidente, a Serra dos Carajás vem sendo objeto, com as riquezas 
que apresenta, da atenção de homens de todos os quadrantes, não só do nos
so País, do Brasil, mas já agOra das maiores potências industrializadas do 
mundo, acentuadamente, Japão, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. A 
primeira põtêitcia a se preocupar foi exatamente os Estados Unidos, quando 
através da grande empresa multinacional United Szeel, procurou se interessar 
pelos estudos da Serra dos Carajâs; depois deixou tudo a cargo da empresa 
brasileira, a Companhia Vale do Rio Doce, e do próprio Governo brasileiro, 
que continuou com pêsquisas; trabalhos e estudos sobre os minérios da região 
que redundaram na descoberta da grande riqueza de cobre, e mais o manga
nês, a bauxita e, finalmente, o ouro. Tudo isso, as páginas dos jornais do Bra
sil e, já agora, do exterior, inclusive das grandes revistas internacionais, é ob
jeto-de coment~rio. 

O que nos preocupou, Sr. Presidente, a nós, os homens das classes em
presariais- do meu Estado, foi especificamente aquilo que podia, de alguma 
forma, prejudicar o Brasil e também, acentuadamente, o meu Estado, o Parã. 
Como melhor explorar essas riquezas? E como melhor fazer com que elas 
possam ser vendidas, principalmente o ferro, no exterior, de maneira econô
mica e racional? 
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Nest~ sentido, a preocupação acentuada dos homens do Parâ, quando 
em contato com os quatro Ministros a que me referi, o Ministro dos Trans~ 
portes, o do Planejamento, o de Minas e Energia e o do Interior, alertaram S. 
Ex•s para aquilo que consideraram perigoso no que se refere à expoloração 
dessas riquezas. Também, entre as preocupações a grande riqueza do Vale, 
que é o rio Tõeantins com a sua hidrelétrica, que em 1983 estará dando os 
seus primeiros 2 milhões e 200 mil quilowatts de energia e que, ao final, dará 
mais de 8 milhões de quilowatts de energia par a servir ao Norte e também ao 
N ardeste do País, já a esta altura carente de energia' elêtrica. 

Esse assunto foi oiJ}eto de mais de um pronunciamento meu, nesta tribu~ 
na, Sr. Presidente e, antes, na Câmara dos Deputados, de como melhor aproM 
veitar a energia elêtrica, e alertando que se não tivéssemos cuidado ao cons~ 
truir a grande represa, para produzir energia elétrica, e paralelamente as eclu~ 
sas estaríamos com o rio trancado ao final. E, assim, ainda no Governo Gei~ 
sei, no final da sua administração, levantamos o problema da necessidade da 
construção das eclusas. 

O Presidente Geisel acionou o processo; nós cobrávamos do seu Gover~ 
no bem como dos Ministros do seu Governo atê O final, assim como cobra~ 
mos dos novos Ministros do atual Presidente João Baptista de Figueiredo. 
Mas, Sr. Presidente, as coisas caminharam a ponto áe nos preocupar. E com 
o memorial que vou transcrever, fazendo parte do meu pronunciamento, 
mostramos aos Ministros oS atrasos, os inconvenientes e os perigos que se nos' 
apresenta. 

Com cada Ministro debatemos os problemas expostos no Memorial. 
No que se refere à hidrelêtrica fomos, de pronto, compreendidos pelo 

Ministro das Minas e Energia que, liberando não somente as verbas neces~ 
sârias para--que não sofresse solução de continuidade a Hidrelétrica de Tucu~ 
ruí, tivéssemos a segurança de que os trabalhos seriam continuados. S. Ex~ 
ouviu e mostrou que seu Ministério cumprirá as suas metas. Afirmou que 
conseguiu que essa hidrelétrica não ficassse entre os planos de corte de verbas 
feitas pelo Governo. E ainda .se prontificou a buscar f~rmas da C ia. Vale do 
Rio Doce, participar do Porto d(: Vila do Conde, da exportação de ferro 
pelo Tocantins para a Síderúrgica do Amazonas e depois para o exterior. 

A seguir, com o Ministro dos Transportes, debatemos o problema das 
eclusas, mostrando a necessidade de ser acionada esta tarefa. Também, faze~ 
mos justiça à presteza com que nos atendeu e a todos os companheiros das 
classes empresariais do Pará, aos Senadores e Deputados do Pará que nos 
acompanharam, inclusive do Estado do Amazonas, o Senador Raimundo Pa~ 
rente que nos acompanhou. Prontamente, o Ministro dos Transportes aten
deu aos nossos reclamos, telefonando, em nossa presença para a POR
TOBRÁS e para outros Departamentos do seu Ministério. 

Além dos assuntos constantes do Memorial assinado pelas classes em
presariais, que juntamos aC{ final deste pronunciamento· apresentamos as no
tas que lemos: 

uAtendido o problema das eclusas, verificamos que caminhá~ 
vamos para transformar o rio TocantinS na grande via, no grande 
caminho de escoamento de tudo o que se está produzindo e se pro~ 
duzirâ em muitO maior quantidade, nos Estados de Goiás, Mato 
Grosso, Maranhão e o Pará. Pensãvamos na hidrovia. Reclamamos 
da necessidade de recursos e também de uma draga, o que foi ime~ 
diatamente objeto da atenção e de determinações do Ministro dos 
Transportes. Assim, fazemos, neste pronunciamento, justiça -a S. 
Ex•" 

Atendidos esses pontos, Sr. Presidente, nos voltamos para a preocu~ 
pação no que se refere ao beneficiamento da bauxita, minério do qual o Esta
do do Pará é o maior produtor e detém os maiores depósitos desse minério, 
no País. 

Falamos das nossas preocupações, no atraso das obras de i~,fra~estrutura 
que reclamam Barcarena, o Porto de Vila do Conde para a industrialização 
da bauxita no Pará, porque consideramos um erro as instalações industriais 
da bauxita no Rio de Janeiro, transportando esse minério lã do Pará a milha
res de quilômetros distantes para ser beneficiado no Rio de Janeiro. 

Logo a seguir, Pernambuco, outra longa distância, outra nova explo
ração; sem dúvida alguma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o produto serâ fácil 
de vender no Brasil, porém, a preço mais caro, mas não nos mercados iq:ter~ 
nacionais. Finalmente, instalações no Maranhão que terão qu-e· esperar pelo 
transporte desse minério de longa distância e da energia de Tucuruí, a uma 
distância de 870 quilômetros, de Já onde está a hidrelétrica, até onde vai sebe
neficiar o -minério próXimo de São Luís. O memorial que anexamos detalha 
bem o problema, e as razões de nossas queixas e apelos. 

Feitas essas observações, falamos da necessidade urgente de se instalar 
aquilo que fora primeiro programado: a exploração do minério, da bauxita, 
~m Barcarena, pr?ximo da energia elétrica e no Estado onde está o minério. 

Esta parte foi bem ouvida pelos Srs. Ministros. Tivemos que debater, ex
por, discutir do atraso das infra~estruturas de Barcarena, do Porto de Vila do 
Conde, da energia de Tucuruí e do prejuízo que isto ocasionaria ao Brasil, 
que já está sendo prejudicado pela importação de alumínio de outras partes 
do mundo. 

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

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador Lei
te Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador, V. Ex•, que hã tanto tempo 
acompanha este caso e revela acentuado interesse acerca dele, poderia nos in
formar se o Governo tem desenvolvido entendimentos com á Colômbia para 
aproveitamento do minério de ferro, usando o carvão daquele País? A Co
lômbia possui carvão de boa qualidade, em quantidade e que pode vir pelo 
próprio rio Amazonas, para que se desenvOlva naquela área aciarias, altos 
fornos destinados ao aproveitamento de bauxita. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA) - Posso adiantar a V. Ex• 
que o Ministro César Cais, quando estivemos com S. Ex" nesta última vez, 
teve oportunidade de falar não somente do carvão da Colômbia como tam~ 
bém do carvão do rio Fresco, no Estado do Pará, mas disse~nos que estava 
mais voltado para o desenvolvimento da exploração do carvão nacional nas 
minas do Rio Grande .do Sul e no Estado de Santa Catarina. 

Esta era a preocupação prioritária, mas que estavam em estudos a possi
bilidade de aproveitamento desses minérios dentro do nosso hemisfêrio, na 
América do Sul. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Mas foi afastada a possibilidade do 
carvão da Colômbia'? - -

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA)- Não, estão sendo estuda
dos. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR) -Qual o que oferece maior conveniên
cia econômiCa'? 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Aí não poderia lhe adian· 
tar porque são estudos técnicos e não tivemos oportunidade de pedir infor
mações ao Ministério. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Muito obrigado. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA) - Mas, Sr. Presidente, por 
que a nossa preocupação'? Porque indústrias que precisavam se instalar, como 
as duas grandeS empresas- ALUNO RTE x ALBRÃS- uma multinacional 
em conjunto com uma nacional, e beneficiassem a bauxita dentro do meu Es~ 
tacto,. e a outra, a VOTORANTIN, do Grupo Ermírio de Moraes, estava na 
dependência de obras de infra~estrutura de grandes necessidades: um porto, 
na Vila do Conde, no Município de Barcarena, apenas a poucos quilômetros 
da Cidade de Belém, porto este que terá calado mínimo para navios de 40 até 
80 mil toneladas, de vez que a passagem mais rasa, no momento. sem nenhuM 
ma limpeza, como tivemos oportunidade de verificar na PORTO.BRÃS e no 
Departamento de Portos e Vias Navegáveis, é de 10 metros de profundidade; 
ainda dar andamento às construções do embarcadouro de Barcarena Velha, 
do de Cafezal, da drenageril do Furo das Ilhas das Onças, e, ainda das insta~ 
lações em Barcarena. Tudo foi objeto em detalhes do documento que fornece
mos aos Ministros. A falta dCsses empreendimentos de infra-estrutura vem 
prejudicando o andamento das obras da hidrelétrica de Tucuru!, e, as insta-

' fações industriais das empresas de beneficiamento de bauxita. 

Na nossa audiência verificamos a compreensão do Ministro dos Transpor~ 
tes que de imediato procurou saber a posição e o andamento de todas as 
obras e acionou as medidas para a instalação essencial para o aproveitamento 
dos minérios da região do Tocantins, acentuadamente da região dos Carajás. 

Verificamos também, de parte do Ministro César Cais-- a quem leva
mos por escrito as nossas apreensões, aquilo que reclamávamos como neces
sário para o aproveitamento desses minérios; de forma realmente econômica 
-, o interesse completo, a ponto de mostrar que há uma necessidade urgente 
de que a Companhia Vale do Rio Doce, que é a detentora, finalmente, do 
aproveitamento da bauxita, do ferro, se interessasse pela sua participação nas 
obras de infra-estrutura. 

Mostramos ao Ministi-o Cêsar Cais quehavíamos solicitado ao ilustre 
Presidente da Comissão de MhÍas e Energia do Senado, nosso respeitável cow 
lega Senador Alberto Silva, a presença do Presidente da Cia. Vale do Rio 
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Doce na Comissão de Minas e Energia, para esclarecimentos, em ofício, Sr. 
Presidente, que lemos para que conste do nosso pronunciamento: 

Brasília, 8 de agosto de 1980 

Senhor Presidente, 
Em nome da Presidência da Comissão de Minas e Energia do 

Senado Federal, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para 
comparecer a esta Comissão, em data e hora a serem acertadas, para 
prestar-nos informações a respeito do Projeto Carajás-. 

Na certeza de que Vossa Senhoria nos honrarã com sua pre
sença e valiosos subsídios, gostaria que informasse da possibilidade 
do seu comparecimento. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Senhoria protestos de eleva
da estima e apreço.- Alberto Silva, Presidente da Comissão de Mi
nas e Energía. 

llmo. Sr. 
Dt. Eliezer Batista da Silva 
DD. Presidente da Companhia Vale do Riq Doce 
A v. Graça Aranha, 26 - 59 and..tr 
Rio de Janeiro - RJ 

Como vêem V. ~•s, o Ministro das Minas e Energia, sentiu a necessida
de da CURD, a grande empfesa brasileira, de que voltasse para Barcarena, 
para Vila do Conde, onde vai ser construído o porto, de participar de colabo
rar. Ainda, porque na or.;asião levãvamos ao conhecimento do Ministro, que 
começarâ a funcionar no próximo ano a siderúrgica para beneficiamento de 
ferro -do Amazonas, próximo- de Manaus, a SIDERAMA, e que para funcio
nar, teria que ir buscar ferro,jã tão pouco e já começando a ser difícil, em Tu· 
barão, no Espírito Santo, onde era um erro fazer essa siderúrgica funcionar 
com ferro descendo da Serra dos Carajãs, por uma estrada de ferro que estâ 
começando a ser construída pela Vale do RiO Doce, de 870 km para chegar 
atê Itaqui, onde se vai, ainda, Construir o porto e dali colocar-se em navios e 
levar para o Amazonas, quando da Serra dos Carajãs até o Tocantins são 
apenas lOOkm e de Tocantins com as eclusas, hidrovia do Tocantins franca
mente navegãvel, em navios em barcaças, este ferro descerã tranqüilamente 
até a SIDERAMA, no Amazonas por um frete 8 a 12 vezes mais barato do 
que esse de vir de Tubarão e fazer essa viagem de trem atê ItaqUi e de Itaqui 
até o Amazonas. 

Isto tudo. foi compreendido perfeitamente pelo Ministro César Cals que 
nos estimulou a convidar o Presidente da Vale_ do Rio Doce para que fizésse
mos um alerta, e os entendimentos para todos estes reclamos que jâ não eram 
só nosso, do Parlamentar representante do Parã, naquela altura, como do re
querimento que vou fazer registrar nos nossos Anais. O documento que ane
XO do meu pronunciamento é um alerta, um_docurilento assifiado pelo.s presi
dentes de todas as entidades de classes empresariais do meu Estado: a Fede
ração da Indústria - da qual tenho a honra de ser Presidente-; a Asso
ciação Cometcial do Pará, a Federação do Comércio do Parã; A Fede
ração da Agricultura do Parâ; o Centro das Indústrias do Pará; o Centro do 
Comêrcio do Parã; e o Cl\lbe de Diretores Lojistas do meu EstadO. Assim, 
cOmo toda a classe empresarial, alêm dos Parlamentares que estavam presen
tes, os Governadores _das áreas amazônicas se dirigiram aos Ministros, em te
legrama, ao Presidente da República e-ao "Chefe da Casa Civil do Governo, 
alertando para estas medidas essenciais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no decorrer do final do mês passado e no 
início deste mês, recolhi cento e dois recortes ·de jornais de nosso Pais; jornais 
do Rio de Janeiro, acentuadamente o Jornal do Brasil; jornais de São Paulo, 
destacadamente, O Estado de S. PaUlo; de joritais de Brasília, Correio Brazi~ 
liense e o Jornal_ de Brasília; de jornais de toda a Amazônia e de todo o meu 
Estado, alertando para o atraso das obras no que me referi no meu Estado, o 
que fez chegar aqui a Brasília o grupo de empresários e mais os nossos parla
mentares para o memorial que levamos,· que transcrevemOs aos Ministros, e 
fazemos justiça, teve boa acolhida de parte dos Srs. Ministros. Aqui destaco o 
apoio que recebemos do Líder do Governo, paraense de coração, o brilhante 
Senador Jarb.as Passarinho, Lider do· meu Partido que pessoalmente se inte
ressou pelos problemas e_ não podendo participar dos encontros fez com que 
eu o representasse e dizia sempre que transmitisse com a minha palavra a sua 
advertência, no apelo, para que se despertasse atenção para os problemas de 
Barcarena, Tucuruí, Porto de Vila do Conde, Eclusas. 

Mas, Sr. Presidente, leio só os títulos de algumas dessas advertências dos 
jornais: .. Cesar Cais Veda Participação Estrangeira no Projeto Carajãs"; 
.. Missão Japonesa Não Confirma ParticipaçãO no Projeto Carajãs" ... Explo
ração de minérios de Carajás preocupa FlEPA"; "Mobilização de Empre
sários"; "Pará reduzido a fornecedor de minérios"; .. Carajás não terá Supe-

rintendência"; .. Cesar Cais veta a participação estrangeira no Projeto Ca_ra
jãs"; uMíssão Japonesa não particíparã do Projeto Carajãs"; "Pécora descar
ta Território CarajáS"; ''Carajãs Superintendência"; H Melo reage a negociata 
de Carajás"; .. Empresários convocam povo para a luta"; .. Na FIEPA mobili
zação em defesa do Pará"; "Conde, um sonho gorado ... de João Mulato"; 
.. Japoneses querem ficar fora de Carajãs". 

As manchetes dizem do clima de dúvidas, de preocupações, de incerte
zas, de desinformações que ocorrem em matéria, em assunto da maior impor~ 
tância para o desenvolvimento nacional. Sr. Presidente; pelas manchetes dos 
jornais de todo o Brasil, sabemos que se lançou o "'Projeto Carajazão"; um 
projeto que envolvia a exploração de ferro da bauxita, e fala da estrada de fer
ro,-da formação de um grande centro agrícola, finalmente, um projeto de 
grandes dimensões, atingindo a riqueza do meu Estado, o Parã, no Distrito 
de Carajãs, que é o ferro, a bauxita, o cobre e o ouro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive coiltato como Presidente da minha 
Federação, como homem de empresa, com companheiros empresários do 
meu Estado, com o_s membros da missão japonesa. Ouvi e conversei com eles 
e senti que o que eles poderão nos dar, corno bons comerciantes que são
capazes de nos dar grandes lições e a muitos países do mundo, como estão 
dando aos Estados Unidos, inclusive na produção de automóveis e de toda a 
parte eletrônica- senti, que os japoneses poderão nos dar empréstimos para 
esses empreendimentos, mas não participar deles .. Por que? Porque não inte
ressa a eles desenvolver e povoar regiões. O comerciante e o governo japonês 
acham que esse problema é nosso, ê do Brasil. Daí termos, hoje, as nossas 
apreensões, quando vemos a Cia. Vale do Rio Doce, cuja fonte básica de ren
d~ é a exportação dos minérios de ferro, minérios de ferro que em Minas jâ 
começam a não ser de primeira qualidade e que descem de Minas Gerais e 
saem por Tubarão. Daí a pressã em -se explorar o que se encontra na Serra 
dos Carajãs, quantidade imensa, capaz de, nos níveis atuais, dizem aqueles 
que o estudaram, os da Vale do Rio Doce, durante quase 200 ou 300 anos 
abastecer, com a quantidade que se gasta hoje, os mercados do mundo. Ve
jam, V. Ex•s, o tamanho dessa jazida. Mas abastecer a que preço'? No ano 
passado chegamos a vender minério de ferro a 14 dólares e meio uma tonela
da posta no Japão, depois de descer da Serra até o Porto de Tubarão. Acredi
tamos que custa pelos menos, o transporte da Serra ao Porto e a mineração, 
10 dólares, e paga uma média de 2,5 dólares nos navios de grande tonelagem, 
para chegar ao Japão. Então vendemos pedações inteiros no Brasil por 2 ou 3 
dólares, essa .é que é a verdade .. Essa çperação re<:lama estudos, cautelas 
quando se pensa em exportar em ferrovia de 870 km de Carajás a Itaqui. 

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

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) - Com o maior prazer. 

O Sr. Alberto Silva (PP- Pl) -Senador Gabriel Hermes, é com muita 
atenção que estamos ouvindo o discurso de V. Ex• É grande a apreensão que 
V. Ex• traz a esta Casa sobre a possibilidade de vir faltar dinheiro para esse 
empreendimento que V. Ex• tão bem conhece e cujos dados acaba de revelar a 
todos nós, como um batalhador pela obra que certàmente traria um desafogo 
na Balança de Pagamento do País. Eu gostaria de lembrar a V. Ex•, já que o 
Ministro Cesar Cais entendeu que não deveria haver participação de capital 
estrangeiro, pelas razões·que V. Ex"' acaba de expor, se não seria o caso de to
dos nós aqui, apoiando a iniciativa de V. Ex• e do seu Estado, solicitarmos ao 
Governo do Presidente Figueiredo que reveja não o projeto mas o prazo de 
execução do Programa Nuclear. Na verdade precisamos da energia nuclear, 
não há dúvida, mas o prazo de execução dela poderia ser esticado e parte dos 
recursos serem jogados no empreendimento de Carajãs, a que V. Ex• agora 
alude, porque Carajás trarã dólares para o Brasil, imediatamente. na energia 
nuclear, sem dúvida, vamos necessitar, e fala aqui um engenheiro da especia
lidade, mas não com a pressa com que estâ sendo levado o projeto. Quero 
solidarizar-me com V. Ex•, e lembrar que uma das fontes de recursos que po
deríamos jogar em Carajás era essa, uma parte do Programa Nuclear, agora, 
para Carajãs e para o álcool, para que não precisássemos viver aumentando a 
gasolina, corno vai agora talvez para Cr$ 44,00, onerando cada vez mais a si
tuação do povo brasileiro. h uma participação no discurso de V. Ex•, com mi
nha solidariedade a,o programa do seu grande Estado, cujo grande defensor é 
V. Ex•, Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) - Nobre Senador, tive a 
oportunidade de visitar a Alemanha com a Comissão que foi ver tudo que se 
refere ao projeto da usina nuclear. E devo dizer a V. Ex• que como tudo que 
tenho feito na minha vida, faço sempre com seriedade. Passei aqueles dias ob
servando, olhando, trabalhando, conversando com técnicos e penetrando em 
vãrios detalhes. Cheguei à seguinte conclusão: O Governo brasileiro andou 
certo. Se assim não fizesse, estaríamos perdendo mais alguns an-os de atraso 



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Terça-feira 12 3563 

além dos que jâ perdemos, no que se refere à energia nuclear. Quanto a não 
acelerar, não acredito que o GovernO esteja acelerando. O que o Governo 
brasileiro, pelo que estou informado, estã fazendo, é procurar manter o 
Acordo, para que possamos, com a aquisição de toda a tecnologia relativa a 
esse processo, ter energia nuclear, pois, dentro em breve, ela se tornarâ neces
sária para o Sul do País e para o Centro, ou seja, para O Rio e São Paulo, por
que aquela região jã não tem mais a possibilidade que ainda temos, sobretudo 
na Região Nordeste e no Norte do Brasil. 

Por outro lado, com relação ao que se refere ao aproveitamento da ener
gia elétrica do Tocantins, ou seja, Tucurui, o Ministro Cesar Cais- toda a 
imprensa divulgou, e nós verificamo~ - liberou as verbas necessárias para 
que a hidrelétrica de Tuicuruí não sofresse solução de continuidade. 

Po.rtanto, o Governo realmente está atento ao aproveitamento disso. Es
tá até lançando mão de recursos, muitas vezes combatidos aqui dentro, atras
vés de empréstimos para o aceleramento dessas duas fontes.de energia. Neste 
campo, tenho certeza de que o GoVerno estã certo. - Tudo que formos bUscar 
em recurso externo para produzir energia dentro do noss_o País, sobretudo 
energia hidráulica, e ainda nuclear, é um acerto, é um dinheiro bem emprega
do, seja retirado das nossas poucas energias financeiras ou seja trazido atra
vés de empré-stimo âo exterior. 

Agradeço o aparte de V. Ex' Agradeço também, nesta oportunidade, a 
atenção e a colaboração de V. Ex' a nós do Pará, a nós do Amazonas, pela so
licitação que foi feita por mirri e pelo Senador Passarinho à Comissão que 
V. Ex• preside, para convocar o Presidente da Vale do Rio Doce, não para o 
plenário mas para a Comissão de MinaS e Energia, para conosco, Deputados 
e Senadores de todos os Partidos, debatermos, e'studarmos, escOlher as me
lhores formas de aproceitar o esforço da Vare do Rio Doce rio aprOVeitamen
to do potencial da riqueza que é o Distrito de Carajãs. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Ouço V. Ex•, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Nobre.Senadqr~ V. Ex• disse que o 
Ministro Cesar Cais vetou a participação do capital estrangeiro, capital acio
nârio de empresas no Projeto Carajãs. O conhecimento que tenho ~que, hã 
dois ou três anos, a United StateS Stetl e a Nippon Steel se desinteressaram,. 
saíram do Projeto CarajãS, p_orque eles tambêm têm ferro abundante na Aus
trália, embora não tendo a ·componência nem o percentual verificados no de 
Carajãs. Por- outro ·IaàO, sabemos- que o Brasil Jamais teve cà.ndições de im~ 
por, por certas circunstânCias, preços iriteri:taciOriais elevados. Então eles di
sistiram, o Brasil faz só, e eles passam a comprar o ferro pelo preço que eles 
desejarem. V. Ex• diz que o Ministro recusou a participaçãO. V. Ex• poderia 
nos dizer quando foi a recusa e qu-al foi a firma que se-ofe-receU a participar 
nesse projeto em que o. Ministro não aceitou? V. Ex• podia nos dizer o nome 
de uma firma ou de uma organização internaCional que tenha tido o desejo de 
participar, mas que tehha sido vetado pelo Ministro? 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Em primeiro lugar, sabe
mos que a United States Steel foi a primeira enlpresa que pretendeu ... 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Mas que desistiu voluntariamente; 
ela que não quis. · · -

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA)- Desistiu da participação. 
Não sabemos os motivos,... -

O Sr. Leite Chaves (PTB ~ PR) - Certo. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA)- ... nunca foram bastante 
esclarecidos, mas ela desistiu. Logo a seguir, o Governo voltou-se principal
mente para o nosso maior comprador de ferro, que é exatamente o Japão. E 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- O Japão também desistiu, não quis. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA)- Quanto ao Japão, o Go· 
verno planejou esse grande plano que chamou de ''ProJeto Carajazão". Pelo 
menos agora, com a visita dos japoneses, esta missão de cento e poucos ho
mens de empresas do Japão, não mostrou, a que tenhamos notícia, interesse 
pelo projeto, no que se refere às associações na construção de estradas de fer
ro, portos. Interessou-se até o momento, ao que sabemos, pela compra do fer
ro. O japonês quer comprar OTCrro, naturalmente, ao preço internacional que 
eles impõem. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR)- Qual foi a participação acionária que 
o Ministro recusou, de que firma e de que país? 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) - Estamos pedindo a pre
sença do Presidente da. Vale do Rio Doce, para termos esclarecimentos aqui 

no Senado, na Comissão de Minas e Energia. A imprensa também divulgou, 
em destaque, em vários jornais, que não haveria participação estrangeira nos 
projetas relacionados com a exploração do Distrito Industrial de Carajãs, a 
não ser no beneficiamento da bauxita, o grupo ALUNORTE, ALBRÁS, que 
é de participação brasileira e participação de empresas estrangeiras. 

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

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) - Ouço V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - O que eu temo, Senador Gabriel 
Hermes, é que, segundo o Ministro Delfim Netto nos disse, o investimento do 
Projeto de Carajâs andaria em torno de 30 bilhões de d_ólares, para que, de-
pois do terceiro an-o, alcançasse exportações no valor de 9 bilhões de dólares. 
Se o Governo não conseguir participação estrangeira no capital das empresas 
que vão operar no Projeto Carajás, então, ele teria que fazer contratos de for
necimento de matéria-prirrta a longo prazo. Mas, o que tem se notado, inclu
sive em publicações que li, recentemente, do Banco Mundial, é que se tem em 
vista, se estima, uma recessão para quase todos os países com crescimento ne~ 
gativo do PNB. Com exceção do Japão e da Alemanha Ocidental, em quase 
todos os países o Banco Mundial apresentou uma estimativa de crescimento 
negativo. Então, eu temo que uma política de não aceitação do capital estran
geiro, nas empresas que vão deflagrar o processo de exploração de Carajâs, 
possa não obter o êxito esperado e desejado por todos nós brasileiros e, prin
cipalmente, pelo grande Estado do Parã. Quero, neste instante, também, me 
congratular com V. Ex• por mais este pionuneiamento da maior oportunida
de para o desenvolvimento-e para o progresso brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Nobre Senador, no que se 
refere ao beneficiamento- da bauxita, o projeto principal, ALBRÃS
ALUNORTE, é todo ele de associação brasileira com capital estrangeiro. Es
tâ em andamento com certa lentidão e foi eSte o mOtivo da' nossa visita esta 
semana, com industriais, Parlamentares, aos quatro MiÍlistros como acabei de 
declarar aqui, para acionar aS obras de infra-estrutUra que se tornam neccs
sãiias. ou seja, o porto em Vila d-o COndC, a infra-estrutura em Barcarena, 
para- qUe estas empresas ali se instalem. Isto ê coisa definida, a participação 
do capital estrangeiro. 

No que se refere ·a Carajãs e ao cobre, as declarações de jornais foram de 
que o Ministro César Cais dissera que o Governo brasileiro não estava inteM 
rcssado na participação de capital estrangeiro. Esta declaração, em parte, 
contrariou declarações_ anteriores de um ou dois meses atrãs, de que com a 
criação do projeto, era interesse brasileiro, ou melhor, do Ministério das Mi
nas e Energiã Ou da Companhia Vale do Rio Doce, atrair a participação de ca
pitais estrangeiros, principalmente para a construção da estrada de ferro da 
serra até Itaqui e de um plano de formação de colônias agrícolas ao lado des
sa estrada de ferro. 

Foi com relação a isso que eu disse de início que, Como bons políticos, 
políticos no sentido comercial, com sua alta experiência de não colocar tos
tões ou bilhões de dólares sem ter a segurança de que eles serão reprodutivos, 
os japoneses demonstraram, na sua visita, desinteresse, o que não me sur
preendeu porque, realmente, construir uma estrada· de ferro de quase 900 
quilômetros, para transportar ferro, que se vende a 15, 16, 20 dólares a tone
lada no porto de compra, ou seja, lá no Japão, com a concorrência interna
cional, de vez que o ferro ainda é expfõrãdo em países, em lugares infelizmen
te ainda coloniais, é negócio não para japonês, nem tampouco para quem tem 
grandes capitais pai'a empregar. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Nobre Senador, acho viãvel, mas não 
sei como o Governo teiia diriheiro para iealízar um projeto desses, embora 
seja altamente_ necessário a<?_ Pais. Mas, está havendo m~ito ouro cm Serra 
P~lada, que é ali próximo, e úiriã. veZ o Ministro, para arrãnjar empréstimo, 
dtsse que Serra Pelada era só de ouro. Acho que se poderia fazer o seguinte: 
vincular os resultados dessas operações de ouro diretamente à construção de 
Carajás. Então, veja V. Ex• ComO o Estado de V. Ex' é extraordinário: dá a 
energia, digamos, o porto, que será oportuno, conveniente, a estrada, a Serra 
dos Carajás, a grande usina, a grande barragem, e o ouro. Quer dizer, acho 
que a_ ~nica manei~a é vincular-se o ouro de Serra Pelada à construção de Ca
rajás. E a única maneira que eu vejo de viabilizar a curto prazo, porque valo
res essenciais no País, agora, estão sendo marginalizados, inclusive estradas 
em Mato Grosso, que é um Estado que recentemente sofreu uma cissiparida
de, uma divisão, e o Govern"o não estã dando cumprimCnto àquilo que ê fun
damental à sua existência como Estado. Eu sou favorável a Carajâs; defendo
o daqui; acho-o importante, mas tenho medo que eles façam com Carajãs o 
que foi feito com a estrada dos mil dias: deixem ã coisa no meio, ao abandoM 
no. Eu não vejo de que recursos·se lançarão mãos para a construção da estra
da. 
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O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Nobre Senador, Sinto que 
isso t'ambê:m já preocupa fontes do E~eCÚtiV!), daí a nossa conversa com o 
Ministro César Cais, cm face de termos, já em 1983, a hidrelétrica e franca
mente navegável o Rio Tocantins e haver possibilidade de termos instalada e 
funcionando em Barcarena, a ind11stria de beneficiamento de bauxita, Deve
se fazer um porto, no Parâ, em Vila do Conde COI!lO. disse, para navios que 
poderão ir de quarenta até oitenta mil toneladas de calado. O Governo jã 
pensa, e o Ministro estâ convencido disto, em começar a abreviar, com ape
nas uma pequena estrada de ferro, e descer o ferro até o Tocantins, e o ferro 
vir ao rio Amazonas e coineçar a ser exportado, sobretudo, para áreas da 
América do Sul, em navios de dez, vinte, e atê setenta mil toneladas pelo por
to que ficará em. Vila do Conde, acerca de_ cem quilômetros de Belém, onde 
entram navios com alto calado. Isto já começaria a dar recursos para a Vale 
do Rio Doce, que é a empresa responsável brasileira, talvez para que comes
ses recursos ela continue com seu plano, que é demasiadamente audacioso, o 
da construção da estrada de ferro do porto de Itaqui. Este é o plano. 

Por outro lado, também foi objeto da nossa visita a possibilidade de co
locar em execução, de pronto, as grandes instalações previstas e programa
das, não somente do projeto Carajazão, como de projetas anteriores da SU
DAM~ como projetas industriais, inclusive do grupo Ermínio de Morais, que 
quer instalar uma indústria de beneficiamento de bauxita, produção de 
alumínia e alumínio, do porte da metade da ALUNORTE-ALBRÃS, 180 mil 
toneladas; ao lado disto tudo, está programada toda a criação de um comple
xo metalúrgico na região de Marabá, abaixo das cachoeiras, servida pelo rio 
Todo o plano e o projeto já são do conhecimento e estão nas mãos do Gover
no, estão nas mãos do Ministério das Minas e Energia, estão nas mãos do 
Vale do Rio Doce. Com isso, nobre Senador, o Brasil estaria aparelhado~ de 
pronto, sem precisar dos 30 bilhões de dólares.,Çe que se fala para o projeto 
Carajazão, para produzir e não só exportar ferro em bruto a 15, 16, 18 ou 20 
dólares uma tonelada, preço colocado no país "comprador~ 

Complexo Metalúrgico de Marabá · 
Sr. Presidente: 
Mais de um estudo, de técnicos, de engenheiros, da SUDAM, destacam 

o que é racional e oportuno para o Brasil: criar um complexo metalúrgico na 
região de Marabâ e outro em Barcarena, para a bauxita. 

Tudo indica a região de Barcarena e Marabá, para centro industrial des
de que se iniciou a Hidrelétrica de Tucuruí e foi determinado a construção 
das eclusas, e, assim, da Hidrovia do Tocantins. A seguir e para completar a 
localização, o porto em Vila do Conde com calado para navios de inicio até 
40 ou 50 mil toneladas e, com drenagens até 80 mil toneladas. 

A SUDAM, pela segunda Vez, divulga estudos para a criação do comple
xo Metalúrgico de Marabâ. Tudo perto do ferro de Carajâs, da hidrovia, da 
hidrelétrica, do porto e da madeira abundante Para corilbustível. 

Apoiado no minério de ferro, no manganês, no cobre, foram executados 
estudos para produção de gusa, ferros-ligas, que têm farto mercado interno e 
internacional. Objetivam os prOjetas, produzir gusa, aços comuns e espe
ciais) ferros~ligas de manganês e silício. O projeto SUDAM que conhecemos 
está na posse da Presidência da República, Ministérios dos setores, e detalha 
tudo sobre_ como produzir usando o ferro âos Carajás, a madeira, o manga
nês, e da existência do mercado consumidor. 

Os estudos adiantam das vantagens de aproveitar as reservas de uNfquel 
do Vermelho" para produção de nfquereJetroiítico ·e ferro-níquel. 

O cobre, da Serra dos Carajâs, estimado em mais de um bilhão de tonela
das, deverá ser destinado à produção de cobre prirnãrio, tambêm em Marabã. 
Não são projetas mirabolantes, mas estudos técnicos que precisam ser acio
nados. - Esse assunto será objeto do nos_so encontro com o Presidente da 
Vale do Rio Doce, aqui nesta Casa, na Comissão de Minas e Energia- deba
ter a concentração da produção siderúrgica de minérios de toda a espécie 
como está programado e estudado. Tudo isso produzirá muito mais valor, 
deixando mão-de-obra, deixando riquezas que irão beneficiar a nossa Vale do 
Rio Tocantins- Araguaia para a qual desejamos dar desenvolvimento. Ine
gavelmente, este será um dos empreendimentos extraordinários do nosso país 
e pode ficar exposta a um fraCasso, à uma paralisação. 

Esse projeto, Sr. Presidente, o qual trouxe apenas a síntese, foi elaborado 
por grupos técnicos dos mais conceituados, de brasileiros técnicos do exte. 
rior. Quero que conste do meu pronunciamento esta síntese para que se sinta 
a grandeza das riquezas da re8:ião, das vantagens do distrito ferrífero de Ma
rabá, perto da Serra dos Carajãs. Lá poderemos implantar grande centro de 
siderurgia. A grande obra em seu conjunto, deve-se ao Governo Presidente 
Geisel, no qual foi iniciada a hidrelétrica, as eclusas, a hidrovia, e devemos fa~ 
zer justiça. Quando começar a funcionar a hidrelétrica, em 1983, estarã dan
do dois milhões e 200 mil quilowatts de energia ao Norte e ao Nordeste, e 
rom mais um, dois, três ou quatro anos, chegando, talvez a alcançar os oito 

milhões de quilowatts, recursos para o desenvolvimento e economia de pe
tróleo. 

O Sr. Evelásío Vieira (PMDB- SC)- V. Ex• dá licença para um apar· 
te? 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Com muita honra, nobre 
Senador. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB- SC)- Ouvi, como sempre, mui
to atentamente a manifestação de V. Ex' no pleito em favor da hidrelétrica de 
Tucuruí e da Siderúrgica de Carajás. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Será no Município de Ma
rabâ, programada e acertada. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Certo. 10 preferível vender pro
dutos elaborados ou semi-elaborados do que matéria-prima. Agora, hã uma 
discordância nossa em relação ao aplauso de-V. Ex• à política de energia nu
clear em nosso País. Hoje. estamos sofrendo terrivelmente em razão das me
lhores prioridades brasileiras não terem sido contempladas pelos erros prati
cados. País de poupança reduzida tem que se socorrer da poupança externa. 
Esses empréstimos vêm a um custo elevado. É preciso que esses empréstimos, 
esses recursos externos sej~_m bem aplicados naquilo que nos oferece um re
torno imediato e a médio prazo. Energia nuclear- o Brasil tem um potencial 
hídrico identificado como superior a 200 milhões de quilowatts. Nós, com o que 
estamos hoje consumindo, com o que estamos produzindo de hidrelétricas e com 
o que vamos produzir, com as que estão sendo implantadas, chegaremos 
a uma produção de 35 milhões de quilowatts, havendp .uma obra de 156 mi
lhões de quilowatts. A meu juiZo, deveríamos iniciàr o projeto de energia nu~ 
clear, mas com uma ou duas usinas nucleares, depois, quando tivéssemos 
condições financeiras, partiríamos para a terceira e a quarta. Enquanto isso 
iríamos desenvolver a exploração desse potencial hídrico, que ê inegavelmen~ 
te uma energia de baixo custo. Iríamos desenvolver um projeto cOliJO esse, si
derúrgico, no Estado de V. Ex•, para buscarmos divisas. Aí sim, poderíamos 
atender à expansão da energia nuclear. Foi exatamente pelo fato de teimos 
nos lançado simultaneamente à implantação de grandiosos projetas de longa 
maturação, que o Brasil entrou nessa situação de dificuldades com um endivi
damento externo que chega, no final do ano, a 65-bilhões de dólares, que pas
sou a ser um grande componente da nossa inflação. Aí então discordamos de 
V. Ex'. Alinhamos-nos em relação ao pleito para a implantação, o mais breve 
possível, da hidrelétrica, da implantação do Projeto da Siderúrgica, para 
transformarmos este eixo Araguaia-Tocantins numa via navegável o ano todo, 
atê para escoarmos a produção agrícola florescente, nesta ârea, para o merca
do externo. Mas, o Brasil deveria pensar em reduzir os seus investimentos na 
energia nuclear, estamos pagando um preço muito alto para esta energia, 
quando 'temos outra alternativa muito mais válida. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Nobre Senador, tudo é res
peitável em matéria tão complexa. tão significativa para o mundo e para nós. 
Quero apenas dizer a V. Ex• o seguinte: o Go-verno, ao pensar na energia nu
clear. estudou também o potencial hidrelétrico do Brasil, iniciou Itaipu, mas 
quase todo ele, hoje, a ser aproveitado está no Tocantis e na área da Amazô
nia, distante dos grandes centros populosos industrializados do Brasil, tal 
como o pequenino e admirâvel Estado de V. Ex•, que tanto admiro, rico pela 
beleza da imigração que recebeu da Europa, rico pelo potencial industrial que 
tem, assim como o Rio Grande do Sul, o Paraná e, acentuadamente, São Pau
lo e o Rio de Janeiro, e estes Estados não têm onde buscar mais hidrelétricas, 
muito pouca coisa resta para eles, e o que resta Sr. Senador ... 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Não! V. Ex• estã equivocado. Temos 
ainda um potencial hídrico no CCntrO-Sul de certa expressão, temos o carvão, 
podemos instalar termoelêtricas. E digamos aqui: a energia nuclear tem um 
outro fim que não é tanto o industrial, é o interesse bélico também, que con
cordamos. O Brasil para chegar a pais potência, para ir para a mesa de dis
cussões com as grandes potências do mundo. amanhã, precisa estar armado 
também, precisa ter energia nuclear~ concordamos inteiramente. Mas, po
deríamos, para alcançar esse objetiyo, que ê o prioritário na execução do p[a
no, iniciarmos corri -uma ou duas usinas. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Esse assunto tem sido tão 
debatido, é tão respeitável... Mas acho que devemos lutar em todas as frentes 
energéticas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a tudo aquilo que disse irei juntar docu
mentação nesse· meu pronunciamento. 

Concluo, Sr. Presidente, externando os meus agradecimentos aos nobres 
colegas que me honraram com os seus apartes, dizendo, Sr. Presidente, que eu 
acredito no futuró deste País. Quando vejo uma região como a minha, o Parã, 
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num simples arranhão de estudos de poucos anos, apresentar o potencial de 
riquezas que apresentou, só no chamado distrito mineral de Carajás, cóm o 
ferro, o cobre, o ouro, a bauxita e tanta coisa mais, o mángãnês e a energia 
elétrica do Tocantins, Cl.\ S1: !"residente, acho que o que todos nós devemos 
fazer é ser a cada dia mais amigo deste País, para que deixemos amanhã, para 
os que nos sucederem, um Brasil maior e um pedaço de mundo melhor para 
este mundo tão sofrido. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HER
MES EM SUE DISCURSO. 

Excelentíssimo Senhor Doutor 
César Cais de Oliveira Filho 

Belém (PA), 4 de agosto de 1980 

MD Ministro de Estado das Minas e Energia 
Brasília- DF 

Senhor Ministro: 

As entidades signatárias, representantes do empresariado do Parã, côns~ 
cias da responsabilidade comum, juntamente com a classe política deste Esta~ 
do, de lutar para impedir a frustração de expectativas despertadas na com uni~ 
dade paraense, vêm respeitosamente ante Vossa Excelência manifestar sua 
preocupação com relação a aspectos fundamentais dos projetes federais, rela
cionados e comentados, sintética e reivindicatoriamente, em anexo, a serem 
implantados ou em execução nesta unidade federativa, de vez que se consti
tuem empreendimentos básicos para a economia do Pará e da Região Ama
zônica. 

Certos da atenção e da sensibilidade de Vossa Excelência, reiteramos, na 
oportunidade, nossos protestos de respeito e consideração. 

Federação das Indústrias do Parã- Gabriel Hermes Filho, Presidente. 
Associação Comercial do Parã. - Roberto Massoud, Presidente. 
Federação do Comércio do Pará. - Domênico Falesi, Presidente. 
Federação da Agricultura do Pará. - Clodomir Begott, Presidente. 
Centro das Indústrias do Parâ. - Irapuan Salles Filho, Presidente. 
Centro do Comércio do Pará. -Octávio Avertano Rocha, Presidente. 
Clube de Diretores Legistas de Belém.- José do Egypto Soares, Presi-

dente. 

ANEXO EXPOS!TIVO 

1- Infra--estrutura portuária 

As condições primitivas da área escolhida para se assentar o complexo 
do alumínio em Barcarena (Vila do Conde), impõem, como exigência priori
tária de indiscutível lógica, a constru-ção da infra~eStrutura portUária que, no 
princípio, servii'ã'de apoio à recepção de carga e pessoal que prepará os pré 
e os investimentos finais, e; posteriormente, propofcionarã o escoamento da
quilo que vier a ser produzido, bem como sustentará adequadamente o inter
câmbio comerciai de Belém e todo o Pará com o resto do País e o exterior,jã 
ameaçado de colapso pela inadequação notória do quase secular porto da ca· 
pital paraense. -

Essa colocação de fácil inteligência não passou desapercebida, como é 
óbvio pensar, do grupo técnico que elaborou as monografias de viabilidade 
do pólo basicamente mineral,- tanto é assim que, em documento oficial se ex~ 
plicitam os cuidados na elaboração dos seguintes estudos: 

(a) projeto e construção do embarcadouro de Barcarena Velha, como de 
efetivo apoio, quer na fase de construção, como de operação, pois será o pon
to natural de convergência de carga e passageiros; 

(b) projeto e construção de embarcadouro de Cafezal, como alternativa 
de retaguarda dos projetas Alunorte-Albrãs e, também, como importante 
função de evitar o estrangulamento viário do embarcadouro em Barcarena 
Velha; 

(c) projeto de retificação e drenagem do Furo da Ilha das Onças, que 
.significa a ligação hidroviãria entre Belém e Barcarena, estimando-se que se 
reduzirá à metade o percurso atual, quando e se concluído, este item do 
programa, o que, indubitavelmente, deverá proporcionar custos operacionais 
e insumos energéticos minimiZados; 

(d) projeto do ponto de Vila do Conde, ao qual se destinarão os navios 
de grande calado, com o qual se viabilizará a ligação do complexo industrial 
de Barcarena com praças nacionais e estrangeiras, mediante a adequação dos 
fretes por via das grandes toneladas marítimas. A importância deste projeto é 
de tal ordem que, mais tarde, deverá servir de escoadouro para o minério de 
ferro oriundo de Carajás e, também, para outros usuários de carga geral, 
suprimindo-se, no futuro, as deficiências do atual porto de Belém: 

(e) projeto de melhoria do porto de Belém, em estudo que visa propiciar 
condições essenciais para o porto atual da capital paraense poder receber as 
cargas pesadas indivisíveis que, numa- primeira etapa, terão que lã descarre
gare, simultaneamente, ensejar satisfatório desempenho daquelas instalações 
portuárias ao nível já atualmente exigido pela economia paraense. 

Todos os estudos supracitados mostram, à saciedade, o carãter priori
tário que têm de assumir essas instalações de apoio. Entretanto, como fato 
constatado, desafortunadamente, deve ser revelado que, à exceção do embar
cadouro de Barcarena Velha, o estágio em que se encontram os demais proje
tas é tão preliminar que jã se mostram, na prática, desestimuladores de possi
vek investidores que, por atração natural, deveriam eleger Barcarena como 
localização preferêncial. 

Indiscutivelmente, a não se por em marcha, de imediato, os projetas por
tuários significa, além dos efeitos inibidores genéricos para a economia do 
Pará, condenar toda a implantação do complexo ALUNORTE-ALBRÃS 
para um futuro imprevisível, e, com isso, com a melhor das lógicas do empre
sârio, propiciar que ele parta para localizações outras onde o maior custo 
pode ser compensado por cronogramas e realidades jã configurados. 

Dentro desse esboço que se traçou, não resta a menor dúvida que o pro
grama em vista, praticamente, só poderá oferecer algum nível de certeza 
quando as entidades, sobretudo as do Governo, envolvidas no problema, de
monstrarem, de maneira objetiva, que este item tem assegurada a sua concre~ 
tização em horizonte de tempo e em termos de recursos perfeitamente defini
dos. 

2 - A Política contraditória do Governo 

O processo estratégico de consolidação do pólo industrial alumina
alumínio de Barcarena (Vila do Conde) vem apresentando crescente compro
metimento, por fatores de natureza diversa, alguns deles-inesperados quanto 
à sua origem (pois- apartados pelos próprioS órgãos do Governo Federal) e 
contraditórios, de vei que agridem os argumentos sustentadores da política 
oficial que determinou a execução- daquele notável empreendimento. Assim, 
condições favoráveis específiCas--que erãm- e deveriam continuar a ser- as~ 

seguradas somente àquele núcleo fabril pioneiro, pois esfimulavam a conver~ 
gência dos componentes indispensáveis, inclusive e principalmente organi
zações privadas, básicas e satelitárias, à formação do complexo industrial 
projetado, começaram a ser garantidos, por atas governamentais e práticas 
oficiais, a outras ãreas do País. Em conseqüência, grandes empresas do setor, 
nacionais e estrangeiras, que tinham seus estudos preliminares tendentes à lo
calização de suas plantas em Barcarena (Vila do Conde), principalmente em 
consideração às mencionadas vantagens comparativas (como as tarifas redu
zidas para o consumo de eletricidade), após aqueles deploráveis procedimen
tos governamentais determinaram o reexame de seus projetas, pelo que a co
letividade paraense vem tomando conhecimento, com apreensão e dasalento, 
da relocalização de alguns desses empreendimentos em Estados nordestinos e 
do Sul, com a chamada oficial. 

Os citados procedimentos oficiais vêm também influindo negativamente 
no processo decisório final relativo aos projetas a serem implantados em Bar
carena (Vila do Conde) para a produção de alumina (ALUNORTE) e de 
alumínio (ALBRÁS). 

3 - Eclusas de Tucuruí (Rio Tocantins) 

As eclusas de Tucuruí, no Rio Tocantins (PA), caracterizadas e progra
madas pelo Governo Fed(:ral para assegurar a navegabilidade do referido rio, 
em função da hidroelêtrica de Tucuruí, se constituem em fator de básica e 
inafastãvel importância para a economia nacional e, particularmente, para a 
do Estado do Pará e para a da Amazônia, com vistas não só a criar condições 
abrangentes de desenvolvimento do grande vale tocantino, como também 
para ensejar o acesso à navegação ao sul do Estado e ao centro do País (eixo 
Tocantins-Araguaia), viabilizando o escoamento da grande produção dessas 
áreas pelo porto de ,Parcarena (Vila do Conde), como também, e como relevo 
especial, dos minérios, em bruto e industrializados, do complexo Carajás, e a 
integração deste com o complexo alumina-alumínio da Alunorte~Afbrás. 

Apesar da relevante e acertada definição do governo central, não hã 
noticias sequer do prõgresso expressivo dos indispensáveis e básicos estudos 
de viabilidade e, muito menos, da cogitação efetiVa das fontes financiadoras 
do futuro projeto, quer quanto em dOtações governamentais, quer de outras 
origens, o que preocupa justificadamente as classes política e empresarial. 

4- Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Tocantins (Ferrovia Carajás-Itaqui) 

As vantagens econômcias de ser a pretendida po"nte-Sóbre o rio Tocan
tíns também rodoviária, por sua notoriedade, já r oram detectadas e reiterada
mente reconhecidas pelo Gov~::rno Federal. 
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Inconcebível seria e será desprezar esse instrumento de integração regia~ SENADO FEDERAL 
nal e nacional, em favor do exclusivismo de uma destinação específica e isola~ Gabinete do 29-Secretário 
da, além de social e economicamente questionãvel, de investimento de porte Em 31-7-1980 
tão substancial. 

Ressalta, também, da complementação rodoviária, o encurtamento de 
distâncias que serã propõfCionado relativamente ao acesso à Transamazôni
ca, às operações de construção das programadas hidrelétricas do rio Xingu, 
em futuro não muif<rdistante e, consideradas as diversificadas e crescentes 
ocorrências minerais nas áreas próximas, a extrema valia que, para seu apro
veitamento, representará, como apoio complementar, o transporte rodo
viário, como também para o escoamento por Belém (Barcarena - Vila do 
Conde) da importante produção agropecuãria, em rãpido crescimento, do 
sul do Parã, Mato Grosso e norte de Goiás, em grande parte resultante de 
empreendimentos financiados pela SUDAM, o que representa a consoli
dação, sob influênciã regional, de efeitos econômicoS qlie, sem tal providên
cia, se transfeririam, Com maiot intensidade dC? que já estão se transferindo, 
para outras regiões do País, notadamente a SuaeSté. 

Em que pesem tais notoriedades e a clara definição governamental, as 
providênciaS ãdministrativas de projeção e execução se retardam, se procras
tinam e se chocam, sabendo-se. inclusive, ter o primeiro anteprojeto da pon
te cogitado, surpreendentemente. apenas da exclusiva versão ferroviária, des
prezando as economias externas, e tudo o mais, cristalinamente propiciadCls 
pela complementação rodoviâria. 

5 - Rede de Transmissão Tucurui·Barcarena-Belém 

É impositivo o urgenciamento da complementação da rede de transmis
são energética Tucuruí-Barcarena~Belém, para evitar o próximo e caótico co
lapso do suprimento de eletricidade para a_ área _metropolitana de Belém e 
para viabilizar o complexo metalúrgico Alunorte-Aibrás, antes que, -
antecipando-se mesmo à operação da hidrelétrica de Tucuruí, - pela exten
são de benefícios que jã se ensaiam e, mesmo, se efetivam. sejam anuladas, a 
custos inaceitáveis, as notórias vantagens locacionais que levaram, em função 
de indiscutíveis e alentadores critérios econômicos e sociais, o Governo Fede
ral a definir o pólo adequado para o aproveitamento das jazidas de bauxita 
localizadas no Parã. 

6- Codebar/Núdeo Urbano 

Cumprindo as determinações constantes das Exposições de Motivos n9s 
042/78 e 384/78, a SUDAM, já tomou as providências possíveis no que con
cerne à elaboração do Plano Diretor do novo núcleo urbano de Barcarena e 
respectivos projetes de infra-estrutura._ 

Concluídos os estudos e elaborados os projetes da nova Cidade, resta a 
execução dos mesmos. 

Para atingir tal objetivo. foi autorizada a criação da empresa pública de
nominada Companhia de Desenvolvimento de Barcarena (CODEBAR), com 
a missão pretípua de executar e administrar as obras e serviços de urbani
zação. em área destinada ao assentamento humano de apoio à instalação e ao 
funcionamento do complexo industrial-metalúrgico-portuário no Município 
de Barcarena. 

Sancionada a lei e aprovado o estatuto da mencionada Companhia, até 
hoje esta não entrou em funcionamento, necessitando, para tal, da nomeação 
dos diretores, por parte do Ministro de Estado do Interior, autoridade a 
quem compete o ato. 

Não instalada imediatamente a CODEBAR, inúmeros problemas advi
rão, sendo um dos principais a inviabilidade legal que existe para o contrai
menta de empréstimos, que são facilitados pela estrutura de empresa pública, 
previstos para que a Companhia possa atingir seus objetivos. Ademais, já fo
ram feitos Co'ntatos com o BNH, e sua Díretoria verbalmente informou existir 
disponibilidade de recursos da ordem_ de Cr$ 750 milhões para o presente 
exercício para as obras bãsicas preteõdidas. 

É fácil, assim, concluir-se que a existência e o funcionamento da CODE
BAR é vitãl para que se tenha condições de dotar a área contígua ao comple
xo industrial de Barcarena (Vila do Conde) de uma infra-estrutura mínima 
necessária ao bom desempenho dos trabalhos nas fases de construção das 
fábricas da ALBRÃS-ALUNORTE, das outras indústrias que necessaria
mente virão a se instalar naquele local, e da operação satisfatória do porto, 
que não será apenas vinculado às indústrias bãsicas, mas servirã ao movimen
to geral de cargas da Região, ou deverá servir, dada a obsolescência do atual 
porto de Belém. 

Ao 
Exm9 Sr. 
Dr. Eliseu Resende 
DD. Ministro dos Transportes 

Eclusas em Tucuruí 

1) Problema de balizamento do Baixo Tocantins e dragagem dos passos 
mais baixos do rio necessitam de uma draga. 

2) Eclusas: O projeto eStá em andamento final. O modelo hidráulico em 
andamento pede urgência da contratação das obras da eclusa, de montante 
ainda neste exercício - não sendo realizada pode atrasar a geração de ener
gia, programada para 1983. 

3) Que a ELETRONORTE projete Santa Isabel com a ELETROBRÁS. 
4) As obras reclamam uma draga, liberação de recursos e contratações 

urgentes. - Senador Gabriel Hermes. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 8-8-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 17 do mês passado, o Dr. Luiz Fernando Maria Sobrinho, advo
gado em Londrina, foi presO pelo Delegado da Polícia Federal, no pleno 
exercício de sua atividade profissional; fora chamado à delegacia para aten
der a um cliente, que postulava sua assistênCia. Um cliente que fora ai-rolado 
como testemunha num processo, tornando-se depois, surpreendentemente, 
Indiciado, sofrendo toda sorte de vexames, o que o levou a pedir a presença 
do advogado. 

Ali compareceu o Dr. Luiz Fernando, permanecendo no local por longo 
tempo sem que conseguisse falar com o cliente, nem tampouco com o próprio 
delegado, que em sala secreta procedia a interrogatório. Depois de solicitar 
certidões, refutou altercação do delegado que o desafiava. Em razão disso, o 
delegado resolveu dar-lhe ordem de prisão, encarcerando~o por oito horas se
guidas. Dali o Dr. Luiz Fernando somente se retirou mediante fiança de vinte 
mil cruzeiros, paga na Caixa Econômica Federal. 

Todos têm conhecimento de que, nas sociedades democráticas, um 
princípio inalienável é o de defesa; alguém jamais pode ser preterido nesse di
reito, ainda que seja objeto de acusações as mais execrãveis. Para que o 
princípio do respeito à pessoa humana e o princípio de defesa sejam resguar
dados, estabelece a lei que, sempre que possível, os cargos de delegado de 
polícia sejam ocupados por pessoas que tenham, pelo menos, o curso de ba
charel em Direito. A despeito de ser bacharel, o delegado da Polícia Federal 
de Londrina, que ali recentemente se encontra, de nome Dr. Paulo Marcelo 
Zirnermman, não cumpriu essas determinação, comprometendo o próprio Go
verno Federal. No instante em que o próprio Presidente da República prome
te aberturas, resguardar e respeitar os direitos humanos, um delegado para ali 
transferido pela polícia federal, pela máquina a que serve, pratica atos dessa 
natureza. 

A região ficou em sobressalto, mesmo porque as notícias que se tem é de 
que, em casos anteriores~ esse próprio delegado torturara outras pessoas, 
usando os mais rudimentares processos de tortura, como é o conhecido pau
de-arara. 

A sociedade se rebelou contra isso. A Ordem dos Advogados tomou pro· 
vidências e encaminhou ofício ao Ministro. A Associação dos Advogados fez 
uma reunião, muito divulgada, dando conhecimento do ato arbitrário prati
cado pelo delegado. E eu próprio, Sr. Presidente, logo depois cheguei a Lon
drina, tomei conhecimento disso, e disse que, pela graVidade, pela violência, 
onde o menos ofendido era o advogado, e mais a sociedade, a segurança ge
ral, eu haveria de dar conhecimento desse fato ao Senado, dispondo-me, in
clusive, a ir ao próprio Ministro da Justiça. Também mostrei que, de acordo 
com o Estatuto dos Advogados, a própria Ordem não poderia deixar de apu
rar responsabilidade criminal do delegado por abuso. Mas é o aspecto penal, 
apenas. Entretanto, a situação envolve questão maior, que é o da liberdade 
humana, o aspecto jurídico institucional. Quando a Nação passou tantos 
anos sofrendo violências de toda natureza, já não supOrta arreganhas desses, 
porque tudo isso constitui ameaça da repetição de todo o processo. 

Quer dizer, regime que teve como apanágio homens como Sérgio Para
nhos Fleury, símbolo da tortura e da violência, não pode admitir que arrega
nhes dessa natureza se repitam. O advogado, por mais modesto que seja, é 
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símbolo pessoal de defesa; ele não atrapalha processos, a não ser para delega
dos arbitrãrios, que queiram contorcer a verdade. Ele não pode sofrer via~ 
lações dessa natureza. E, por outro lado, o delegado é um fiador da segurança 
e da estabilidade, e jamais um violador ou um algoz da liberdade. 

O caso é de gravidade, e não podia deixar-de merecer a repulsa do povo 
de Londrina e do norte do Paranâ, partido de situação que dava apenas conti~ 
nuidade a notícias de outros fatos semelhantes, ocorridos naquela delegacia, 
inclusive de torturas perpetradas pelo próprio delegado. 

De forma, Sr. Presidente, que dou conhecimento disto à Casa, de que es~ 
tão ainda ocorrendo fatos como este, quando o próprio Congresso, quando o 
Partido do Governo, quando o próprio Presidente da República, quando Mi~ 
nistros prometem que a abertura é uma questão de vida ou morte. Então 
violentam-se direitos por essa forma! Isso é desrespeito aos direitos humanos, 
e sobretudo na sua forma mais elevada, que é violentação a um advogado, 
símbolo de defesa, quando estâ no exercício de assistência a alguém que pede 
justiça. 

Estou para tratar com o S_r. Ministro -da JUStiça na próxima segunda~ 
feira, e espero que S. Ex• tome providência em relação a isso. 

Esse policial não tem apenas condição de ser delegado da Policia Federal 
em Londrina; não tem sequer condições de ser agente daquela corporação. 

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

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Com todo prazer, ouço V. Ex•, 
Líder do Governo. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador, garanto a V, Ex• que se 
este problema, este caso for levado ao nosso Ministro_da Justiça, inclusive 
nosso colega Parlamentar, S. Ex• darâ uma solução e uma satisfação a V. Ex•, 
porque sef que se, realmente, os fatos que aconteceram o foram como V. Ex!
está a relatar aí desta Tribuna, creio que esse delegado, essa autoridade deve
rá ser punida pela agressão que está praticando a um advogado que é, real
mente, um defensor da lei. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Agradeço a V. Ex• e posso lhe 
assegurar que não é outra a minha esperança. 

Nós aqui do Parlamento temos o Ministro da Justiça em alta conta, par
lamentar de grande brilho e de compromisso com o Direito. Advogado que 
sempre assumiu posição das mais claras, definidas e lúcidas em defesa dos di
reitos e da própria liberdade. S. Ex' deixou, aqui, m-arcas claras, palpáveis, de 
sua boa formação jurídica, quando foi RClator de diversas matérias relacio
nadas com o Processo Penal. 

E com essa esperança que haverei de tratar do assunto, e não tenho dúvi
da de que, para S. Ex•, só resta uma providência imediata neste caso. Posso 
assegurar-lhe que, se Ministro da Justiça fosse o ilustre homem a quem V. Ex• 
sucede nesta Casa, Petrônio Portella, esta pessoa já não estaria, inclusive, no 
posto de delegado, por falta de condição mínima de exercer um cargo de ta
manha responsabilidade. 

ComunicO à Casa- e não poderia deixar de faz_ê-lo -antes de dirigir
me ao Ministro da Justiça para tratar deste assunto a quem, hoje, jã pedi au
diência. 

Muito obrigado à Casa pela atenção e a V. Ex•, pela interferência. (Mui
to bem!) 

ATA DA 95• SESSÃO, REALIZADA EM Z0-6-80 
(Publicada no DCN (Seção II), de Zl-6-80) 

RETIFICAÇ0ES 

Na Mensagem anexa ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 7, de 1980 (n'i' 
45/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de Santo 
Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da Organização de Educação Ibero
Americana- OE!), assinado em 31 de outubro de 1957. 

Na página 2892, }9 coluna, após o art. 29 do projeto, inclua.se por omis
são: 

MENSAGEM N• 127, DE 1980 

Na página 2913, 111 coluna, na ementa do Parecer nll 447, de 1980, da Co
missão de Constituição e Justiça, 
Onde se lê: 

Sobre o Projeto de Resolução n' 647, de 1980, ... 

Leia-se: 
Sobre o Projeto de Resolução nll 47, de 1980, ... 

ATA DA 96• SESSÃO, REALIZADA EM ZJ-6-80 
(Publicada no DCN (Seção II), de 14-6-80) 

RETIFICAÇ0ES 

No Parecer n9 473/80, da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nll 371, de 1979, que "regula o pagamento do laudêmio incidente 
nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação". 

Na página 2982, i' coluna, após a sua numeração, 
Onde se lê: 

PARECER N• 473, DE 1980 
Relator: Senador Cunha Lima 

Leia-se: 

PARECER N• 473, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Cunha Lima 

No anexo ao Parecer nll 489 jSO, da Comissão de Redação, oferecendo a 
redação final do Projeto de Resolução n9 48, de 1980. 

Na página 2999, l" coluna, na sua numeração, 
Onde se lê: 

ANEXO AO PARECER N• 389, DE 1980 

Leia-se: 

ANEXO AO PARECER N• 489, DE 1980 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI':RITO 

(RESOLUÇÃO N• 69/78) 

24• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 1979. 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de agosto de mil novecen
tos e setenta e nove, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Ita
mar Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Passos Pôrto, Dirceu 
Cardoso e Jutahuy Magalhães, reúne~se a Comissão-Parlamentar de Inquéri
to criada pela Resolução n9 69, de 1978, para investigar denúncias formuladas 
pela revista DER SPIEGEL, da Alemanha, sobre a execução do Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Alber
to Silva, Arnon de Mello, Lenoir Vargas e Roberto Saturnino. 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterióf-C:fue, logo após, é dada 
como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos. Em seguida ao juramento de praxe· préSfádo pelo Dr. Maurício Schul
man, Presidente da ELETROBRÁS, o Sr. Presidente concede a palavra ao 

depoente que procede a leitura de sua exposição, referindo-se sobre o poten
cial hidrelétrico brasileiro, usinas reversíveis, economicidade das linhas de 
transmissão para longas distâncias e complementação do sistema elétrico por 
fontes geradoras alternativas. 

O Sr. Presid~nte, Senador Itamar Franco, registra a presença do Dr. 
Licínio Marcelo Seabra, Presidente de FURNAS, convidando-o para tornar 
assento à Mesa. 

Iniciando a fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem de ins~ 
crição, os Srs. Senadores Passos Pôrto, Jutahy Magalhães e Dirceu Cardoso, 
este último interrompido pelo levantamento da reuniãO, voltando ao debate 
às 16.00 horas, na segunda fase dos trabalhos. Finalmente, usa da palavra o 
Sr. Senador Milton Cabral, na quâiidade de Relator da Comissão. 

Concluindo, o Sr. Pr~idente determina que, tão logo traduzidas e revisa
das pelo depoente, as notas taquigráficas sejam publicadas, em anexo, à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cru~. Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 
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ANEXO À ATA DA 24• REUNlÃO, DA COMlSSÃO PARLA
MENTAR DE INQUBRITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
69/78, DESTINADA A INVESTIGAR DENONCIAS FORMULA
DAS PELA REVISTA "DER SPIEGEL", DA ALEMANHA, 
SOBRE A EXECUÇÃO DO ACORDO NUCLEAR BRASIL
ALEMANHA. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro aberto os trabalhos 
da Comissão. 

Solicito que o Dr. Maurício Schulman preste o juramento de praxe. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN -Juro, como dever de consciência, 
dizer toda a verdade - nada omitindo do que seja do meu conhecimento -
sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta Comis
são Parlamentar de Inquérito, quer quanto às supostas irregularidades torna
das públicas pela imprensa nacional ou estrangeira, quer quanto à concepção 
e implantação do program;1. nuclear sob exame. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o Dr. Maurí
cio Schulman, Presidente da ELETROBRÁS. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN -Sr. Presidente da Comissão, Sr. 
Relator e Srs. Senadores: 

Atendendo à convocação desta Cornissão, quero, inicialmente, registrar 
minha satisfação por maiS uma vez voltar a esta Casa. Presidente da ELE
TROBRÃS desde março deste ano, venho acompanhando, c:omo técnico e 
como brasileiro, o desenvolvimento do trabalho dos Senhores Senadores na 
discussão dos problemas da Nação, dentre os quais se destaca, no momento, 
o da energia. 

Como foi solicitado, desenvolverei meu depoimento falando sobre o po
tencial hidrefétrico brasileiro, usinas reversíveis, economicidade das linhas de 
transmissão para longas distâncias e complementação do sistema elétrico por 
fontes geradoras alternativas, incfusive a nuclear. 

Estes pontos darão uma visão geral do qUe penso. Acredito que a fase de 
perguntas que se seguirá completará o quadro que se busca traçar. E espero 
assim contribuir para um maior entendimento da questão da energia elétrica 
no BrasiL 

Nosso País tem um grande potencial hídrico, já conhecido há certo tem
po, mas só mais recentemente dimensionado em detalhe. As estimativas des
ses recursos vêm evoluindo em função do próprio crescimento económico na
cional, uma vez que só se procura pesquisar esses recursos em face das neces
sidades de atendimento do mercado e na m_c;_Qída em que sua utilização se tor
ne economicamente viável. 

Vejamos rapidamente a evolução histórica da avaliação do potencial 
hídrico. 

Antes de 1955, algumas publicações esparsas davam o potencial hídrico 
brasileiro como de 7.500 MW de energia firme média que, se motorizados 
com o fa.tor de capacidade de 50%, permitiriam a instalação de 15.000 MW de 
potência. 

Em 1955, outra estimativa elevou o total do potencial de energia firme 
média em 13.000 MW e a potência em 26.000 MW. 

Mas foi somente na década de 1960 que o potencial começou a ser estu
dado de forma sistemática e com maior profundidade. Em 1961, uma melhor 
estimativa global, pela primeira vez incluindo a Amazônia, que antes ficara 
de fora, em razão da qistância e da incerteza da possibilidade física de apro
veitamento, conduziu ao valor de 50.000 MW médios de potência firme, que 
permitiriam instalar 100.000 MW de potência. 

Em 1963, iniciou-se- o estudo do potencial hídrico de forma mais sistemá
tica, partindo~se da contratação de estudos para definição do potencial da en
tão chamada região Centro-Sul, hoje classificada como região Sudeste. Essa 
mesma metodologia foi depois usada, a partir de 1966, para estudos da região 
Sul e, em seguida, em início de 1970, estendida às regiões Norte e Amazónica. 
O potencial médi<? de energia firme do País foi~ então, estimado em 75.000 
MW, que permitiriam instalar 150.000 MW. 

Nos últimos anos os dados vêm evoluindo, graças ao maior conhecimen
to que se foi tendo de cada um dos aproveitamentos específicos que poderiam 
ser executados em cada bacia hidrográfica. 

No corrente ano, os dados disponíveis na ELETROBRÃS, computada a 
totalidade dos estudos jã feitos, levam a uma potência firme média de 104.500 
MW, que permitem instalar 209.000 MW, com o fator de capacidade de 50%. 
Nesse total está incluída metade do potencial dos aproveitamentos limítrofes 
brasileiros - principalmente no rio Paraná e no rio Uruguai - mas não se 
considera a possibilidade de aproveitamento nas ãreas sedimentares da bacia 
Amazônica, para as quais não se têm ainda estudos que permitam uma ava
liação estimada. 

Para se chegar ao valor do potencial hidrelétrico, toma-se por base a di
visão do Brasil por região, considerando-se suas principais bacias hidrográfi
cas. Com .r~lação a cada uma dessas regiões, divide-se o potencial local em 
três niveis de conhecjmento perfeitamente definidos. Um, é o nível do conhe
cimento dos aproveitamentos jâ construídos ou em construção, isto é -
aqueles aproveitamentos que têm definição exata do local da potência instala~ 
da, conhecendo-se todos os seus dados hidrológicos e topográficos. Em se~ 
gundo, vêm os dados de levantameritos do potencial inventariado, isto é, da
queles locais dos quais se conhecem, em números gerais, a hidrologia, a topo~ 
grafia, alguns dados geológicos, e dos quais se tem uma estimativa da possibi
lidade de instalação de usinas. O terceiro nível refere-se ao potencial estima
do, do qual já se têm alguns levantamentos de escritório e do campo, mas 
onde não se pode ainda selecionar a melhor seqUência de aproveitamento. 

O conhecimento desse potencial não é homogéneo em todas as regiões 
brasileiras. Do total do Brasil, 22% estão em fase de aproveitamento, 32,4% 
estão inventariados e 45,6% estimados. Com relação à Região Norte e parte 
da Centro-Oeste, apenas 4.10 MW de potência instalâvel estão em fase de a
proveitamento, 21.100 MW foram inventariados e 70.800 MW encontram-se 
em fase de estimativa. Para a Região Nordeste, 8.300 MW estão construídos 
ou em construção, 5.600 MW inventariados e apenas SOO MW em fase de esti
mãtiva. Nas regiões_ Sudeste e parte da Centro-Oeste, 23.200 MW estão em 
construção ou construídos, 18.500 MW inventariados e 13.400 MW estima
dos. Na Região,. Sul, há 13.300 MW em construção _Qu construídos. 16.500 
MW inventariados e 13.700 MW estimados. 

O potencial hidrelétrico brasileiro total. hoje de 209.900 MW, divide-se, 
então, em três partes: 48.900 MW estão senQ.o aproveitados ou em cons
trução, 61.700 MW estão inventariados e 98.400 MW são estimados. 

Agora, me permito falar, resumidamente, sobre usinas reversíveis, cOO* 
forme solicitado. 

A usina hidrelétrica reversível, geralmente próxima a centros de consu
mo, utiliza energia fora das horas de ponta no bombeamento e acumulação 
de água, para reutilização na produção de energía em hora de maior consu~ 
mo. Essa energia acumulada é fornecida nas horas de ponta a esses centros 
consumidores. Naturalmente, a energia gerada na reversível é menor do que a 
utili2:ada para o bombeamento, pois há perdas no processo._ Assim, a utili~ 
zação de usinas reversíveis não aumenta o potencial hidrelétrico existente, 
porque não introduz energia nova no sistema, apenas redistribui no tempo o 
suprimento de energia elêtrica. 

A utilização de usinas reversíveis em sistemas de base térmica jã é de lar~ 
ga ac;eitaçào e de conveniência comprovada. Em sistemas de base hidrãulica, 
no entanto, seu emprego não é de uso corrente, sendo necessária a existência 
de condições que apresentem significativas vantagens económicas. 

Abordarei, em seguida, alguns aspectos da economicidade da Transmis
são a Longas Distâncias. 

Existem, hoje, dois processos de transmissão de energia elétrica a longa 
distância: corrente contínua e corrente alternada. 

A transmissão em corrente contínua é considerada completamente de
senvolvida, até o momento, para tensões de até + 600 kV. Existem em ope
ração, ern vãrias rartes do mundo, sistemas de transmissão em corrente 
contínua com até 1.400 km de extensão e potência de até 2.000 MW. 

A transmissão em corrente alternada, além das aplicações usualmente 
hoje feitas no País, em alta e extra-alta tensão, pode ainda utilizar sistemas 
em ultra-alta-tensão, cuja técnica estâ em fase de pesquisa e desenvolvimento 
em vârios países, especialmente para faixa de 1.000 e 1.500kV, embora 
existam indicações de que não haverá problema para seu desenvolvimento 
até, pelo menos, 2.000 k V. 

O Brasil está envolvido nas duas modalidades de transmissão, conforme 
se segue: 

-corrente contínua: sistema de Itaipu, para 6.300 MW, +- 6000 kV e 
cerca de 830 km de extensão: 

-corrente alternada: além da larga aplicação atual nos sistemas interli
gados, podem se destacar os sistemas em construção de Itaipu, em 750 kV, e 
Tucuruí, em- 500 kV, nos quais haverá transmissão em corrente alternada a 
850 km e, aproximadamente, 2.000 km. Existe ainda em andamento um pro
grama de pesquisa e desenvolvimento, pela ELETROBRÁS, para estudo~s da 
ultra~alta tensão na faixa'de 1.000 kV. 

A econornicidade da transmissão à longa distância pode ser evidenciada 
pelà intensificação da aplicação da técnica na União Soviética, Estados Uni
dos, Canadá, África do Sul, Escandinávia, Inglaterra e Nova Zelândia, além 
das aplicações jã mencionadas no próprio País.. 

A transmissão de energia elétrica à longa distância, apesar de envolver 
vultosos investimentos, representa, em base unitária do custo de energia, uma 
parcela relativamente pequena, por estar associada, normalmente, à transfe-
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rência de grandes blocos de energia. Sua aplicação no País é utilizada há lon
go tempo em grande escala, já tendo o setor elétrico acumulado larga expe
riência. Estão em construção dois sistemas de maior porte que interligam as 
regiões Norte e Nordeste e o de Itaipu. Futuramente, prevê-se o transporte de 
grandes blocos de energia do Norte para o Nordeste e para o Su~este. 

custos não aumentam· de modo uniforme e, portanto, são necessárias, regu
larmente, novas reanálises, para as definições de planejamento a longo prazo. 

Na certeza de ter atendido às recomendações contidas em minha convo
cação, fico à disposição para qualquer outro esclarecimento julgado neces
sário. 

De um ponto de vista técnico, a qualidade do Serviço de energia elétrica O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) --Antes de passar a palavra ao 
independe da composição do parque gerador, uma vez providas as reservas Senador Passos Pôrto, gostaria de registrar a presença, entre nós, do Dr. Licí
necessãrias aO siStema. O mesmo nível de garantia de atendimento pode ser nio Marcelo Seabra, Presidente de FURNAS. 
proporcioiJ.ado por um sistema puramerite térmico, por um sistema puramen: Com a palavra o Senador Passos Pôrto. 
te hidráulico, ou por qualquer combinação entre ambos. Em um sistema tér- 0 SR. PASSOS PôR TO _ Sr. Presídente, Dr. Maurício Schulman: 
mico, a menor confiabilidade das máquinas· é COmj)ins·aaa por um nível Estamos recomeçando, neste segundo semestre, a CPI da Energia NuR 
maior de reserva no sistema. Em um sistema hidrelétrico, a incerteza nas vaR clear e, como tal, ainda estamos friOs, não esquentamos ainda as nossas turbi
zões dos rios é compensada pelo efeito regU.IaiíZ3d0r doS rCsCrvaióriOS, pela nas para o debate deste assunto tão importante ao desenvolvimento brasilei
interligaçào elétrica de bacias de regimes diferentes e pela consideração, não ro. 
das vazões médias, mas das condições hidrológi~s ~~1~~~~cas. 

Assim, o que define a participação ótima dos diversos tipos de fontes de 
energia na composição do_ parque gerador de energia elétrica não é um cri
tério puramente técnico, de qualidade, de serviço ou risco de não
atendimento, màs, sim, a comparação econômica entre as diversas alternati
vas disponíveis tornadas energeticamente equivalentes. 

Considerando-se uma taxa média de crescimento uniforme do mercado 
de energia elétrica de 0,5% ao ano até o ano 2000, as disponibilidades do po
tencial hidrelétrico do País poderiam atender a esse mercado. Mas a distri
buição do potencial e da taxa de crescimento do mercado, conforme dito an
teriormente, não é homogênea nas diversas regiões. Enquanto nas regiões 
Norte, Centro-Oeste e Sul as disponibilidades permitem atender aos requisi
tos de suprimento além do ano 2000, com folga, nas regiões Sudeste e Nor
deste haveria necessidade da complementação, após 1992/1995, na primeira, 
e, após 1994fiÇi95, na Segund'l. 

Naturalmente, nessa época haverá importantes sistemas de transporte 
de energia entre regiões, principalmente do Norte para o Nordeste e do Sul 
para o Sudeste e, mais tarde, do Norte para o Sudeste. 

O mercado, no entanto, não cresce exatamente onde seria mais favorável 
seu suprimento. Há e deverá continuar a haver uma política de se levar os 
consumidores intensivos de energia elétrica a se localizarem nas regiões com 
maior potencial hidrelétrico disponível e perto das fontes geradoras, o que 
nem sempre ocorre. A obrigação do setor elétrico de atender a todo o merca
do o leva, às vezes, a investimentos maiores em transmissão, que poderiam 
ser melhor utilizados. 

Com sua utilização intensa, o horizonte de exaustão do potencial hidre
létrico em algumas regiões do País não estâ longe, e é necessário que a socie
dade brasileira se prepare para utilizar outras fontes para o suprimento de 
eletricidade. 

Haveria várias alternativas para atender a esse suprimento, algumas de 
uso comercialmente comprovado, como a nuclear e as térmicas a carvão, e 
outras em fase de tecnologia em desenvolvimento e de utilização em pequena 
escala, como as derivadas da biomassa, das marés, eólica, solar, etc. A utili
zação de termelêtricas a ca:rvãõ poderá continuar a contribuir para ,a geração 
de eletrkidade, mas o carvão nacional poderá passar a ter uso mais nobre 
substituindo o petróleo como fonte energética na indústria em geral, princi
palmente na fabricação de cimento, papel, na carboquímica, etc. A opção nu
clear torna-se particularmente importante devido às grandes reservas de urâ
nio existentes no País. Dessa perspectiva surge a conveniência do programa 
nuclear como forma de nos prepararmos para sua utilização. 

Nestas condições é necessário que tenhamos no setor de energia nuclear 
o mesmo nível de independência que conquistamosem:Telação ao setor hidre
létrico, em projeto, construção e fabricação de equipamentos de usinas. Há 
30 anos atrás, quase toda a tecnologia de hidreletricidade era importada; hoje 
o setor é reconhecido mundialmente como um dos melhores detentorees des
sa tecnologia. Para que esse grau de independência seji também alcançado no 
setor nuclear, é necessário que se inicie um processo de capacitação de pes
soal, de tecnologia, projetes, construção, equipamentos, usinas etc., assim 
como de toda a tecnologia referente ao ciclo completo do combustível nuclear 
que envolve diferentes fases, como a de mineração, tratamento dos minérios, 
metalurgia, enriquecimento, reprocessamento e reaproveitamento do urânio, 
seja em reatares térmicos ou nos futuros reatares rápidos. 

Gostaríamos de reafirmar então que a composição do parque gerador 
nacional, hoje basicamente hidrelétrico, deverá se modificar no futuro, com 
uma participação mais intensa de geração de origem nuclear e a carvão, à me
dida em que o potencial hídrico for sendo utilizado~ 

A todas essas considerações, gostaria de acrescentar, finalmente, que a 
economicidade de todos os programas elétricos é extremamente dinâmica. Os 

Pelo que pudemos sentir da exposição do eminente Presidente da ELE
TROBRÃS, é que S. S' aqUi cOnfirma, Sr. Presidente, todos aqueles dados, 
todas aquelas informaç.Ces que jã tínhamos a respeito da energia hidrelétrica 
no Brasil, a opção nuclear e pelas outras formas de geração de energia. 

Aqui fala V. S• 

u •.• não se considera a possibilidade de aproveitamento nas 
áreas sedimentares da Bacia Amazónica, pat-a as quais não se tem, 
ainda, estudos que permitam uma avaliação estimada." 

Pergunto, então, a S. S' se a ELETROBRÁS já tem, no seu programa, o 
exame do aproveitamento dessa potencialidade hidrelétrica do nosso País, 
tendo em vísta que lã para o último decênio do século, nós devemos ter neces
sidade dessa energia do Norte do País. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Acho que o assunto é da maior 
importância para ser perfeitamente· eSchtreeido, - -

A Bacia AmazóniCa- que oó.i"pa ITú~tade do Território brasileiro se carac
teriza com duas regiões muito claras para o aproveitamento hidrelétrico: a ca
lha sedimentar do rio Amazonas e a dos seus afluentes nos quais os desníveis 
são muito pequenos, as vazões muito grandes, e as condições de fundação ex
tremamente difíceis. Isto é, na maior parte dos pontos do rio Amazonas, não 
se conhece perfeitamente o fundo do rio, e não há, no nosso horizonte, pelo 
pequeno desnível existente, nenhuma condição física, atualmente, do seu 
aproveitamento. Hoje, não hã conhecimento algum de engenharia suficiente 
para se afirmar que é possível barrar o rio Amazonas na sua calha principal 
de fundo sedimentar e de ombreiras móveis. As margens do rio Amazonas 
são móveis, assim como seu fundo. Todos os anos, em cada enchente, a calha 
do rio se modifica, com algumas condições de profundidade muito abaixo do 
próprio nível do mar;· há pontos do fundo do rio, no médio Amazonas, com 
30, 40, 50 metros abaixo do nível do mar. Então não se conhece hoje, na nos
sa engenharia, condições, de realmente barrar o rio. Existe um desnível, entre 
Manaus e a foz do rio, de apenas 30 metros mais ou menos; na época da estia
gem, de 50 metros; e de 60 metros na época da cheia. 

Como barrar o rio, como aproveitar esse desnível, ainda não temos con
dições de avaliar com nenhuma precisão, pois ainda não hã definição de um 
tipo de projeto para tal aproveitamento. 

Já no restante da Bacia Amazônica quando o rio sai da calha sedimentar, 
isto é, quando começam as primeiras corredeiras, e que os rios começam a su
bir --o Xingu, o Madeira, e todos os afluentes da margem direita; o Trombe
tas, o Negro, na margem esquerda, o potencial desses rios é muito grande e 
representa mais da metade do potencial brasileiro fora da calha sedimentar. 
Para este potencial é que citamos os valores conhecidos. Temos incluídos na 
região Norte do Brasil, o Araguaia, o Tocantins e todos os afluentes da mar
gem direita do Amazonas, e os afluentes da margem esquerda, com um total 
de 95 mil megawatts; em 209 mil isto ê, quase a metade, e só existem construí
dos ou em construção, 4 mil e 100 megawatts. Realmente conhecidos, isto ê, 
com projeto definido, com localização clara, com hidrotopografia completa, 
com geologia bem definida, 21 mil e 100 megawatts; e inventariados 70 mil e 
800-inegawatts. Esse trabalho é muito dinâmico, Dão é possível colocar, va
mos dizer, de uma só vez, o conhecimento de todas as possibilidades hidrelé
tricas brasileiras no mesmo nível, tudo isso é feito na medida em que o pró
prio horizonte de aproveitamento se aproxima. Então, nos aproveitamentos 
mais próximos, por exemp1o os dos rios Araguaia, Tocantins e Xingu, jã 
existem levantamentos mais precisos. Já no Madeira, no Mamoré e nos apro
veitamentos do alto Amazonas, vamos dizer, mais próximos à fronteira com 
a Colômbia, com o Peru o conhecimento já é muito menor, porque são inves
timentos caros de pesquisa, de levantamento, há de se ir ao local para fazer o 
projeto porque o inventário é de levantamentos superficiais, de mapas exis
tentes do Projeto Kãc:1am, que ajudou muito, e de algum conhecimento local. 



3570 Terça-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1980 

Mas para fazer, realmente um anteprojeto para construção hã de se ir ao local, 
fazer clareiras, obter-se a topografia ex:ata, há que se fazer medições muito 
precisas das condições de reservatórios. E tudo isto constitui um investimento 
muito grande, um trabalho muito grande, que só ê feito à medida que o hori
zonte de aproveitamento se aproxima. 

O setor elétrico concentrou-se primeiro erit estUdar o Sudeste, depois o 
Nordeste, depois o Sul e agora estâ no Amazonas, indo, porém, vamos dizer, 
de leste para oeste, objetivando primeiro o Araguaia, o Tocantins, depois o 
Xingu, e agora vai continuar avançando à medida que a expectativa de apro
veitamento começa a se aproximar. Esta é a razão por que dividimos. a Bacia 
Amazônica com duas caracteristicas, o que não ocorre no resto do Brasil, 
porque os outro!;, rios brasileiros não têm as mesmas características do rio 
Amazonas, de um curso principal com extrema dificuldades para aproveita
mento do seu potencial. 

O SR. PASSOS PÓ RTO- Dr. Schulman, V. S• declara aqui que, até o 
final do século, teremos assegurada disponibilidade hidrelétrica: para aprovei
tamento com fins de energia. Eu perguntaria: tendo essa disponibilidade 
diante da conjuntura nacional, V. S" acharia conveniente que o ritmo da im
plantação do processo nuclear brasileiro deveria diminuir, em face de termos, 
aqui dentro, recursos hidrelétricos capazes de atender à demanda de energia 
no País? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN -Sr. Senador, é claro que em média 
o potencial existente permitiria atender, mas os mercados não estão crescen
do junto aos potenciais disponíveis. A região Nordeste e a região Sudeste do 
Brasil têm potenciais pi'óprios; sua exaustão, com um ritmo de crescimento 
- eu tomei 9,5% como média, como podia tomar qualquer outra, e essa 
média é aleatória-, é o que podemos imaginar te1 ~!do o quanto cresceu o 
sistema elétrico nas últimas décadas, mas outros estudos econométricos pode
riam nos levar a percentuais maiores ou menores. Com essa taxa de cresci
mento o N ardeste e o Sudeste exaurem seu potencial entre 92 e 95, isto é, da
qui a 13 ou 16 anos. 

Já o Sul teria uma possibilidade de atender seu mercado próprio muito 
mais longe... --

0 SR. PASSOS PÓ RTO - E a corrente contínua? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - ... além do ano 2000. Estão 
construindo-se hoje sistemas de transmissão sólidos ligando o Sul ao Sudeste. 
Itaipu é um exemplo típico, é uma usina quC geograficamente fica na região 
Sul do Brasil, na fronteira do Estado do Paraná com o Paraguai. A sua ener
gia será distribuída em menor parte na região Sul, e a maior parte na região 
Sudeste do Brasil, com transmissão em corrente contínua. Na própria região 
Nordeste já está em fase de construção uma primeira grande linha de trans
missão, em 500 mil volts, entre Belém e Paulo Afonso, permitindo inicialmen
te levar energi~ de Paulo Afonso para Belém e, em seguida, com a conclusão 
de Tucuruí- urna usina no rio Tocantins, próxima a Belém- permitindo 
trazer cerca de mil megawatts de Tucuruí até a região Nordeste. Claro que, à 
medida em que formos avançando fisicamente na Ocupação do Território, es
taremos levando para mais longe essa época de exaustão do potencial hidrelé
trico. Talvez a solução mais barata para o País não seja atender ao mercado 
nos atuais pontos de grande concentração de carga, mas, sim, incentivar as 
empresas consumidoras intensivas de energia elétrica a se localizarem mais 
próximas dos nossos potenciais hidrelétricos de aproveitamento mais longo, 
isto é, concentrar próximo à Região Amazónica, onde há um potencial de ho
rizonte mais longo, as fâbricas de grande consumo, de consumo intensivo de 
energia para que, na média, o Brasil cresça com um consumo uniforme de 
energia, porque é essencial que ele cresça em consumo de energia elétrica, 
pois se ele crescer mais depressa na região que tem potencial hidráulico de ho
rizonte mais longo, ele crescerâ mais devagar, na média, nas regiões que têm 
uma exaustão mais próxima. Com algum jogo, isto pode ser adiado, o que 
não impede de enxergarmos com muita clareza a necessidade de o Brasil, se 
não é daqui a 12, daqui a 15, daqui a 18 anos, precisar intensivamente de ou
tra fonte de energi·a, inicialme'nte em algumas regiões, o Sudeste primeiro, 
vindo depois o Nordeste, o Sul e finalmente o Norte, jâ que o ano 2.000 está 
ai. Realmente, se pensarmos numa usina nuclear sabemos que entre a decisão de 
se construí-la é a sua entrada em operação leva 8, lO, 12 anos, no Brasil ou em 
qualquer lugar do mundo. Dentre os problemas que são necessários ser 
resolvidos, antes que ocorra a completa exaustão do potencial hidrelétrico, a 
opção nuclear é a melhor, já que as outras alternativas de tecnologias novas, 
isÍo é, solar, biomassa, eólica, marés, são, ainda, pouco conhecidas e produ
zem energia em escala menor. Para usinas de vários milhões de quilowatts, 
como estamos pensando, e que o mercado brasileiro exige, teríamos corno al
ternativas: o carv&o e a energia nuclear. Parece-nos que o carvão, que hoje é 

uma opção importante,· talvez mereça tratamento mais nobre no Brasil, por
que tem possibilidades, com tecnologias"jâ desCnvolvidas ou em desenvolvi
mento, de efetivainente substituir mais depressa o petróleo do qual somos um 
País carente. E, através de liqnefaç:!'J ou gaseificação, é possível que o carvão 
tenha um uso mais nobre do que a própria geração de eletricidade. 

Então, resta-nós a alternativa nuclear. Como 9 País tem reservas impor~ 
tantes de urânio, reservas estas que cresceram muito nestes últimos anos me~ 
diante uma campanha intensiva de pesqUisa feita pelo Governo, e as espe~ 
ranças dos especialistas no ramo é de que ela continue crescendo, parece-nos 
que essa alternativa é a melhor opção. 

Claro que não se pode imaginar que haja uma transição imediata de uma 
tradição hidrelêtrica para uma especialização nuclear. As usinas, hidrelétri~ 
cas, termelêtricas ou nucleares, apesar de o produto final ser o mesmo, são 
fundamentalmente diferentes, não só na pârte de projeto e engenharia, mas 
muito na parte de construção, equipamento e operação. 

Então é necessário que, ao mesmo tempo em que haja uma formação tec~ 
no lógica em todos os níveis - de projetes de construção de equipamentos e 
de combustível - também haja uma transição, a menos brusca possível, nes
ta preparação do País para mudar de tecnologia. Claro que 20 anos é um ho
rizonte bastante próximo. 

Parece-nos, pois, que o acerto da anãlise dessa conjuntura leva à necessi
dade de um programa nuclear no Brasil a todos os níveis: a nível de pesquisa 
do combustível, a nível de tecnologia de mineração e de processamento, de 
enriquecimc;nto e reprocessamento, como a nível de engenharia de projeto de 
usina nuclear, de projeto de qualificação profissional, de construção de equi
pamentos. Parece-nos, então, que a medida é acertadar 

O SR. PASSOS PÓ RTO- Quer dizer, o Governo deve manter o mes
mo ritmo do programa jâ estabelecido.' 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Deve manter um ritmo de qualifi
cação profissional e de engenharia e preparo da indústria para que, num hori
zonte visível, tenha qualificações para realmente enfrentar o desafio que serâ 
a exigência da energia nuclear como fonte de suprimento nessas premissas. 

Claro que- só para um efeito de fazer conta de exercício aritmético
se exauríssemos o potenci!ll hidrelétr~OO de 200 milhões de quilowatts, se nes
sa época fizéssemos crescer por ano, digamos, uns 8%, teríamos que ter 16 mi
lhões de quilowatts entrando em operaçã9 a cada ano com outra fonte de 
energia. 

Como as usinas levam, digamos, 8 anos para sua construção, teríamos 
que ter 8 anos vezes 16 milhões de quilowatts em construção, o que dá um nú
mero razoável de usinas. 

Hoje temos no Brasil em construção 15 usi11as hidrelétricas. Nossa ex
pectativa é rle que no próximo qüinqüênio tenhamos de iniciar 30 usiii3.s hi
drelétricas novas para atender os requisitos do mercado. 

Então serã necessária u·ma aCeleração, não só na potência de cada usina, 
porque é cumulativo o processo. mas também no número de usinas, e na dis
tribuição geogrãfica delas. 

Isto exigirá maior número de pessoaS e uma maior qualificação de em
presas para tratarem do problema. 

O SR. PASSOS Pó RTO- Sr,Schulmann, V. S• falou em distribuição 
geográfica e lembrei-me de que V. S• nos falou aqui nas pequenas usinas hi
drelétricas, que deveriam ser muito importantes do ponto de vista de supri
mento local. Brasília, por exemplo, tem um projeto antigo da hidrelétrica de 
Queimado. Eu perguntaria a V. S•: a ELETROBRÁS estaria projetando já as 
pequenas usinas? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Estamos estudando. O proble
ma é sobre o .. conceito do que é pequeno. 

Na verdade, uma usina que era considerada muito grande quando eu co
mecei na minha profissão, na época como 200 mil quilowatts, hoje ficou pe
quena. Realmente pequena, quando comecei, era uma usina entre cinco e dez 
mil quilowatts~ 

Ach? que vamos caminhar_ rapidamente para que 200 mil quilowatts não 
seja mais uma USina peqUena. Seja importante. 

Temos de qualificar o seguinte: parece-nos que usinas que chamamos , 
hoje de porte médio, isto é, que não estão sendo consideradas no planejarnen- · 
to de curto prazo por ainda termos solução de usinas maiores, mais económi
cas, são as usinas entre 50 e 200 mii quilowatts; elas em breve voltarão a ser a 
melhor alternativa do Brasil. 

Restarão ainda, porém, milhares de pequenas usinas de até 10 mil quilo
watts. No Sul, no Sudeste, no Norte,. em Goiás, no Pará, no Amazonas e em 
Rondô~ia, acredito que iremos na pfóxima década, repassar um pente fino, 
digamos assim, para o aproveitamento de usinas menores. 
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Caminhamos rapidamente de usinas pequenas, no nosso entendimento 
atual do que é pequeno, para usinas muito grandes. Essas usinas muito gran
des são infelizmente em quantidade pequena, não se encontra mais que uma 
dezena em todo o Brasil, com possibilidades, e voltaremos a construir usinas 
menores, e daqui a cinco anos estaremos pensando seriamente em retornar às 
usinas de pequenos aproveitamentos hidrelétricos locais, para suprimento lo
cai, porque elas voltarão a ser competitivas, face à utilização jã feita dos po
tenci~is maiores. 

Acho que esta é uma tendência clara de tamanhO dC usirias. As usirias co
meçaram pequenas, cresceram rapidamente, estão sendo hoje construídas as 
maiores. Jamais haverá outra Itaipu; na Bacia do Araguaia-Tocantins, não 
haverá outra Tucuruí, pois começamos pela maior: Paulo Afonso é a maior 
do rio São Francisco. Provavelmente quando se construir no Xingu vai ser, 
primeiro, a maior usina naquele rio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Já se localizou nos estudos uma possibi
lidade de uma de 10 milhões de quilowatts? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Entre lO e 15 milhões, confor
me, se elas são duas usinas ou uma só. H a uma curva no Xingu, próxima à re-
gião onde a Transarnazônica cruza o Xingu, acho que é Altamira, em que é 
possível fazer uma usina única, qualquer coisa como uns 15 .onilhões de quilo
watts, ou duas usinas, com 7 e 8 ou I O e 5 milhões de quilowatts, dependendo 
do aproveitamento dos desníveis. 

Claro que acho será esta a primeira usina do Xingu, porque a tendência 
atual é pela velocidade de cresciinento do nosso mercado, mas depois existi
rão dezenas de outras usinas na Bacia do Xingu que serão feitas progressiva-
mente. 

Nós que viemos das pequenas para as muito grandes, estamos passando 
do pique das muito grandes e usaremos todas estas e voltaremos a diminuir o 
tamanho unitário de usinas no Brasil. 

Acho a pergunta de V. Ex' muito pertinente. Temos nos ocupado de usi
nas pequenas, no nosso conceito de pequenas, mas iremos para as muito pe
quenas rapidamente. Achamos que em alguns locais, já hoje se justifica nova
mente, pelas dificuldades de suprimento de energia térmica Com base de pe
tróleo, a construção de pequenas hidrelétricas de custo unitâr1o alto em re
giões isoladas. 

O SR. PASSOS PORTO- Dr. Schulmann, a última pergunta seria a 
respeito dessas alternativas de marés, eólicas, solar. Se a ELETROBRÁS es
taria investiiido em pesquisas neste setór. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- A ELETROBRÁS está investin
do, e o faz de; maneira crescente, sempre qUe encontra uma instituição de 
nível científico idônea, para realmente tratar da pesquisa. 

Entendemos que não nos compete a pesquisa diretamente e sim compete
nos favorecer as inst_!tuiçõ~ científicas, universidades, institutos de pesquisas, 
o IPT e Estudos da Aeronáutica de São José dos Campos e várias universida
des do Brasil, para que executem pesquisas neste campo, e mais fundamental
mente na transformação de fontes energéticas primárias em energia elétrica, e 
não a pesquisa original. Só para exemplificar: na pesquisa de um novo vegetal 
que pode ser usado como--combustível num no.vo tipo de motor, que pode 
a~ionai- um gerador elétrico, queremos ficar no último pedaço e não na pes
quisa agrícola do novo produto, do novo vegetal que se está discutindo; acha
mos que a ELETROBRÃS tem de ficar no final do processo, isto é, na ener
gia eólica, devemos nos concentrar realmente na medida da quantidade de 
vento, de projetes jâ semi-industriais de utilização do vento como suprimento 
de energia elétrica e não, digamos, na pesquisa científica da melhor curva de 
aproveitamento da pâ da hélice. Então, vamos dizer, há um ponto interme
diário em que uma coisã é pesquisa científica pura e a outra é pesquisa cientí
fica para a utilização em energia elétrica. Nós queremos ficar no último pe
daço. Mesmo para utilização de marés, que usam baixas quedas, jã temos al
guma experiência, e estam-os contratando o levantamento dos níveis de maré, 
em algumas regiões, um balizamento através do Ministério da Marinha, para 
verifiCar exatamente como é que se comporta-a iiüúé para fins de aproveita
mento de energia elétrica. Porque a Marinha tem estudos de marés para fins 
de navegação e os interesses hão são absolutamente iguais. 

Jâ estamos fazendo uma usina, aqui no Amazonas, com turbinas tipo 
bulbo, de simples efeito, ou as de duplo efeito, que sã·o as tradicionalmente u
sadas em usinas maremotrizes, constituídas essencialmente de um tubo por 
dentro do qual flui a água, tendo no centro um gerador e uma hélice de passo 
reversível, de modo que a água, fluindo num sentido ou no outro sentido, 
gera sempre energia elétrica. 

Então, temos um primeiro equipamento feito no Brasil, sendo instalado 
agora no Amazonas, para na verdade ganhar tecnologia. Estamos enveredan-

do por este caminho, mas acreditamos que nosso potencial, quer dizer, essas 
novas tecnologias são de escala pequena em relação aos números de que esta
mos falando. Elas são apenas na escala de milhares de quilowatts e nós esta
mos falando na escala de milhões de quilowatts. As unidades são locais e de
vem ser estudadas, mas não constituem uma solução, no atual horizonte de 
nosso conhecimento tecnológico, para os milhões de quilowatts de que temos 
conversado e estamos pensando. 

Esse programa, porém, não deve ser abandonado; a ELETROBRÃS es
tá atenta, está investindo nele; mas, na realidade, parece-nos que a solução, 
depois do hidrelétrico, é o carvão ou o nuclear. 

O SR. PASSOS PORTO - Estou agradecido e satisfeito. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Schulmann, nós visitamos o Centro 
de Pesquisas de Jülich, na Aleinanha, e lá vimos pesquisas sobre o aproveita
mento da energia solar, e lã nos informaram também que o Brasil estâ asso
ciado a esses processos e eles fazem intercâmbio aqui, com Universidades 
nossas, inclusive São Paulo, Paraíba e Cearã. 

Desejaria saber se é a ELETROBRÁS ou a NUCLEBRÁS que estâ as
sociada. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Pode haver outros sócios, mas 
tenho a certeza de que a ELETROBRÁS, mantém convênio com essas três 
Universidades. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas lá, em JU!ich, as pesquisas ... 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Nào. Nós fazemos as pesquisas 
diretas aqui, com as Universidades; se elas têm com outras instituições algum 
outro convênio de suporte tecnológico, nós achamos que quem deve procurar 
o suporte é a instituição científica. A nós compete, vamos dizer, subsidiar a 
pesquisa em si. Onde a Universidade vai procurar seu pessoal e seu suporte é 
problema dela, imanente da Universidade, nosso apoio é transitório, nosso a· 
poio é de contratar as pesquisas específicas. Estamos contratando, inclusive, 
pesquisas sobre células fotovoltaicas, isto é, uma célula que transforma dire
tamente energia solar em eletricidade, embora em escala pequena, mas já hã 
experiências com resultados de 10, de 20 quilowatts, permitindo acionar, por 
exemplo, uma estação retransmissora de microondas. Então, vamos dizer que 
o aproveitamento da energia solar apresenta grandes possibilidades para nos
so País. Essas pesquisas têm sido desenvolvidas em muitos pafses, mas oBra
sil, que tem um nível de insolação excepcionalmente alto, principalmente no 
Nordeste, tem na energia solar uma possibilidade grande, desde que feita em 
escala, e hoje as coisas são ainda muito pequenas. 

O aproveitamento da energia solar é atuahnente vãlido para soluções lo
cais pequenas. mas a tendência, segundo últimos congressos mundiais de 
energia, é para daqui a 200 anos, no mínimo, provavefinente ser a energia so-
lar a principal fonte de energia da humanidade. · 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Dentro de quantos anos? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Qualquer coisa entre 100 e 200 
anos, que ê o tempo de se desenvolver essa tecnologia, porque a nuclear de fu
são está em ascensão, virâ daqui a qualquer cOisa como 30 anos e vai suplan
tar o processo de fissão, e a solar direta será a grande fonte nova, cuja tecno
logia está apenas engatinhando. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao Sr. Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Professor Schulmann em primeiro 
lugar, gostaria de parabenizá-lo por sua exposição, porque V, S' em poucas 
palavras, abordou o assunto de forma abrangente, manifestando, aqui, mais 
uma vez, o potencial hidrelétrico do Brasil, que é muito vasto e vem sendo re
petido a cada instante que nós temos um potencial de 200 milhões de quilo
watts e pouco ainda foi instalado atê o momento, 

Vejo que V. S', Como representante responsável pela parte hídrelétrica, 
na exposição que fez perante esta Comissão, faz uma afirmativa que achei 
muito interessante: 

•• ... nas Regiões Sudeste e N ardeste haveria necessidade da 
complementação, após 1992(1995, na primeira, e após 1994/1995, 
na segunda." 

Com uma complementaçã.o nessa parte de energia, porque estaria exau 
rido o potencial nestas duas Regiões. 

Mais adiante, V. S'. diz: 

.. ··~Com sua utilização intensa, o horizonte de eA.. do po-
tencial hidrelétrico em algumas Regiões do País não está u.h... e é 
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necessãrio que a sociedade brasileira se prepare para utilizar outras 
fontes para o suprimento de cletricidade." 

Acho que este é o grande debate que existe atualmente, tanto aqui nesta 
Comissão, como por parte da população brasileira nos diversos seguimentos 
da nossa sociedade: se deveríamos abandonar o programa nuclear em virtude 
de ainda termos um grande pOtcimcíarhiafetêtríCo que hão estã exaurido e que 
só terá a sua exaustão após o ano 2000. -

Gostaria de inicialmente- fazer uma pergunta a V. S•. EXfste pa:ra a ELE
TROBRÂS algum preju-ízo ·real de ordem econômica ou administrativa com 
a execução do programa nuclear brasílCirO'? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Não. Para a ELETROBRÃS 
não há prejuízo. É claro que a ELETROBRÁS-ú~m-uma capacidade de inves
timento, e como órgão centralizador da programação de suprimento de erier
gia elétrica do Brasil, o que é feito através de empresas subsidiãrias e de asso
ciadas, ela tem a responsabilidade de distribuir os recursos. 

Hoje, da parte da ELETROBRÃS, só há um projeto, através de uma 
subsidiária, pa:ra aplicação de recursos no programa nuclear, que é a cons
trução das usínas em ANGRA, através de Fumas, que são Angra I, Angra II 
e Angra III. Todo o investimento do setor elétrico brasileiro concentra-se nes
ses contratos da ELETROBRÃS, através de Furnas. O restante do programa 
nuclear brasileirO é custeado por outr.as fontes de recursos qtie não as do setor 
elétrico brasileiro. O setor elétrico adquiriu, através de Futuras, uma usina 
nuclear, Angra I, com financiamento externo, do EXIMBANK, e de bancos 
privados, e ainda, através de Furnas, adquiriu Angra II e Angra III, também 
com financiamentos externos, em parte, e em parte financiamentos da pró
pria ELETROBRÁS. 

Além disso o Governo contribui diretamente para aplicações em energia 
elétrica, tanto para Angra I, como para Angra II e III, com recursos orça
mentários. Angra I tern recebido da União parcelas anuais, através do Orça
mento, para custear parte do programa. E, mais recentemente, foi introdu:â
da, na aplicação dos recursos originários do preço de derivados de petróleo, 
uma alínea, a alínea ••en que determina uma parcela desses recursos, ou seja, 
28%, com destinação à ELETROBRÁS, para aplicação em programas de no
vas tecnologias. São recursos que não são repassados, sem custo pelo CNP, e 
que temos aplicado como nova tecnologia no programa nuclear brasileiro. 

Então, vamos dizer, as aplicações do setor elétrico brasileiro, que são 
abrangentes. no programa nuclear restringem-se à aquisição das usinas nu
cleares de Angra I, II e III e a aplicações, exclusivamente a"través de uma em
presa única~ subsidiâria da ELETROBRÃS, que é FURNAS. Para esses pro
gramas, inclusive, hã também recursos não internos do setor elétrico para 
Angra f, e orçamentários para os demais programas nucleares, via CNP, de 
uma parcela do custo dos investimentos desse programa. Então, no resto do 
programa nuclear, realmente não há nenhuma participação do setrir elêtrico 
hrasileiro nos investimentos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaria, apenas como um esclare
cimento final bem sucinto, que V. S• me dissesse se o investimento feito pelo 
Brasil na área do acordo nuclear não estâ prejudicando nenhum investimento 
possível na execução do programa da ELETROBRÃS? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Não. 

O acordo nuclear é mais abrangente do que a construção das usinas nu
cleares. Ternos como nossa responsabilidade no setor elêtriçp brasileiro a 
construção das usinas nucleares._ Nesse programa ele é calculado como todas 
as outras usinas: tem seu orçamento e tem tido recuros para sua execução. E 
claro que estã implícito na sua pergunta, se não poderia se fazer outra coisa 
com esses recursos. Isso necessita de uma definição mais geral. Do ponto de 
vista do setor elétrico brasileiro, têm sido honrado os compromissos de con
tratação de todas as usinas que foram decididas: hidráulicas, a carvão ou nu
cleares. É claro que se tem sempre apertado o cinto, como convêm a um país 
que estã atravessando uma época dificil de economia, mas tem cumprido seus 
compromissos. Então, o Programa Nucleal-, das usinas nucleares, é um pro
grama como o das outras usinas para a ELETROBRÁS; é um programa que 
tem seus orçamentos, seu ritmo de obras e vai se acomodando à própria dis
ponibilidade de recursos de todo o setor. É um programa tão especial como 
os outros. Todos os programas da ELETROBRÁS têm urritratamento muito 
claro o de que só se pode fazer uma obra quando se tem recursos. E a coisa 
fica mais ou menos equilibrada. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES-,- Ecomo estão problema dos recur
sos para o setor nos próximos cinco anos? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN -Para explorar convenientemente 
esse assunto, seria necessãria uma conferência toda espedal, Senador. Eu_ di~ 

ria que é um assunto de interesse geral, e acho que esta Comissão tem, inclusi
ve com muita propriedade, ido mais longe do que o problema origiriaTque 
justificou a sua criação, procurando ser mais abrangente na análise dos 
problemas. Realmente esses recursos para o programa constituem um assun
to importante. O setor de energia global no Brasil, a energia como um todo, 
necessita crescer a um ritmo compatível com o l.'I'escimento da economia na
cionaL A economia brasileira, para manter um nível de atividade que conser
ve a estabilidade social no Brasil, tem que ciescer qualquer coisa entre 5 e 6% 
ao ano, conforme definições do Governo. Para fazer a economia crescer 5 a 
6%, a energia tem que crescer qualquer coisa como 6 a 7% ao ano. A energia 
cresce um pouquinho mais que a própria economia, no atual nível de estágio 
da economia brasileira. Claro que os energéticos brasileiros não têm crescido 
homogeneamente. Hoje o Brasil depende aproximadamente em 42% de deri
vados de petróleo, e em cerca de 27% de energia hidráulica. Claro que a ex
pectativa de crescimento é de que outros energéticos, que não petróleo, 
cresçam mais depressa do que a média dos energéticos. Então energía elétri
ca, basicamente de origem hidráulica, deve crescer, digamos, qualquer coisa 
como lO, 11, 12% ao ano, para compensar os derivados de petróleo que de
vem crescer 1 a 2% ao ano; o carvão deve crescer qualquer coisa como 30% ou 
40% ao ano; o álcool deve crescer qualquer coisa como 15 a 20% ao ano; são 
estas as alternativas internas brasileiras não dependentes de importação, que 
geram, além disso, empregos no Brasil. Então hã uma clara definição do Go
verno. de que a energia ê prioritária, que a energia tem de crescer, em média, 
a níveis compatTveis com a economia, mas que se deve dar prioridade às fon
tes energéticas nacionais já estabelecidas: eletricidade, álcool e carvão, como 
principais fontes. Esta prioridade obriga o setor de energia elétrica a crescer 
cm ritmoS mais acelerados do que a própria média da economia ou a tradição 
do setor, porque, quer o Governo favoreça, ou não, haverá transferência de 
consumidores de um tipo de energia para a energia elétrica, pela confiabilida
de no sistema, pela facilidade de ligação. Melhor explicando: muitas indús
trias consumidoras de óleo diesel ou de outro combustível, independendo da 
economicidade da transferência têm procurado claramente passar para a 
energia elétrica, premidas pela ameaça de que haverá uma expectatiVa embo
ra pequena, mas uma expectativa, de que haja falta do produto e de matéria
prima para sua implementação. 

Então há um crescimento hoje, no setor de energia eiétrica, maior do que 
o próprio crescimento da economia. O setor está crescendo. Cresceu neste 
primeiro semestre 6%, ou sejam, 12% ao ano. Desses 12% ao ano, digamos, 
que tenham sido 9 ou 9,5% de cresd_mento normal no setor e mais 2,5% a 3% 
de transferência de outros energéticos. Claro que esta transferência tem !imi
te, chegarâ o tempo em que não haverã mais o que transferir. Estamos imagi
nando que o setor de t.:J.ergia elétrfca vai crescer, nos próXimos cinco anos, 
12% ao ano. Isto significa dobrar a capacidade instalada a cada seis anos. por 
ser cumulativa. Isto significa que nos próximos seis anos teremos que colocar 
em serviço o equivalente a tudo que foi instalado desde 1890, da primeira usi
na até hoje. Significa também, em termos financeiros, uma grande aceleração 
do programa. Como não estamos investindo para a potência de que necessita
mos hoje, e como uma usina leva 5 ou 6 anos para ser construída, estamos in
vestindo hoje para a potência daqui a cinco anos, e não para a potência de 
hoje na geração. Então, num modelo.matemâtico simples, se o crescimento é 
de 12% ao ano, teremos que investir no ano que vem 21% do que se investiu 
durante toda a história do setor. E na verdade isto é um esforço ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• poderia repetir, por favor? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Se cresce 12% ao ano, terá que 
dobrar a cada seis anos. Como V. Ex• não está investindo para a potência de 
hoje e sim para a potência daqui a seis anos, significa que temos de investir, 
este ano, 21% aproximadamente de tudo que se investiu acumulado desde o 
fim do ano passado. Não é 12%, porque não se estã investindo para época de 
hoje, e sim para daqui a cinco, seis anos. Isto agrava também porque os me
lhores potenciaisj~ foram utilizados. Produzimos usinas cada vez mais caras 
e mais distantes e a transmisSão fica cada vez mais complicada. Cada interli
gação a mais é um investimento maior, é um complicador maior, e é um in
vestidor às vezes desproporcional à energia que transmite. Quando o sistema 
é radial, como é no Nordeste, isto é, Paulo Afonso no meio das linhas de 
transmissão, é possível que cada linha seja calculada para a transmissão exata 
da quantidade de energia. Mas quando se trata de um sistema reticulado 
como o do Sudeste-Sul, que tem dezenas de usinas e çlezenas de mercados, as 
linhas às vezes são quase que duplicadas, porque não se tem certeza de onde 
vem e para onde vai o suprimento. E cada vez mais se complica. Então a ten
dência do setor elêtrico brasileiro é ser cada vez mais caro e complicado. Se 
assim não fosse, seria uma demonstração de incompetência daqueles que nos 
antecede.ram - e eu me incluiria_~en_tre eles porque jã fui anteriormente do Di-
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retor da ELETROBRÁS- de não haverem escolhido os melhores aproveita
mentos. Mas, como o melhor já foi feito, estamos agora indo cada vez mais 
para mais longe e para o mais caro. Isto agrava a situação. A estrutura do setor 
elétrico brasileiro é que tem suprido os recursos para a sua própria expansão; 
eu diria que atê a estrutura tarifária do setor é perfeitamente válida para um 
crescimento de 9 a 10%. E para isto teríamos que irtvestir-J>ót-an-o 15 a 16% do 
que já investiu. Para crescer 12%, é claro o estreitamento. Então há que se 
procurar soluções, ou então retardar os programas, com o risco de falta de 
suprimento, isto é, viver perigosamente, visto que calculamos todo o nosso 
sistema para o pior período hidrológico, poderíamos passar a calculá~lo para 
o período hidrológico médio, e, neste caso, a cada dez anos teríamos um racio
namento de dois anos. Esta seria uma decisão política do Governo brasilei
ro, de risco~ pois a um menor investimento corresponde um maior risco As 
opções são portanto: ou __ t_ermos aumento tarifário que recupere um efetivo 
atraso de tarifa, e mais, que acompanhe um incremento" de custos do progra
ma, ou termos recursos estranhos ao setor de energia elétrica, ou diminuir o 
ritmo da construção, ou então qualquer combinação engenhosa dos três. En
tão, este é um aspecto que responde à pergUnta-de V. Ex•, de como se vai 
pagar tudo isto. Eu diria que tudo isto é extremamente dinâmico, depende 
das condições atuais do País a cada momento. Há ocasi9es em qu~ ~ preciso 
aumentar as tarifas, OUtfãS em que é preciso tomar dinheiro de fora, e casos 
em que se decide atrasar alguns programas correndo maiores riscos. Não há, 
infelízmente, a tranqüilidade absoluta de que estejam totalmente assegurados 
os recursos para esse ritmo de crescimento. Claro que esse ritmo de cresci
mento é uma resposta clara que o País tem a dar na atual crise energética. Fe
lizmente o Brasil tem essa resposta para a crise, porque outros países não têm 
alternativas, mesmo investindo, de procurar diminuir sua dependência de 
energia importada. E, na verdade, energia é um insumo do qual o Pais tem de 
miníthtzar suã dependência externa. Com essa -política a tua!, qualquer um 
dos segmentos pelos mais o País optou, entre eletricidade, carvão e álcool, 
são de capital específico. Isto é, o Brasil terâ que investir muito em qualquer 
um dos três programas para poder diminuir sua dependência. Esta é a opção 
brasileira. Para o setor específico da energia elétrica, sua opção ou será via ta
rifa, com o aumento da tarifa, ou serã via outros fundos, que podem ser mobi
lizados de outras fontes para custear parte do programa energético brasileiro, 
ou então correremos o risco de perdermos a confiabilid_a_de no sistema, isto é, 
por não termos recursos para investir na geração, correremos maiores riscos 
de que, ocorrendo um período seco, não termos condições de atender ao 
mercado, ou então não termos investido o suficiente na di~tribuição, isto é, 
termos geração de energia, mas não termos investido o suficien_te na transmis
são e na distribuição para que esta energia-chegue ao consumidor. Então co
meçam os cortes de luz, as quedas de tensão; são fenômenos mais dispersos, 
mas que também são quase tão graves quanto o da falta efetiva de energia elé
lrica. 

Desculpe, Senador, a conferência. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Todos nós sabemos que Fumas hoje 
ocupa um lugar de destaque entre as empresas elétricaS: do Pais. O Programa 
Nuclear Brasileiro, admitindo essa construção violenta de três_usinas em An
gra, atribuiu a Fumas o pesado encargo de realizá-la. Então eu gostaria de saM 
ber de V. S• quais os recursos ·que o Governo brasileiro está jogando no pro
grama nuclear, através de Furnas, ou se Fumas vai elevar as tarifas para com
pensar aqueles gastos, quer dizer, se isso vai representar uma elevação do cus
to de vida, cã fora, a nós consumidores da Guariã.bara, Espírito Santo, Esta
do do Rio, Minas Gerais, São Paulo, ou então, se isso não estã acarretando 
um ônus pesado para Furnas? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Senador, essa conta é um pouco 
mais global do que especificamente de Furnas. Fumas é uma empresa que foi 
selecionada para ser a responsável pela construção e que tem recursos de três 
origens para a execução dessas obras, como a miaria dos empreendimentos 
de energia elétrica no Brasil. Esses recursos têm origens internas da própria 
empresa, via tarifa, têm suprimentos externOs de financiamento, e têm supri
mentos da ELETROBRÁS, através de capital ou de empréstimos, além de 
parcelas menores do Orçamento da União. Então não foge à regra geral. No 
aspecto tarifário também não foge à regra geral. Qualquer usina tem impli
cações tarifárias em todo o Brasil, qualquer linha de transmissão. A rigor é 
feito um cálculo econômico do suprimento. Claro que se pudéssemos racio
nalizar todo o uso da energia, isto é, transferir populações, talvez tivéssemos 
soluções mais baratas, mas a população se localiza de acordo com seus inte
resses ou outros fatores. E a energia elétrica, o setor elétrico, tem a obrigação 
de suprir de energia todas as cidades brasileiras, indistintamente, quer dizer, 
não há uma diretriz, geral de localização. Isto obriga a que tenhamos de pro
ver de energia elétrica as regiões onde a demanda existe. Na verdade, onde a 

demanda existe já hâ um horizonte visível de que a solução nuclear é, vamos 
dizer, a so_lução mais próxima, depois da exaustão dos hidráulicos. Teríamos 
que dar a partida nesse sentido, não é possível cruzar os braços. Essa veloci
dade em que se estã ganhando experiência tem dado serviços não só a FUR
NAS, mas a própria indústria nacional tem absorvido parte das encomendas, 
técnicos bra_sileiros, engenharia brasileira, fabricação, corstrução civil, tudo 
estã aprendendo junto, como aprendeu nas hidráulicas de vinte e cinco anos 
atrás. As primeiras uSiiias fâr'am mais discutidas e mais difíceis do que as 
atuais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas isso estâ pesando no orçamento de 
Fumas, não? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Mas não é de Furnas, Senador, 
é do País. Furnas é_ apenas o executor. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nisso, como o Governo brasileiro está 
auxiliando Furnas? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Como está auxiliando todas as 
usinas que se fazem. Na hora que se decide fazer uma usina ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• disse, por exemplo, que são os re
cursos tarifários, depois os próprios recursos das usinas e a ELETROBRÁS. 
Quer dizer, são todas as empresas. 

O SR. MAURICIO SCHUMANN- Mas o Governo brasileiro quan
do decidiu fazer Itaipu, Tucuruí, Paulo Afonso, a decisão foi a mesma, isto é, 
de fazer usinas que atendessem ao suprimento de energia elétrica e com orça~ 
mento definido, e naquela oportunidade foi julgado como sendo a hora certa 
de serem irifCiã.das aquelas usinas. 

V. Ex' está perguntando é quanto do investimento total está sendo apli
cado em Furnas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quem e'stâ empregando o dinheiro lã 
não é a bi-nadonal com o Governo brasileiro? Então em Angra a mesma -coi
sa também devia ser feita: o Governo construir e dar a Furnas a venda dessa 
energia. Ai, vai sacrificar uma erripresa que está vendendo energia, pois até 
agora todo mundo está satisfeito com Furnas. Mas depois vai pesar para os 
consumidores essa energia cara que vai ser gerada em Fumas. Portanto, 
quando o_Governo determinou essa participação da ELETROB_RÃS e pesa
damente de Fumas, isto está sacrifTcando a empresa. 

O SR. MILTON CABRAL- V. Ex• quer dizer recursos orçamentários. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - DeSC\IIpe, isto é só a /aetere. Eu acharia, 
no meu bestunto, o seguinte: o Governo então poderia fazer o máximo de 
participação financeira ali, para livrar Furnas, porque do contrário vai pesar 
nas suas tarifas e vai pesar também para os consumidores. Porque se Furnas 
estava distribuindo uma energia suportável, agora vai passar a uma energia 
cara, porque o Governo impôs a ela o sacrifício da construção de Angra. Esta 
é a minha compreensão. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Tem o mesmo efeito de qual
quer usina, em qualquer parte do Território Nacional. A tarifa é nacional ho
je, há vasos comunicantes. O problema é saber se é via orçamentária mais, ou 
se via tarifa mais; é uma decisão de política global financeira. Corno eu já dis~ 
se, para sustentar o programa brasileiro só vejo três caminhos: recursos orça
mentários, ou de fora; diminuir o ritmo, ou aumentar a tarifa. f: a opção que 
tem a sociedade brasileira. Desculpe a divagação, Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu que agradeço. Todas as infor
mações são muito válidas e o Senador Dirceu Cardoso sempre tem perguntas 
pertinentes para fazer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -A minha dúvida é isto, porque é uma 
empresa que todos nós admiramos- Furnas- que então está sendo sacrifi
cada, a meu ver. Eu represento um milhão e oitocentos mil consumiqores de 
energia. Desse_s, talvez uns duzentos mil sejam consumidores de Fumas. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Mas duzentos mil são muitos 
votos, Senador. (Risos.) 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Schulmann, os que consomem ener
gia são votos da ARENA. Os meus votos são ainda de lampião. (Risos.) 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Mas a energia estã crescendo 
muito rapidamente, a expansão é muito grande. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Acho que o Governo deveria concorrer 
com mais dinheiro para Angra, e não pesar no orçamento, nem de Furnas., 
nem da ELETROBRÁS. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Dr. Maurício Schumann, o Sena
dor Passos Pôrto abordou aqui o problema das pequenas usinas. Houve um 
certo depoente que manifestou que na política energética atual, as pequenas 
usínas não deveriam ser levadas em consideração. Eu gostaria apenas de sa
ber se no cálculo da capacidade dos duzentos milhões de quilowatts estão in
cluídas essas pequenas usinas, sejam co·mo inventariadas, estimadas ... 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Volto mais uma vez a indagar o 
que é pequena? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- São aquelas usinas da região Sudes
te, princípa(mente com dez mil quilowatts. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Não são consideradas. Somente 
são consideradas aquelas inventariadiis -em cursos de rios, em que é possível 
construir usinas em que se estimaram usin3S de porte um pouco maior para 
entrar no serviço público de energia elétrica. Existem alguns milhares de pos~ 
sibilidades que vêm depender muito de outros fatores para sereni aproveita~ 
dos. O que ocorre muito nas pequenas usinas é que a ocupação física da área 
em que ela possa ser construída já ocorreu. 

Hoje, às vezes, hã a possibilidade de uma queda d'âgua, ou de um desní
vel no rio, mas que não pode mais ser feito porque existe um número grande 
de moradores e uma ativídade econômica jâ existente que -inibe esse aprovei
tamento. Por isso eu digo que potencial hidrelêtrico brasileiro-é dinâmico: ele 
pode crescer e pode diminuir. Hoje sería absolutamente impossível fazer 
Billings. Em São Paulo, hoje, seria absolutamente -impossível imaginar que se 
tenha reservatório daquela dimensão. Felizmente Biflings foi feita. Não só do 
aspecto da energia elétrica, como do aspecto da defesa ambiental de uma área 
como São ,Paulo. Convém enormemente ter um lago daquela dimensão, pró
ximo àquela concentração urbana. Mas seria hoje inviável imaginar que se 
possa ocupar uma área daquelas com aproveitamento hidrelétrico. 

o nosso, potencial é muito dinâmico. Há potenciais que há quinze anos 
atrás eram válidos, mas cujo aproveitamento foi inibido pela ocupação do va
le. Hã outros que, ao contrário, por serem tão distantes não eram vãlidos, e 
vão ficando mais próximos, ou porque a ocupação do território foi se dando. 
ou porque o seu preço relativo em relação a outros aproveitamentos o faz 
competitivo e os preços também não evoluem homogeneamente. Por exem
plo, o preço da obra civil não cresce igualmente ao preço de transmissão; o 
preço_ da terra cresceu mui~o mais depressa do que os outros custos, porque é 
necessário indenizar o proprietãrio da terra do justo valor daquele seu patri
mônio .. A terra no Brasil, em geral, valorizou muito mais depressa do que os 
outros custos. EntãO o aproveitaiitento que· era econômico, e que tem muita 
terra, deixou de ser econômico,-outros passaram na frente.lsso é reavaliado a 
cada instante. -

Ao passar da fase de inventârio para a de aproveitamento, a ELE
TROBRÁS reavalia. Âs vezes uma solução que era melhor, por exemplo, de 
uma barragem grande, com reservatório grande, mas que Ocupa ârea de mui
ta terra e que economicamente é melhor, sem dúvida, com uma única usina, 
passa a ter como única solução, dois degraus menores com duas usinas separa
das, com duas barragens, com custo niaiof, com. tinta regularização menor 
porque os volumes são menores, mas-c-om uma ocupação menor da terra. Isso 
é muito dinâmico e temos feito à medida da decisão de cada grupo de apro
veitamentos. O quantum do potencial das pequenas usinas dependerá muito 
da velocidade com que sejam feitos os aproveitamentos. Quanto mais rápido 
se fizer, maior será o potencial; quanto mais demorado, menor, porque ou
tros investimentos de ocupação do território passam a inviabilizar os aprovei
tamentos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Senador Dirceu Cardoso levan
tou, aqui, o problema da energia solar. Compreendo perfeitamente quando 
V. S• falou que, possivelmente, somente daqui a duzentOs anos se estabelecerá 
esse tipo de energia, porque a técnica da utilização da energia solai jâ existe, 
mas hâ problemas de transmissão de energia ... 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Não, o problema é de escala. As 
unidades de aproveitamento solar são pequenas, cem quilowatts, duzentos 
quilowatts. E o nosso número, que é milhões de quilowatts, não dá para ser 
realizado com usinas solares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Compreendo perfeitamente. Mas o 
Brasil que estâ procurando tantos pontos alternativos de energia, e principal~ 
mente procurando economizar os derivados de petróleo, não teria condições 
de utilizar a energia solar- jã que hoje a técnica está nesse aspecto, bem di
fundida - em prédios de apartamentos para substituir a utilização de gás 
para o aquecimento; ou então a economia de energia nas áreas do Sudeste, 
Nordeste, para resfriamento. Nos Estados Unidos houve até uma campanha, 

por parte do Governo, para a substituição de energia elétrica por energia so
lar nos prédios particulares e públicos, tendo mesmo o governo proposto fa
zer um financianiento parã a instalação inicial daqueles espelhos, das insta~ 
lações necessárias para a utilização da energia solar. Isto lá representava, 
para resfriamento e aquecimento, uma média de 20% de economia da utili~ 
zação de energia elétrica. Lâ, é lógico, muito rnais do que no Brasil, porque o 
aquecimento representa muito mais por razões climáticas. Mas para o Brasil 
não seria uma fonte alternativa válida? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN -Sem nenhuma dúvida, é muito 
importante essa fonte. A conversão de energia solar em energia elétrica estã 
ainda muito longe; a utilização da energia solar para a calefação estã muito 
próxima, é uma tecnologia já dominada e que se pode usar no Brasil em esca
la muito maior. Mas ela seria basicamente para produzir calor, mais do que 
frio, como pré-aquecimento industrial, ou para aquecimento residencial. Não 
é, porém, a conversão d~ energia solar em elétrica para depois ser reconverti
da. A conversão em energia elétrica estã longínqua e as escalas são pequenas. 
Para a calefação é perfeitamente válido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Existe alguma programação do Go
verno nesse sentido? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Existe. O Ministério das Minas 
e Energia tem uma programação para o aproveitamento di energia solar, e 
está procurando incentivos para irtduzir a iridústria, principalmente no que se 
chama pré-aquecimento, isto é, nos processos em·que se usa óleo combustível 
ou gás, para aquecimento em processos-industriais: ao invés de tomar a âgua 
na temperatura ambiente de 22n, 25u, 27° para elevâ-la a 300° ou 400°, seria 
feito um pre-aquecimento para elevá-la até 60° ou 70°, no qual o processo so
lar tem um rendimento muito bom. Acima desses limites, o rendimento doso
lar piora. Essa elevação da temperatura, feita em duas etapas, parece uma ex
celente solução e o Ministro César Cais está entusiasmado com esse caminho. 
Acho que isso é perfeitamente válido. A nossa diferença de ponto de vista é 
apenas no que diz respeito à conversão de energia elétrica ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, Dr.~ Schulmann, não há dife
rença. Concordo plenamente com V. S• 

O SR .. MAURICIO SCHUMANN - Melhor ainda, Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ....:Porque ainda não é possível a utili
zação de energia solar? 

Agora •. só para encerrar, uma pergunta, que é mais uma curioSidade. 
Durante o recesso, li declaração de uma pessoa cujo nome não me ocorre 

agora, publicada, se não me engano, no Jornal do Brasil, dando conta de que 
o custo do quilowatt ~nstalado em Balbina estaria na ordem de 6 mil dólares. 
Achei essa cifra um tanto eStranbà. V: S• poderia prestar-nos maiores esclare-
cimentos? . 

O SR. MAURICIO.SCHULMANN- Nobre Senador, a informação 
de V. Ex• - se me_ permite - daria uma abertura geral de outro aspecto da 
questão, que é: como se comparam duas usinas? 

Há vârios critérios de comparação de economicidade de duas usinas. 
Uma deias é Q custo por quilowatt instalado. Mas o quilowatt instalado é 
uma decisão nossa, do ponto de vista da engenharia. 

O Sr. pode instalar o quanto quiser numa usina, que pode ter, com a 
mesma âgua e a mesma queda, 1 milhão, 500 míl ou 100 mil quilowatts insta
lados. A quantidade de energia é o produto da queda pela vazão. Então, é ou
tro critério: isto é, quanto custa o quilowattjhora daquela usina; outro cri
t~rio seria: qua~to custa o investimento total dividido pelos quilowatts mé
dJos; e outro, amda: quanto custa o quilowatt firme. 

Então. no caso de Balbina: com o mesmo investimento, se se dividir ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O Sr. poderia repetir? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Claro! Digamos: uma usina, 
que custa 650 milhões de dóiaies de investimentos e que tenha 250.000K V'l/ 
instalados ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O Sr. poderia utilizar o quadro? 
Desculpe-me, m~s é para acompanhar o seu raciocínio. Não estamos a par da 
matéria e para acompanhá-lo perdemos até o fôlego. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Usarei o dólar como compa
ração, tomando este quadro como exemplo: 

USS 500 milhões 
USS 500 milhões 
USS 500 milhões 

250MW 
!OOMW 
75MW 

USS 2.000/K W 
US$ 5.00ójK W 
US$6.666/KW 
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Digamos que o custo total da usina seja de 500 m-ilhões de dólares e que 
se instalem nela 250MW. Então, o custo ~de 2 mil dólares por quilowatt ins
talado. 

Mas essa potência instalada é a que decidimos colocar, não é a energia 
que a usina tem. Não hã relação alguma. O que se deve medir é a energia mé
dia, isto é, quanto, em média, essa usina vai produzir. Se essa usina tem um 
fator de motorização maior, digamos de 40%, isto é, uma usina cuja média ae 
va:=ào x queda daria uma energia média, ao longo dos anos estudados, diga
mos, de IOO.OOOK W. Ela custa .os mesmos 500 milhões de dólares, mas passa 
a custar 5 mil dólares o quilowatt de potência média. Se finalmente em vez de 
se tomar a potência média, tomarmos a potência firme, isto é, o pior período, 
qual é a energia que ela vai produzir no pior período hidrológico? Digamos, 
neste caso aqui, em números redondos. Se tomarmos, por exemplo, 75MW, e 
com os mesmos 500 milhões de dólares, teremos·-6.666,6 ... dólares por quilo
watt. 

Vê-se que é muito difícil comparar. Uma coisa é energia firme, isto é, a 
pior condição hidrológica do rio, porque a energia, os quilowatts que a ener
gia gera, é o produto da vazão do rio pela queda d'água. Isto é um dado físi
co. Mas essa vazão não é contínua; ela varia ao longo de todos os dias do ano. 
Utilizando reservatórios, consegue-se melhorar essa vazão, que vai ter urna 
curva anual. Isso ocorre anualmente. No período de chuvas, a vazão é uma, 
na estiagem, é outra. Isto não é contínuo. Pode-se calcular ainda a média da 
vazão:_se houver reservatórios, pode--se tornar uma vazão e jogar num reser
vatório de grande volume. Mas as estiagens não são iguais. Num ano poderão 
ser muito maiores que em outro. Se o cálculo for feito para a pior época da 
usina, dará números bastante altos. 

Assim, o número que V. Ex• leu no jornal é o custo total da usina x pior 
('Ondiçào hidrológica do rio. Claro que numa usina térmica a conta é diferente. 
Na usina térmiCa, é estãbelecido o número de horas que a usina vai trabalhar. 

Determina-se que uma usina vai operar, em média, 7 mil horas ao ano. 
Não vai depender da água; é uma decisão sua. Numa usina hidráulica, 
determina-se que ela deve operar 6 mil horas por ano. E se não houver água, 
como operá-la? 

Estas contas complicam um pouco a comparação. Normalmente 
tomam-se, para efeito de comparação, duas usinas. Por exemplo: urna usina hi
dráulica, com um fator de c:apacidade de 50%, isto é, a relação entre a potên
cia máxima e a potência" mínima é de 50%, 55%. Porque o mercado de ener
gia também varia ao longo do dia e do ano. A produ_çã_o e o consumo da ener
gia elétrica são simultâneos, isto é, no processo físico a ·energia é produzida 
quando há consumo. Com outro~ produtos é diferente: primeiro se produz 
para depois consumir. Com relação à energia elétrica, é o contrário. Quando 
V. Ex~ acende uma lâmpada aqui, ela dá instantaneamente urna ordem à usi
na situada a centenas de quilômetros para que produza mais energia elétrica. 
Como não se tem como acumular, o processo é instantâneo. Se é dada uma 
carga adicional, essa carga transmite ordens automaticamente à usina para 
ela produzir mais energiã. Não temos o domínio da operação, mas jã hã uma 
experiência acumulada para que haja uma produção equivalente àquilo que 
se consome. 

O caso específico citado por V. Ex• é o de urna usina situada num rio de 
regime torrencial, porque a região amazônica se caracteriza por períodos de 
chuvas extremamente pesados e muito concentrados ao longo do ano. Haja 
vista as cheias que ocoirem em todos-os rios da Amazônia. Porém o supri
mento de energia é mais -õli menos igual ao longo do ano. O consumidor não 
quer saber se choveu ou não. Ele quer é que haja energia na rede, quando li
gar a tomada. 

No caso de _Balbina, trata-se de um sistema interligado térmico
hidráulico, em que se teria de colocar o máximo de mãquinas para aproveitar 
as grandes cheias do rio. Mas teriam de calcular também qual a mínima desse 
rio, para haver uma complementação térmica que assegurasse o suprimento 
do consumidor, em Manaus. 

Se a potência instala-da for dividida pelo custo total dessa potência, 
obter-se-á um valor; se for dividida a média, dará outro valor; e se se dividir 
a mínima dará outro. Digamos se a mínima for de SOMW, vai custar 10 mil 
dólares o quilowatt. Mas isso não signifiCa que, em média, a energia gerada 
seja mais cara do que a de uma outra usina que custou 2 mil dólares o quilo
watt. Depende da decisão de se instalar máquinas e do regime hidrológico da
quele rio. 

Desculpem a confusão, mas procurei esclarecer qual a melhor maneira 
possível. 

Mas, conhecidos os custos será necessârio tomar~se uma decisão quanto 
ao mais barato?_ Será melhor fazer um reservatório maior, que na verdade re
presenta uma reserva maior de água, ou será melhor construir mais uma usi~ 
na de reserva? Pode ser que o reservatório custe mais caro que a outra usina. 

se esta vai operar pouco tempo. Para complicar airida mais o custo varia tam
bém com a entrada dt: cada usina nova, e a cada vez quC uma máquina nova 
entra no sistema, tudo isto é recalculado para saber qual é a seqUência ideal 
de operaÇão, para dar o máximo rendimento no sistema existente. 

Por isso, quando se diz que a usina térmica está na base e a hidráulica es
tá na ponta, é muito relativo, porque vai variar com o regime hidrológico do 
rio, vai variar com a dimensão do sistema e Vai vafi3Ytambém com a relação 
reservatório fio d'água. 

O SR. RELATOR_(Milton Cabral)- Em outras palavras, o custo do 
quilowatt-hora varia de acordo ... 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Não. O quilowatt-hora é outra coi
sa. Como V. Ex' não pode garantir só aquele custo tem que garantir também 
o suprimento, V. Ex• pode ter uma usina não regularizada com o custo do 
quilowatt-hora barato, mas em que V. Ex• só tem 6 meses de energia por ano. 
Então, qual é a conseqüência? V. Ex• terá que possuir uma outra usina do 
mesmo tamanho, talvez com o quilowatt-hora mais caro, para atender os ou
tros 6 meses. A operação conjugada de centenas de usinas hidrelétricas com 
algumas térmicas exige urna coordenação operacional muito grande. Mesmo 
num caso isolado como é o de Ma naus, com usinas térmicas e uma hidrelétri~ 
ca projetada, o regime hidrológico desta usina é essencial para o dimensiona
mento do sistema. Mesmo que em média ela gere muita energia, haverã anos 
em que ela gerará muito pouco, porque também lá apesar de haver maior 
concentração de chuva nos períodos que eles chamam de inverno e, menos 
chuva nos denominados de verão - nos iiiVetnos o regime hidrológico não é 
sempre o mesmo, e pode ser medido, inclusive, pelas cheias do próprio rio. O 
consumidor de energia não quer saber disso, ele quer energia em sua casa. 
Isso obrigará a se ter, então, outras usinas hidráulicas de reserva, ou reserva
tórios maiores para armazenar água, ou térmicas para operar na estiagem. 
Essa comparação, como o mercado cresce de ano para ano, vai mudando. Se 
Balbina já estivesse hoje funcionando, ela estaria atendendo ao mercado in
teiro de Manaus. Daqui a três anos, só 20% téi'mico em média, e daqui a 5 
anos precisaria 50% térmico em média. Apesar de haver anos que ela geraria 
toda a energia necessária, há anos em que ela só gera de 20 a 25%. Corno re
partir esses custos? E essa é uma das dificuldades da comparação de usinas 
por quilowatt. Porque uma usina, por exemplo, téi'mica a carvão, V. Ex• pode 
dizer que ela opera 80% do tempo. Uma usina hidrâulica, normalmente é calcu
lada para operar 50% do tempo a plena carga. Uma nuclear é calculada para 
operar 75% do tempo. Comparar investimentos por quilowatts, não é muito 
correto, porque na realidade teremos outros parâmetros, a considerar, um fa
tor que não é só a média de operação, mas a garantia de suprimento, e outro 
que é o custo operatívo. Essas três conjugações é que realmente permitem 
comparar uma usina com outra. Às vezes urna informação isolada, pode dar 
margem a dúvidas como ó Senador teve, sem realmente, refletir a totalidade 
dos dados apesar de que, no caso, ser Balbina uma usina extremamente cara 
em relação aos nossos padrões de usinas hidrelétricas no Sudeste, no Sul e no 
Nordeste do Brasil. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a informação de V. S•. 
Isto demonstra mais uma vez que os dados estatísticos sempre podem ser uti
lizados de várias formas para explicar situações diversas. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Estatística é como o biquini, mos
tra tudo menos o essencial. O Senhor acaba olhafldo várias coisas e, na verda
de, ela não consegue refletir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Se o Senador Jutahy Magalhães me per
mite, eu queria saber: Dr. Maurício Schulman, e a utilização da usina nuclear 
como usina de base e usina de ponta? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- A usina nuclear não é projetada 
para operar com variações de carga horãria. Ela é uma usina feita para operar 
atendento à totalidade do serviço: ou ela está totalmente em serviço ou ela es
tá fora de serviço. É, porém, uma usina de confiabilid"ade- muito grande. Ela 
opera, à nossa decisão, provavelmente 75 a 80% do tempo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Usina de base, então. Não é? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN - Quando ela funciona, opera na 
base normalmente. Mas não significa que ela opera na base anual, ela opera 
na base de cada período em que ela está funcionando, porque não pode 
acompanhar a curva de carga. Isto é outro complicador do sistema, porque a 
demanda da energia, ao longo de um dia, apresenta variações de carga muito 
grandes, como se verificaria no Sistema brasileiro, se o Brasil tivesse um siste
ma único. Hoje, o Brasit tem 23 milhões de quilowatts de ponta e 10,5 mi
lhões de média, e hã horas de baixo consumo com 7 milhões de quilowatts. 
Há horas em que no Brasil mais de dois terços da_s usinas estão paradas, por-
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que às 4 horas da madrugada não há consumo. E o sistema foi projetado para 
atender o mercado às 7 horas da noite, hora de maior consumo. 

As usinas hidráulicas podem ser operadas manualmente, manobrando 
uma válvula ou um regulador; com a usina, estando totalmente parada, con
seguimos fazer com que ela esteja em plena carga em 3 ou 4 minutos. Como 
também, se houver ~ma máquina hidráulica de serviço, em operação, pode
mos fazer com que ela pare em poucos minutos sem dano algum na máquina. 
Numa usina a vapor, a óleo, por exemplo, são necessárias 12 horas para que 
ela, estando fria, entre em operação, porque toda a água da caldeira está fria. 
A água vai se aquecendo lentamente até começar a formação do vapor, quan
·to ela começará a operar, com pequena carga; para entrar em plena Carga leva
··á 15 horas, 12 horas, 10 horas, confome a usina. Jâ uma usina nuclear leva 
alguns dias para entrar em operação, porque tem de se aquecer mais devagar. 
Depois que estiver em operação, em pleno regíme, ela funcionará continua
mente, durante longo período, enquanto que uma hidráulica em regime de 
plena carga vai consumindo a água do reservatório. Então, pode-se dizer que 
hã vantagens para um e vantagens para o outro tipo de usina. E- claro que 
num sistema como é hoje o brasileiro, basicamente hidráulico, a curva de car
ga é formada fazendo a base nas usinas mais distantes e a ponta nas usinas 
mais próximas, porque também a transmissão varia. Enquanto que, com usi
nas nucleares, quando elas operarem, vão entrar na base. Não teria cabimen
to uma usina de I milhão e 2SO mil quilowatts operar com SOO mil quilowatts 
às 3 horas da manhã e 1 milhão e 200 mH quilowatts em outra hora; a usina 
nuclear não comporta este regime: quando ela operar com 1 milhão e 200 mil 
quilowatts. manterá essa carga semanas ou meses a fio. Quando sair de carga, 
ela sai totalmente porque existem outras fontes de energia no sistema para 
atender a carga. Então tudo isso varia muito. 

Na usina térmica convencional, a carvão ou a óleo não se chega a apagar 
os fogos, a caldeira continua gerando vapor_, apenas se baixa a pressão, 
diminuí-se ·a temperatura nas horas de demanda baixa, de modo que possa 
voltar ao funcionamento normal, mais rapidamente, nas horas de ponta. 

Então tudo isto depende do tipo da usina e do próprio mercado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agrade,· 'V. S• Dr. Schulmann e 
não tenho mais indagação a fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se1ador Dirceu Cardoso, V. 
Ex, deseja fazer uso da palavra? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, a minha parte é um pou
co mais longa. Já são quase 12 horas e 30 minutos, e tenho também que estu
dar a respeito da exposição feita. Eu pediria que interrompêssemos para o al~ 
moço e depois reiniciaríamos, porque minha indagação é mais demorada. Há 
um estudo aqui da palestra de S. S• que tenho de consultar ainda. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consulto aos Srs. Senadores 
sobre a hora em que voltaremos na parte da tarde. V. Ex•s prefeririam depois 
da Ordem do Dia do Senado ou antes? 

O SR. DIRCEU CARDOSO:- Creio que-poderíamos voltar às 15 ho-
r as. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Às 15 horas a Ordem do Dia 
do Senado ainda não terminou. 

Os Srs. Senadores estão de acordo com o horário das 15 horas e 30 minu
tos, jâ que o Dr. Maurício Schulmann se coloca à disposição da COmissão'? 

Jã que todos estão de acordo, voltamos para os nossos trabalhos às 15 
horas e 30 minutos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, apenas para um esclare
cimento. 

Eu não sou engenheiro. Aliás, nem sei mesmo o que sou·: Aqui S. S• diz 
que uma potência firme em média de 104 mil megawatts permite instalar 209 
mil megawatts. Não estou entendendo bem isto. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- 1':. aquela conversa do fator de 
capacidade da usina, ou fator de carga sisterria, isto é, em média o sistema 
brasileiro, para efeitos de comparação, apesar de não ser exatamente, se con
sidera 50% isto-é, que na hora da ponta a energia é o dobro da energia média. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• deu solução. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Há outra unidade complicada que 
é o megawat firme. porque não é o megawat médio, e tem muito mais energia 
no Brasil do que isto que estã aí. A energia hidráulica é mais do que o produw 
to da energia média firme vezes o número de horas do ano. Porque existem 
anos em que há mais âgua do que o médio firme considerado. Nós somente 
consideramos o médio firme, que é aquele que pode assegurar o mercado, isto 

é, pelo conhecimento hidrológico que terno~. e que na m~ior parte do .BraS'n 
data de mais de 50 anos de observações de áreas, de vazão de rios. que nos 
permite assegurar. Mas a médía desses rios é maíor do que a média firme. A 
média firme leva em conta a vazão natural e a regularização possível com os 
aproveitamentos previstos. Esta relação em alguns rios é muito grande. Há 
alguns rios que têm regimes turbulentos, isto é, muito oscilantes, e que não 
têm local para reservatório. Então volta e meia estâ perdendo água e volta e 
meia estã faltando água. 

Se tomarmos por exemplo Paulo Afonso, Senador, como energia firme, 
a média, natural, sem nenhum reservatório, seria digamos. 400 megawatts; 
com Três Marias foi para 700; com Sobradinho foi para 850; com Itaparica 
vai para 900. Mas a média~média de Paulo Afonso, seria talvez 1.200 mega
watts, valor que jamais vai atingir. Ê impossível imaginar um sistema de reser~ 
vatórios no Rio São Francisco que assegurem a total regularização do rio, 
isto é, que absorva todas as cheias, que não vaze ãgua em nenhuma ocasião, e 
que permita eliminar os efeitos de qualquer estiagem. Isto não estamos consi~ 
derando no suprimento, só estamos considerando a energia firme, assegura
da. Este ê outro número que V. Ex• vai estranhar, em relação a outros dados. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estão suspensos nossos traba
lhos até às 15,30h. 

(Levanta-se a reunião às /2,30h.j 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Declaro reaberta a reunião. 
Passo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, Dr. Maurício Schulman, 
de volta da nossa excursão pela Europa, onde visitamos centros nucleares1 

ouvimos os técnicos e visitamos Usinas Nucleares e a AIA, é-nos grato en
contrarmos hoje com V. S•, o Sr. Presidente da ELETROBRÃS e que nos 
trouxe, através da sua exposição, dados interessantes, objetivos, que nos vão 
servir muito na conclusào dos nossos trabalhos, cujo coroamento hoje se ini
cia com os últimos depoimentos que vamos apanhar de autoridades já convi
dadas. Portanto, registramos, com grande satisfação, a presença de V. S• pe~ 
rante a nossa Comissão. 

Dr. Schulman, li que o Plano 90 previa O crescimento da demanda de e
nergia e1étrica nas Regiões Sul e Sudeste, no período de 79 até 1990, de 11 ,4%. 
Posteriormente, estes estudos situaram essa demanda de energia elétrica, nas 
mesmas regiões e no mesmo período, em torno de 8,7% ao ano e que não ha~ 
veria necessidade da instaçação de nenhum reatar até 1990. O que V. Ex• diz 
sobre este estudo? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - O Plano 90 foi elaborado pela 
ELETROBRÃS, em 1974, e naturalmente fazia previsões sobre o futuro, e 
qualquer previsão, quanto mais longínquo o futurO, maiores os riscos de im;. 
precisão. Como já disse na minha exposição, fizemos apenas a título de uma 
extrapolação, para dar um balizamento, o mercado crescendo a nove e meio 
por cento ao ano, apesar de termos informado, em seguida, que, no primeiro 
semestre deste ano, o mercado cresceu a doze por cento, ao ano. Então, essa 
taxa de crescimento de mercado guarda uma correlação com o crescimento 
da própria economia e com o crescimento das demais fontes energéticas. Mas 
não há nenhum estudo que possa assegurar qual serã efêtivamcnte o crescimen 
to da demanda de energia elétrica. Entendemos que esses estudos de mercado 
devem ser periodicamente revistos, para que seja corrigida a sua curva. Claro 
que V. Ex• sabe muito bem que, erros de previsões de taxas de crescimento de 
um a dois por cento, num horizonte curto de um ou dois anos, pouca dife~ 
rença fazem sobre o total a ser atingido. Se partimos de cem e prevemos 10% 
ao ano de crescimento, em dois anos teriamos cento e vinte e um. Se preve~ 
mos nove por cento ao ano, teremos pouco menos de 120. A diferença é pe
quena. Mas, um por cento ao ano, em quinze anos de horizonte, dá uma di~ 
ferença de vinte e pouco por cento, no total. Então, é claro que essas previ
sões são balizamentos, mas a contratação de obras não é feita com base nesse 
horizonte tão longo de quinze anos, como foi o Plano 90 em relação a 1974, 
quando ele foi feito. Entendemos que esses planos têm um horizonte seguro 
de cinco anos, têm um horizonte estimado de dez anos, e o indicador de quin
ze anos. Mais longe do que isso, ou mais preciso do que issoo, seria imaginar
se que teríamos o dom de prever o futuro, que infelizmente não temos. Então, 
acho que o problema de comparação de taxas de crescimento e de horizontes 
mais longos é muito arriscado. O que propomos, com o Plano 74, como o 
Plano 90 fez, e estamos fazendo agora para entregar ao Governo, dentro das 
próximas semanas, é uma nova previsão; que nós denominaríamos Plano 95, 
pela qual teríamos cinco anos com maior precisão e com maior riqueza de in
formações sobre as nossas estimativas de crescimento de mercado, para os 
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primeiros cinCO anos, em Tace do que ocorreu em 74 e 79, em face da própria secução daquele trabalho, porque as informações que tínhamos é que de fato 
política do Governo a set expressa nas próximas semans, através do terceiro metia medo aquelas pernas prolongadas de 60 metros. Escrevi uma carta aos 
PND que dá o balizamento das intenções económicas do Governo; teríamos Estados Unidos, à Nucleon News. E a resposta foi a seguinte: uQue o compri
uma indicação menos precisa, para os cinco anos Seguintes, istO ê, 85 e 90; e mento dessas estacas, atingindo quase 50 ou 60 metros, era perigoso." 
um indicador para 90 e 95. Assim, como base nestas informações, nessas pre~ Mas mandei a carta para a AIEA, em abril, a mesma coisa, dizendo que 
missas de crescimento, nos alertarmos sobre qual seria a seqUência mais lógi- deveríamos construir usinas em cima de estacas de 40, 50 e 60 metros, ou me
ca de construção de usinas elétricas, para atender esses requisitos de merca~ 

lhor, em média 40 metros. O Dr. Licínio, que nos informou sobre o compri
do. Acho que cinco anos depois de estabelecida, uma taxa de mercado jamais mento das estacas, poderá dizer se estou falando em falso. Estas estacas estão 
acontecerá, poderá ser maior ou menor, poderá até atinglr 0 mesmo valor, . sujeitas a uma vibração sísmica, no terreno ali, que vai até o n9 5 da escala de 
mas numa trajetória diferente daquela estimada. Essa aproximação, como Mercalli. É um terreno, portanto, que estã sujeito às vibrações sísmicas, e um 
tratamos o problema, de uma taxa média de crescimento jamais ocorre. En- estudo de COif!portamento dinâmico daquelas estruturas revela que pode
tão, existem semestres mais rápidos e semestres menos rápidos de crescimen- riam trazer dificuldades. Então, perguntei à AIEA se tinha conhecimento dis
to, existem anos mais rãpidos e menos rãpidos. O que temos, mais ou menos, to. A AIEA, V. S• sabe, é a empresa que superintende isso no mundo, ou me
é o sentimento de por onde vai crescer. Se é meio pot cento tnais, ou um por lho r, fiscaliza a construção das usinas, ou não? 
cento menos, realmente é muito dificil de acertar. Quanto mais próximo, 
maior precisão teremos; quanto mais longe no tempo, menor precisão tere- O SR. MAURICIO SCHULMAN- Acho que a AIEA torna conheci-
mos. mente, não é? Na verdade, a responsasbilidade é nacional, de cada país, com 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O Terceiro PND parece que jâ deixou 
pronto o Sr. Ministro resignatário da Pasta do Planejamento. V. S• sabe que 
os recursos dados à ELETROBRÃS, que atenderão as necessidades de An
gra, foram aumentados ou diminuídos, em relação ao ano 71? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Não conheço, ainda, o texto do 
Terceiro PND, no que diz respeito à sua parte econômica. Apenas conheço as 
intenções do Sr. Ministro Mãrío Simonsen com relação às tendências de cres
cimento que serviram de parâmetros para o nosso trabalho. São as infor
mações que dei, anteriormente, de uma economia crescendo em torno de 6%, 
com energia crescendo em torno de 7% e energia elêtrica crescendo, nos pri
meiros anos, próxima a doze por cento ao ano, para dar essa média pondera
da do crescimento dos energéticos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Lemos, nos jornais, declarações de que 
as obras de Angra II não têm aquele ritmo acelerado como vinham tendo. Pa
rece que os estaqueamentos estão hoje com resultados mais modestos, ou 
mais mitigãdos, em face dos resultados mensais dos anos anteriores. E como 
sabemos que hã uma dificuldade de cálculo de reforço daquele estaqueamen
to, eu perguntaria a V. S• se hã uma decisão a respeito do reforço daquelas es
tacas de Angra II. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - O projeto de absorção de es
forços, no estaquearnento e na laJe da sustentação da parte principal do rea
tar de Angra II, sofreu, nos seus princípios básicOS, n·a-s -hlpófeses-ae Cálculos, 
restrições da Comissão Nacional de Energia Nuclear, responsável Pelo licen
ciamento das diversas etapas da construção de usinas nucleares, no Brasil. 
Face a isso~ a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, através da em
presa de projetes, a sua subsidiária NUCLEN, apresentou os novos parâme
tros de cálculos, novas hipóteses de cálculos de absorção de esforços sísmicos 
no cálculo das estacas e do reforço necessário. A absorção desses esforços é 
com relação à laje de sustentação do núcleo do reatar. Face a isto, foi cOntra
tado com a empresa de engenharia, responsável pela engenharia da usina, a 
K WU, a execução de um projeto detalhado de engenharia de construção, 
levando-se em conta esses novos para metros. Esse projeto foi entregue à NU
CLEN e, pela NUCLEN a FURNAS, em dias da semana passada, está em 
análise por FURNAS e deverá ser encaminhado, nos próximos dias, à Co
missão de Energia Nuclear para receber o .. aprovo" necessârio para a cons
trução, já que compete à CNEN o licenciamento para os diversos componen
tes da usina nuclear. 

Então, vamos dizer,já foi" discutido o critério de cálculo e, face a esse cri
tério~ fOi Teito urh prOjeto de engenharia que está em mãos de FURNAS e que 
está sendo encaminhado, nos próximos dias, à CNEN, para merecer a apro
vação, para que FURNAS possa- determinar a ·empresa construtora que exe
cute a obra conforme o projeto aprovado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, o que se sabe, até agora, é o se
guinte: que as obras continuarão e a opção é que não sabemos: se é o reforço 
de estacas, se é a camada de borracha sintética. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Não. Foram apresentados proje
tas que estão sendo submetidos para que seja selecionada a opção que assegu
re à entidade licenci:idora, a CNEN, para que aprove, como jâ aprovou os 
critérios de cáclulo, que aprove o projeto definitiVO, para que FURNAS pos
sa determinar à empresa de engenharia a sua execução. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Isso foi objeto de uma interpelação nos
sa na AIEA em Viena. Trouxe aqui a carta e vou ler para V. S• o Dr. LicíniO 
está, também, aqui presente. Na ocasião, tínhamos dúvida a respeíto da pras-

relação às normas de segurança. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas são eles que dão autorização para 
funcionamento, ou não? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Nào. Não me parece que a AIEA 
dê autorização. 1:: uma agênCia internacional que, vamos dizer, colhe todas as 
informações e acompanha. Cada país tem liberdade de selecionar. f: mais de 
troca de informações. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Certo. Pois bem. Mandei a carta e, 
quando visitávamós a AIEA, a pessoa encarregada, o Sr. Ivan Zheludev, Di
reter do Departamento de Operações Técnicas, um Físico Nuclear russo, me en
tregou a resposta no mesmo dia que estávamos lá. Eu disse a ele que a res
posta vinha tarde, mas vinha a tempo, ainda. Mas, antes de ele mandar esta 
carta a Comissão a aprovou. Li para a Comissão e houve outras autoridades 
a quem consultei, porque eu não queria denunciar o País nesta empresa. 
Queria apenas dar conhecimento à Agência Internacional de Energia Atómi
ca do que se passava. Então, diz a carta: 

Caro Sr. Cardoso 
Acuso recebimento de sua carta de 27 de abril de 1979 para o 

Sr. Popoff que chegou à AIEA em 29 de maio de 1979. (O Sr. Popoff 
deixou a AIEA). 

Infelizmente não estamos em posição de responder, com a devi
da segurança, as suas perguntas referentes á · formação de estacas 
profundas em usinas de energia nuclear, em virtude da insuficiência 
de informações da AIEA a respeito deste tipo de fundações. 

Além disto, não estamos certos, tendo em vista recentes enten
dimentos que mantivemos c-õm o presidente da Comissão de Ener
gia Nuclear de seu país (CNEN), Prof. Hervãsio G. de Carvalho, 
se os números e dados mencionados em sua carta, como o número e 
tipo de estacas, por exemplo, ainda são válidos. 

Quer dizer, o Professor Hervâsio parece que levantou uma hipótese de 
que aquilo não fosse uma iriformação fidedigna. Mas todos aqueles dados, 
vou remeter novamente para lá, me foram passados aqui, através da Comis
são, em depoimentos do Dr. Licínio e até telegramas dele, com o comprimen
to das estacas, tudo direitinho. Isto que passei estã informado oficialmente. 
Lamento que ele tivesse dito que os dados não eram exatos. 

O Senhor também compreenderá que uma avaliação mais am
pla só poderã ser feita se considerarmos mais detalhes técnicos. 

Tendo .em conta estas considerações, nossas respostas às suas 
perguntas são as seguintes: 

a) A AIEA ainda não desenvolveu um critério para fundações 
de usinas de energia nuclear. Considerare~ os esta questão em nosso 
programa de padrões de segurança nuclear (NUSS) visando à elabo
ração e publicação de regulamentos e manuais de segurança para 
programas de energia nuclear. 

Também não é do nosso conhecimento nenhum exemplo de 
fundação de estacas profundas segundo os métodos utilizados nos 
Estados Unidos, mas sabemos que em alguns países as fundações de 
estacas têm sido usadas para reatares atômicos em ãreas de baixa 
sismicidade. 

b) A AIEA não estâ informada a respeito deste assunto e ain
da não preparou os dados estatísticos relativos ao tipo de funldação 
de usinas nucleares. 

c) Segue, em anexo, riós:Sá publicação "Power Reactors in 
Member States 1978 Edition" (Reatares Nucleares em Estados -



3578 Terça-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) Agosto de 1980 

Membros - Edição 1978) que poderá fornecer-lhe as informações 
solicitadas. 

Nesta revista, aqui, de 1978, eu exibi para ele uma informação de 1979, 
seis meses na frente da dele. Os membros da Comissão presentes viram isto lá. 

d) Baseados nos dados contidos em sua carta niio podemos 
fornecer nenhuma recomendação específica a respeito do assunto. 
Seria necessário ter um estudo sobre o assunto, elaborado por um 
engenheiro-perito em mecânica de solo, familiarizado com as estru
turas dos reatares nucleares. Um destes pe!'itas segundo à AIEA é o 
Sr. L M. Idriss, da Woodward ClydeConsultants, Suite 700, 2 Em
barcadero Center, San francisco(Califórnia - 94111, USA .. 

e) Esperamos que compreenda que não estamos em cond1çõ~ 
de fornecer-lhe toda a literatura científica sobre a construção de taiS 
usinas. A maior parte destas informãÇões o Senhor poderá enc.on
trar em nossos regulamentos e manuais do Programa NUSS ac1ma 
mencionado. _ . . , 

O manual de prática "Safety in Nuclear Power Plan.t S1tt1ng 
(Segurança nos Sítios das Usinas de_ Energia Nuclear) fot anexado 
como um exemplo. . 

Esperamos que nossos esclarecimentos o ajudem no atendi
mento de suas solicitações. 

Sinceramente. -I. S. Zheludev, Vice-Diretor Geral- Depar
tamento de Operações Técnicas. 
Anexos 
- Reatares Nucleares em Estados~Membros, Edição 1978. _ . 
-Manual de prática .. Segurança nos Sítios das Usinas de Energia 
Nuclear". 

Portanto, essa foi a carta respõndendo à consulta que fizemos. Mas fize
mos até nesse sentido, porque, ao que parece, segundo declarações do Dr. 
Licínio, fora:rn retiradas as máquinas que estavam fazend~ o estaqueame~t~ e 
foram dispensados operários.- Portanto, a decisão podena ser uma dec1sao 
cáustica, áspera para a usina, mas, se já chegaram às conclusões, é possível 
que aguardemos aqui e possamos ter, dentro em pouco, informações mais se
guras a respeito do assunto. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Como já disse, nobre Senador, a 
informação é muito clara em-face de novos critérios de absorção de esforços 
em estacas em usinas nucleares aprovados previamente. Foi feito um projeto· 
de engenharia que absorve esses esforços, a nível de segurança, e esse projeto 
final de engenharia estâ sendo estudido por Fumas para ser encaminhado, 
nos próximos dias, à CNEN para merecer a aprovação do órgão licenciador 
e, se aprovado, permitir que Furnas reacelere a execução da obra no projeto 
que assegure a absorção desses esforços. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- A meu ver e do que apura'!'os lá, quero 
crer o seguinte: não é culpada nem a CNEN,nem a NUCLEBRAS, nem Fur~ 
nas, nem a ELETROBRÁS. O único culpado daquela localização, a meu ver, 
é o ex-Ministro Shigeaki Ueki, hoje na PETROBRÁS. Isto porque em uma 
visita a uma das pessoas credenciadas me disse que, numa viagem que fez ao 
Brasil, logo no iniciO -dó acOrdo, em visita ao Ministro das ~inas e ~nerg.ia, 
este lhe falou: .. 0 Sr. vai conhecer o lugar onde vamos constrUir a mais bomta 
usina nuclear do mundo". E mandou que ele visitasse Angra. Portanto, não 
tinha estudo nenhum de localização. O Ministro que localizou e, hoje, esta
mos com aquele ~taqueamentO violento, com um aumento de despesa incal
culâvel e com resultados práticos -que _podemos, desde hoje, supor que não es
tão seguros. Porque o nosso intuito, Dr. Maurício, o nosso único intuito, é 
que aquilo se faça com segurança, mais nada. Dentro de uma norma, de uma 
despesa modesta, pois o Brasil não possui tanto dinheiro. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Coincide com a nossa posição. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Exatamente. 
Esta é a nossa posição. Estão aí os que-foram conosco e, ·em todos os lu

gares, dissemos isto. E sempre, quando eles depuseram aqui, esta foi a n?ssa 
posição. Somos favoráveis à nossa política nuclear~ mas não com esse acelera 
mento e nesses lugares desfavoráveis. Mas, hoje, faço juízo: debitamos isto ao 
Sr. Ministro Shígeakí Ueki. E ele disse aqui mesmo que era o responsável por 
isto. f: possível que a tempestade, que tem desabado sobre a cabeça de tanta 
gente, não desabe sobre a cabeça desses re~ponsáveis por ist?. O pé-de-vento 
que está aí poderia envolvê-lo na sua espiral, porque ele foi o responsável pela 
localização. f: o mais bonito local. Não examinou se pre~!~va ou não. 

Eram esses os conhecimentos que eu gostaria que V. Sf tivesse e o Dr. 
Licínio que também está aqui. Os conselhos que tenho buscado e sempre re
cebo, os melhores informes e dados sempre objetivos, certos e valiosos. 

Dr. Maurício, já que a ELETROBRÃS admitiu um plano de uma usina 
para 10 anos, em média, já que temos que executar esse acordo nuclear, essas 
8 usinas, nesse ritmo que o acordo estabeleceu, já se está escolhendo outros 
locais para outras usinas, da quarta em diante, eu perguntaria a V. S•, se pu~ 
desse nos informar: a terceira usina será construída ao lado de Angra II? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Para a segunda usina do acordo 
está sendo estudada, também num relatório a ser feito por-Fumas e pela NU· 
CLEN, a melhor localização para ela. A usina jã está comprada, seus equipa
mentos foram comprados junto com os de Angra II, mas localização definiti
va não está ainda definida. Há várias alternativaS de localização e o pessoal 
de engenharia de Fumas e da NUCLEN estão levando em conta todas as hipó
teses para propOr uma localização definitiva, levando cm conta que o equipa
mento que está em construção será integralmente aproveitado nesta usina. 
Quer dizer que não está atrasando a usina esta não definição detalhada da sua 
localização. Hã várias hipóteses, na mesma região, cada uma com suas vanta
gens e desvantagens, algumas com fundações menos custosas e canais de cap~ 
tação e retorno de água mais longos, outras de fundações mais·dificeis e ca~ 
nais mais curtos, tudo isso levará a que se tenha, entre as várias alternativas~ a 
seleção daquela mais conveniente para a localização definitiva da usina de 
Angra Ill. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Para a localização da quarta em diante, 
a ELETROBRÃS estudou, de acordo com os seguintes critérios: 

19) disponibilidade de recursos; 
29) mercado de energia e de ponta; centro de cargas, etc; 
39) economia de combustível para a complementação térmica e outros 

requisitos construtivos e operativos; acesso de equipamentos pesados; dispo
nibilidades de água;· ·geologia do local; densidade populacional; e infra-
estrutura de apoio. · 

Isso faz parte do relatório. 
Nestas usinas, então- e temos aqui _a localização das futuras usinas nu

cleares -, verificamos que estão previstas: 2 usinas para o Espírito Santo, 
prioridade 1; 2 para Minas e 2 para São Paulo. No Espírito Santo, temos 
noHcia de que jã se fazem. através da TECNOSOLO, prospecções no norte 
do Espírito Santo, além de Vitória, a 80 ou 100 quilômetros, mais ou ~eno.s, 
no Município Aracruz, no distrito de Biriricas, num local chamado Baiacujâ 
se fazem lá as prospecções para a quarta usina nuclear. 

Pois bem, eu queria saber de V. $f se estas pfospeCçõesjâ fazem parte da 
localização ou se é um estudo da localização? 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Vou lhe ser franco. Não sei nem 
quem está fazendo este estudo, pois não é a ELETROBRAS. Este estudo geoló
gico da localização não está a cargo da ELETROBRÁS. O que ela fez, neste 
trabalho, mais genérico, foi um estudo do ponto de vista, vamos dizer, de cri
térioS teóricos de localização. um exemplo de como deveriam ser localizadas, 
o tipo de análise que deveria ser seguida na localização. Mas não seria ainda a 
definição do Governo em- relação à localização das próximas usinas nUclea
res. Não há nenhuma definição do Governo com relação às próximas usinas 
nucleares do Brasil. Nem quanto à seqUência de serem construídas, nem 
quanto à localização detalhada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Aqui, estabelece um critério: 100 quilô-
metros ao Norte de Vitória. - - -

O SR. MAURICIO SCHULMANN- São critérios básicos que devem 
ser seguidos na escolha do local. Mas, na verdade, como diz a apresentação 
deste trabalho, é um documento de trabalho da ELETROBRÁS, usando co
nhecimentos que ela já tinha sobre o assunto para colocá-lo sobre<: mesmo 
documento.lõ um documento que foi d!sfribuído pela ELETROBRAS e que 
deve seguir de roteiro básico pará a--definição entre esses P:arârrietros e qual
quer outro que o Governo decida intr9duzir na seleção desse local. Não há 
nenhuma decisão no sentido de dizer em que Estado será e nem qual a se
qUência na construção dessas usinas. 

O SR .. DIRCEU CARDOSO - Mas aqui, no trabalho da ELE
TROBRÁS, estabelece como prioridade n9 I o Espírito Santo. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN -Nas condições de previsão desse 
estudo. Claro que, se O!J-tras usinas hidráulicas forem feitas mais próximas à 
região de Vitória. talvez a melhor localização nuclear não seja no Espírito 
Santo; seja em outro local. Então, tudo isso, como eu já disse, nesse planeja
mento eiétrico, é muito dinâmico, porque as coisas são em função das usin~s que 
já estão em construção. Então, os mercados não evoluem homogeneamente. 
A cada vez que se decide por uma usina, essas condições variam bastante. Às 
vezes, a existência de algum empreendimento intensivo de uso de energia elé
trica, numa fase, induz a uma aceleração maior de obras próximas àquela re-
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gião. Às vezes, o desaceleramento de algumas estimativas de projeto de con~ 
sumo intensivo de energia elétrica faz com que alguns aproveitamentos sere
tardem naturalmente. 

Então, o que lhe asseguro é que esse estudo foi feito, cujas bases têm cer~ 
ca de um ano e meio, e não é a base de decisão do Governo quanto à locali~ 
zação das próximas usinas nucleares .. Não que a ELETROBRÁS, FUR
NAS, a NUCLEN e a NUCLEBRÁS tenham cessado inteiramente esses es
tudos, mas não há nenhuma campanha atual mais intensa nesse-sentido e não 
hã definição quanto à localização. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Porque duas coisas observamos na Eu
ropa e os membros da Comissão, que não foram, vão ouvir essas infor~ 
mações. São dois dados substanciais. 

Primeiro: visitamos usinas nucleares, na Alemanha e na França, a 50 me~ 
tros de um rio. Aqui, já vai contaminar a água de Angra dos Reis. E vimo& 
usinas a 50 metros âo rio, recebendo adução e devolvendo a água. 

O SR. MAURICIOSCHULMANN- V. Ex• deve dizer onomedorio, 
porque é importante. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O rio Reno e o Ródano. 
E, lá, a vida do rio continua: As barcaças subind0 e descendo, a agricul

tura em volta. Quer dizer, desmanchou aquela impressão nossa. 
Segundo foi~me dito por esse físico nuclear russo que FURNAS e a NU

CLEBRÃS deveriam divulgar no País. Isso contradiz os físicos nucleares que 
têm deposto aqui. 

Aquela parede de contenção, em cima do vaso de contenção metálico, 
aquela parede de cimento, na Rússia, a USiriã de Leningrado e Novoronezh, 
dito por ele, têm uma camadinha de apenas poucos centímetros. E ele disse 
até que há usinas que nem tem, porque não pode escapar, não deve escapar e 
nem escapam. Então, esse comportamento, uma parede de um metro e vinte 
ou um metro e quarenta ruiu por terra. 

Então, a bem da verdade, nós, que nos batíamos aqui, estamos vendo 
que lá é diferente. E diferente o amor em_ Portugal. Lá verificamos ln vitro, in 
citro. Isso foi dito pelos tisicas. 

E essas informações ... 

O SR. MILTON CABRAL- Mas V. Ex• também não sabe o preço que 
eles estão pagando por isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, lã, a opinião pública não pode. Na 
Rússia ninguém pia, não é? 

Se vazar, estã liquidado, mas não reclama. 
Outra coisa, CS$aS informações me foram depois confirmadas pelo enge

nheiro que construiu Grafenheinfeld, na Alemanha, um engenheiro _alemão. 
Ele disse que visitou as usinas e viu lá as paredes pequenas de cimento, que 
não podem vazar e não vazam. Então, quer dizer, quem está em volta que se 
lixe porque não vazam. Os físicos de lã garantem que não vazam e não vazam 
mesmo. Então, essas visitas espancaram as nossas dúvidas. Lá, nem parede 
tem, porque não pode vazar. Então, eles nos transmitiram uma segurança. 

Estou sendo chamado para uma palestra com os acadêmicos em Vitória 
e sei que eles vão dar em cima, por causa dessa localização. Mas eu vi lá, a 50 
metros do rio as usinas e ouvi essas informações do físico russo, que riu 
quando eu lhe' perguntei sobre a parede. Hã apenas uma paredezinha. E ou
tras nem têm parede. Quer dizer, é aquele mecanismo exp~sto ao ar. 

O SR. MILTON CABRAL- As primeiras usinas não têm. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas a Finlândia contratou a cons
trução de urna usina com a Rússia e-desconfiou. Diz que, sem parede, eles 
não quererri. Então, está um briga por causa disso. Então, não ê só o Brasil. A 
Finlândia também desconfia. 

Fico satisfeito de poder dizer isto aqui à Comissão, de poder dar essas in
formações bâsicas que colhemos, entre tantas outras coisas. 

Mas, se não é a ELETROBRÃS que -eStá fazendo essa sondagem, quem 
está fazendo isso? Desculpe~me a pergunta. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Eu lhe asseguro que ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pode ser a NUCLEBRÁS? 

OSR. MAURICIO SCHULMANN- Pode. E não lhe asseguro que a 
ELETROBRÃS não tenha algum contrato mais antigo de estudos que possa 
ter alguma parte ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, Doutor, isso é uma anormalidade, 
porque é preciso ver a localização, para não ocorrer O que aco-nteceu lá: "É 
aqui" e fincaram as estacas. 

O SR., MAURICIO SCHULMANN - É claro, nobre Senador, que a 
localização de uma usina tem diversos parâmetros, tem estudos· de vários 
níveis, como no hidrelétrico que tem estudo mais superficial que é dar uma 
olhadinha no local e tem estudos realmente para a localização. Agora, para a 
localização não tem sido feito nenhum estudo. Pode ser que tenha algum es
tudo mais superficial para comparar dezenas de locais ou que ainda tenha ai~ 
gum contrato antigo sendo feito. Mas eu não tenho conhecimento de nada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Diz V. S•, no seu estudo: O potencial.hi
drelétrico brasileiro é de 209 mil mw; 48 mil desses megawatts, aproveitados 
ou em construção; 61.700 mw inventariados e o restante, estimado. 

Queria saber o que, na ELETROBRÁS, se entende Por inventariado e es~ 
timado. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- O meu depoimento dã com pou
cos detalhes. Mas o que entendemos, Senador, é que, o construído ou em 
construção é muito claro quejâ se tem todas as ínformações·ejâ estâ sendo 
aproveitado. O inventariado é aquele que se conhece a seqUência e as dimen~ 
sões detalhadas de todas as obras de engenharia necessárias ao aproveitamen· 
to, isto é, se sabe a altura exata da barragem, o tipo da barragem, o volume de 
cada reservatório, se sabe a área de desapropriação, se conhece a distância de 
transmissão, se selecionou o tipo e o número de mãquinas que serão coloca
das no local. Isto no inventariado, que se sabe, exatamente, a seqUência do 
aproveitamento do rio e da bacia hidrográfica. No estimado, essas infor~ 
mações são menos precisas, quer dizer, não se aproveitam todos os metros cú
bicos, os volumes de reservatórios são cubadós pelas cartas existentes, não se 
fez topografia local, a geologia é sumária, não hã geologia de furos profundos 
para conhecer exatamente o tipo de fundação apropriada, não há, às vezes, 
seleção da estrutura principal, não se sabe se a barragem será de concreto, de 
enrocamento ou de terra, não se sabe se o aproveitamento é um aproveita
mento de cem metros em um só lance ou de dois degraus de cinqUenta metros. 
Mas sabe-se, com precisão suficien_te, que, ao longo daquele rio, se pode ter 
tal valor, e a energia, que é dividida pelo número de horas do ano, nos dá a 
potência instalável em quilowatts~hora por hora daquele aproveitamento. 
Quer d~zer, é um grau de conhecimento que não ~absolutamente homogêneo. 
Ele vai crescendo. A nossa tendência hoje seria, com relativa rapidez, absor~ 
vermos grande parte do que está no estimado para o inventariado. Há dois 
grandes estudos sendo concluídos: um, do rio Uruguai, que tem mais ou me~ 
nos 88 míl mw de potência, e o outro, do Xingu - cujos relatórios jâ foram 
entregues na ELETROBRÁS, pela ELETROSUL e ELETRONORTE, e es
tão em fase de exame pela ELETROBRÃS. Se eles forem aceitos inteiramen
te, talvez tenhamos, aí, uns 20 mil megawatts que passam do estimado para o 
inventariado. Isto é a dinâmica. Cada rio que se vai estudando, vai mudando 
de categoria; cada decisão de construir usina vai tirando do inventariado para 
o em construção. Essa é a situação, vamos dizer. Era essa a situação real na 
véspera do dia em que fiz uma palestra na Cãmara dos Deputados, palestra 
esta que está disponível para ser distribuída, que fiz há um mês e pouco, no 
Simpósio sobre Energia Elétrica, pati'ocfnado pela Câmara dos Deputados, 
mais especificamente, pela Comissão de Energia Nuclear, em que me coube 
falar sobre potencial hídrico do Brasil. Então, fiz uma exposição bastante 
longa, cujos dados aproveitei na minha exposição de hoje. É claro que, daqui 
a seis meses ou um ano, as informações serão, em alguns detalhes, diferentes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós já temos aqui. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Ê claro que, dessas informações 
sobre esses 104 mil e 500 megawatts médios de potência assegurada, temos 
nome e endereço de cada um dos aproveitamentos. Essa não é uma estimati
va; temos os dados de cada um deles: rio tal, local tal, tantos megawatts. São 
centenas e centenas de aproveitamentos que dão esse total. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - De 204. 

O SR. MAURICIO SCHULMANN- Ou 209, com um fator de capa
cidade de 50%, ou l04 mil e 500 rnw -de potência média firme. -

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• explique à altura do meu entendi
mento. V. S' baixe a sua linguagem ao rés do chão para eu poder ouvir. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - A energia média firme é de 104 
mil e 500 MW. Mas, corno normalmente se motoriza as usinas Com fator de 
capacidade de 50%, porque o mercado não apresenta um co-nsumo igual ao 
longo do ano, nem ao longo do dia, normalmente, se coloca, em cada usina 
hidráulica o dobro da potência média. Então, se temos água e queda d1gã
rnos, lOO metros de queda e lOO metros cúbicos de_ água por segundo isso sig
nifica uma potência média de 100 vezes, 100 vezes 9, dá 90.000 quilowatts de 
potência média. 
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Mas, ao invés de motorizar com 90 t:nil quilowatts que, nessas condições, 
só pode engolir 100 metros cúbicos por segundo, se motoriza, se colocam, em 
vez de uma mãquina de 90 mil, duas de 90 mil, então, com a mesma ãgua e a 
mesma queda, durante 6 horas por dia, vai produzir 45 mil quilowatts; duran
te 12 horas por dia, vai produzir 90 mil quilowatts e, durante as outras seis 
·horas por dia, vai produzir 150 mil quilowatts, porque o mercado não ê igual 
ao longo do dia. 

Complicou mais ainda, Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Complicou, mas, V. S• desculpe. Mais 
uns cinco minutos. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN ,Vamos lã no desenhinho; vamos 
ao quadro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Isso é só para engenheiro que conhece 
ísso, que estudou para ísso. Não sei. O Sr. RelatÇ>r que estt.!-dou muito tempo e 
não esqueceu de tudo ... 

O SR. MILTON CABRAL- V. Ex• gosta muito de mim, não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - DoutorMaurício Schulman, explique 
para que eu possa compreender. . - - -- · 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - O diagrama de carga horária de 
uma usina, no sistema elétrico, tem uma curva parecida com essa aqui. Isso 
aqui é seis horas da tarde. meio-dia, 18 horas, e isso aqui é 24 horas. 

O consumo de energia não é igual ao longo do dia, mas a energia média, 
na verdade, é uma qualquer coisa parecida com iSso- ã.qui. Porque se isto aqui 
significa 100 rriil quilowatts, ou 100 milhões de qualquer coisa, isto aqui re
presenta, hoje, no Brasil, qualquer coisa como 55. Significa que isto aqui é 
qualquer coisa como 25, vamos dizer; isto é, a usina, digamos, ê uma usina 
elétrica única, ela produz em média 55 mil qultowatts. Mas, ela tem que ter 
mâquinas, para, num dado momento, mais ou menos às sete horas da tarde, 
produzir 100 mil quilowatts, e, às três horas da manhã, produzir 25 mil. Mas, 
a energia que ela produz é o produto da potência instantânea que ela está ge
rando vezes e permanência horária dessa potência. Isto pode ser traduzido 
numa ãrea. Então, esta área deve ser igual a esta área aqui para que a média 

' .seja válida. 
Então, na verdade, quando V. Ex• tem um rio que tem 100 metros cúbi

cos por segundo de vazão é a _quantidade de água que passa, e o Sr. tem 100 
metros de queda para aproveitar. V. Ex' tem de energia média, neste rio, va
mos dizer, 90 mil quilowatts. V. Ex' pode aproveitar 90 mil quilowatts o tem
po todo, ou pode aproveitá-los de conformidade com o diagrama do merca
do. 

Então, nesse caso aqui, V. Ex' tem 90 mil quilowatts de energia média 
firme. Nós vamos colocar nessa usina máquinas no total de 180 mil quilo
watts, que vão operar, na ponta, durante um período curto, vamos dizer, uma 
hora e meia, duas horas, e, depois, vão ficar paradas vãrias horas por dia, 
acumulando ãgua no reservatório para poder aproveitar na hora da ponta. 

V. Ex• não é um especialista. Talvez, por exemplo, para nós que vivemos 
isto no dia a dia parece tão natural que na explicação eu fique usando termi
nologia não corrente que dificulta o entendimento de V. Ex• Fique absoluta
mente à vontade. 

É que a potência instalada não tem nada a ver com a energia produzida. 
Um automóvel, com motor de cem cavalos, parado não produz nada de ener~ 
gia, mas a potência do motor é de cem cavalos. Agora, se V. Ex• usar esse car~ 
ro numa arrancada, na subida, se pisar o p~ no fundo, ele vai gerar cem cava~ 
los de potência. E, se V. Ex• andar no plano, ele vai produzir 60, 50 ou 40, 
conforme V. Ex• dirija, isto é, pisando a mais ou menos. Agora, a absorção de 
gasolina é em função da potência que está produzindo. O automóvel parado 
não consome_. Mas, a potência é aquela que ele desenvolve na hora de máxi~ 
ma demanda, que é o arranque na subida. Naquela hora, se ele operasse per~ 
manentemente naquelas condições, naquele regime, ia fazer um quilômetro 
com dois litros de gasolina. Parado, não consome nada. No plano, V. Ex• faz 
8, lO quilômetros com um litro. V. Ex• estâ produzindo não os cem cavalos de 
potência do motor mas 30~ 20 cavalos. Então, a energia não é a potência ins
talada. A potência instalada é para atender os requisitos de demanda, ou no 
seu automóvel ou no mercado de energia; é o valor instantâneo que pode ser 
produzido com aquela rnâquina. A eriefgia produzida é o produto da potên~ 
cia, instante a instahte, vezes a sua permanência no tempo. Então, o seu Con~ 
sumo de gasolina, que é comparável ao consumo de água, quer dizer que, se 
V. Ex' tiver meia hora de subida forte, vai consumir muito mais gasolina do 
que em uma hora no plano. 

Então, estamos prõgramando as nossas usinas, como conhecemos o regi
me hidrológico dos rios que controlamos, como conhecemos razoavelmente 

bem o mercado de energia, porque essa curva é igual no mundo inteiro, com 
pequenas variações, não hã muita diferença. Hã paises que, ao meio dia, têm 
uma ponta um pouco maior, outros, é no fim da tarde que tem a ponta maior. 
Mas, a curva de carga é semelhante no mundo inteiro. Projetamos o sistema 
para atender os requisitos legais. Como o fabricante do seu automóvel proje
tou esse automóvel com carburador, com bombas de gasolina, para aquelas 
condições piores de demanda, que ê: o carro cheio, na subida, arrancando. 
Mesmo que V. Ex' não utilize a potência inteira do motor, ao longo de todo o 
percurso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Schulman, por favor, queira res
ponder à pergunta: Então, as disponibilidades elétricas do País podem ser de 
203 ou 200 e ... 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- De potência instalada, 209 mega
watts hidráulicos; de energia a média firme é 104.500. 

Agora, a potência instalada é uma decisão politica nossa. Posso pôr, em 
vez de 209 mil, 300 mil- só que não vai ter água para produzir. V. Ex• pode 
ter um motor maior, mas se sua bomba de gasolina não puxar mais gasolina, 
vai ter sobra de potência no motor, que não vai gerar energia na potência mé
dia firme. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - !:.. Está certo. Muito obrigado! 

O SR. JUTHA Y MAGALHÃES - Aliás, essa explicação, aparente
mente elementar, tem sido conduzida aqui por gente muito boa. 

O SR. - Aqui mesmo tem um depoimento do 
Prof. Cerqueira Leite, dizendo que o Brasil tem 200 milhões de K w, portanto, 
tem o consumo garantido até o fim do século. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- A quantidade de energia média é 
firme; a potência, se trata de uma decisão política nossa. Pode pôr a máquina 
que quiser. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- As minhas limitações eu confesso, Dr. 
Schulman, e queria fazer uma outra pergunta que ê sobre os custos desta usi
na. A quanto monta o custo de ANGRA I e a quanto estã estimado o custo 
de ANGRA li? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Nas últimas informações levanta
das por FURNAS, que é a empresa responsável pelos investimentos de AN
GRA I e ANGRA li, é de que ANGRA li e ANGRA III, que é um contrato 
único de aquisição de equipamentos, e~tão hoje estimados em 1.800 dólares 
por KW de potência instalada, e ANGRA I, próximo de 1.600 dólares por 
KW de potência instalada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O preço, global da usina quanto é? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Agora, tem que multiplicar, Sena
dor. 625MW x 1.600 dólaresjKW. Umbilhão de dólares. Um bilhão de dóla
res custa/ ANGRA I, e ANGRA II e III, cerca de4 bilhões e meio de dólares. 
As duas juntas têm 2.475 MW, o que dá, no total de potência para as três usi
nas três milhões e I 00 mil K W. Portanto, as três, com orçamento estimado 
em 5 e meio bilhões de dólares. 

Para lhe dar uma ordem de grandeza atualizada, atê o último bãtancete 
de FURNAS, os investimentos já feitos em ANGRA I, ANGRA II e AN
GRA III São da ordem de 28 bilhões de cruzeiros.~ o que já foi efetivamente 
dispendido por FURNAS no seu último balancete, em cruzeiros atuatizados, 
quer dizer, 28 bilhões de cruzeiros, o que dá um bilhão de dólares mais ou me
nos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Se ANGRA I custou um bilhão ... 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Custará. ANGRA I ainda tem 
uns 6 a 8 meses de investimentos, não está terminada. E ANGRA II e III es
tão apenas começadas. 

O SR. MILTON CABRAL- A ELETROBRÁS tem algum estudo de 
custo de usina? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- A ELETROBRÃS tem, claro, das 
usinas hidrelétricas brasileiraS? 

O SR. MILTON CABRAL- Não, da nuclear. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Não sistematicamente. Tem infor
mações, mas não é sistemático. 

O SR. MILTON CABRAL- Provavelmente, as usinas nucleares brasi
leiras sejam as mais caras errt construção. Por onde andamos, às perguntas 
que fizemos tivemos, como resposta. que os custos das usinas variam de 800 a 
900 dólares por Kw instalados, na Alemanha e na França. 
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OBR. MAURICIO SCHULMAN- Como eu disse, não tenho infor
mações recentes comparativas sobre o custo de usinas nucleares, mas existem 
vãrios critérios de cálculo para a avaliação do custo de uma usina. Temos in
cluído, no preço, os juros durante a construção e toda a infra-estrutura da u
sina. Calculamos, no preço de ANGRA, cada uma das casas que foram cons
truídas para alojar o pessoal que trabalha na construção de ANGRA. Inclusi
ve os juros durante a construção, que podem representar, numa usina de ma
turação longa, às vezes, metade do custo direto da usina. Então, é claro, se 
calcularmos, sem o custo dos juros da construção, com infra-estrutura ou sem 
infra-estrutura, os preçõs--va-rla-m. 

O SR. -Salvo engano, aí estão incluídos os custos financeiros. O 
que notamos lâ é que, efetivamente, as usinas, pelo menos a que nós visita
mos, não têm investimentos e:m alojamentos para trabalhadores. Mas, elas 
têm infra-estrutura, porque têm que ter abastecimento de água, etc. É verda
de que em condições mais f3.vorãveis, porque as Usinas estão quase à beira do 
rio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E excesso de mão-de-obra na cons
trução. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Isto ê outro aspecto. Então, a 
infra-estrutura delas tem condições mais favoráveis, porque elas são localiza
das em ãreas muito próximas do escoamento ou da tomada d'ãgua, não têm 
estrutura para habitação, hospitais, etc., não existe isto, e o nllmero de pes
soas mobilizadas na construção é exageradamente inferior. Então, na ope
ração da usina, elas variam de 180 a 200 pessoas. A estimativa de ANGRA I é 
para 400, é o dobro. Mesmo considerando o pioneirismo e uma série- de fato
res, efetivamente, aqui, os nossos custos estão bçm_m----ª'ls avançados. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Uma outra pergunta, Dr. Schulman. 
Lemos aqui, no jornal de hoje, um telegrama de ~ashington: 

uAs empresas que fornecerão os equipamentos para Angra dos 
Reis serão a Westinghouse e a Gibbs Hill.'' 

A nota distribuída pela Casa Branca diz o seguinte: 
"O novo fornecimento é resultado da extensão dos contratos 

assinados com a Westinghouse, que dão a esta empresa a responsa~ 
bilidade geral pela execução do projeto até o seu final, assim como 
as modificações em seus desenhos, incluindo o fornecimento de uma 
planta pela Gibbs Hill." 

O que o Sr. poderia dizer sobre isso? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Isso ê o contrato final de Angra-I, 
que tem a Westinghouse e, Gibbs Hill como finançjadoras, quer dizer, mere· 
ceram por parte de Furnas uma renegociação, com o acréscimo de algum 
equipamento, cujo- último finaftdámento foi assinado, há poucas dias, e esse 
telegrama faz referência a esse contrato. E a consolidação desse contrato de 
Angra-I e os recursos sulicientes para a sUa comprementação. 

Não hã nenhuma usina nova seja Westinghouse ou Gibbshill. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mais uma pergunta. Isso levantamos lá, 
tambêm, na AIEA. 

A AI EA nos deu um documento com a relação das usinas do ano passa
do. Está aqui a relação do ano de 1979, hã, aqui, um dado interessantíssimo: 
"Aquele acidente de Three Miles Island, na usina nuclear n'? 2, esta usina ... 

O SR. (inaudível). 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tambêm disseram que não conheciam 
isso, na hora em que a ARENA saiu, inclusive o Relator. 

Houve lâ um episódio em que a ARENA deixou o_MDB sozinho, per
guntando à AIEA e saiu. Isso aqui para nós, aqui na Comissão, hoje, tem que 
saber isso; houve isso também: na hora em que eu estava perguntando me fi
zeram essa desfeita e a Embaixada nos ofereceu uma recepção, à noite, e não 
fui também, porque furdesfeiteado e, então, não compareci. 

O SR. - V~ Ex• tem razão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, está bom. Eu tinha levado dados 
para discutir. 

Dr. Schulman, tenho aqui um dado interessante. Levantamos isto aqui: 
Three Miles lsland foi feita por duas empresas. A usina nuclear entrou em 
pane nos Estados Unidos. buas empresas! o reatotfQiconstruído pela BAB
COCK mas a turbina e as outras coisas foram pela Westinghouse. Estã aqui 
no relatório, na publicação da "Nuclear News", que me forneceu isto aqui e 
eu' estudei. 

Está bem, então, vemos que aqui, no Brasil, quem construiu Angra-I foi 
a Westinghouse; assim, é possível que as mesmas possibilidades de defeito 

que lá tivemos, em Three Miles Island -2, com uma circunstância ainda, 
Three Miles Island- 2 entrou em funcionamento em dezembro de 1978 e 
deu o defeito em março de 1979. Três meses depois ela deu defeito. Agora, 
não sei se aquelas vâlvulas são do lado da Westinghouse ou do lado da BAB-
COCK. .. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- É Senador, como V. Ex• já é um 
especialista em máqu-inas nucleares, ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, não sou. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- ... V. Ex• sabe muito bem que a 
parte da turbina, numa usina nuclear do tipo Angra~! ou do tipo Three Miles 
Island é absolutamente convencional. É uma mãquina a vapor de água co
mum. com um gerador comum, absolutamente igual a uma turbina a vapor, 
com um gerador de uma máquina que use como calor, para geração de vapor, 
carvão ou óleo combustível. A diferença está na parte realmente do reator nu
clear. Então, neste, o projeto e o fornecimento de Angra é a Westinghouse e 
no caso de Three Miles lsland era BABCOCK ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E o defeito foi na parte de controle? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- A informação que tivemos é a de 
que o defeito foi na parte do reator; não foi na parte da turbina. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Dirceu Cardoso, 
V. Ex• me permite uma interrupção? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estou sendo convocado para 
a ComiSsão de Anistia. Eu pediria licença a V. Ex• e ao Dr. Maurício Shul
man para passar a Presidência ao Senãdor Passos Pôrto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. Ótima informação, eu tinha 
dúvidas. 

O SR. MAURICIO SHULMAN - Desculpe a prolixidade da minha 
explanação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, temos é que aproveitar V. Ex• 
aqui. Está nos explicando muito bem. 

Uma outra pergunta, Dr. Shulman. V. Ex' disse, na sua explanação, que 
não podemos usar, por exemplo, usina nuclear como usina de ponta. Não é 
isto'? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Não. Não podemos usar a usina 
nuclear para atender a ponta de carga do sistema. 

O SR. DIRCEU CARDOSO-Atender a ponta? Não estou duvidando, 
mas é que na publicação diz o seguinte ... 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Isso é simplificação de linguagem. 
Por isso é que estou "aqui para dar os esclarecimentos que forem necessários. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois ê. Diz aqui: "O parque garador 
brasileiro, predominantemente hidrelétrico, induz a utilização das usinas nu~ 
cleares em seguimento de carga, em particular nos períodos de vazões hidro
lógicas favoráveis, com o objet1vo de economizar combustível. Esta operação 
é atípica em termos mundiais onde as usinas nucleares, integradas a sistemas 
predominantemente térmicos, são caracterizadas por operação de base. O ob
jetivo desse tipo é determinar a forma possível da operação das usinas nuclea
res, como unidade de ponta. Isto é, atendendo a ponta e ao mesmo tempo mi
nimizando o consumo de combustível". 

Está certo isto aqui, Dr. Schulman? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Está certo. O problema ê de en
tender o linguajar que é complicado. Diz aí claramente que, quando se tem 
um sistema térmico e tem usinas nucleares integradas no sistema térmico, 
V. Ex'- coloca as nucleares 11a bas~ e estamos conversados. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Está certo. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Quando V. Ex• tem um sistema 
basicamente hidráulico, V. Ex• jamais vai jogar a ãgua fora para fazer a usina 
nuclear funcionar. Na época em que tiver muita ãgua, não tem nenhum senti
do para o País ficar queimando combustível neclear, com a usina nuclear ope
rando. e ter a água sendo jogada fora pelo vertedouro. V. Ex• tem que progra
mar a sua usina nuclear para que ela opere nas épocas de hidraulicidade mais 
baixa, isto é, em que haja menos água. Então, quando entrar, ela entrarã fir
me, na base diária do sistema, mas com períodos limitados à época em que 
não há água nas usinas hidráulicas. É o que está escrito aí. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Está bem. Mais uma vez, espancou a 
nossa ignorância. 
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O SR. MAURICIO SCHULMAN - Não S~nhor. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Agora uma última p~rgunta. Essa me 
foi passada por outras mãos. Mas eu já a fiz. Diz aqui: quanto serâ o orça
mento da ELETROBRÁS para 1980?- Exatamente a que fiz. -Com a saí
da do Ministro Mârío Simonsen, sabemos que os números mudaram porque 
aquele Ministro era favorável a uma recessão em todos os setores da econo
mia nacional. O orçamento será menor do que o deste ano? V. Ex• jâ respon
tieu não é? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Inaudível. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então estâ certo. Dr. Maurício, trouxe
mos uma ótima impressão -da nossa visita aoS centros nucleares da Europa e a 
única nota que lastimamos foi a saida da ARENA, na audiência da AIEA, na 
hora em que o MDB estava perguntando ... 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - É porque jâ tinha acabado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Trouxemos uma impressão ótima e ela 
se confirmou aqui com o seu depoimento, Ótimã, esclarecedor, com dados 
sinceros, .autênticos, firmes, essa potência firme de sua palavra, que diminuiu a 
potencialidade que tínhamos de dúvidas que se desmancharam e se diluíram 
diante da sua argumentação. 

Agradeço a sua presença aqui, que honrou esta Comissão, prontamente 
atendida, e foi, como dissemos aqui na nossa coffiuniciição à Casa, abalizan
do os rumos que nelas podemos, agora, com o Sr. Relator, chegar até as suas 
conclusões. No princípio. usamos os .. batedores de orvalho". V. S• fala em 
potência firme - vou explicar uma coisa, pois, talvez, V. S• não conheça o 
que seja "'batedor de orvalho". Batedor de orvalho, nas velhas fazendas do 
interior, no meu tempo de criança, o fazendeiro mandava o meniri.O buscar 
os cavalos. Então, ia o menino, no meio do capim orvalhado, se molhava to
do, mas abria o caminho. A gente via o caminho, via aquele rorejamento de 
orvalho da madrugada, e o caminho que ele abria. Chamavam-se os "batedo~ 
res de orvalho". Então, os outros entravam no mesmo caminho dele. V. gr 
não foi o batedor de orvalho; V. SJ foi ''balizar" do rumo e nós agradecemos 
a sua palestra e a sua presença. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Agora que o Sr. Senador Dir
ceu Cardoso permitiu~ concedo a palavra ao Relator, Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Maurício Schulman, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, algumas afirmações, aqui, nesta Comissão, por parte de de
poentes anteriores, induzem-me a fazer urnas duas ou três perguntas, tendo 
em vista esclarecer essas questões. 

Uma delas, é com relação à própria política nuclear adotada com a parti
cipação da NUCLEBRÁS. A NUCLEBRÁS, conforme disse anteriormente, 
aqui, o Dr. John Cotrirn, avaliou a necessidade de seis ou oito usinas até o 
ano 2.000. Sendo a ELETROBRÁS e as suas subsidiárias o grande consumi
dor de usinas, qual é a opinião de V. S• a esse respeito? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Como já tentei expor antes, Sena
dor, o número e a localização das usinas para geração de -energia elétrica de
pendem, fundamentalmente, da evolução da demanda dessa energia, que po
demos chamar de mercado, que não tem sido homogênea, no Brasil, nem 
contínua. Tínhamos uma situação, em 1974, temos, hoje, outra situação em 
1979, e os novos estudos do potencial hidráulico brasileiro levantado mais re
centemente nos permitem um horizonte mais longo para utilização de energia 
elétrica de origem hídrica. É claro que essa localização da demanda, a locali
zação do potencial a ser aproveitado, novas tecnologias de transmissão de 
energia a longa distância, nos obrigam a sistematicamente reavaliarmos nos
so planejamento, e isso está sendo feito, hoje, pela ELETROBRÃS, como nós 
denominaríamos Plano 95, que levará em conta todas as novas condições e 
pela qual apresentaremos ao Governo uma seqUência mais conveniente para 
construção de usinas para atender ao mercado até 1995. Cinco anos, com de
talhe muito grande, os segundos cinco anos, com detalhes relativos, mas jâ 
com localização, nome das usinas, e os cinco anos seguintes, como uma indi
cação daquilo que precisa ser feito entre 1990 e 1995, mas que merecerá estu
dos posteriores para a definição final, dentro de quatro ou cinco anos. Isto 
nos coloca na mesma posição qUe Colocou os administradores da ELE
TROBRÁS, em 1974, quando definiram o chamado Plano 90. f:. claro que o 
número de usinas e a sua seqUência é função do novo conhecimento que se 
tem do mercado e das possibilidades de aproveitamento, que como disse é di
nâmico e varia ao-longo do tempo. Os preços relativos das diversas usinas va
riaram nesse período. Tivemos usinas que encareceram, relativamente, e usi
nas que não cresceram no mesmo valor. Como jâ disse, por exemplo. o 

problema da desapropriação de terras, usinas com grandes reservatórÍos au
mentaram de valor muito mais depressa do que usinas com pequeno reserva
tório, porque a terra, no Brasil, nesses últimos cinco anos, valorizou muito. 
Em compensação, o Brasil avançou em tecnologia de transmissão de grande 
distância. Temos já sistemas em 500 mil volts em operação no Sudeste todo, 
estamos em construção de sistema de 500 kw, ligando o Norte do Brasil, 
Tucuruí-Belém, ao sistema da CHESF, basicamente Paulo Afonso, e já te~ 
mos contratado o sistema de transmissão corrente contínua de Itaipú. 

Então, esses valores relativos estão sendo reavaliados para definir qual é 
a seqUência mais conveniente de aproveitamento de usinas hidráulicas e não 
hidráulicas, para atender os mercados, em cada um desses anos, 85, 90, 95, 
que é o nosso horizonte aluai de planejamento. 

O SR, MILTON CABRAL- Bom, V. S• sabe que o programa nuclear 
foi baseado na sua economicidade, tendo em vista um determinado mercado 
de usinas. Evidentemente que aí haverá de ter uma conciliação. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Claro. 

O SR. MILTON CABRAL- E a ELETROBRÁS, até o momento, não 
sabe quantos megawatts seriam necessários de origem nuclear. Está em estu
dos não é? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Está em estudos. Mas, é claro que 
para o primeiro período já sabe com muita certeza e, provavelmente, para 
quase o final do segundo, porque é o tempo de construção das usinas. Não 
sabe ainda no terceirO~ período desses cinco anos. 

O SR. MILTON CABRAL- Dr. Schulman, na organização da ELE
TROBRÁS e das suas subsidiária_s)_ ela acompanha os projetas, eia participa 
dos projetas- das usinas nucleares, ela tem interferência na execução desses 
projetas, ela está habilitada para fazer isto, porque, evidentemente, se ela ê o 
comprador, o usuário de usinas, ela deve examinar aspectos de segurança, 
possibilidade de falhas mecânicas, enfim, uma sé:rie de detalhes que, como 
usuãrio, ela deve ter um grande interesse. A ELETROBRÃS e as suas subsi
diárias jâ estão orgªnizadas para acompanhar os projetes e influir, enfim, 
certificar-se de que esses projetas estão sendo bem feitos e com as especifi
caçõeS corretas, etc. 

b SR. MAURICIO SCHULMAN - Para a primeira usina nuclear 
comprada por Furnas, Arigra I, junto com o equipamento da usina e do seu 
financiamento, foi contratada uma empresa de engenharia que tem a respon
sabilidade básica do proJeto de engenharia da usina. Angra acompanha, com 
o seu pessoal, num nível um pouco inferior, as usinas hidrelétricas, que tam
béffi contratam com uma firma de engenharia, a engenharia de detalhe de 
projeto. 

Já nas usinas do Acordo Nuclear, Angra II e Angra III, por definiÇão do 
Governo brasileiro .. foi contratada, como firma de engenharia, a NUCLEN, 
que é uma firma subsidiária da NUCLEBRÁS. A NUCLEN é quem tem, va
mos dizer, a responsabilidade, como firma de engenharia, da definição de 
cada um dos componentes dessa usina. Furnas, como contratante, tem a su
pervisão geral desse contrato. Mas, a responsabilidade formal de elaboração 
do contrato é da NUCLEN. É como no caso de um edifício em que se contra~ 
ta uma firma de engenharia. O dono do edifício, vamos dizer, acompanha as 
partes principais; s:ibe o que está acontecendo; recebe todos os desenhos; tem 
o seu pessoal para examinar. Mas a responsabilidade formal de engenharia é 
da firma de engenharia. . 

Então, no Brasil, a divisão que se fez é de que o projeto básico e o projeto 
de engenharia são da NUCLEN. Fumas, como concessionária de energia elé
trica, com conhecimento· de cada uma das etapas, faz a supervisão geral. 

O SR. MILTON CABRAL- Aceita o projeto sem discussão, não é is-
so? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Não. Ela analisa o projeto, tem o 
poder de rejeitar ou não, mas esse projeto de energia nuclear, no Brasil, tem 
uma etapa, acima da própria NUCLEN e de Furnas, que é a aprovação do 
órgão licenCia:dor, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, à qual são 
apresentados cada um dos detalhes do projeto para aprovação. 

O SR. MILTON CABRAL - Com relação a esses estudos de locali
zação, o programa a ser seguido, essa é uma tarefa da ELETROBRÃS e de 
suas subsidiárias, não é verdade? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Claro. A seleção, não da locali
zação específica, mas da área de interesse para suprimento de energia eiétrica. 
Para o suprimento de energia elétrica é quase indiferente se a usina fica 20 
quilômetros ao norte ou ao sul. 

O SR. MILTON CABRAL- Basta selecionar a área. 
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O SR. MAURICIO SCHULMAN -Basta selecionar a área, depois a 
concessíonãria daquela usina, no caso coube a Furnas como concessionãria, 
mas provavelmente haverão outras concessionárias de energia elétricn no 
Brasil, responsáveis pela construção e operação de usinas n~cleares, selecio
nará no detalhe, apresentará o resultado da seleção à uma empresa de enge
nharia, provavelmente a própria NUCLEN, a qual, dentro do acordo, apre
sentarâ esses detalhes de localização, que incluem não só os problemas de 
energia c:1étrica, mas todos os problemas de uma usina nuclear, em relação a 
rejeitas e a toda proteção, tudo mais, a quem, formalmente licencia no Brasil, 
que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

O SR. MILTON CABRAL - Por falar em concessionárias, qual é a 
politica da ELETROBRÁS? Ela pretende estabelecer para cada concessio
nária uma atribuição de operar usinas na sua respectiva área ou ela pretende 
centralizar isso em torno de uma concessionária com a responsabilidade de 
ter tod_o o setor nuclear numa mesma empresa? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- Sem ainda uma definição de hori
zonte mais longe. eu diria, nobre Senador, que seria extremamente difícil conR 
centrar numa empresa úníca a responsabilídade de operação do grande núR 
mero de usinas nucleares que serão necessários dentro de 20 anos. Seria conR 
veniente para que se acelerasse mais o conhecimento de engenharia, o conheR 
cimento tecnológico geral de usinas nucleares, que isso fosse feito em mais de 
uma concessionâria. Porque, entendemos que estamos agora numa fase funR 
damental de absorção de tecnologia. Quanto mais pessoas, quanto mais emR 
pre..c;as envolvidas no processo, matar serà a nossa possibilidade como País de 
mais rapidamente termos pessoal qualificado, para efetivamente assumirmos 
a tecnologia total com relação ao problema nuclear. 

O SR. MILTON CABRAL- Muito bem! Com relação a programa de 
pesquisas com a participação da ELETROBRÁS, o que V. S• poderia nos a
diantar a esse respeito? O que efetivamente a ELETROBRÁS tem feito no 
campo elétrico energético? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Pesquisa geral, não nuclear? 

O SR. MILTON CABRAL - Inclusive. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - O maior esforço da ELE
TROBRÃS. hoje, em pesquisa reside em sustentar, financiar, e iflcorporar 
uma entidade denominada CEPE~ com sede no Rio de Janeiro,- Centro de 
Pesquisa Elétrica -, que fundou duas instalações, uma na ilha do Fundão e 
outra em Adrianópolis, próximo à subestação de FURNAS, no Rio de Janei
ro, para pesquisa de novos equipamentos e peças de materiais para o setor 
elétrico brasileiro. O Brasil sofre uma dificuldade muito grande porque não 
tem laboratórios de dimensão para certificar os equipamentos elétricos. Mui
tas indústrias instaladas no Brasil são obrigadas a exportar protótipos de equi
pamentos a serem construidos no Brasil para serem testados ou certificados 
fora do País. Desses dois laboratórios, um de sistema elétrico e outro de equi
pamento pesado - o de equipamento pesado é o mais importante, pols per
mite testar equipamento de 500 mil volts. Ele fica ao lado da subestação de 
500 mil volts de FURNAS, terá ampla repercussão no desenvolvimento de 
tecnologia de equipamentos no Brasil, a tal ponto que a empresa que tem a 
responsabilidade, na transferência de tecnologia de corrente contínua, de 
montar um laboratório no Brasil para testar o equipamento de corrente 
contínua está em negociaçõ"eS conosco para instalar o seu laboratório dentro 
do centro de pesquisa, onde ele será permanente, para pOder ser, depois da 
instalação de Itaipu, utílizado para outros fins que não apenas para isso. É 
um centro de grande porte, são algumas centenas de milhões de cruzeiros que 
a ELETROBRÃS investiu nesse campo. Esse é o nüiioresfOrco num sentido 
de se obter o total de recursos. Além disso, a ELETROBRÃS, atra;,és de diver
sas instituições de pesquisa no Brasil, IPT, Instituto TecnOlógico da Aeronáu
tica, Universidades, tem contratado pesquisas de utilizãção de novas fontes 
de energia elétrica. Temos cOnttãtado com o IPT, por exemplo, pequenas usi
nas. temos contratado com o ITA, em São José dos Campos, energia eólica, 
temos contratado com o pessoal da Paraíba energia solar. Temos dezenas e 
dezenas de pequenos contratos com a ELETROBRÃS. 

O SR. MILTON CABRA C.::: Quanto representa isso dentro do orça
mento da ELETROBRÁS? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- A ELETROBRÁS tem para pes
quisa, na sua legislação, a aplicação de 0,5% do seu capital por ano. Esse ano, 
acho que são 300 milhões de cruzeiros que a ELETROBRÃS aplica em pes
quisa. Nesses dois últimos anos, é que passou a ELETROBRÃS, além do CE
PEL, a aplicar recursos em outras atividades. 

O SR. MilTON CABRAL- O CEPEL é exclusivamente para equipa
mentos e materiais, não é? Novas fontes energéticas é que vêm nesses 300 mi
lhões? 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Não vem tudo junto, é pesquisa 
em geraL Neste ano, nesses contratos com universidades, c ~i o que é qualquer 
coisa de 60 ou 70 milhões de cruzeiros. Não tenho dados exatos, mas a ordem 
de grandeza é essa. 

O SR~ MILTON CABRAL - t. só uma informação genérica, para se 
avaliar a participação da ELETROBRÁS. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN- São recursos doados; nao são em
préstimos da ELETROBRÁS; é pesqufsa cUsteadã pela empresa, de domínio 
público. A condição básica para se fazer pesQuisa é que exista capacidade 
científica na instÚuição e que a pesquisa seja de domínio público. Quer dizer. 
qualquer empresa pode utilizar o resultado da pesquisa para industrializa_r. 

O SR. MILTON CABRAL- Eu tinha comentado aqui, antes, com o 
Dr. Licínio, esse problema de custos das usinas nucleares, no Brasil, face a 
dados e informações que temos recebido e que mostram urna diferença muito 
grande entre o custo do kw instalado na Europa, nos Estados Unidos, no JaR 
pão e os custos_ alcançados aqui no Brasil. Evidentemente que existe uma série 
de detalhes influenciando isso. Perguntei se FURNAS teria estudos específiR 
cos sobre a matéria e ele respondeu-me que tem. Eu gostaria de receber esses 
dados, porque este é um assunto que foi largamente comentado aqui, nos de
bates e nos depoimenotos anteriores. Gostaríamos de obter esclarecimentos a 
respeito desse detalhe, porque na realidade, constatamos por onde andamos, 
nessa excursão no exterior, não só o baixo custo, mas, sobretudo, o reduzido 
número de pessoas envolvidas no processo de construção, incluindo inspeção, 
administração, a ponto de a usina de referência, na Alemanha, que está sendo 
construída, cujo edifício está pronto e estâ em processo de montagem, o pique 
da obra atingiu a 1.600 pessoas - isso nos foi dito pelo administrador da 
obra. 

Então, realmente impressiona o motivo pelo qual somos obrigados are
correr a um número de pessoas e custos adicionais que elevam esse custo nu R 
clear, à ordem de 1.600, 1.800 dólares o quilowatt instalado. E, provavelmen
te, evidentemente, a ELETROBRÃS deve acompanhar isso tendo custos exa
minados, e~tudados, e pesquisar as razões. a despeito do pioneirismo, a desR 
peito da nossa inexperiência na construção de usinas nucleares. E, evidenteR 
mente, que a produtividade do trabalhador na Europa é muito superior, não 
há comparação com a do trabalhador brasileiro. Mas, mesmo descontando 
todos esses índices de produtividade baixa, descontando uma série de coisas, 
a impressão que dá é que estamos com um número muito elevado neste senti
do. lsso é um dos pontos em discussão nesta Comissão. 

Sr. Presidente, a exposição do nosso ilustre depoente, hoje, teve o mêrito 
principal de esclarecer, como muito bem o fez, com relação ao potencial hi
drelétrico no País. E foi uma feliz iniciatiVa a convocação do Dr. Maurício 
Schulman, porque, nos 20 e tantos depoimentos que terrios aqui, hã uma disR 
paridade enorme com relação a esses dados. E, agora, temos a palavra oficial 
do Presidente da ELETROBRÃS, acompanhado inclusive de um depoimento 
na Câmara dos Deputados, com gráficos, mais as publicações que temos rece
bido da ELETROBRÁS, que vão permitir ao Relator fazer uma apreciação 
justa a respeito do potencial hidrelétrico, no País, face às necessidades de 
complementação através da instalação de usinas nucleares. 

Esperamos que, nesses próximos 60 ou 90 dias, tenhamos concluídos, 
aqui, C'S trabalhos da Comissão, é urna esperança, mas, nesse meio tempo, o 
Plano 95 estará concluído e, então, seria uma contribuição valiosíssima, se 
fosse possível conhecer os dados do Plano 95, e, nessa altura, provavelmente, 
a ELETROBRÃS, como usuária de usinas nucleares, já terá definido as suas 
necessidades até o ano 2000_,_inclusíve os estudos financeiros, etc. 

O SR. MAURICIO SCHULMAN - Até 95, nobre Senador; ele pára 
em 95. Por isto, o motivo do seu nome. 

O SR. MILTON CABRAL- Mas, pelo menos, os recursos financeiros 
necessários e. inclusive, esse casamento indispensável que terá que haver entre 
o usuário consumidor de usinas e a organização produtora de usinas que é a 
NUCLEBRÃS, a fim de garantir, pelo menos, digamos a economicídade do 
programa nuclear, porque o programa nuclear não se resume exclusivamente 
no fornecimento de 8, lO ou t 5 usinas, mas hã o ciclo de combustível que, ao 
todo, dá uma estrutura produtiva e técnica de projetas. de pesquisas, que terá 
que funcionar, mas obedecendo um mínimo de economicidade. Então, é da 
maior importância esse aspecto do número de usinas e de megawatts neces
sários, como complementação ao programa energético, para fins de gerar ele
tricidade. 
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Por enquanto, não tenho mais perguntas a fazer, Sr. Presidente, quero 
agradecer a presença do Dr. Maurício Schulman e, evidentemente, no decor~ 
rer dos nossos trabalhos, se necessário, faremos consultas díretas à ELE
TROBRÁS, através de correspondência e de cantatas pessoais, porque, na 
realidade, é impossível, num debate, numa tarde e num dia só, esgotar as 
questões; muitas coisas escapam e, só depois da conferência, olhando a pró
pria ex. posição do. depoente, então afloram algumas indagações e, até mesmo, 
na redação do relatório surgem dúvidas. 

Quero apenas lembrar ao Sr. Presidente da ELETROBRÁS e aos seus 
assessores que, oportunamente, nos permitãm ei1Viat novos pedidos de escla~ 
recímentos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Senador Evandro Carreira 
gostaria de interpelar? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Muito agradecido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, meus Senhores, com a in
terpetação do nosso eminente relator, encerramos a presente sessão, agrade
cendo ao Dr. Mau~ício Schulman a sua presença, aqui, em nossa Comissã.o, e 
a presença do Dr. Licínio Seabra, Presidente de FURNAS e de seus assesso
res, e podem ficar certos de que o depoimento foi valiosíssimo. 

A Comissão já eSfá no final, mas tínhamos ainda algumas indagações, e 
V. S'- veio hoje nos atender e, com isto, desejamos êxito lá na Presidência da 
ELETROBRÁS. Obrigado a todos. 

Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a reunião às 17 horas e 30 minutos.) 
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Assistente: Leilo leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuni6os: Quintas-feiras .. às 9:3Õ- horas 

local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES; -CÓMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Titulares 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Põrto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto JUnior 
3. Pedro Pedrossion 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camorgo 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Auistonte: loila Leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo li -

Ramais 621e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Terça-feira 12 3587 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE 
INQUERITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11- Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 

t) Comissões Temporárias paro Projetas do Congresso No cio· 
o ai 
2) Comissões Temporárias paro Aprociaçóo de Vetos 
3) Comissões Especiais o de Inquérito, o 
4) Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentório (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -
Ramol674; Cleide Mario 8. F. Cruz- Ramal598; Mauro Lo

pes de Sá - Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 621 Ramal- 623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal- 623 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 621 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE c.E.c. 
ANEXO "B" 

SÉRGIO 
RUY BARBOSA Ramal- 484 

09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 
Ramal- 621 

C.D.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUÀ Ramal- 621 

C.C.J. DANIEL 
Ramal- 623 RUY BARBOSA 

10,30 c.s. L~DA 10,00 Ramal- 621 
ANEXO "8" 

C. A. 
Ramal 4B4 SÉRGIO .CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. LEI LA 
ANEXO ''B" Ramal- 623 

10,30 C. E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVI LÁCQUA Ramal 442 MARIA 

12,00 C. R. 
THEREZA 

RUY BARBOSA 
Ramal- 623 . 

C. R. E. 
Ramal- 621 

CÂNDIDO 

11,00 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 

... 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 110• SESSÃO, EM 12 DE AGOSTO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - A viso do Ministro de Estado das Relações Exteriores 

- N• SAL/DPC/2lj868j80, encaminhando -informações daquele 
Ministério a respeito do Projeto de Decreto LegislatiV-o -nfil I j80? que a pro~ 
va o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Cooperação Adua
neira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 

1.2.2- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 181/80, de autoria do Sr. Senador 
prestes Quércia, qUe altera a redação do caput do art. 532, da COnsoli
dação das Leis do Trabalho. 

1.2.3- Requerimento 

- N9 317/80, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, soliCitan
do a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 158/80, que infroduz alte
ração no Estatuto da Ordem dos .~dvogados do Brasil. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

-Designação de Srs. Senadores que integrarão a ComiSsão Parla-
mentar de Inquérito criada pela Resolução n9 62, de 1980. 

1.2.5- Comunicação da Liderança do PDS na Câinara dos Deputados 

-De substituições de membros em Comissão Místa. 

I .2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR AFFONSO CAMARGO- Necessidade de aprovação 
de emenda substitutiva à proposta de emenda à Constituição, em trami
tação no Congresso Nacional, que tratam do fortalecimento das finanças 
dos municípios brasileiros. 

SENADOR ALO YS/0 CHAVES- Relatório das atividades da Em
presa de Navegação da Amazônia S.A., referente ao ano de 1979. 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Artigo publicado no Jornal de 
Brasília, de autoria da cronista Consuelo Badra sob o título "'Sacumé". 

SENADOR LOMANTO JONIOR- Redução do consumo de pe
tróleo importado. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Clima de insegurança exis
tente na cidade de Campina Grande-PB, em face das atívidades de grupo 
denominado HEsquadrão da Morte". 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Inconstitucionalidade da tese da 
prorrogação de mandatos. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como Líder- Ato de terro
rismo praticado contra a comunidade judâica, na cidade de São Paulo. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de ResOlução n9 59/80,-que illt0iíi3 a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete-

centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 
e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum, após usarem da pala
vra os Srs. Dirceu- Cardoso, Henrique Santillo e Lázaro Barboza. 

- Projeto de Resolução n'? 60/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 61/80~ que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ponta Grossa (PR) a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cin
qUenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove 
cruzeiros e setenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 62/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros 
e oitenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 63/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Largo (PR) a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e 
quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolídada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 64/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu (SC) a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte Centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Votacão adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 65/80, que autonza o uoverno do J:.stado 
da Bahia a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e 
vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e 
seis cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 66/80, que autoriza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a realizar Operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à Compa· 
nhia do Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 67/80, que autoriZa o Governo do Estado 
de Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de USS 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), para 
ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtores 
Rurais. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 178/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, 
solicitando a.tra_nscrição, no~ Anais do Senado Federal, da .. Declaração de 
Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Na'cional da Ordem 
dos Advógados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Requerimento n'? 185/80, de autoria do Sr. Senador Raimundo Pa
rente, solicitando a retirada, em carãter definitivo, do Projeto _de Lei do 
Senado n9 370/79, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 19; 670, ca
put; e 674 e seu parãgrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943- e dã outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de lei do Senado n9 36/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quérciã, ·que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do 
INPS, ao empregado doméstico, modificando a Lei n9 6.376, de 19 de ou
tubro de 1979._ que dispõe sobre a.,matéria, e determina outras providên
cias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei d~ Câmara n• 17 f80 (n' 250/79, na Casa de origem), 
que não permite dirjgir-molõCi.Cletas, motonetas e similares sem o uso de 
capacetes de segurança, introduzindo alteração no art. 88 do Código Na
cional de Trânsito1 Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966. Discussão 
sobrestada por falta de quonun para votação do Requerimento n"' 315/80, 
de adiamento da discussão. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ORESTES. QUERCIA -Garantia ao empregado aci
dentado que retornar ao trabalho. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Escalada da ação terroris-
ta. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Editorial do Jornal doBra
sil, edição de ontem, intitulado "Uma tragédia brasileira", a respeito do 
problema do projeto educacloiial. 

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

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

Do Sr. Evelâsjo Vieira, proferido na seSsão de 11-8-80. 
Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 11-8-80. 
Do Sr. Jais_on Barreto, proferido na sessão de ll-8-80. 
Do Sr. Dirceu Cardoso, proferido na sessão de 6-8-80. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 110~ SESSÃO, EM 12 DE AGOSTO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI?.NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GABRIEL HERMES. 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
-Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa- José Sarney- Bernarc;Iin<;> Viana-:-I:Ielvídio Nünes- Almir Pinto 
- José Lins - Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema -
Nilo Coelho- João Lúcio- Pass~s Pôrto- Jutahy Magalhães- Loman
to Júnior- Luiz Viana- DirCeu Cardoso- Moacyr DaJla- Alberto La
vinas- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Taàctedo Neves- Orestes 
Quércia,- Henrique Santillo - Lãzaro Barboza - Benedito Canelas -
Mendes Canale - Affonso Camargo - José Richa - Jaison Barreto 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ..,.. A lista de presença acusa o com
parecimento de 36 Srs. Senadores. J:lavendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. - -

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos -trabalhos. 
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente: 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO DAS RELAÇOES EXTERIORES 

N• SAL/DPC/21/868, de 4 de julho de 1980, encaminhando infor
mações daquele Ministério a respeito do Projeto de Decreto Legislativo n'? O l, 
de 1980, que aprova o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Coo
peração Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 

(Às Comissões de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho),...- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 1'?-Secretãrlo. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 181, DE 1980 

Altera a redaçào do caput do art. 532, da Cõnsolidação das Leis 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O capul do art. 532, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1 • de maio de 1943, mantidos os seus 
parâgra[os, passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 532. As eleições para a renovação da Diretoria e do 
Conselho Fiscal realizar-se-ão, em todo o território nacional, no se-

gundo domingo do mês de abril e a posse dos eleitos dar-se-á no dia 
19 do mês de maio. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-:-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em função do atual estágio de desenvolvimento sócio-político do País, 
impõe-se, como p'rbvidência indispensável ao aperfeiçoamento do regime de
mocrâtico, ó fortalecimento da instituição ·sindical, que deve ter sua alJ,tono
mia integralmente restaurada, a fim de que as vãrias categorias profiS:s\onais 
sejam efetivamente representadas e tenham seus direitos defendidos pêlo sin
dicato. 

Pois bem, no contexto sindical brasileiro, um dos mais importantes 
acontecimentos é o das eleições sindicais, ocasião em que os trabalhadores 
democraticam.ente escolhem os membrOs da Diretoria e do Conselho Fiscal 
dos sindicatos. 

Por eSse motiv~- e com. o objetiVo ~pedrico de tOrnar o movimento sindi
cal mais autêntico e legítimo represen~ante dos trabalhadores, a nós nos pare
ce fundamental êtue haja uffiã -úniCa ãatã- para a realização das eleições sindi
cais em todo o território nacional. 

Em verdade, com a fixação de uma data única para as eleições -sindicais 
em todos os sindicatos do País, tornar .. se-ã facilitada a mobilização dos tra
balhadores e será mais rico e frutífero o Qebate sobre os novos dirigentes sin
dicais e seús planoS de trabalho. 

PrÔpomos, por conseguinte, nova redação para o caput do art. 532, da 
Consolídaçãó das Leis do Trabalho, estabelecendo que as eleições sindicais, 
em todo o território nacional, serão realizadas no segundo domingo de abri.l e 
os eleitos empossados_a l_~ de_m~iO, data~ das mais expressivas para a classe 
trabalhadora. 

Em assim sendo, tratando~se de medida destinada a fortalecer a insti
tuição sindical, esperamos venha a propositura a merecer a acolhida dos ilus
tres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1980.- Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1942 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 532. As eleições para a renovação da diretoria e do conselho fiscal 
deverão ser procedidas dentro do prazo mãximo de 60 dias e mínimo de 30 
dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. 
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§ I<? Não havendo protesto na ata da assembléia eleitoral ou recurso in
terposto por algum dos candidatos, dentro de 15 dias a contar da data das 
eleições, a posse da diretoria eleita independerá da aprovação das eleições 
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Soci~l. 

§ 29 Competirá à diretoria em exercício, dentro de 30 dias da realização 
das eleições e não tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do plei
to, fazendo comunicação ao órgão locai do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social, da relação dos eleitos, com os dados pessoais de cada um e a 
designação da função que -vai exercer. 

§ 3º Havendo protesto na ata da assembléia eleitoral ou recurso inter
posto dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá à diretoria em 
exercício encaminhar, devidamente instruíd01 o processo eleitoral ao órgão 
local do Ministério do Trabalho e previdência Social (MTPS), que o encami
nhará para decisão do Ministro de Estado. Nesta hipótese, permanecerão na 
administração, atê despacho final do processo, a diretoria e o conselho fiscal 
que se encontrarem em exercício. 

§ 4º Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a 
posse da nova diretoria deverá se verificar dentro de 30 dias subseqUentes ao 
término do mandato da anterior. 

§ 59 Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o 
compromisso de respeitar, no exercício do rhandato, a Constituição, as leis vi
gentes e os estatutos da entidade. 

(Às Comissões de Constituição e JustiÇã e-de Legislação Social) 

O SR.-PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serâ publicado e 
remetido às comissões competentes. 

obre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

P. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 317, DE 1980 

Sr. Presidente: 
Requeiro a V. Ex.', nos termos do art. 280 do Regimento Interno; a reti

rada do Projeto de Lei n• 158/80 que "introduz alteração no Estatuto da Or
dem dos Advogados do Brasil". 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1980- Humberto Lucena, Senador 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento que vem de ser 
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tendo em vista a criação, atra
vés da Resolução n• 62, de 1980, da Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar as causas relacionadas com a rotativade de mão-de-obra no 
País, face a execução do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
a Presidência, de acordo com as indicaçõ-es das Lideranças, designa para inte
grar a referida ComiSSãO" -os-seguintes Srs. Senadores: 

Pelo Partido Democrático ~ocial- Raimundo Parente, Dinarte Mariz, 
Jorge Kalume, Luiz Cavalcante e Josê Caixeta. 

Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Franco Monta
ra, Agenor Maria e Henrique Santillo. 

Pelo Partido Popular - Alberto Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicação que 
será lida pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lida a seguinte 

GABINETE DO LIDER DO PDS 

Ofício n' 118/80 
Brasília, 12 de agosto de 1980 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos senhores De

putados Djalma Bessa, Artenir Werner, Nilson Gibson e Darcílio Ayres para 
integrarem, em substituição aos senhores Deputados João Alberto, Evaldo 
Amaral, Antônio Morimoto e José Mendonça Bezerra, a Comissão Mista in
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 83, de 1980-(CN) que sub
mete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.780 de 
14 de abril de 1980, que '"concede isenção do imposto sobre a renda às empre
sas de pequeno porte e dispensa obrigações acessórias". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e elevado 
apreço. - Deputado Nelson Marchezan, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão1eitas as substituições soli
citadas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero aproveitar esta oportunidade para lembrar ao Senado Federal 
que estão jã em fase final de tramitação Sete propostas de emenda à ConstiR 
tuição, todas de carãter municipalista. Estas propostas foram examinadas 
pela Comissão Mista, em cujo parecer o Sr. Relator, o Deputado Alberto 
Hoffmann, do Partido do Governo, propôs uma emenda substitutiva em que 
procurou, sem atender a todas aquelas pretensões que estavam inseridas nas 
propostas- procurou e disse-o à Comissão Mista --propor aquilo que seria 
viável para o primeiro passo, como fortalecimento das finanças municipais. 

S. Ex' acatou a transferência da competência -de cobrar impostos de 
transmissão de imóveis dos Estados para os Municípios e aceitou também o 
aumento de 9 para 12% para o fundo dos municípios do fundo dos Estados, o 
aumento seria gradativo: 1% em cada ano1 durante três anos. S. Ex'" aceitou 
ainda o aumento do imposto de lubrificantes líquidos e gasosos de 40 para 
60%. 

Sr. Presidente, na sessão em que se discutiU essa matéria, semana passa
da, surpreendentemente poucos parlamentares do Partido do Governo esta
vam presentes. Isso naturalmente, preocupou a todos os Senadores e Deputa
dos muniCipalistas que, hoje defendem esse fortalecimento das finanças muni
cipais, porque vêem nisso, não só uma forma de combate aos gastos públicos, 
como uma forma de combate à própria inflação, e o fortalecimento político 
das bases da sociedade brasileira. 

Sabemos que hã no Partido do Governo eminentes parlamentares que 
lutam por essa reivindicação municipalista; inClusive, das sete propostas de 
emenda, três delas eram de Deputados e Senadores do Partido Democrático 
Social. 

Tivemos oportunidade de ler, Sr. ·Presidente e Srs. Senadores, notícias 
que o colégio de líderes do Partido do Governo- e os jornais noticiaram isso 
amplamente- fizeram ver ao Senhor Presidente da República a necessidade 
que se desse um primeiro passo em favor dos municípios. Reconhecemos, um 
passo tímido, mas indiscutivelmente um primeiro passo. E alguns jornais 
transcreveram que o Senhor Presidente da República tinha recebido com sim
patia a idéia de aprovar a Emenda SubstitutiVa do Deputado Alberto Hoff~ 
mano. 

Entretanto, Sr. Presidente, sentimos, nesses dois primeiros dias dessa se
mana que, aparentemente, a tecnocracia, que ainda exerce muita influência 
no poder, pretende investir novamente contra a vontade do Congresso Nacio
nal. E é possível que ocorram coisas novamente inacreditáveis de uma Emen~ 
da Substitutiva de um relator do Partido do Governo, que procura sintetizar 
sete propostas de emendas constitucionais, todas com fins municipalistas, ve
nha a não ser aprovada neste Congresso por ausência de quorum, quando nós 
sabemos que a grande maioria, para não dizer a total.idade das Bancadas do 
Senado e da Câmara, é favorável ao fortalecimento dos municípios e favorá
vel a esta Emenda Substitutiva. 

Fazemos este registro, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ neste momento, 
no Senado, porque não podemos acreditar que, mais uma vez, inclusive quan
do o Senhor Presidente da República se diz simpâtico a uma idéia à qual o 
Partido do Governo também é simpãtico, que é fortalecer os municípios, ape
nas porque um grupo tecnocrático, liderado pelo Ministro do Planejamento, 
Delfim Netto, se mostra antipãtico a esta idéia, que ela não venha a ser apro
vada pelo Congresso Nacional. 

Este registro é para um esforço ainda maior, principalmente das Lide
ranças do Governo, para que o Congresso Nacional possa, com autonomia, 
decidir em favor dos municípios brasileiros. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves, 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No fim do primeirO serriestre deste ano chegou-me às mãos o relatório da 
Empresa de Navegação da Amazônia S.A. (ENASA), referente ao ano de 
1979. 

O fato em si não teria maior sígriificação, podendo ser classificado tal 
documento como de rotina, entre muitos que são divulgados no País. Mas, na 
realidade, transcende a esses limites porque está ·na cerne de crucial problema 
da Região Amazônica, poís, vincula-se à navegação fluvial e à utilização das 
nossas hidrovias, para as quais, ao longo das últimas décadas, sobretudo nes
te século após a débâcle da borracha, não hã uma política definida. Apenas, 
vagos estudos, declarações de intenções, projetas ou programas que não são 
executados. 

Como se sabe, a bacia do rio Amazonas oferece à navegação interior a 
maior rede potamogrâfica do mundo. Cobre cerca de 4.797.717 km' da 
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América do Sul, estendendo-se pelo Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela e 
Brasil, mas é no nosso País que se agiganta1 como extraordinária dãdiva da 
natureza. 

O eixo dessa grande bacia hidrográfica é o Amazonas que giza seu curso, 
a partir de Tabatinga, quando penetra no Brasil, com um desnível mínimo, 
cujo perfil de equilíbrio o franqueia à livre navegação em qualquer época do 
ano. 

Sobem-no durante todo o ano, até Manaus, navios de 22 pés de calado, 
que o freqUentam para a navegação interior, como, também, para a de cabo
tagem e longo curso. 

O rio Amazonas apresenta características que não são superadas por 
qualquer outro curso dãgua da terra: é o mais eXtenso do mundo, se tomar
mos o Ucayali como seu formad'x principal; dá origem a maior rede navegá
vel do planeta, pois navios de alto mar podem chegar sem dificuldade até lqui
tos, no Peru, a quase 3.000 km do oceano; a sua largura excede a 15 quilôme
tros em vários trechos; é o rio que tem a maior descarga, que alcança 207.000 
m 3 por segundo, medida na angustura de-Óbidos, em agosto, o que equivale a 
cerca de 1 JS do total das águas correntes so6re 0-S continentes, 

Nessa vasta região encontra-se, pois, à disposição do homem, pratica
mente pronta, a maior hidrovia do planeta, com mais de 24.000 km livres à 
navegação de grande, médio e pequeno portes. 

No século XIX, depois da decisão do Império que abriu o Amazonas à 
navegação internacional, com o advento da prosperidade criada pela borra
cha, tornou-se o grande caminho natural de penetração que levou brasileiros 
de todas as l::!titudes às mais longíquas paragens da região e ensejou a am
pliação do nosso território com a conquista do Acre. 

A navegação interior, tendo B_elém como o entrepo~to ·da planície imen
sa, cresceu de maneira admirâvel, acompanhada pari passu pela de cabotagem 
e longo curso. · 

A navegação para o exterior era reg'ularmCnte feita por quatro impor
tantes companhias: 

- LLOYD BRASILEIRO que, segundo registro encontrado no "Ál
bum do Estado do Parã", editado pelo Governador Augusto Montenegro, 
em Paris, em 1908, tinha magnífiCOS pacjue1es-·pat'lf ã-América do Norte; 

-A BOOTH UNE; 
- Hmburg Amerika Linie; 
- Sudamerikanische Damppschiffhrts Gesellschaft; 
Lloyd fazia com absoluta regularidade uma viagem mensal para New 

iork: e, por todos os seus vapores, carregava mercadorias do Pará para os 
por~os de Montevidéu, Buenos Aires e Valparaíso. 

A Booth Une, reputada e eficíente Companhia inglesa, iniciou suas via
gens entre a Europa e o Pará em 1866, com ela associando-se, para esse fim, a 
partir de 1869, a Red Cross Line. Em 1882, a Booth começou a navegação 
para New York. Em 1900, a Rede a Booth fundiram-se em uma só companhia 
com a denominação de Booth Steam Ship C9 LTD-:, e suaS linhas estenderãm
se ate o porto de Iquitos, no Peru, 2.000 niilhas além da embocadura do Ama
zonas. 

Para ter-se uma idéia da importância do comércio internacional, na épo
ca, entre o Pará a Europa e a América do Norte, bastam estes dados extraídos 
do citado Relatório do governador Augusto Montenegro, de 1908. 

A Booth Une transportou, em 1907, em seus vapores para a Europa, 
8.548 toneladas de carga diversa; para New York, 11.341. Com o mesmo des
tino, transportou 3.352 passageiros; para New York, 4.396, perfazendo um 
total de 7.738 pessoas que viajaram nos vapores da Booth. 

Os vapores alemães faziam duas viagens mensais entre o Pará e Hambur
go, com escal<!s~ na ida e volta, em Madeira, Lisboa, Porto, Vigo, Havre, An
vcrs ou Boulogne-Sur-Mer. Transportaram, em 1907, da Europa para o Pará, 
43.150 toneladas de carga geral; do Pará para a Europa, 4.861 toneladas. Da 
Europa para o Pará, 1.624 passageiros; do Pará para a Europa "1.498. Soman
do esses algarismos aos dos viajantes da Booth Line, veremos que o movi
mento total ~q_ passageiros para o exterior, em 1907, no porto do Pará, foi de 
10.860. 

E acrescenta o relatório do Governador Augusto Montenegro: "pores~ 
tes simples números acima agrupados vê-se que mais de l% da população do 
Pará, anualmente, viaja à Europa, o que constitui uma porcentagem atingida 
unicamente talvez pelas grandes capitais: New York, Rio de Janeiro e Buenos 
Aires. 

A expsnsào da atividade extrativa no sécul.o XIX e o comércio, intern_o e 
externo, que se _desenvolve com o ciclo da borrach_a estimularam muitas casas 
comerciais_aJ.nyestir no setor de transportes, adquirindo barcos de cascos de 
ferro e movidos a vapor. 

Deve-se ao gênio empreendedor do Barão de Mauá a organização, em 
Londres, em 1852, da "Amazon Steam Navegation Com. Ltda.", autorizada 

a funcionar no Brasil em 1867. Em 1911, foi substituida pela .. The Amazon 
River Steam Naveglition Com. Ltd." dispondo, à época, de 47 navios com re
gistro de 16.440 toneladas. 

Essa empresa era subvencionada pelo Governo Federal e o do Estado do 
Pará, mantendo, nas primeiras décadas deste século, 6 grandes linhas de na
vegação fluvial: 

I• linha: Pará a Manaus, tocaud_o nos seguintes pontos: Breves, 
Gurupã. Porto de Móz. Prainha, Monte-Alegre, Santarém, Alem
quer, Dbidos, Parintiils. Uricurituba e Itocoatiara. 

Linha de ltailuba (no rio Tapajós) tocando em Breves. Bom
Jardim, Sto-Ant6"ii10. Pucuruhy, Gurupâ, Prainha; Monte-Alegre, 
Cacoal Grande, Taporã-Miry, St-Anna do Tapará, Alemquer, San
tarém, Boim. Aveiras. Uricurituba, Brazilia Legal, Barreiros, Santa
rensinho. Itaituba e Goyana. 

Linha de Sta-Ju/ia, tocando em Breves, Gurupã, Viltarinho do 
Monte, Tapará. Porto de Móz, Almeirim. Prainha. Monte-Alegre, 
Santarém, Alemquer. Obidos, Oraximinã, Faro, Boca do Cuminá. 
Tafocal, Boca do Lago, Arapecú, Lago do Jacaré, Boca do lgarapé 
dos Cllrrões. 

Linha das Ilhas; tocando em Muanã, Boa Vista, Oeiras, Breves, 
Macacos. Mapuá. Anajás. Afuá, Macapá, e Massagão. 

Linha de Baião: tocandQ em Abaeté, Trapiche Hippolito. Ca
metá. Mocajuba e Baião. 

Linha do Oyapock: tocando em Chaves, Bailique, Amapã, 
Calçoene. Oyapock e Montenegro. 

Tem mais vapores por semana para Soure, diariamente .. para 
Mosqueiro. 

En11907, segundo o relatório do Governador Augusto Montenegro, as 
casas aviadoras e outras particulares possuíam 154 vapores especiais, alguns 
de excelente padrão, para navegação da Bacja Amazônica. 

Como se depreende desses dados, as mais distantes cidades e vilas da re
gião eram atendidas pelas linhas regulares dessas empresas. 

O Stifto âo progresso, em todos os selares, nessa época, é expressivo. Ve
jamos, por exemplo, as taxas de crescimento da tonelagem bruta das embar
cações fluviais existentes na Amazônia. Lê--se na tese de mestrado do Profes
sor Jo~é Raymundo Oliveira Vergolino. sob o título: 

- '~A borracha extrativa e a economia amazônica - 1890-
1930": No período 1889- 1898 a taxa de crescimento foi da ordem 
de 3,34% ao ano. Entretanto, entre os anos de 1900- 1913 registra
se urna taxa de crescimento de ordem de 14,61% ao ano. Verifica-se, 
de fato, um crescimento ponderável da tonelagem bruta, coinciden
te com o período de prosperidade de atividade extrativa." 

A partir dói, com a debocle da borracha, deserreniza-se a economia re
gional, que enfrenta largo período de estagnação. 

As grandes casas aviadoras desap.arecem tragadas pela voracidade da cri
se. O comércio, interno e externo, decai. O marasmo econômíco mergulha a 
amazônia no longo tôrpor de crise que depaupera e exaure, sem que a Gover
no Federal ado te medidas indispensáveis para socorrê-la, nessa agonia que a 
arrasta quase no desespero. 

O poder público estadual não dispõe de recursos financeiros para os 
ergas mais ina:díãveis. Quando não se endivida desbraçadamente, torna-se 
inadimplente com fornecedores e impiedosamente deixa de pagar ou atrazar 
os vencimentos de seus dedicados servido"res, que enfrentam, em anos sucessi
vos, privações indescritíveis: 

No setor dos transportes a única providência foi a encarnpação da Port 
of Pará e da Amazonia River Steam Navegation Company Ltd." pelo Go
verno Getúlio Vargas, criando-se os "Serviços de Navegação da Amazônia e 
de Administração do Porto do Pará, empresa desmembrada, em 1967, em 
duas de economia mista: a ENASA e a Companhia de Docas do Pará, her
dando a primeira o déficit financeiro que foi atribuído à navegação. 

Há muitos anos que a navegação interior na Amazônia vem sendo reali
zada de maneira deficiente e deficitária pela EN ASA, como sucessora de suas 
congêneres. 

A atividade privada não encontra incentivo ou estímulo para organizar
se, de modo a atender as premeri.tes necessidades da região. 

Não obstante, nos últimos anos, empresas locais, graças à competência, 
denodo e ~spíritõ ·empreencteaor-de seus dirigentes, como a JONASA- Joa~ 
quim Fonseca Navegação, Indústria e Com.ércio S.A.; A.R. Cabral, Comér~ 
cio e Navegação Ltda., SANAVE ~ Sabino Oliveira Comércio e Navegação~ 
Floriano Gonçalves Navegação, Indústria e Comércio Ltda., e Teófilo Panto~ 
ja, Com.ércio e Navegação Ltda., entre outras, no Pará. vêm trazendo uma 
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contribuição importante a esse setor, digna de todo estímulo dos poderes 
públicos. 

A indústria de construção naval enfrenta óbiçes d_e toda a natureza. As 
empresas de navegação são sufocadas pela falta de estímulo creditício, pelos 
obstáculos criados pela burocracia, em todos os níveis, e, em particular, pelas 
severas exigências do Regulamento do Tráfego Marítimo, compelindo-as a 
armar tripulação que excede suas reais necessidades, onerando a operação de 
transportes e criando ônus insuportável pelo desmedido acréscimo das obri-
gações sociais. · 

O comércio, excluindo a participação da ENASA, depende de particula
res, que operam na região os chamados "motores", isto é, pequenas embar
cações que realizam viagens curtas e não regulares, transportando todos os ti
pos de carga e passageiros em um espaço comum. A maior receita dessas em
barcações, contudo, é obtida com o comércio compra e venda de mercadorias 
que ele transporta são os chamados uregatões". 

As principais regiõCs geoeconômicas do Estado não são mais atendidas 
com linhas regulares de navegação fluvial, como ourtora, quer pela EN ASA, 
quer pelas empresas privadas, sem estímulo para essa atividade. 

Na região do Tocantins, cidades importantes cõriio Carnetá, centro po
pulacional, social, econômico e cultural de relevo, palco mais do que trissecu
lar de grandes fatos da História do Parã, Mocajuba, Baião e Tucuruí, não 
têm linha regular de navegação para transporte de cargas e passageiros; o 
mesmo ocorre com as cidades dos municípios-da região das ilhas, no imenso 
estuário do Amazonas. Assiste-se aí esse paradoxo: essa extraordinária malha 
hídrica, formada de rios, ""estreitos" e ~·paranâs", sem similar no mundo, ca
rece de navegação regular para estimular o progresso das populações; não 
dispõem de linha regular de navegação as regiões do baixo Xingu; Juruty; o 
Tapajoz, onde cidades como Aveiro e Itaituba dependem exclusivamente dos 
~·motores" que singram esse grande rio; Faro, no rio Nhamundá, Prainha, 
Alenquer, Oriximiná e tantas otilraS. 

Tudo e todos estão praticamente na dependência de embarcações peque
nas e precárias para transporte de carga e passageiros. -A produção, sobretu
do a agrícola e de madeiras dos grandes rios, fica sem escoamento, se a ini
ciativa privada não arrostar percalços de toda natureza para interligar essas 
cidades à capital do Estado, ainda que sem maior regularidade e segurança. 

Avulta, pois, a iiripoYfância e a contrlbi..iiÇão da EMPRESA DE NAVE
GAÇÃO DA AMAZÚNIA S/ A (EN ASA), no setor dos transportes, para o 
progresso dessa região. 

Eis a razão por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como representante 
do povo paraense,julgo cumprir elementar dever de justiça destacando, como 
o faço, a profícua administração do Almirante Eugênio Marques Rodrigues 
Frazão, que, desde março de 1979, dirige a EN ASA. Os frutos de sua atuação 
inteligente e operosa. dirigindo uma plêiade de técnicos e funcionários com
petentes e dedicados, estão esmaltados no relatório da empresa, no ano de 
I 979, do qual destaco estas passagens: 

.. Ao tomarmos posse, em maio de 1979, no cargo de Diretor-Presidente 
. da EN ASA, sentimos de iniciá que a ai.J.Sêncii de um Diretor de Navegação 
da empresa, por um período de 4 anos, debilitou bastante a capacidade co
mercial da EN ASA, princípalmente no setor de carga, verificando-se um níti
do auto-retraimento que levou um grande número de embarcações a ficar 
inoperante, parte delas sendo postas à venda e outras arrendadas não com
pensadoramente. 

Apenas o transporte de passegeiros, por imperativo social e pressão da 
demanda, era mantido, embora em condições bastante precárias. 

A debilidade da navegação repercutia sensivelmente nos estaleiros, uma 
vez que a falta de controle da frota, as indeterminações nas informações e nos 
diagnósticos prejudicavam a programação de reparos das embarcações da 
Empresa. e refletiam negativamente nos trabalhos para terceiros. Esse quadro 
concorria para acentuar o deficit financeiro da Empresa, gerar uma imagem 
de descrédito junto ao público e urna desestimulante apatia na quase totalida-
de dos funcionários. - --

Visando a corrigir esses aspectos negativos e transformar a EN ASA em 
uma verdadeira empresa moderna, condizente com a sua destinação histórica 
na Amazônia, passamos a desenvolver uma política de recuperação de todos 
os seus setores, e dentre as medidas principais destacamos: 

a) Estabelecimento de justos critérios de seletividade dos funcionários 
para melhor aproveitamento e estímulo de suas potencialidades; 

b) Interrupção da política de arrendamento ou venda de embarcações; 
c) Preenchimento do cargo de Diretor de Navegação com um Engenhei

ro Naval, com qualificação de Mestrado em Transporte Marítimo e Fluvial; 
d) Substituição do'Delegado da Empresa em Manaus, que era exercido 

por um antigo servidor bUJ;ocrata, por um Engenheiro Civil com experiência 
no setor; 

e) Recuperação, dentro das possibilidades, das instalações do Estaleiro; 
O Rigorosa programação de reparos e conservação da frota, asseguran

do as embarcações sempre prontas para o serviço; 
g) Empenho no transporte de carga; compativel com a frota disponível; 
h) Melhoria nas condições de habitabilidade dos passageiros e tripulan

tes e do serviço de hotelaria a bordo; 
i) Restabelecimento das escalas ao longo da calha principal do rio 

Amazonas; 
j) Estabelecimento de uma programação com o mãximo de regularidade, 

tanto para os na vi os de passageiros como para as embarcações cargueiras; 
I) Empenho junto à SUNAMAM e Ministério dos Transportes, para as

segurar o prosseguimento dos Projetas de Construção de novas embarcações 
para a frota da Empresa. 

Essas providências, dentre outras, estimularam o interesse geral na Em-
presa e proporcionaram_; 

a) acentuada redução dos custos operativos da frota; 
b) maior eficiência na prontificação dos reparos das embarcações; 
c) melhoria, comprovada por testemunho dos passageiros e tripulantes, 

das condições de atendimento a bordo; e 
d) maior movimentação de carga e passageiros. 
Na verdade, o resultado das providências enumeradas pode melhor ser 

apreciado se levarmos em conta qUe após 39 anos sob o controle da Adminis
tração Federal, pela primeira vez, a Empresa apresentou lucro e a conseqüen
te rubrica de provisão para pagamento de Imposto de Renda, como pode-se 
verificar no Relatório das atividades referente ao ano de 1979. Esse indicador 
inédito tem significado bastante auspicioSO, pois atesta o acerto das medidas 
e a potencialidade da Empresa, bem como gratifica o esforço despendido e es
timula o seu prosseguimento:· 

. Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao fazer em torno deste registro rápida 
digressãa: a respeito do problema da navegação fluvial na Amazónia, é meu 
propósito encerrá-la chama-rido a atenção dos setores competentes do Gover
no Federal para medidas que devem ser adotadas em beneficio da nossa re· 
gião. 

É imperioso estudar, debater e consolidar, com a mais alta prioridade, 
providênCias urgentes visando a utilização racional das nossas hidrovias, a 
partir da Bacia Amazônica, nesta incorporando o rio Tocantins. Neste parti
cular, dar execução imediata à interligação dos rios Pará e Xingu. Amparar e 
estimular com medidas eficazes a indústria regional de construção naval, 
sobretudo na Amazônia Oriental, dadas as facilidades jã existentes para as se
diadas na Zona Franca de Manaus, mediante a concessão de incentivos fis
cais e creditícios. Centrar esforços objetivando, em especial, a indústria de 
construção naval para as médias e pequenas embarcações, destinadas à nave
gação da Amazônia. Simplificar ou eliminar, conforme o caso, as exigências 
desnecessárias ou excessivas do Regulamento do T rãfego Marítimo, com tra
tamento compatível com as peculiaridades da área. Aumentar, em relação à 
ENASA, o auxílio financeiro de natureza orçamentária ou extraorçamen
tãria, para manter e ampliar as atuais e novas linhas de navegação, 
atendendo com evidente preocupação social e de ação pioneira o transporte 
de passgeiros e cargas para cidades e vilas da Região Amazônica, como jâ se 
fez em passado recente, assegurando, igualmente, paridade de tratamento às 
empresas privadas associadas a este programa. 

Só assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ter-se-á reparado grave injus
tiça praticada contra a Amazônia, valorizando-a para sua integração efetiva à 
economia nacionaL 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vi!ma)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Também a crônica social começa a preocupar-se com os tempos bicudos 
que estamos atravessando. A par das frivolidades da vida mundana, ela deu 
agora para focalizar as próprias e crescentes asperezas da vida de todos nós 
brasileiros. 

A cronista Consuelo Badra, do Jornal de Brasília, dã-nos urna boa amos
tra dessa nova e mais_ ampla visão social. Para comprová-la, passo à leitura 
do seu .. Sacumé?", de 9 do corrente: 

SACUMÊ? 

A SOCIEDADE, perplexa. condena a atual política econômi
ca, mostra a sua impaciência com resultados que nunca chegam e 
com a destruição da sua poupança. 

oOo 



3594 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào ll) Agosto de 1980 

NÃO CONFIA no Ministério, conforme demonstrou a pesqui
sa de opinião pública, mandada fazer pe1o Governo. E tudo isso se 
confirma ante a verdadeira debandada dos depositantes em Cader
neta de Poupança - e que representa mais um atestado da falta de 
credibilidade do Governo no campo económico. Semana passada, 
segundo informes, os depósitos na Poupança caíram de forma assu
tadora. 

oOo 

NO CA_elTULO: a massa indefesa dos depositantes retira-se 
da economia e passa a consumir, comprar moedas fortes, e especu
lar na Bolsa de Valores porque não confia nas autoridades. O saldo 
negativo das Cadernetas de Poupança em julho foi de Cr$ 6 bilhões. 
Aí está o fato concreto. E aterrador, 

oOo 

AS AUTORIDADES por incrível que possa parecer, conti
nuam insensíveis. Se os fatos são estes, pior para os fatos, devem 
confidenciar os responsáveis pela economia, que não podem errar. 
Toda a sociedade está num passo. As autoridades económicas nou
tro. Sem o apoio de qualquer segmento da sociedade. 

oOo 

A FRASE ganha intensidade: Todo cuidado é pouco ... 

oOo 

A PROPÓSlTO da pesquisa do lBOPE: Melhor seria que nos
sas autoridades deixassem de lado os índices de preços e consideras
sem na sua pauta de preocupações, os índices de iinpopularidade e 
de desconfiança registrados. 

oOo 

COMO diria o Ivan Uns: '~Antes que seja tarden ... 

Sinal, dos tempos, Sr. Presidente, e mau sinal. Muito obrígado! (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para uma comuni
cação, o nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para uma comunicação.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna para transmitir aos 
meus nobres pares uma informação das nla!S significativas, pois refere-se à re
dução do consumO de petróleo importado, diminuindo, assim, a nossa depen
dê:ncia externa. 

No início do Governo do Presidente Figueiredo, ã importação brasileira 
girava em torno de 960 mil barrisjdia, te_f!do agora o consumo atingido a 
marca de 850 mil barris( dia, sendo que no primeiro semestre deste ano a mé
dia já se havia SitUado em 870 mil bar~isjdia. É bom lembrar que hoje a re
dução do consumo de petróleo importado representa uma economia de l bi
lhão de dólares, tomando-se por base o preço médio do petróleo que é de 32 
dólares. Houve, igualmente, a estabilização, no período de janeiro a junho de 
1980, do aumento do consumo de combustíveis líquidos, que era de 7% ao 
ano. Gostaria' também de resssaltar que toda a capacidade de armazenamen
to da PETROBRÃS se encontra preenchida. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estes são ·sinais evidentes do correto de
sempenho da política energética do Governo Figueiredo, ·a qual vem sendo 
implantada com segurança e eficiência pelo Miniscro César Cais. 

Ressalto, na oportunidade, por um dever de justiça a decisão firme e cora
josa do atual MinistrQ das Minas e Energia, nas radicais modificações que 
promoveu nas linhas básicas da PETROBRÁS, que passou a utilizar 70% do 
seu programa orçamentário, no capítulo .. Prospecção e Exploração de Pe
tróleo", índice este que) antes do Governo Figueiredo, era de 34%. Destaco, 
também, Srs. Senadores, o apoio do Presidente da PETROBRÁS às medidas 
que vêm sendo executadas pelo Ministério das Minas e Energia, principal
mente nas alterações processadas nas diretrizes que mantinha ao tempo em 
que era Ministro de Estado. 

O dinamismo que vem caracterizando a atuaçào do Ministro César Cais 
não se constitui em nenhuma surpresa, pois temos ainda o vivo exemplo da 
sua diligente e profícua administração no Governo do Estado do Ceará, onde 
implantou um modelo de desenvolvimento planejado, objetivando promover 
o progresso e o bem-estar da sociedade cearense. 

Por último, gostaria de dizer que a produção brasileira de petróleo, no 
período dejaneir(fiijulho, sofreu um significatívo acréscimo de 15,4%, em re
lação ao mesmo período do ano passado, consolidando a credibilidade na 
meta do Ministro César Cals, que é atingir, até o fim do presente ano, 230 mil 

barris/dia, numa prova inconteste do considerável aumento na nossa pro
dução, que era de apenas 170 mil barris/dia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para uma breve 
corounica_ção, o nobre Senador I:Iumberto Lucena. 

O SR.!iUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para uma breve comuni
cação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, a população de Campina Grande, 
na Paraíba, bem assim os paraibanos de todo o Estado, encontram-se bastan
te preocupados diante das atividades criminosas do famigerado Esquadrão 
d-ã Morte, que vem fazendo; quase diariamente, vítimas e mais vítimas naque
le importante centro urbano do interior nordestino. 

A tal ponto chegaram os fatos que o Sr. Governador do EstadO mandou 
instaurar um inquérito, que -concluiu pela responsabilidade de elementos liga
dos à Polícia estadual, alguns dos quais jã foram demitidos e outros ainda es
tão sob averiguação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me traz à tribuna, nesta tarde, eco
municar ao Senado que essas ocorrências se agravaram tanto que já agora e."'
tão sob ameaça do Esquadrão da Morte, em Campina Grande, simbolizado 
pelo_ chamado M_ão Branca, todos os membros da Comissão de Justiça e Paz 
d"a Arquidiocese daquela cidade, entre os quais, e sobretudo, a figura proemi
nente do Bispo de Campina Grande, D. Manuel Pereira da Costa. S. Ex'- rece
be ameaças constantes pelo telefone. por cartas anónimas, pondo em risco a 
sua vida. Por isto mesmo foi alvo de inúmeras manifestações de solidariedade 
de todo o Clero nordestino e do povo em geral que se reuniram naquela cida
de para lhe dar o seu testemunho de apreço. 

Sr. Presidente, como Senador pela Paraíba neste instante também regis
tro nos Anais a minha solidariedade ao Bispo de Campina Grande, e solicito 
não só _ao Governo Estadual que continue com as suas providências, no senti
do de coibir esses crimes nefandos, como também ao Governo Federal, para 
que, através do Ministério da Justiça, colabore com o Governo do Estado, 
Para pôr cobro a essa situação que horroriza a Paraíba. 

Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 

Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs Senadores: 

Desde a primeira Carta Republicana, todos os teXtos constitucionais vi
gentes, ao longo da História, têm sido expressos no que tange o estabeleci
mento de duas vedações ao poder de emenda da Lei Maior. A República e a 
Federação foram e são consideradas dois princípios inalteráveis. · 

Ternos procurado demonstrar aos nossos pares o significado, o sentido e 
o alcance da limitaçãO que noS ê imposta no tocante à alteração do texto 
constitucional. Até o presente, alicerçamos nosso raciocínio exclusivamente 
no texto da Lei Maior e nos precedentes congressuais e jurisprudenciais. As 
razões apontadas seriam, por si, amplamente suficientes para demonstrar a 
absoluta inadequação da tese prorrogacionista, face ao sistema constitucional 
por nós adotado, sobretudo se levarmos em consideração que nenhum 
contra-argumento de ord~m jurídica foi até o presente levantado. 

2. Ao ser requerida a sustação liminar da tramitação das proposições em 
causa, invocou-se o texto do artigo 47, § 1"', da Constituição Federal, que 
proíbe ao Congresso deliberar sobre proposta tendente a abolir a Federação 
ou a República. Lembrou-se, na ocasião, que o Poder Legislativo já firmara 
posição quanto à fnviabilídade jurídica da tese prorrogacíonista em rnemorã~ 
vel parecer da lavra do saudoso Deputado Milton Campos, publicado no 
DCN I, de 10-6-1958, págs. 3357 /3358_ Na época, era o parlamentar relator 
de preliminar idêntica à ora suscitada, no curso da Proposta de Emenda 
Constitucional n"' 16, de 1957) de autoria do Deputado Esmerino Arruda, 
que, a título de estabelecer a coincidência de mandatos eletivos a todos os 
níveís, propunha a prorrogação, por dois anos, dos referidos mandatos. An
tes de ser iniciada a deliberação _sobre a matéria, requereu o Deputado Ruy 
Santos fosse examinada a constitucionalidade da iniciativa, face ao disposto 
no art. 217, § 69, da Constituição de 1946, que tem idêntica redaçào ao atual § 
1• do artigo 47. 

O parlamentar e jurista mineiro, desenvolvendo raciocínio inatacável do 
ponto de vista legal, após reconhecer que a República "tem como característi
ca essencial a temporariedade dos mandatos"~ observa que, sendo o represen
tante popular eleito por prazo certo, qualquer tentativa de perpetrá-lo no po~ 
der ou dílatar mandatos, significa: ti.ma usurpação, pois o "Congresso Nacio
nal estaria se substituindo ao povo como fonte de poder público e a subversão das 
bases da ordem poUtica nacional seria completa". 

3. Fundamentando ainda o pedido de arquivamento da proposição, ci
tamos 2 acórdãos do Supremo Tribunal Federal, em representações de in~ 
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constitucionalidade, onde se examinou a viabilidade da prorrogação de man
datos eletivos face ao mandamento constitucional invocado que, diga-se, vem 
sendo repetido nos textos desde 1891. Nas dua,s oportunidades, o Excelso 
Pretório manifestou-se, à unanimidade de seus membros, pela ilegalidade de 
qualquer ato normativo que vise tal fim. As duas manifestaçõesjurispruden
ciais citadas podemos acrescentar outra que, embora incidentalmente, tam
bém decidiu de idêntica maneira. Trata-se do recurso Ordinário em Mandado 
de Segurança de 1962 onde o STF., confirmando decisão da Justiça do Esta
do da Guanabara, reiterou ser injurídico, ilegal e atentatório ao principio re
publicano o prolongamento de mandatos eletivos pelo Congresso Nacional. 
No referido caso, os vereadores do antigo Distrito Federal sustentavam ale
galidade de iniciativa que, além de transformar os respectivos cargos em man
datos de deputados estaduais, alongava a sua duração pelo prazo de dois 
anos. 

Do exposto constata-se que não só o órgão supremo de controle da cons
titucionalidade das leis e atos jurídicos, como também o Poder Legislativo, 
no uso de suas atribuições de controle prJvio da constitucionalidade, sempre se 
manifestaram pela ilegalidade da prorrogação de mandatos eletivos através 
de medida legislativa, seja ela de que hierarquia for. 

SentimOs, entretanto, que hã forças trabalhando subrepticiamente o 
espíiitO da Nação de_so.rte: a colocar o problema da prorrogação como 1.1m 
fato consumado e inevitável. Os princípios pOlíticos; êticos e jurídicos são 
habilmente relegados a um segundo plano. Uma bem urdida campanha pro
cura aliar os interesses mesquinhos de alguns ao sentimento de impotência da 
população em geral. Uns e outros precisatn; entretanto, serem alertados de 
que a brecha que hoje se procura abrir poderá amanhã ser a causa do colapso 
das instituições demo_çráticas. 

'A constituição, no dizer de Burdeau, não é apenas um -instrumentO legal 
definidor das instituições governamentais, mas sobretuao um texto que expri
me uma certa concepção de direito e que a este título contém uma escala de 
valores fúosóficos e Sociais tidos como princípios reitores de toda a atividade 
coletiva (Traité de Science Politique Tome IV- pãg. 259- Editor Librairie 
Generale du Droit et de la Jurisprudence - 2• Ed.). 

A Carta Magna, como vem sendo insi.stentemente por nós lembrado, es
tabeleceu dois limites materiais ao poder de reforma. 

A vedação dirigida ao legislador impede que ele delibere sobre propo- _ 
sição tendente a abolir a Federação ou a República. Não se.,.exige que a inicia
tiva extinga uma ou outra, basta que ela seja tendente a tal fim. Antes de 
adentrarmos o exame do conteúdo dos vocábulos federação "e república, 
detenhamo-nos no significado da palavra tendente. 

ConstituT hoje p;inCípio assente do ponto de vista doutrinãriO-'---(lue a lei 
fundamental é, mais do que qualquer outro texto normativo, um conjunto de 
princípios que contêm os valores fundamentais acolhidos pela sociedade. Es
tes princípios são, em última anãlise, postulados que encerram idéias~ força ti
das como marco inicial de todo o sistema ele poder. Abolir um princípio, neste 
contexto, seria pura e simplesmente revogar o postulado. Tender a aboli-lo é 
introduzir um preceito novo que com ele é contraditório, incompatível, anta
gónico ou inconciliável, de sorte que do conflito entre eles resulta um enfra
quecimento da idéia inicial. 

Foi sábio o constituinte ao utilizar a expressão analisada para melhor res
guardar os valores fundamen~ais da organização nacio-nal. Quis precaver-se 
contra a malícia de uns e a ingenuidade de outros. Conhecedor_ da, desídia 
humana, percebeu que raros são aqueles que, dotados de poder, não são ten
tados a dele abusar. 

Como observou com propriedade K. Lowenstein .. El poder encierra em 
si mismo la semilla de su propria degeneración. Esto quiere decir que cuando 
no está limitado, el poder se transforma em tiranía) en arbitrário despotis
mo"- (Teoria de la Constituicion~- pâg. 28- Ediciones Ariel). Nào pode
ria pois haver melhor fórmula para resguardar os princípios que a seguir ire
mos analisar do que estabelecer uma expressa vedaçã_o ao poder constituinte 
derivado de deliberar sobre proposição que contenha, explícita ou implicita
mente, preceito contrãriõ, incompatível, antagónico oti inconciliável com os 
valores fundamentais consag-rados no artigo vestibular da Carta. Para efeito 
de nosso estudo importa, pois, saber se o reconhecimento de legitimidade 
dos titulares de mandatos eletivos federais) para prorrogar mandatos eletivos 
municipais, é ou não compatível com a idéia de República Federativa/ É con
dizente com os valores fundamentais da carta política que certos eleitos se 
transformem, por vontade própria, em titulares do direito de reconduzir ou
tros eleitos, uma vez finda a legislatura, aos cargos ocupados? Esta a questão 
de direito a ser dirimida! 

A resposta nos será dada ao analisarmos o conteúdo das expressões ''Re
pública" e "Federação" no texto constitucional. 

Para compreendermos o sentido atual da palavra República impõe-se 
um breve retrospecto histórico elUcidativo das origens do Estado moderno e 
do movimento constitucionalista que foi decorrência imediata. 

Todos os sistemas de governo sempre se preocuparam em explicar elegi
timar a titularidade do poder político. Quan-do a monarquia absoluta de di
reito divino passou a ser assediada nas suas bases ideológicas pelas correntes 
filosóficas renascentistas, procurou-se identificar a pessoa do monarca como 
sendo a de alguém que governava por consenso e vontade implícita do povo. 
A força do helenismo que ressurgia não permitiu tal acomodação. 
Reivindicava-se para o homem uma vida livre, identificada com a razão e a 
natureza. Estava lançada a seinente da liberdade e de todo o movimento inte
lectual progressista que se seguiu. 

O advento do regime republicano entre nós não representou apenas a 
conquista popular do cargo de Chefe de Estado ou de algum órgão político 
como foi o caso em certos países europeus. Aqui, a revolução republicana re
presentou a entrega ao povo do direito de se governar livremente através de 
representantes eleitos. A soberania, a "suma potestas", foi integralmente 
transferida aos brasileiros, -independentemente de quaisquer atributos pes
soais. 

Os mais autorizados comentadores da l • Carta Republicana enfatizaram 
reiteradamente o aspecto que ora ressaltamos. Analisando a expressão "Para 
organizar um regime livre e democrático'~ contida no preâmbulo da lei funda
mental, Barbalho assim se pronuncia: 

.. Estas palavras consagram a aspiração republicana de um go
verno com instituições capazes de assegurar a liberdade em todas as 
suas manifestações, de garantir-lhe o exercício de expansões, de pro
teger o direito de cada cidadão e manter_ o bem-estar geral; reg(
men democrático no qual o povo é a fonte de toda a autoridade, a ori
gem de todos os poderes, exercidos por delegados, com funções li
mitadas e temporárias segundo as normas estabelecidas na Consti
tuição e nas leis." (ob. cit. pág. 4). 

Mais adiante, comentando o artigo 19 diz: 

"E o regime em que o Governo é exercido por mandatários, por 
representantes escolhidos pelo povo agindo pelo povo soberano e em 
nome dele. O princípio representativo segundo o qual os poderes públi
cos são exercidos por via de delegação. 

uÊ por isso, - é porque se constitui assim o governo por von
tade do povo (soberania nacional) para o bem da comunhão, para 
seu cómodo, para o gozo pacífico e seguro dos direitos de cada um e 
para garantia de todos que a delegação neste intuito estabelecida: 19 
não pode ser perpétua; 29 deve ser renovada periodicamente e 39 a 
prazos curtos, 49 distribuída por diferentes órgãos, 59 tendo cada 
uma destas funções definidas e limitadas e 69 sendo responsáveis no 
exercício deias todos os agentes do poder público ... 

O instrumento pelo qual se opera a representação é o voto poli
tico; num regímen republicano é preciso que ele seja generalizado." 
(ob. cit. pág. 8). 

Aurelino Leal, após constatar que .. a república federativa tem entre nós 
a forma representativa" qualificou-a de "um governo em que o poder do 
povo é exercido por meio de representantes, sujeitos a restrições constitucio
nais." (Teoria e Prãtica da Constituição Federal Brasileira pág. 20). 

Castro Nunes (em "As Constituições Estaduais do Brasil) afirma que a 
uforma republicana pressupõe a eletividade, a temporariedade das funções e 
a responsabilidade dos agentes do poder público." (pág. 29 - Tomo 1). 

Paulo de Lacerda, discorrendo sobre a forma republicana-represe'ntativa 
de governo, caracteriza-a como aquela em que o "povo escolhe as pessoas 
que em seu nome fixam as normas fundamentais, a Constituição, e as gerais, 
as leis ordinárias, de governo da nação, que ditam as regras necessárias para o 
cu'mprimento dessas normas, que deliberam e atuam no sentido da exe
cução". Quanto ao exercício do mandato político admite a forma singular 
(mandato executivo) e o legislativo que é sempre exercido coletivamente. Am~ 
bos foram e são "absolutamente insusceptíveis de prorrogação. Uma vez 
transcorrido o dia derradeiro do prazo, extingue-se irremediavelmente." Fi
nalmente acrescenta que a forma republicana aperfeiçoou o regime represen
tativo porque "a massa dps eleitores obra conscientemente no exercício da so
berania nacional." (Princípios de Direito Constitucional Brasileiro vol. I
pág. 31 e seguintes). 

Detivemo-nos até aqui na anãlise não só das origens histórico-políticas 
do regime rypublicano no Brasil mas também e sobretudo na forma que assu
miu desde o Decreto n9 1. de 1899. Este aspecto é importante porque todas as 
constituições que se segu_iram mant __ iveram a mesma form_a de organização 
do poder político. No dizer de Carlos Maximiliano hquando a p.ova Consti-
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tuição mantém, em algum de seus artigos, a mesma linguagem da antig~, 
presume-se que se pretender não mudar a lei neste particular." (Hermenêutt
ca e Aplicação do Direito pâg. 367 - Ed. Freitas Bastos - 1941 - 2• 
edição). 

Apenas para corroborar o entendimento até aqui exposto e demonstrar 
que a doutrina _mais moderna em nada se afastou do entendimento dado ao 
princípio pelos primeiros exegetas, examinaremos algumas das opiniões de 
juristas consagrados. 

Para Araújo Castro, a palavra república nem sempre foi considerada 
como equivalente à democracia; uhoje porém é empregada para significar um 
regime essencialmente democrático ... em que todos_ os poderes procedam di
reta ou indiretamente do povo." (A Nova Con_stituição Brasileira - 2• 
Edição 1936 - pâg. 46 Ed. Freitas Bastos). 

Eduardo Espínola, comentando a Carta de 1946, afirma que o artigo 1~ 
consagra .. -como forma de governo - a república; como regime - a demo
cracia representativa; como forma de Estado - a federação." Louvando-se 
em Kelsen, diz que a forma republicana, quando aliada a um regime demo
crático representativo, como é o nosso caso, atribuí o poder estatal ua todo o 
'povo''. (A Nova Constituição do Brasil Direito Político e Constitucional 
Brasileiro- 1946- E.d. Freitas Bastos- pâg. 141). 

Temístocles Brandão Cavalcanti assim se manifesta: 

uDentro da concepção moderna a República é um sistema polí
tico em que todos os poderes do Estado são constituídos por 
eleição" (Constituição Federal comentada por Temístocles Brandão 
Cavalcanti -2• Edição -1951 vol.l pág. 43- Ed.José Konfino). 

Ivair Nogueira Itajiba, em .. 0 Pensamento Político Universal e a Consti~ 
tuição Brasileira", sustenta que Ha formã. republicana de nossos dias 
caracteriza-se pela divisão dos Poderes em três, pela temporariedade do Exe
cutivo e do Legislativo, pela responsabilidade dos governantes e pelas liberda
des públicas. O Legislativo e o Executivo derivam de eleição popular. A periodi
cidade traz dupla vantagem: permite a renovação nos quadros de represen
tantes e evita a vitaliciedade do Presidente como sucede na Monarquia e a 
do Parlamento como se dá no sistema aristocrãtico ... Estes fatos mostram 
por si que a República é o governo das coletividades". (Vol. I pág. 50). 

Dalmo de Abreu Dallari ao explicar o surgimento das modernas repúbli
cas salienta que elas emergiram da .. exigência de participação do povo no go~ 
vemo. A República era expressão democrática de governo, era a limitação do 
poder dos governantes e era a atribuição de responsabilidade política ... 
sobretudo a possibilidade de .substituir os gOvernantes periodicamente." (E
lementos de Teoria Geral do Estado Ed. Saraiva 1972 pág. 199). 

Pinto Ferreira aceita basicamente a formulaÇãO de Jellinek para quem a 
república democrãtica urepousa sobre a posição de comunidade do povo 
como supremo órgão público". (Princípios Gerais do Direito Constitucional 
Moderno vol. I pág. 181 Ed. Revista dos Tribunais). 

Da elucidativa obra de José Duarte "A Constituição Brasileira de 1946 
- Exegese dos textos à luz dos Trabalhos da Assembléia Constituinte" recu· 
peramos o seguinte trecho: 

"É ponto pacífico em doutrina que a República é uma forma de 
representantes do povo pelo povo eleitor". (Vol. I pág. 206). 

O Professor Afonso Arinos de Mello Franco em recente obra onde dis
corre sobre o Direito constitucional brasileiro afirma peremptoriamente .. A 
República se baseia na temporariedade dos mandatos políticos". (Direito 
Constitucional: Teoria da Constituição e as Constituições do Brasil - Ed. 
Forense 1976- pág. 131). 

Sampaio Daria, comentando a Constituição de 1946 identifica a Re
pública como a .. forma de governo em que os órgãos legislativos e executivos 
são eleitos pelo povo, para períodos determinados" e adverte que quando ··os 
governantes se fazem tais por astúcia ou pela força" cai-se no regime olígár
quico que é ··o governo de alguns ... por auto-eleição." (Direito Constitucio
nal- Curso e Comentários à Constituição vol. I pág. 165 e vol. II pág. 39-
1960 - Max Limonad Editor). 

Alcino Pinto Falcão assim se expressa sobre o tema: 

""Ser representativa entre nós a República está de acordo com a 
nossa pré-história republicana pois jã C!.. artigo 9~ do projeto de 3 de 
fevereiro de 1948 apresentado à Assembléia Farroupilha recitava: 
.. A soberania reside essencialmente no povo, e todo cidadão é 
membro dela. A nação não pode exercer as atribuições da soberania 
imediatamente por si mesma mas por meio de eleições, nos casos e 
pelo modo que a lei determinar". (Novas instituição do Direito 
Político Brasileiro - Ed. Borsoi 1961 -pág. 47). 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite-me um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO)- Eminente Senador Itamar 
Franco, participante como V. Ex• da Comissão Mista que apreciou essas 
emendas prorrogacionistas que pretendem transferir as eleições municipais 
previstas constitucionalmente para 1980, para o ano de 1982, detendo-me de
morada mente sobre~ justificatiVa apreS:êrttada pelo signatários dessas emen
das, me deparei com uma série de argumentos pífios e até absurdos, realmen
te absurdos. Nenhum dos argumentos apresentados pelos Srs. parlamentares 
que defendem a prorrogação pode subsistir, a não ser um deles: o de que o 
Governo érri 1980 perderia as grandes prefeituras deste País, as pequenas pre
feituras deste País, as médias prefeituras deste País. O único argumento que 
pode subsistir verdadeiramente é quanto ao aspecto eleitoral, à inconveniên
cia eleitoral do momento para este Governo e para o seu Partido, porque as 
demais argumentações, as demais justificativas, fealmente, não podem subsis
tir. Uma delas chega ao cúmulo de alegar que, no processo eleitoral, a campa
nha eleitoral é extraordinariamente onerosa e que por isso é inflacionária. Só 
faltou dizer que O -que pretendem é que prefeituras, governos estaduais, em
presas estatais, autarquias federais e Governo Federal se utilizem dos recur
sos públicos para vencer as eleições. Só faltou explicitar isso, quando se argu
mentou que, dado ao fato de serem, segundo os parlamentares prorrogacio
nistas, as eleições extremamente onerosas, são por conseguinte inflacionárias e 
exercem, portanto, pressões inflacionãrias. t:. um absurdo; chega às raias do 
absurdo. E V. Ex• tem inteira razão quando levanta essa bandeira, como tan
tas outras bandeiras extremamente justas que V. Ex• tem levantado nesta 
Casa e no Congresso Nacional. V. Ex• levanta __ essa bandeira em nome das 
Oposições, contra a prorrogação de mandatos; e é bom se diga que não foi 
por falta de alerta de todos os partidos oposicionistas, nesta e na outra Casa 
do Congresso Nacionai, que os prazos se venceram, segundo o estabelecido 
pela legislação eleitoral ainda em vigor. Mas, ainda assim essa legislação pode 
ser alterada, como jã o foi no passado, tantas vezes, para permitir que as 
eleições sC: realizem, conseguindo~se dar posse aos eleitos no dia l ~ de feverei
ro de 1981, como determina o preceito constitucional ainda em vigência. Gos
taria, portanto, de deixar aqui também a minha solidariedade a sua luta e a 
certeza de que o povo compreenderã que as Oposições estão sendo sinceras 
nesta luta; não é como muitã gente está dizendo pela imprensa, que a maioria 
dos parlamentares oposicionistas estão desejando no seu íntimo que os man
datos sejam prorrogados. Isso, absolutamente, não é verdadeiro. E se se qui
ser tirar uma prova, que não se aprovem as emendas prorrogacionistas, para 
se saber se os partidos oposícionistas, na maioria dos municípios brasileiros, 
não terão condições de lançar candidatos às eleições e vencê-las. Muito obri
gado, 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nobre Senador Henri
que ~antillo, eu é que agradeço a intervenção de V. Ex•, que honra o pronun
ciamento que faço nesta tarde. 

V. Ex' o disse, e muito bem: nenhum argumento de ordem juridica foi 
apresentado na defesa da prorrogação dos mandatos. E V. Ex" lembrou que 
não poderiam apresentar, realmente, nenhum argumento de ordem jurídica, 
porque, como nós recordamos à Casa, não só através do parecer do então 
Deputado Milton Campos, um grande mineiro, mas, principalmente, tam
bém por tradição histórica do Supremo Tribunal Federal, que todas as vezes 
em que foi·chamado para dirimir dúvidas no aspecto de prorrogação de man
datos, por unanimidade, Sr. Presidente, sempre julgou inconstitucionaL Foi 
assim no caso de Minas Gerais, no caso de Goiâs e no caso da então Guanap 
bara. 

Mais ainda, Senador Henrique Santillo. Houve uma ocasião, em agosto 
de 1957, em quejã o próprio Executivo, através do seu Procurador-Geral da 
República, na época o Dr. Carlos Medeiros, antigo Ministro da Justiça e ex
Ministro Qo Supremo Tribunal Federal, solicitou ao Supremo Tribunal Fede~ 
ral a inconstitucionalidade da emenda prorrogacionista aprovada pela As-
-sembléia do Estado de V. Ex•. -

Portanto, Senador Henrique-Santillo, nós particularmente não podemos 
acreditar nas eleições de 1982, porque se agora, com esse texto constitucional, 
ainda o GovernO tenta mudar a dois meses das eleições, através do seu parti
do, como é que vamos acreditar que um3: emenda hoje aprovada tenha vigor 
em 1982? 

O Sr_ Henrique Santillo (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Inclusive, os argumentos adu
zidos pelos autores dessas emendas poderão ser aduzidos perfeitamente .em 
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1982. São argumentos que atingem a raia do absurdo e que poderão tranqüi
lamente ser levantados em 1982 para se evitar as eleições diretas dos governa
dores, para evitar mais uma vez as eleições dos prefeitos e até mesmo do Con
gresso Nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Perfeitamente, senador 
Henrique Santillo. O Governo, hoje, não precisa-nem buscar mais argumen
tos, porque argumentos jurídicos não terÚ, para pro_rrogar mandatos munici
pais. Ele, em 1982, olharã para os céus e verificarã- pelas nuvens negras que 
vai chover e não darã as eleições. O seu partido, que é um partido sem vonta
de parlamentar, vai obedecer e, então, mais uma vez, vai modificar a Consti
tuição. 

diz: 

Mas, continuo, Sr. Presidente, dizendo que 
Roberto Magalhães, comentando o artigo }9 da Constituição de 1967 

H Acha-se condensado neste artigo a estrutura política do Esta
do brasileiro. Sua organização política segue os princípios repllb1i
canos, tendo por base o regime da representação popular corporifi
cado no primado democrâtico -segundo Ci qu-ãl todo poder emana do 
povo e em seu nome é exercido ... O meio próprio normal, de se rea
lizar a escolha dos governantes no regime representativo é o voto 
político." (A Constituição federal de 1867 Comentada- Tomo I
pág. 19 - Ed. Konfino 1967) 

para Manoel Gonçalves Ferreira Filho o termo República significa "go
verno eletivo" (Comentários a ConstituiÇão Brasileira com a Emenda Consti
tucional no I de 1969- jo vol. 1972- Ed. Saraiva pãg. 50). 

Heber Americano Silva assim enumera as características da República 
brasileira: 

a) governo eletivo, representativo e temporário; 
b) consulta periódica à universalidade dos cidadãos qualifica

dos consoante a lei; 
c) regime presidencialista; 
d) divisão do Poder estatal em três funções ou poderes harmó

nicos e interdependentes; 
e) garantia das liberdades públicas." 
(Direito Constitucional - I o vol. pág. 173 - 3• edição 1978-

Ed. Jalovi Ltda.) 

Pontes de Miranda, seguramente um dos mais feStejados juristas brasilei
ros, adotando a clasSfica distinção entre poder estatal (povo) e poder consti
tuinte (exercido diretamente ou por delegados para elaborar a carta) diz: 

"O poder estatal decidiu que o Brasil é República, e ao povo foi reservado o 
dar aos seus dirigentes a autoridade política, acrescentando-se que, em nome de
le, é que se exerce qualquer poder" (Comentários à Constituição de 1967 com 
a Emenda Constitucional n9 1, de 1969- Tomo I- Ed. Revista dos Tribu
nais - 2• edição, 2• tiragem - pãg. 485). 

Os estudiosos de outros sistemas constitucionais que, a exemplo doBra
sil, adotaram a República como forma de governo, nos ensinam a mesma 
lição: 

"En la República el supremo poder, politica y juridicamente, esiá en la 
voluntad de un grupo mayor o menor si no es que en la totalidad dei pueblo." 
(~.0. Ramirez Decreto _Constitucionid Mexiçaiio - pâ. 248). 

"La forma de governo representativo y el sistema republicano 
se reconocem por elementos comunes: 1) la soberania dei pueblo ... 
2) la soberania se ejerce por media de representantes ... II el sistema 
republicano tiCne coino princípio virtual la duración limitada en los 
cargos representaHvos de los funcionãrioS de elección popular ... La 
elección de todos los organos es el principio repUblicano" (Rafael 
Bielsa- Decreto Constitucional-: 3• edición- Depalma editor
pãg. 155/156)." 

.. Democracia como forma política significa tambien, segund la 
terminologia actual, República'' (Carl Schmitt Derecto Constitucio
nal pãg. 260). 

"La forma republicana non indica semplicemente, .... la strutu~ 
ra dei nuovo st_a_tJ:! ma richiama implícitamente, la tradizione demo
cratica connessa COil H princípio republicano, caractteristica questa 
che viene accentuata dalla qualificazione- di I'eppublica democrati
ca". (Emilio Crosa - Corso di Diritto -constitucionale ~ Parte II 
pãg. 9/10). 

As grandes campanhas nacionais em prol da devolução ao povo de seus 
direitos fundamentais, tantas vezes usurpados, inclusive o de votar e ser vota
do, sempre invocaram o ideal republicano. 

E aqui ~ou relembrar o manifesto dos mineiros: 

..... desejamos retomar o c~mbate em prol dos princípios, das 
idéias e das aspirações que, embora contidas ou contestadas, have
riam de nos dar a Federação e a República ... não é suprimindo a li
berdade, sufocando o espírito público, cultivando o aulicismo, eli
minando a vida política, anulando o cidadão e impedindo-o de cola
borar nos negócios e nas deliberações do seu governo que se for
mam e engrandecem as nações ... se lutamos contra o fascismo, ao 
lado das Nações Unidas, para que a liberdade e a democracia sejam 
restituídas a todos os povos, certamente não pedimos demais recla
mando para nós mesmos, os direitos e as garantias que as caracteri
za ... conclacamos os mineiros a que se unam acima de ressentimen
tos, interesses e comodidades, sob os ideais vitorioSos a 15 de no
vembro de 1889 e reafirmados solenemente em outubro de 1930, a 
fim de que, pela federação e pela democracia, possam todos os bra
sileiros viver, em liberdade, uma vida digna, respeitados e estimados 
pelos povos irmãos da América e do Mundo." (Manifesto dos Mi
neiros datado de 24-10-43 publicado em Ascenção e Queda de Ge
túlio Vargas - Ed. Record - autor Affonso Henriques). 

Ao analisarmos aquilo que constitui a própria essência do regime, não 
avulta a importância de uma interpretação meramente gramatical do texto. 
Entretanto, e para demonstrar que até neste aspecto o sentido que emana da 
Carta é o mesmo, dedicaremos algumas linhas a este aspecto. A palavra re
pública vem do latim res publica e traduz a idéia de .. coisa pública". Por um 
processo de assimilação do objeto do governo ao titular do exercício, passou
se a denominar republicana a forma de condução dos negócios públicos, 
quando aquele que a exerce_aje em nome de uma coletividade. No caso brasi
leiro, deixou-se patente na redação do artigo vestibular o caráter representati
vo das funções governamentais. Não fora suficientemente explícito o artigo, o 
respectivo pirágrafo primeiro deixou patente em nome de quem o poder é 
exercido: o Povo. Tão clara é a redação que se torna desnecessãrio o recurso a 
elucubrações gramaticais sofisticadas para penetrar no significado do termo. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- V. Ex• me concede um aparte? 

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

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Nobre Senador Itamar Franco, vol
ta V. Ex• à tribuna para tratar, com a seriedade com que V. Ex• sempre trata 
os assuntos nesta Casa, de uma matéria muito séria. E o faz da mesma forma 
e complementa da maneira como o fez pela primeira vez: traz mais subsídios, 
cita outros constitucionalistas de renome, estudiosos çl.as situações políticas 
que se desenvolveram no País. E V. Ex• chega, assim, a tornãr o assunto apai
xonante. Eu me contagiei também desta paixão por este assunto, porque tem 
ele o sentido alto da defesa do princípio republicano; Não se pode compreen
der, Sr. Senador, que façam ouvidos moucos a citações como as que V. Ex' 
tem feito, à maneira corajosa com que temos enfrentado a Maioria, desde a 
Comissão Mista, e que saberemos, da mesma forma, enfrentã-la na reunião 
do Congresso Nacional, quando serã debatido o assunto. Tenho acompanha
do V. Ex• no seu trabalho, na sua dedicação à luta contra a prorrogação dos 
rrlandatos municipais. Pode estar certo V. Ex• de que o ilustre representante 
das Gerais não está sozinho nesta campanha, é a Oposição toda que forma ao 
lado de V. Ex• porque refletimos nós o penSamento da expressiva maioria da 
opinião pública nacional. Temos percorrido, não só o nosso Estado, mas ou
tros Estados e em contato com populares, com homens de empresas, com es
tudantes, quando se fala na prerrogação dos mandatos, é uma voz só: não se 
pode alterar a vontade de povo manifesta nas urnas, manifesta por tempo de
terminado que o princípio repUblicano assim impõe. Portanto, esta luta de V. 
Ex•, que é a nossa luta e que reflete a grande luta do povo brasileiro, podem 
nos tirar agora, não nos oferecerido eleições livres para a renovaç-ão dos man
datos municipais nes~a época, mais virá a época precisa em que, juntamente 
com o povo, nas ruas, nas praças públicas, haveremos de fazer valer esse 
princípío republicano que se nos negam agora, porque a Maioria assim o ten
ta impor e nãó temos dúvida de que a resposta será dada em tempo devido, 
pelo povo, nas urnas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) Muito obrigado, nobre Se
nador Mendes Canale. Tenho a honra de, nesta luta, ver V. Ex• a meu lado, na 
frente de combate. Da nossa passagem pelo Senado, por certo, um dia vamos 
recordar a defesa do princípio republicano, vamos recordar a tarde em que a 
fizemos, no Senado Federal, a Maioria não escutando o que estamos falando, 
fazendo ouvidos- naquela expressão popular- ouvidos de mercador, es
quecendo o próprio juramento que prestaram nesta Casa, de defender a 
Constituição Federal. Nós, Senador Mendes Canale, que tivemos a oportuni
dade de rebuscar os Anais da Câmara dos Deputados e lã encontramos o tra-
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balho do grande mineiro Milton Campos, como também encontramos a in
tervenção do Dr. Carlos Me"dciros, que nasceu na minha cidade, na Cidade de 
Juiz de Fora, vamos nos lembrar um dia de que nossa luta pode ter esbarrada 
nessa vontade da Maioria - co_mp disse Henrique Santillo - de prorrogar 
mandatos sem ~aber por que, apenas pelo desejo de prorrogar mandatos, mas 
que nós, hoje, Senador Mendes Canale, cumprimos o nosso dever. Muito 
obrigado a V. Ex'". 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) -Ouço, com muito pra· 
zer, o nobre Senador Orestes Quércia. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Nobre Senador Itamar Franco, 
o Presidente da República já fez declarações no sentido de que neste ano pre
tende eleições municipais. O Governo, que ·antes queria jogar nas c-ostas dos 
partidos políticos e, principalmente, da Oposição, a responsabilidade da 
prorrogação do mandatos municipais, teve que assumir essa responsabilida
de. Isto significa que, se o Congresso aprovar, no plenário, a prorrogação de 
mandatos municipais, ele vai se diminuir mais um pouco, e tantas são as di
minuições que jã sofreu, ao longo, principalmente, desses dezessete anos. No 
que eu confio, Senador, dado o trabalho de Lideranças como a de V. Ex.~ e de 
tantos outros que aqui ornam esta e a outra Casa do Congresso, é que vai 
chegar uma hora em que o Governo, de casuísrrio em casuísmo, vai perder, 
porque acredito que a subserviência tem ·um limite. Acredito que os Líderes 
do PDS, evidentemente, em determinado ro_omento, lembrar~me-ão de que 
têm uma responsabilidade para o CongresSo Nacional, não somente para 
com o Poder Executivo. E, aí, acredito, e temos dito reiteradas vezes, que, de 
casuísmo em casuísmo, o Governo vai perder, qualquer dia, no Congresso 
Nacional. Esperamos que seja esta a hora p'ara que a luta de homens corno 
V. Ex' seja sucesso, principalmente que a vontade do povo brasileiro seja respei
tada. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, nobre 
Senador Orestes Quércia. V. Ex• é um homem de fé, que representa nesta 
Casa o grande Estado de São Paulo. E melhor exemplo é o de V. Ex•, que 
gostaríamos - repito- que a Maioria desse atenção. V. Ex• chegou a esta 
Casa com o,voto dos moços do seu EstadO."l~ claro que V. Ex•, com a belíssi
ma votação que teve, recebeu de todos os segmentos sociais aquele apoio ne
cessário para chegar ao Senado Federal. Mas chegou, sobretudo, face a men
sagem jovem que V. Ex• levou ao seu Estado. E veja, Senador Orestes Quêr
cia, o nosso desalento, o nosso pessimismo ao assistirmos~ no Senado Fede
ral, nesta Casa de tão gratas tradições, a Maioria defender uma emenda in
constitucional, que tira o direito do povo -de escolher os seus governantes. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- V. Ex•, Senador Itamar Franco, que 
tem sido um dos mais brilhantes paladinos na defesa da realidade das eleições 
municipais, lutando contra a prorrogação dos mandatos, faz esta tarde, com 
o elenco de argumentações das melhores convicções, a defesa dessa posição 
pessoal, do partido de V. Ex•, que é dos próximos partidos da oposição nesta 
Casa e na Câmara Federal, de luta intransigente contra a prorrogação de 
mandatos. Nós todos parlamentares, nós da classe política que lutamos em 
busca do restabelecimento democrático neste País, nesta hora principalmente 
devemos ampliar os nossos esforços, reunrr--todãs as nossas armas na luta em 
favor das eleições municipais para que, co-m essas eleições, possamos dar oxi
gênio à nossa democracia, para que nós possamos, com eleições, consolidar
mos o regime pluripartidârio, o sistema pluripartidário, principalmente nesta 
hora em que grupos da direita retornam, com maior audãcia, buscando o ani
quilamento da democracia novamente, o retorno da ditadura. E se nós, parla
mentares, nesta hora fraquejarmos e permitirmos a prorrogação dos manda
tos, estaremos oferecendo um grande argumento a esses homens que consti
tuem esse movimento da direita e que estão aí praticando os atentados, que 
estão aí lançando bombas, atemorizando o povo, nós estaremos dando mu
nição a esse movimento da direita. Esta ê a hora em que nós da classe política 
temos à grande responsabilidade de lutar em favor de eleições, para buscar
mos a democracia que desCjamos e queremos Deste País. ~por tudo isto que 
nós queremos expressar a nossa admiração por- esta luta altiva de V. Ex• 
contra a prorrogação dos mandatos de prefeitos, de vice-prefeitos e de verea
dores. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Evelásio Vieira, 
prezado Vice-Líder do Partido Popular, o partido de V. Ex•, como o nosso, 
defende o que diz V. Ex•, o oxígênio pata a nossa democracia. 

Mas veja, nobre Senador Evelásio Vieira, o que é interessante: somos nós 
da Oposição que, neste momento, estamos acreditando na abertura prec-oni
zada por Sua Excelência o Senhor presidente da República. E tanto estamos 
acreditando nessa abertura, que queremos eleições. E o partido do Governo. 
nesta Casa, que tanto fala em abertura, tanto fala em princípio democrático, 
não quer eleíções. Então, veja V. Ex• o aspecto contraditório: neste instante, 
a Bancada da Oposição defende a abertura do Governo e o Partido que dá 
sustentação ao Governo nesta Casa nega o princípio fundamental de que 
todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)-Ouço V. Ex•com muilo 
prazer. Logo em seguida ouvirei o aparte do nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Itamar Franco, fiZ parte, 
como V. Ex'1 da Comissão designada para analisar o problema da prorro
gação de mandatos dos prefeitos. Não hã dúvida, nobre Senador, de que 
V. Ex' tem o direito de analisar o problema e emitir o se próprio ponto de 
vista, inclusive, de recorrer contra a decisão da Comissão ou mesmo o do Pie~ 
nârio, de acordo com o arbítrio e o _entendimento de V. Ex•. Mas, segundo o 
meu entender, não há em todo o texto da Constituição nenhuma limitação a 
apresentação, análise e aprovação de emendas constitucionais, a não ser se esta 
emenda atender contra a República e a Federação. Fora disso não há, nenhu
ma limitação, nenhuma distinção, nenhum assunto eximível à análise do 
Congresso Nacional. Não houve, não surgiu na Comissão, onde V. Ex' teve 
o direito de falar, como todos os outros _ITlembros, não houve ali nenhum ar
gumento que merecesse maior consider'açàO, quanto a esse aspecto funda
mental. 

É claro que a Constituição atual prevê a realização de eleições ainda este 
ano. Nesse caso, porém, entendo, nobre Senador, que a matéria é pura e ex
clusivamente política, cabendo ao Congresso modificar ou não a Consti
tuição, no que tange a essa problemática. Não haverâ nisso, nem ato de força 
e nem ato de arbítrio. 

Ora, a Proposta Anísio de Souza, com a redação da Emenda n9 3, foi a
provada pela maioria na Comissão Mista. 

Agora, o que estranhei- e V. Ex', certamente, há de convir que essa es
tranheza ê razoável-, é que a Oposição tenha participado da Comissão, te
nha nela se integrado, tenha exaustivamente debatido o seu assunto, tenha, a
través da sua presidência, que também era da Oposição, submetido à análise 
de todos, os argumentos ali apresentados. O que estranhei é que depois de 
todo esse processo de análise, de acompanhamento, de debate, só, na última 
hora, o Presidente tenha se eximido de cumprir as suas obrigações na Comis
são, exonerando-se da sUa Presidência, nisso, infelizmente, sendo, incom
preensivelmente, acompanhado por toda Oposição. 

Se V. Ex'", se o Presidente tivesse se escusado, desde o início, de analisar a 
matéria sob a alegativa formal, de algum argumento sério e convincente refe
rente a matéria seria inconstitucionalidade da matéria ainda seria aceitável. 
Mas, permita-me V. Ex' que eu reafirme: no meu entender a Oposição não 
mostrou um mínimo de coerência necessária à análise de matéria tão impor
tante. A Oposição discutiu, analisou e acompanhou em todas as fases o deba
te da matéria, apenas não aceitou a decisão da maioria e, isso, não ajuda nem 
o processo de abertura, nem a valorização do Congresso Nacional e nem 
mesmo a valorização dos princípios democráticas que V. Ex• tanto defende. 
Muito obrigado a V. Ex'~-. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Veja, Senador José Lins, 
como, evidentemente, uma grande distância separa nós outros de V. Ex~ V. 
Ex• fata do nosso poder de emendar a Constituição. Vamos admitir esse po
der de emendar a Constituição em matéria que visasse à prorrogação de man
datos. Vou dar um exemplo a V. Ex•, um exemplo prático: nós, em 1982- se 
é que vamos ter eleições, vamos imaginar que teremos eleições em 1982- va
mos ter a renovação de um terço do Senado e a renovação total dos membros 
da Câmara dos Deputados. Imagina, então, se nós outros, Deputados e Sena
dores, entendêssemos de, nesse instante, modificar a Constituição para pror
rogar os nossos mandatos. Veja, V. Ex• que tamanho absurdo se permitir 
emendas constitucionais para prorrogar mandatos! 

Dirá V. Ex': Não, neste instante estamos prorrogando mandatos munici
pais. Partindo desta tese, deste absurdo, realmente não há o que discutir, res
ta apenas respeitar o posicionamento de V. Ex• democraticamente. 

V. Ex• falou muito bem, quando disse que esta é uma matéria política. 
Correto, porque o aspecto jurídico da matéria V. Ex• não discutiu. Com mui
to cavalheirismo pela amizade e respeito que temos ao Senador Moacyr 
Dalla, dissemos que o seu parecer não correspondeu àquela expectativa jurí-
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dica que todos nós esperávamos. Nós assim entendemos. Ao Senador Moa
cyr Dalla foi dada uma missão ingrata. S. Ex• é uni democrata, S. Ex• é um 
homem que chegou a esta Casa por eleição di reta, é um batalhador, de anos e 
anos, no Estado do Espírito Santo, Estado em que tive oportunidade de tra
balhar; então, conheço o Senador Moacyr Dalla, e sei que esta é uma missão 
ingrata. 

Esta é matéria de ordem política, mais não ê só de ordem política. Se ela 
for aprovada, Senador José Uns, ela se torna uma matéria de vergonha na
cional, de vergqnha para o Congresso Nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sei que sou muito antipâüco, ad
vertindo V. Ex' sobre o tempo, uma vez que nos dâ tanto prazer com seus dis
cursos. Lamento ter que fazer esta advertência e sei que V. Ex' sempre cola
bora com a Mesa nessas ocasiões. 

O SR. ITAMAR FRAN('O (PMDB- MG)- Sr. Presidente, eu não te
nho realmente, sorte com V. Ex'. Cabe-me, portanto, respeitar seu pedido e 
encerrar meu pronunciamento, o que vou fazer neste instante, pedindo, ape
nas, mais 2 ou 3 minutOs para terminar o meu discurso. 

Respondendo, ao fiiiJrl., o aparte do Senador José Uns, Sr. Presidente, 
quando ele se refere à retii-ada da Oposição da Comissão Mista, eu aconselha
ria o nobre Senador que relesse o juramento que S. Ex' prestou, para ver que 
nós, da Oposição, não poderíamos estar, naquele instante, votando o mérito 
de uma proposta que tende a abolir a Federação e a República. 

Sr. Presidente, continuo, encerrando o meu pronunciamento: 
Negar ao eleitor o direito de escolher seus representantes, pretender 

substituir o cidadão por um órgão, ele mesmo eleito, para fins de alongar 
mandatos políticos é, neste contexto político-cónstitucional, fundamental
mente contrário ao regime. Qualquer proposição neste sentido tende a aboli
lo porque atinge aquilo que há de essencial: o vínculo de representação exis
tente entre governantes e governados. O princípio que se viria a admitir ~eria 
o de que os governantes podem se perpetrar no poder através do mecanismo 
da recíproca prorrogação dos respectivos mandatos, bastando para isto que 
julguem incoveniente realizar eleições. 

Neste passo, convém salientar não ser esta a WriiCa decorrência do regime 
republicano no plano dos direitos políticos do indivíduo. Além de poder esco
lher seus governantes tem ele o direito também de ser candidato a cargo eleti
vo (art. 150). Isto significa que o cidadão não pode ser tolhido da faculdade 
de pleitear a participação na administração dos negócios públicos em tal regi
me político. Eliminar o processo eleitoral por força de manobra prorrogacio
nista equivale a subtrair a um número indiscriminado de pessoas a possibili
dade de participar dos órgãos governamentais. A díreção da coisa pública es
caparia totalmente ao poder do povo e pois fica'ria restrita aos próprios titula
res do poder. 

Vê-se desde logo que a própria idéia de manutenção dos eleitos nos res
pectivos cargos, para além do prazo para o qual foram designados, constitui 
mais do que uma usurpação, é uma traição à boa fé do eleitorado. Jamais se 
poderia pensar ou admitir que alguém que faz canlpanha junto ao povo para 
captar sua confiança e adesão fosse capaz de, uma vez investido, elaborar fór
mulas afim de transformar o regime numa poliarquia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: existem certos princípios fundamentais 
que norteiam todo o relacionamento humano na sociedade contemporânea e 
que não podem ser objeto de transigência sob pena de voltarmos a um estágio 
primitivo e opressivo de organização social. Foram necessãrios muitos sécu
los e uma evolução técnica acentuada para que pudéssemos alcançar um está
gio de civilização onde o ser humano- todo o ser humano- é tido como li
vre e igual aos seus semelhantes, não devendo por isto estar submetido a ne
nhuma forma de dominação, poder ou ~,.,:,ação que não seja aquela fruto de 
um amplo consenso social. Infirmar este princípio cardeal da convivência hu
mana seria volver séculos de história. 

Vemos então que o partido que prega a manutenção de governantes nos 
respectivos cargos por outro meio que não seja a eleição popular inverte con
tra a ordem instituída naquilo que tem de fundamental e torna-se por conse
guinte um agente subversivo e perniciOso às instituições sujeitando-se às pe
nalidades de lei. 

As investidas prorrogacionistas tornaffi-se tanto mais graves e perigosas 
em sistemas como o nossO que admitem eleições indiretas. 

Se viermos a inserir no texto constítitciõ-ri3.l preceito segundo o qual os 
eleitos podem periodicamente reconduzir aos respectivos cargos outros elei
tos através do alongamento dos mandatos ter-se-ia o caminho aberto para a 
implantação de um regime oligárquico e despótico, porque o povo poderá 
nunca mais ser ouvido, bastando para isto que os próprios governantes jul
guem a consulta inconveniente. 

Submetemo-nos todos ao império da lei, porque ela expressa a vontade 
do povo. A lei a que nos referimos aqui é a norma geral e abstrata votada por 
representantes populares, com a finalidade de condicionar a conduta de uns e 
outros aos _ditames dos interesses coletivos. Fosse admissível a sujeição do ho
mem a outro homem apenas em virtude de sua condição penal, estaríamos 
num regime puramente ditatorial, despótico, arbitrário, onde o ser humano 
poderia a qualquer momento ser reduzido à condição de coisa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tendo visto frustrados todos os esforços 
no sentido de demonstrar à douta maioria a impossibilidade jurídica de pro
mover a prorrogação de mandatos eletivos via emenda constitucional, e não 
podendo permanecer irierte ante a iminente ameaça de ser levada a delibe
ração plenária matéria cujo ·conteúdo os congressistas estão vedados de apre-
ciar, o Sr. Senador Mendes Canale, o Sr. Deputado Carlos Cotta e eu, vamos 
recorrer à mais alta Corte do País a fim de que esta, dando cumprimento à 
sua tradição histórica, impeça que se venha a cometer ato atentatório dos 
próprios fundamentos da organização sócio-política do Brasil. 

Sr. Presidente, esperamos que o Supremo Tribunal Federal mantenha a 
sua tradição. Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR.. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Como Líder, tem a palavra o 
nobre Senador Roberto Saturnino~ 

O SR. PRESIDENTE (PMDB- RJ. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Estávamos esperando que ocorresse o que ocorreu e eStá estampado nas 
primeiras páginas dos jornais de hoje. Estãvamos esperando, Sr. Presidente, 
que ocorresse um atentado à comunidade judâica neste País. E ocorreu, ocor
reu com o requinte de terem escolhido para alvo deste atentado, para alvo 
desta tentativa de intimidação, justamente uma creche. E hão de convir, hão 
de concordar comigo os Srs. Senadores de que nada é capaz de atingir tanto 
ao cidadão comum, como quanto a ameaça às suas crianças, aos seus filhos. 

Sr. Presidente, esperávamos- como disse- porque a história do mun
do contemporâneo nos ensina que, freqüentemente, quase sempre esse com~ 
portamento antiesquerdista, radical e fanático estâ ligado, também, ao antise~ 
mitismo com exemplos de feitos abomináveis sob todos os pontos de vista. 

Já no documento que ficou famoso pelos debates que se travaram nesta 
Casa, documento este produzido pela Divisão de Segurança e Informação do 
Ministério das Minas e Energia, sob a pretensa trama internacional contra o 
Acordo Nuclear, se mencionava a comunidade judáica. 

Sr. Presidente, hoje estou convencido de que as razões que levaram o 
Governo a não permitir a convocação do Coronel Aragão para depor na CP I, 
desmoralizando a sua própria Bancada no Senado Federal, são as mesmas 
que levaram o Governo a forçai' a aprovação do Estatuto dos Estrangeiros. 
sem nenhuma modificação e são as mesmas que impedem o Governo de, efe
tivamente, apurar- e apurar com empenho- os fatos ligados aos atentados 
ocorridos ultimamente, agora com mais freqUência~ Com uma freqUência 
cada vez maior - desmoralizando a si mesmo, desmoralizando o próprio 
Governo. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) - Gostaria, nobre Senador, de 
aproveitar este comunicado de V. Ex', em nome da Liderança, para levantar 
dois rápidos aspectos: o primeiro, com relação a uma cerimônia ocorrida on
tem à noite. em São Paulo, onde estiveram presentes, além deste Senador, os 
Senadores Franco Montoro, Teotônio Vilela e Marcos Freire. Foi uma ceri
mônia promovida por diversas entidades, inclusive a Associação Brasileira de 
Imprensa, a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e muitas outras entida
des, na PUC, no TUCA, o Teatro da PUC. Cerca de 10 mil pess_oas acorre
ram a essa concentração, que foi uma maneira da comunidade paulistana e 
paulista protestar contra ocorrências como essa a que V. Ex• se refere. E real
mente fõi uma manifestação vigorosa, excepcional, em nome da opiniãe 
pública de São Paulo contra estes atentados que estão ocorrendo também no 
meu Esta_do e, talvez, principalmente no meu Estado. Estava lá presente o 
Professor Da_lmo Datare, que recentemente foi vítima pessoal de atentados 
terroristas. Primeiro, para assinalar esta reunião de ontem; segundo para 
lembrar que nos regimes fortes - e a história demonstra isto - ocorrem 
atentados como estes ditos de direito e em geral eles têm resguardado em se
tores do próprio Governo. Evidentemente que nós não queremos fazer acu
sação desse jaez, mas em razão de nós estarmos vivendo ainda sob o comando 
de um governo autoritário, a responsabilidade deste Governo na apuração 
dos fatos aumenta muito mais ... 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Tem razão V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Então é isto que queria, com a 
permissão de V. Ex" salientar: o' Governo tem uma res-ponsabilidade redobra
da no sentido de esclarecer estes fatos e investigar realmente com eficiênCia 
estes fatos. E ainda mais levando em conta este aspecto a que V. Ex• se refe
riu, com relação a este documento do Ministério das Minas e Energia que, va
mos dizer, ficou inexplicado na CPI daqui do Senado. Era esse o aspecto que 
queria levantar, e agradeço a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Agradeço o aparte 
de V. Ex•, Senador Quércia. 

Efetivamente, a manifestação de ontem, em _São Paulo, como aquela que 
se verificou rio Rio de Janeiro, através de um ato público no centro da cidade, 
não refletem senão o sentimento de repúdío visceral da sociedade brasileira 
em relação a esta onda de atentados. E, como V. Ex• muito bem sublinhou, 
cresce a responsabilidade do Governo pelo fato de termos ainda, lamentavel
mente, neSte País, um governo cheio dos resquícios de autoritarismo herdado 
da situação obscura por que passamos há tão bem pouco tempo. 

Sr. Presidente, os governos estaduais e o governo Federal afirmam que 
estão apurando os fatos. estão procurando desVendar ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Roberto Saturni
no, concede-me um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Já concederei o 
aparte a V. Ex• 

Acho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nós da Oposição temos o di
reito de manifestar a nosSa estranheza e de dizer que se o Governo está ten
tando apurar, o está fazetido de uma forma fróuXa. eu diria, sem o empenho 
·necessáriO. Porque não é possível, não passa pela cabeça de ninguém que, ten
do se originado hã tanto tempo esta onda, tendo havidõ'tantos casos, e eu ci
taria o caso do seqUestro do -BispO- de Nova lguaçu, Dom Adriano Hipólito, 
que ocorreu hã mais de ~rn ano, tendo havido tantos casos e há tanto tempo, 
não é possível que não houvesse aparecido sequer uma pista que levasse o 
Governo a um suspeito ou a um responsável, pelo menos, por um desse"'gran
de número de atentados que têm ocorrido. 

Para nós, Sr. Presidente, pode o Governo estar_ tentando apurar, mas 
pelo menos a seqUência dos fatos, a freqi,lência com que têm ocorrido, a in
tensificação desse processo e o fato de até agora não ter surgido sequer uma 
pista, tudo isso nos dá o direito de afirmar que, se o_Governo eStá tentando 
apurar, não o está fazendo com o necessãrío empenho que a responsabilidade 
pela segurança pública lhe coloca so_bre os ombros. 

Ouço o aparte do nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) -,-Nobre Senador Roberto Saturni
no, o fato que V. Ex• está abordando em seu pronunciamento", hoje, no-Sena
do, mereceu, sem dúvida alguma, a repulsa de toda a Nação brasileira. Fruto 
do ódio cego. de urna crueldade que não se justifica, a deStruição dessa cre
che, em São Paulo, é nitidamente um ato de tCrrorisrno cujas conotações es
tão evidentes. Evidentes quanto à origem, mas absolUtamente-incertas quanto 
à autoria. Pensar-se que o Governo por qualquer maneira, direta ou indireta
mente, possa estar indiferente- não digo conivente com o terrorismo, o que 
seria absurdo - à apuração desses fatos, é uma~irnputação injusta. Evidente 
que o Governo Federal reprova, com veemência, não só este como todos os 
outros atentados porventura ocorridos. Até ato de terrorismo psicológico. 
como numa reunião quase que exclusiva de Urii. determinado grupo ideológi
co a colocação de uma falsa bomba dentro de uma pasta. O Governo repele e 
está interessado nesta apuração e tudo farã no sentido de esclarecer esses fa
tos, porque, como o próprio Presidente da República jã declarou, isso o atin
ge. Atinge o seu esforço sincero, real, da abertura política, atinge a política do 
Governo, que visa ã implantação de um regime de estado de direito democrã
tico neste País. Este empenho notório, ostensivo·,- do Governo não pode ser 
comprometido com uma suspeita dessa natureza. Como pensar que o Gover
no Federal, de qualquer maneira, pode estar fndiferente-a esse ato brutal que 
levou à destruição, com requintes de crueldade! uma creche destinada .. a aga~ 
salhar crianças na Cidade de São_ Paulo? Reprovar o ato eu acho que é indis~ 
pensável, e nós estamos inteiramente de acordo, nós nos "associamos à mani~ 
festação de V. Ex• Apenas deseja_mos deixa~ patente que nãO se pôde, direta 
nem indiretamente, querer vincular o Governo a um acontecimento dessa na~ 
tureza. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador, eu 
agradeço o aparte de V. Ex" e vou concordar com V. Ex", no sentido de que o 
Governo não pode estar índíferente a esses fatos. E não pode estar, por duas 
razões óbvias: primeiro, porque nós acreditamos que o Governo tenha esse 
sentimento moral, que é o de toda Nação brasileira, que é de repúdio a ates 

desta natureza. Nós acreditamos, e estamos, aqui, afirmando que acredita
mos que o Governo, como toda a Nação brasileira, repudia esse tipo de açào. 

Segundo, porque é óbvio que reconhecemos, também, como V. Ex• dis~ 
se, que esses atas estão atingindo o próprio Governo. Por conseguinte, não 
estamos aqui afirmando que haja indífe"rença. O que estamos dizendo é que o 
empenho do Governo, no desvendar as origens, a autoria desses atentados, 
não está tendo o empenho que deveria ter. E a Nação brasileira está exigindo 
que o tenha, em nome da tranqUilidade de cada um de nós. 

Citei o caso do Bispo de Nova Iguaçu. Poderia citar o caso de nós Sena
dores. Eu e o Senador Nelson Carneiro fomos vítimas de um atentado, lá na 
quadra do Salgueiro, em fevereiro deste ano. Puseram uma bomba no palan
que no qual nós iamos falar. Estava marcada aquela manifestação para às IS 
horas da tarde. Por sorte nossa, por sorte, nós nos atrasamos, como-é fre
qUente nesses a tos políticos, porque a bomba explodiu exatamente às [ 5 ho
ras. Estivéssemos nós lá, pontuais, estaríamos, muito provavelmente, feridos, 
pelo menos, eu e o Senador Nelson Carneiro. Isto ocorreu em fevereiro. Mas 
isto é apenas um exemplo, Senador. 

O que eu quero dizer ê que a sucessão, a freqUência com que se dão essas 
manifestações está n_os Çtutorizando ~dizer que o empenho do Governo é pe~ 
queno em relação à gravidade dos fatos. Não quero dizer com isto, nobre Se
nador, que o Governo é impotente para descobrir essas causas e revelar a 
autoria·. Porém, quer-o dizer que a sucessão de fatos e a freqUência, acho que 
nos dá, a f!Ó:S da Oposição, autoridade para dizer que o empenho do Governo 
está relativamente fraco em relação, em cotejo, em comparação com a gravi
dade dos acontecimentos, e que a impunidade é a causa des_sa sucessão. E.·cla
ro que a impunidade encoraja os autore,s que, provavelmente, são os mesmos, 
articulados em diferentes cidades_ do_ .País, mas constituem o mesmo grupo, 
mas a impunidade os encoraja, cada vez mais_, a cometerel!l atentados perigo~ 
sos, mais contundentes, mais chocantes, como chegou a .meu ver, ao cúmulo 
agora com esta intimidação ocorrida sobre crianças, numa creche da comuni
dade judaica de uma cidade de São Paulo, 

O Sr. J afb-as Passarinho (PDS - PA) - Permite-me um aparte, nobre 
Senador? (Assentimento_ do orador.) Estou chegando de São Paulo, onde pas
sei praticamente apenas a noite de ontem num programa de televisão e viajei 
pela manhã para cá. Não c-onheço ó fato.- EstOU ouvindo agora, revelado por 
V. Ex• exatamente neste ponto, e no caso apenas rteste ponto, estou pedindo a 
V. Ex' que aceite a solidariedade da Bancada da Maioria. Nenhum de nós a
ceitaria, sem uma profunda indignação e uma condenação a mais formal 
possível, um atentado dessa natureza. Especialmente porque este País não se 
conpadece com um clima de racismo. Nós não poderíamos ver surgir, entre 
nós, um reinício de idéias nazistas, que é uma mancha que a civilização huma
na jamais lavará. De sorte que, quando V. Ex• comunica à Casa o fato, rece
be, da Bancada da Maioria, no Senado, a solidariedade na repulsa por ele. 
Quando V. Ex' estende, entretanto, opiniões a respeito da ação governamen
tal insuficiente, é um assunto que oportunamente o seu colega nesta Casa, 
com a responsabilidade de responder pelo Governo, tratará dele de maneira 
a caracterizar uma discrepância com o ponto de vista de V. Ex•. Mas, no mo
mento. em relação a essa ação terrorista, qualquer que ela seja. encontra, de 
nossa parte, o mais formai repúdio. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Agradeço a mani
festação de V. Ex•. com a qual confirma uma expectativa que tínhamos. Acho 
que esta so[idariedade conforta mais do que a nós a própria Nação brasileira 
e esperamos ter, nobre Se.nador Jarbas Passarinho, dentro em breve, não ape
nas manifestações outras de V. Ex~ nesse sentido) mas a revelação de alguma 
pista que seja, de algum indício, de alguma suspeição por parte das autorída:
des públicas neste País, com relação a qualquer um, pelo menos a um desses 
atentados que, como eu disse, tão freqUentemente têm ocorrido neste País. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Pois não, Senador 
Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Roberto Saturnino, ouvi, 
com certo enlevo, a manifestação do Líder da Bancada do PDS contrária ao 
ignOminioSo atentado de_ que foi ví_tima o Jardim de Infância da Colônia Is
raelita de São Paulo. Todos nós- quero crer- repudiamos esse gênero de 
violência. Mas, houve uma época, Sr~ Senador Roberto Saturnino, houve 
uma época em que três Senadores desta Casa sofreram também a ação de 
uma bomba, não pof terroristas, mas por órgãos de segurança do Governo, 
do Ministério das Minas e Energia, cuja autoria variou de um General até 
dois Coronéis, e hão tivemos de parte da Bancada do Governo a solidarieda
de de que necessitamOs. 
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Não apoiado! 

O Sr. José I.ins (PDS - CE) - Não apoiado! 

O Sr. Oirc-eu Cardoso (ES)- Queríarrios apur"ãf a: -responsabilidade da
quele que disse que estávamos a serviço dos israelitas, dos soviético_s e dos a
mericanos. Mas não tivemos essa'opo·rtunidade. E, agora, para apurar essa 
responsabilidade. vamos ingressar, como jã está assentado~-no Tribunal de 
Justiça de Brasília, a fim de trazer à barra do tribunal ~queles que nos atri
buíram atitudes que não tínhamos. Portanto, estou sõlidário com V. Ex•, 
quando repudia esse atentado. De fato, nenhum Senador, nem a Nação, nem 
o Senhor Presidente da República, e ninguém pode aprovar. Lamento, po
rém. que não tenhamos tido a solidariedade na hora em que tanto necessitá
vamos. E vamos buscar agora, com a nossa açào, a prova de que esses respon
sáveis terão que levar perante o Tribunal, porque falaram que nós, V. Ex•, 
nobre Senador Roberto Saturníno e eu. estãvamos a serviço do governo de Is
rael. do governo da Rússia e do governo dos Estados Unidos. 

se todo presente, apenas dois ou três que ainda andam, Sr. Presidente, pela 
Europa, França e Bahia. Por trinta e sete vezes eu me levantei condenando es
ses empréstimos como inflacionários- hoje até como impatrióticos - que o 
Sr. Ministro Delfim Netto deseja impingir à consciência jurídica e cívica deste 
Senado, aumentando o garrote da inflação. 

Sr. Presidente, na última vez, eu tinha lido uma sextilha num debate em 
capina Grande, no alpendre do nobre Senador Cunha Lima, no seu castelo à 
beira do lago de Campina Grande, e hoje recebi a resposta daquela sextilha, 
vinda da Superquadra Sul309, de um autor que não conheço. E li o seguinte, 
Sr. Presidente: 

··um lanche pelos hotéis 
Já está custando Cem, 
E o aumento da gasolina 
To da semana inda vêm, 
Se Deus não pisar no frei (freio) 
Não vai escapar riínguém." 

O SR. ROBERTO SATliRNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador, o 
sentimento d~ ter recebido ou não solidariedade, em horas difíceis como a- Hoje recebo da Superquadra Sul 309, também, talvez de um autor que 
quela. é do foro íntimo, da percepção, do modo de ser de cada um. _Eu_não reconheça que estamos vivendo uma hora_de gravidade extrema, que diz: 
vou contradizer V. Ex•, vou apenas testemunhar que, de minha parte, senti "O pão que vamos comer, 
solidariedade por parte dos colegas da Bancada do P_DS, naquele ponto. Sem a proteção do senhor, 

Entretanto, eu como~. Ex• não posso deixar de fazer uma ligação entre Seja de trigo ou de milho, 
os fatos. E. como disse ao iniciar esta pequena alocução, não posso deixar de Seja lá do que for, 
vislumbrar uma conexão entre o comportamento do Governo n_ão permitin- Não é oulro senão 
do o comparecimento do Coronel Aragão naquela CPI, com o comportamen- O pão que o diabo amassou." 
to do Governo ao impor intransigentemente o Estatuto dos Estrangeiros, Sr. Presidente, a história do pão ê outra. 
conforme foi imposto. e 0 comportamento do Governo_ ao não conseguir se- Ontem, quando me retirava desta Cas_a após a sessão, encontrei-me com 
quer descobrir uma pisül. ou um indício n_o tocante a essa sucessão de atenta- uma das limpadoras da Casa, essas vitimas da CONFEDERAL, que ga
dos. No meu ponto de vista, no meu entender, no meu particular entender, hã nham, Sr. Presidente,. um salário, enquanto o maior salário da Casa é quaren
uma conexão. ~a~ esperamos que e~ses .fat,os venham a ser esclar~idos. ta vezes mais alto. Ela depunha, num dos escaninhos da minha antesala, um 

Recebc~m; e agrad_ecemos a sohdanedade da Bancada gov~rmsta, ex- embrulhinho. E lhe perguntei - ~·o que é que a Srta. está colocando aí?" 
pressa atravcs do seu LJder e do aparte do nobre Senador Aloysto Chaves~.. ~, 
mas esperamos que esses fatos tenham o cabal. o completq esclarecimento,_ -Senador, o Sr. me ~esculpe,,~tou col?cando o.~eu alm~ço de amanh~ . 
em pra/o que não ode demorar. (Muito bem!) • Ontem ~ tarde. E eu disse: - o que ha dentro? Ela abnu. Era um pao, 

P Sr. Pres1dente. 
COMPARECEM MAIS os SRS. SENADORES: É este pão que com esses empréstimos, ainda lhes estamos tirando. Não 

vão ter direito de comer o pão. O pão já é menor, e o GoVerno anuncia que, 
no dia 18, vai começar a tirar o subsídio do trigo. Então, o pão vai desapare
cer da mesa do pobre. O pão é o alimento do pobre. Aquela limpadora da 
CONFEDERAL que ganha um salário, que limpa a nossa Casa, não vai ter 
aquele almoço do dia seguinte, num pão que ela guardava. 

Gabriel Hermes - Henrique de La Rocque - Alberto Silva - Agenor 
Maria- Dinartc Mariz- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Gilvan Ro
cha- Lourival Baptista- João Calmon- Hugo Ramos- Franco Monto
ro- Valdon Varjão- Vicente Vuolo- Pedro Pedrossian- Saldanha Der
zi - Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vãrgas --Tarso Outra. Sr. Presidente, essa dose inflacionária dos empréstimos não atua direta-

0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expedien- mente sobre os mais favorecidos, sobre os que ganham grandes salários. Es
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação em turno único, do Projeto de ~esolução n'i' 59, de 
1980 (apresentado pela Comissão d~ Economia como concl_us~o de 
seu Parecer n"' 51 l, de 1980), que autoriza_a _e_refeitura Municipal de 
São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, qua
trocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 512, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade. 

A matéria constóu dã. Ordem do Dia da sessão an~erior, tendo a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Por trinta e sete vezeS eu me ergui nesta tribuna condenando os emprésti

maga, esborracha o pequeno o que ganha o salário mínimo, esse salário de 
miséria e de fome. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• Permitiria? Sabe V. 
Ex' como se chama_ no Rio de Janeiro, no vulgo popular, a inflação? Inês de 
Castro, aquela que foi rainha depois de morta. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campanhia.)- V. 
Ex' perdoe, mas em encaminhamento de votação, infelizmente o Regimento 
não permite apartes. 

O SR. DIRCEtJ CARDOSO (ES)- Mas não fui eu quem deu o aparte. 
V. Ex\l é que consentiu, Sr. Presidente. Não dei aparte nenhum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não estou dizendo que V. Ex• te. 
nha dado o aparte ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Quem comanda a sessão é V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - É o que estou fazendo. 

O SR. DIRCEll CARDOSO (ES)- Se trocássemos de posição, nin· 
guém daria um aparte, porque eu não deixaria. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• mesmo começou ... 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES) - S~ou humilde e obscuro senador 
que V. Ex' não quer nas Comissões, não me deu o direito de participar de Co
missão alguma. Tenho o direito do aparte, mas V. Ex' que o permitiu. Agra~ 
deço a interrupção do nobre Senador Roberto Sat_urni_no. De fato é isto: a in~ 
fiação é lnês de Castro, aquela que depois de morta foi rainha. 

Sr. Presidente, li hoje declaração do Sr. Ministro Murilo Macêdo. Diz S. 
Ex' que o combate à inflação tem um só meio- a restrição do crédito públi~ mos aos estados. Muitos Senadores que aqui se encontram, a chamado do 

PDS. andavam em vilegiatura pelo mundo, e nós aqui nos mantínhamos nes- co. 
ta tribuna condenando os empréstimos dos estados. Hoje eu vejo o PDS qua- E o que fazemos todos os dias. 
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Srs. Senadores, são 8 pedidos de crédito que o Senhor Presidente da Re
pública, soberanamente, do alto da sua Magistratura, envia à Casa, com uma 
exposição de motivos de outro, daquele Delfim tào _feliz como os delfins de 
França que su_c~di~m uos reis daquela época, O Sr. Delfim Netto é que enca
minhou, numu exposição bonita, esses pedidos de empréstimos. 

Que pedidos são esses que o nobre assessor da nossa Comissão de Com
bate aos Empréstimos, Varjão, calculou no dia de hoje? 29 bilhões, 518 mi
lhões e 838 mil cruzeiros, em moeda corrente. Há mais na pauta de hoje. Há 
dois empréstimos também, no valor de 103 fl'!ilhões de dó~ares, destinados ao 
Estado de São Paulo- sempre São Paulo_- e ao Estado de Minas Gerais. 
103 milhões de dólares. Convertidos em cruzeiros~ hoje estamos recebendo 
a décima seguflda desvalorização do .cruzeiro-no ano, estamos no oitavo mês 
e com a décima segunda desvalorização- hoje, convertidos em cruzeiros es
ses empréstimos, somados aos empréstimos em moeda nacional, vão a 5 bi
lhões, 780 milhões e 800 e tantos milhares de cruzeiros (Soa a campainha.) 

O meu tempo já terminou, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O tempo de V. Ex• já terminou. 
Toquei a campainha justamente para evitar que V. Ex' diga que fui eu quem 
permitiu o aparte. 

O SR. OIRCF.ll CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, não vou consentir 
mttis aparte. 

A Bancada do PDS, está hoje risonha, satisfeita, porque está toda aí. Só 
alguns ainda estão passeando por Europa, França e Bahia. Quase todos já_ 
chegaram, então firmes aqui, dispostos a aprovar o projeto do Governo. 

Sr. Presidente, chamo a atenção dos-Srs. Senadores: pOdf:m aprovar mais 
este empréstimo. _ 

Todas as autoridade~ dizem que são inflacionários. Só as autoridades do 
PDS é que dizem que não, mas não teconheço autoridades nelas também. 
Infelizmente, Sr. Presidente, as autoridades do PDS, que dizem que isso não é 
inflacionário, nelas não reconheço autoridade para isso. Só a reconheço no 
Ministro Murillo Macêdo, no Sr. Ministro Delfim Netto, que me respondeu 
que é inflaciOnário, no Sr. Prêmio Nobel de Economia, que passou por aqui e 
disse que o aumento dos meios de pagamento é altamente inflaCionãrio e a ú
nica causa da inflação. 

Quando vejo o Senhor Presidente da República dizer que a prioridade do 
seu Governo hoje é o combate à inflação, mas manda para cá oito mensagens 
numa semana ... 

Srs. Membros do Conselho de Sentença- estamos julgando um emprés
timo- V. Ex~. Senador Jarbas Passarinho, que ontem, pela televisão de São 
Paulo, encantou os paulistas e os brasileiros que tiveram a ventura de ouvi-lo 
e vê-!o, V. Ex• que, sei, no fundo da sua consciência_ não é totalmente contra o 
meu ponto de vista, não precisa dizer nada, E: uma confissão que estarrece o 
Senado. Conheço V. Ex• Ninguém pode ser contra. 

Sào as implicações do governo, são as condições- de ser governista que 
nos fazem engolir sapo, rã, perereca e, algumas vezes, jacaré. Todos estão 
tristes agora, porque vão engolir jacaré em tão grande estilo. 

Assim, Sr. Presidente, sOu contra o empréstimo, contra todos os emprés
timos, contra quaisquer empréstimó nesta hora de dificuldade em que o Bra
sil precisa conter a inflação, mas favorável, sempre, depois que passarmos 
esta crise. 

Sr. Presidente, vou repetir uma velha -iffi-ãgeffi-batida e rebatida; t: o en
contro do nosso Delfim com a esfinge na estrada de Tebas, a famosa esfinge 
na estrada de Tebas. A esfinge pergunta-lhe: '"Ou tu me adivinhas ou eu te de
voro". A e..c:;finge é a-inflação. 

Tenho a impressão de que o Sr. Mínistro Delfim, Sarigrando em saúde, 
sangrando cm vitalidade, sangra~dC! em inteligêm::ia,. um.~ fi_gura que todo o 
Brasil admira, por ter feito uín milagre, não vai fa~·er ~segundo! porque Deus 
só nos deu <:;u;Hreito de fazer uma vez 56 este milagre. A segunda vez, a esfinge 
vai devorá-lo. (Muito bem!} -· · · - _c 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a pala
vra, para encaminhar a v~tação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo, para encaminhar a votação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Para encaminhar a 
votação. Não foi revistO ·pelo orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~s: 

Apenas para, também, manifestar a minha preocupação; como parla
mentar, como representante do meu Estado nesta Ca$a, quanto a esses em
préstimos. Confesso a V. Ex~ que é bem possível que os empréstimos internos 
não exerçam pressão -inflacionária. Mas, esses mesmos empréstimos internos 

exercem sobre as finanças municipais e estaduais um transtorno de difícil re
cuperação. 

No ano passado, Sr. Presidente, examinamos, aqui nesta Casa, e aprova
mos 132 projetas de resolução autorizando empréstimos internos e extermos, 
num montante de mais de 29 bilhões de cruzeiros para os empréstimos inter
nos, e quase 110 milhões de dólar!!$ de empréstimos externos. Neste ano, a 
avalancha tem sido maior, porque já autorizamos 47 bilhões de cruzeiros de 
empréstimos externos para os Estados e Mt,micípios, e quase 50 bilhões de 
cruzeiros em empréstimos internos, sem incluir os processos que se encon
tram, obviamente, em tramitação na Casa, que são 36 processos, já, neste mo
mento, com os oito incluídos na Ordem do Dia desta sessão. 

Queria apenas deixar aqui registrado, por dever de consciência, a minha 
preocupação quanto a isso também, porque a impressão que tenho, como lei
go nesta matéria, rri.as que procura ter uma visão um pouco abrangente sobre 
ela, é que essa não é, e jamais será a-solução para os problemas dos Munici
pios e Estados brasileiros, bem como de suas autarquias, de suas empresas de 
economia mista, e de suas empresas públicas. O Governo precisaria, urgente
mente, tratar nesta Casa, através de sua Maioria, a Maioria, que ele tem nesta 
Casa e na Câmara, tratar de uma alteração bastante séria na política tribu
tária que permitisse aos municípios e aos Estados, que estão, toda a Nação 
sabe, em situação difícil do ponto de vista econômico-financeiro, mas que 
não terão esta situação alterada, melhorada com soluções desse tipo. 

Vou aqui deixar um depoimento pessoal, Sr. Presidente. Também me in
cluiria nesse_caso, que jã estou aqui há um ano e meio, pelo fato de estarmos 
aprovando aqui, sem maió-res- diSCussões em plenário, uma avalancha de pro
jetas de resolução autorizando empréstimos aos municípios e aos Estados. 
Que fique bein claro que sabemos perfeitamente, estamos conscientes de que 
a situação dos Municípios brasileiros é de calamidade. 

Esses empréstimos, na maioria das veies, são efetuados para cumprir o 
compforrlisso com despesa di Custeio dos Municípios com folhas de paga
mento de pessoal, e manutenção de alguns serviços públicos. Sabemos disso. 
Mas, que, sem dúvida alguma, está levando a AdmíniSti'ação Pública ri1unici- · 
pai e estadual a, possivelmente~ uma situação ínsolúvel para os próximos 
anos. Os orçamentos estaduais são deficitários e quase todos os Estados, e 
quase iodos os municípios brasileiros que utilizam-se do estratagema de in
cluir na aprovação do orçamento, incluindo na receita prevista para cada 
ano, uma série de operações de crédito, anualmente, na aprovação dos seus 
orçamentos, para tentarem conseguir empréstimOs, externoS ou internoS. 

Estou certo de que a Comissão di! Economia, desta Casa, tem discutido 
com profundidade esse problema. Estou certo disto. Mas, seria bom se um 
membro desta Comissão viesse a plenário, para dar as devidas explicações a 
nós outros que somos leigos nesta matéria que queremOs votar, nO momento. 
(Muito bem!) 

O Sr. Lázoro Barboza (PMDB- GO)- Sr, Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Lázaro Barboza, para encaniinhar a. votação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para encaminhar a vo' 
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente .e- Srs. Senadores: 

Tenho efetivas preocupações com o volume monstruoso de emprés
timos que o Senado constantemente vem autOrizando. E acho que é chegada 
a hora, já tardia, de discutirmos essa questão, sr: Presidente, sob um outro 
ângulo. 

Não é"segredo para ningUém, nesta Casa, q~e os municípfo~(e os Estados 
brasileiros vivem, sem exceção, em sitUação de penúria, corri déficits, e jâ 
lançando mão, por ocasião da preparação da proposta orçainentária do expe
dí~nte apontado pelo eminente Senador Henrique Santillo, de coloc3.rem na 
receita, como previsão, operações de crédito vultosas. 

Isso, todos nós reconhecemOs, Sr. Presidente, é fruto-de uma política tri~ 
butária concentracionista que enfeixa miS'iTiãos da União recursos càda vez 
maiores, enquanto os Municípios e os Estados vivem à míngua. Por que en
tão esta e a outra Casa do CongreSso Nacional não vão se'dehruçar, Sr. Presi
dente, com afinco, juntamente cOm autoridades do Executivo, numa propos-
ta alnph- de revisão da pOlitica tributáría brasileira? 

O País está vivendo momentos dos mais difíceis e dramáticos: A inflação 
já não é -mais galOpante pOrque ela não galopa mais, ela anda a jato, rompe a 
velocidade do som. Faltam recursos para investimentos na agricultura. Este 
País passa a correr o risco de ter, no- próximo ano-, de importar quantidades 
muito maiores de alimentos. porque há um desânimo generalizado na classe 
rural, pela falta de recursos alocados à agricultura. Mas, não faltam recursos 
internos para esses empréstimos que, na realidade, Sr. Presidente, não deve
riam vir como empréstimos, mas deveria o Governo providenciar a reforma 
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tributária, dando aos município!> e aos Estados condições de sobreviverem 
por si mesmos. 

Acho, Sr. Presidente, que esse é-o cerne da questão, que precisa, efetiva
mente, ser debatido. Se o Senado continuar carreando às mancheias esses em
préstimos para os Estados c M_uniçípios, vamos perpetuar uma situação que 
já é extremamente difícil, fazendo-a insuportáveL 

Ainda anteontem, e a imprensa de ontem e de hoje registram, houve em 
Mato Gro:-;so uma enorme manifestação de produtores rurais em frente ao 
Banco do Brasil, protestando contra a alta desenfreada dos insumos agrícolas 
que, do ano passado para cá, já subiram em mais de 100%, e contra a escassez 
de recursos para financiar a produção. O campo está inteiramente descapita
lizado, as exposições -u-gropecuárias que se-realizam normalmente em todo o 
País, neste ano não vérifContando com recursos de qualquer estabelecimento 
bancário. Ainda ontem encerrava-se a Exposição Agro pecuária de Goianésia, 
e sabe o Senado quanto de recursos foram aplicados em Goianésia durante a
quela mostra agropccuária? Zero, zero, zero. Nem um tostão. 

E corno continuarmos aprovando em quantidades cada vez maiores, 
cada vez mais vultosos esses empréstimos que, na verdade, comprometem a 
condiçü.o de sobrevivência, de autonomia dos municípios, porque eles não 
têm como arcar com o retorno desse dinheiro, não há como fazer face a esses 
pagamentos. Basta dizer que se a Previdência--Social viesse a executar -
como de vez em quando ameaça executar- a_s prefeituras pelo atraso do re
colhimento da Previdêncíã SoCial, eu quase que poderia garantir à Casa, Sr. 
Presidente, que não ficaria um só município. neste País, com autonomia. Daí 
por que entendo que, efetivarnentc, deveremos analisar COITl maior profundi
dade esses empréstimo!> e só autorizá-los em casos efetivamente graves, e 
quando o interesse social assim o exigisse (Muito bem!) 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai·se passar à votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que- o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau R 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Apenas estou dizendo a V. Ex• 
que só posso saber isso quando for feita a verificação do resultado e o nome 
de V. Ex• aparecer ou não. Se não aparecer, é claro que não votou. 

O Sr. _Helvídio Nunes (PDS- PI)- Apenas estou me eximindo da res
ponsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não se trata de responsabilidade. 
Gostaria de ·saber, então, qual a solução que V. Ex• daria para o assunto. 

O Sr. Heh·ídio Nunes (PDS - PI)- Se a Mesa está querendo uma so
lução, que recorra aos técnicos em energía eletrônica e não a mim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Se o nome de V. Ex• não aparecer 
no resultado que vai ser fixado ali, a Mesa fará a chamada nominal. Ê a única 
maneira de se verificar; não temos outra. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Aliás, quem está muitO interessado 
neste voto é o Senador Nilo COelho, não sou eu, porque S. Ex• é o V ice~ 
Presidente, é o substituto eventual de V. Ex'" 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Todos nós estamos. 
Vamos concluir o processo de votação. (Pausa.) 

(Conclui-se o processo de votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Lavinas - Almir Pinto - Aloysio Chaves - Benedito -
Canelas - Bernardino Viana - Cunha Lima - Dinarte Mariz - Eunice 
Michiles- Gabriel Hermes- Helvidio Nunes- Humberto Lucena- Jar
bas Passarinho- João Lúcio- Jorge Kalume- José Caixeta- José Guio
mard- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Lourival Baptista- Moacyr Dalla- Nilo Coelho- Passos Pôi'to- Rai~ 

mundo Parente - Roberto Saturnino - Saldanha Derzi - Tarso Outra. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, vou requerer verificação de O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram SIM 28 Srs. Senadores; 
votação. NÃO, 1 Sr. Senador. Não houve, portanto, quorum para votação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• pedindo será feita a verifi
cação~ eu é Que não posso fazê-la antes que V. Ex• a requeira. 

O Sr. Dirceu Cârdoso (ES) - Desculpe, acredito muito na Mesa, mas 
quero ver o número e os nomes afixados no placar. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vian-a)'--- Solicito aos Srs. Senadores que 
ocupem seus lugares para procedermos à verificaçãO -de votação. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores .jã podem votar. 

(Procede-se à votação) 

O Sr; José Lins (PDS- CE) -Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -'Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador José LinS~- ---------

0 SR. JOSÉ LINS (PDS- CE. Pela ordem.)~ Sr. Presidente, eu pedi
ria a V. Ex•, se possível, que concedesse 5 minutos e tocasse a campainha, 
para proceder à verifiCação de votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, nada pode interromper o 
processo de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• tem !'li_Z_ã.o. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Exatamente, Sr. Presidente. Muito obriga
do a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)'- Solicito aos Srs. Senadores que 
ocupem os seus lugares e votem. 

Todos os Srs. Senadores jâ votaram? 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS~ P_l)- Sr. Presidente, receio que não tenha 
sido computado o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• me perdoe, mas o processo 
de votação será nominal. Se V. Ex• votou, aparecerá ati o seu nome. Se ó apa
relho estiver com defeito, rião aparecerá. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS_....,..._PJ)- Sr. Presidente, é que estou em dúvi
da sobre se o meu voto_ foi computado ou não, pois que a luz indicativa da ca-
1eira que me é destinada não estã acendendo, como é normal e do cos_tume. 

Nobre Senador Helvídio Nunes, o nome de V. Ex• consta do painel da 
casa. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Então, peço a V. Ex• que, na quali
dade de Presidente da Mesa, não culpe a mim e sim ao sistema eletrônico da 
Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, V. Ex• já anun
ciou o resultado da votação? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -.Já anunciei a votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Então, peço a palavra, Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Invoco aqui o art. 340, §§ 1 'i' e 2'i' do Regimento Interno: 

-.-·~Art. 340. Ocorrendo falta de núme-ro para as deliberações, 
passar-se-á à matéria em discussão. 

§ l 'i' Esgotada a matéria em disCussão e persistindo a falt_a de 
núrilefO, a Presidência poderá, no CaSo de figurar mi Ordem do Dia 
matéria que pela sua relevância o justifiqUe, suspender a sessão por 
prazo não superior a I (uma) hora, ou conceder a palavra a Senador 
que dela queira fazer uso." 

Peço a V. Ex~'-, Sr. Presidente, que, esgotada a matéria em discussão, co
mo estão na Casa mais de 46 Srs. Senadores, conforme anunciado, que se faça 
a suspensão da sessão, que se toque a campainha pelo prazo que V. Ex• deter
minar, para que se vote a matéria que é considerada relevante pela Maioria. 

e. a questão de ordem levantada, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• será atendido. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) --Sr. Presidente peço a palavra para contes
tar a qUestão de ordem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não existe esta figura no Regi
mento, no Senado não. V. Ex• -pedirá a palavra dentro do Regimento ou en
tão agora nós vamos também criar obstáculo. 
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para contes~ 
tar a questão _de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- A questão de ordem de V. Ex• es
tá deferida nobre Senador Jarbas Passarinho. A Mesa tomará as providências 
para, terminada a discussão, chamar os Srs. Senadores para que votem, caso 
estejam presentes. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES. Pela ordem. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Pela primeira vez na história do Senado, registrado o resultado de uma 
votação clija verificaÇão eu requeri -·e V. Ex• constatou que não houve quo
rum - vai-se deixar de aplicar os §§ I' e 2• do artigo citado pelo ilustre Líder 
do PDS, que diz que não havendo quorum não poderá mais voltar a votação 
no Senado na sessão de hoje. Poderá voltar, Sr. Presidente, na sessão de ama
nhã depois de amanhã e até o fim do mês, do ano e do século, mas na sessão 
de hoje não poderá ocorrer este fato. 

Sr. Presidente, nunca houve isto. Sr. Presidente, desde o tempo do seu 
conterrâneo, ali em bronze ... Sr. Presidente, V. Ex• me mantenha a palavra, 
porque o nobre Senador Saldanha Derzi não me deixa falar. 

também. Até o imortal Presidente veio hoje votar, e não houve número por~ 
que, peta Europa, França e Bahia estão os Senadores do Governo, estão os 
Senadores do Governo, capitães de longo curso. 

Se V. Ex!!- fizer essa violência e fizer nova chamada para submeter a ma
téria à votação, depois de ter verificado a falta de quorum nessa matéria, será 
uma violência inominável. Que esta torre caia sobre o Senado, porque é o que 
merece o Senado em que estou. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu pediria ao nobre Senador ape
nas que lesse o Regimento que, realmente, está acima de qualquer um de nós, 
acima da Presidência. 

Diz o art. 327, de maneira clara, nítida e inequívoca: 

..VI- verificada a fàlta de quorum. o Presidente suspenderá a 
sessão, fazendo acionar as campainhas durante dez minutos, após o 
que esta será reaberta, procedendo-se à nova votação.", 

E: justamente o que a Mesa irá fazer, atendendo à questão de ordem. 
Perdoe~me,_ mas V. Ex• não pode dialogar com a Mesa. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não estou dialogando. mas quero a pala
vra, pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) -V. Ex• terã depois que a Mesa 
concluir. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Então, conclua V. Ex', que eu quero a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -V. Ex• pode falar. O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- E o art. 340 do Regimento, que é 
também claro na matéria, estabelece, como jã acentuou aqui o nobre Líder o SR. DIRCElJ C AR DOSO (ES)- Eu falo, ele fala também, e me per- J<1rbas Passarinho: 

turba. Eu preciso ter tranqUilidade para enunciar o meu pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Perdoe-me V. Ex•, mas nos ter
mos do Regimento e da praxe, eu gostaria- ciiJe -V. Ex• invocasse logo os arti
gos em que base1a a sua questão de ord"em, porque facilitará, assim, a solução 
da Mesa. 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES) - Não existe o artigo, porque nunca 
houve um procedimento, no Senado, de tal jaez. 

Sr. Presidente, V. Ex• tenha cuidado se voltar a chamar o pessoal para 
continuar a votação da Ordem do Dia. Não pode haver esse precedente, nun
ca houve isso aqui. Sr. Presidente, não houve quorum e V. Ex• não pode voltar 
à matéria e chamar o pessoal, os que estãO chegando de avião, os que estão 
dormindo, os que estão em Comissão, os que não vêm à plenârio, os que não 
cumprem o seu dever, quando nós, estamos aqui, estamos enfrentando a ira 
da Bancada governista, mas estamos todos de pé. 

Sr. presidente. não são minhas as palavras: ·~cumprem o seu dever aque
les que permanecem de pé." São palavras de um grande e ilnortal poeta in
glês,- isto talvez seja de SchHier, Sr. Presidente. Sr. Presidente, V. Ex" que, 
pelo nosso consenso, preside esta Casa com eqüilibrio, com ponderação, com 
critério; V. Ex" que se livrou dos meios mortais em que nós estamos para ser i
mortal neste País, se fizer isso, Sr. Presidente, se voltar novamente a convocar 
os desidiosos, os que não vêm aqui, mas que ganham como nós, para que eles 
venham- ainda agora, estão por ai: ou estão chegando de avião, ou de auto
móvel, de suas fazendas -para votar isso aqui novamente, em numa sessão 
cm que se verificou a falta de quorum. e V. Ex' verifica, constata e anuncia, se 
fizer isso, V. Ex• pratica a maior violência contra o Regimento da Casa, prati
ca uma violência, Sr. Presidente, contra a história legislativa do Senado Fede
ral. Sr. Presidente, se V. Ex• fizer assim, quando olharmos para o Rui Barbo
sa, ele não estará mais iluminado. 

Assim, Sr. Presidente, deposito a minha esperança. Eu sozinho, lutando 
contra todos eles. Eu, mudo e só, sobre a minha rocha, mas cumprindo o meu 
dever. ~ 

Sr. presidente. são 39 Senadores que estiveram aqui atendendo à chama~ 
da, mas a votação foi suspensa não há quorum. Toda a matéria em votação es
tã suspensa, é do nO_$SO Regimento, é dos precedentes regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu pediria a V. Ex• que concluís
se, porque hã um tempo regimental para questões de ordem, e o tempo de V. 
Ex• está esgotado. 

O SR. DIRCElJ CARDOSO .(ES)- Tenho medo de concluir o meu 
pronunciamento e me sentar. 

\ 

Sr. Presidente, do fundo do meu peito e do meu coração. falando para o 
ímortal da Casa: a Bancada do PDS trouxe todos os mortais e até os imortais, 

..§ 19 Esg~tada a matéria em discussão· e persistindo a fa[ta de 
número, a· Presidência poderá, no caso de_figurar na Ordem do Dia 
matéria que pela stia ·relevâriciã O júSiifique; suspender a sessão por 
prazO não superior a I (uma) hora, ou conceder a palavra a Senador 
que dela queira faZer uso. 

§ 2'1 Sobrevindo, posteriormente, a existência de número. 
voltar-se~~ à matéria em votação, interrompendo-se o orador que 
estiver na tribuna, salvo se est{Ver discutindo proposição em regime 
de urgência e a matéria a votar estiver em tramitação normal.'' 

Como vêem os Srs. Senadores, o Regimento é suficientemente claro para 
que a Mesa tivesse deferido, em seus termos, a solicitação do Líder da Maio
ria, Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES}- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, pela ordem, nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

Eu apenas pediria a V. Ex• que se atesse aos termos do Regimento, já que 
V. Ex" estã bem apegado ao mesmo. 

O SR. DIRCElJ CARDOSO (ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Estou a par do Regímertto e vou citá~lo, Sr. Presidente. 

St. Presidente, contra mim se fazem tantas discriminações, que eu preci~ 
so renunciar a minha questão de ordem e adiantar o número do Regimento. 

Quantos desse PDS, Sr. PresideÍlte, fazem questão de ordem sem citar o 
Regimento? 

Quando queremOs perturbar, perturbamos, mas hoje, eu screí impertur
bável, Sr. Presidente. Quando faço esta declaração, estou firmado nas minhas 
convicções e no meu direito, que V. Ex• há de respeitar. 

Sr. Presidente, admiro-me de V. Ex' citar esse preceito regimental, que 
não atende à ma'téria que estamos tratando. Eu me admiro, desculpe-me 
V. Ex• Diz o seguinte: uNa votação simbólica". Srs. Senadores não vai haver 
votação. Diz aqui o artigo que o Sr. Presidente leu: ''No processo simbólico 
observar-se-ão as seguintes normas: 

·~vi - verificada a falta de quorum. o Presidente suspenderá a 
sessão, fazendo acionar as campainhas durante dez minutos, após o 
que esta será reaberta, procedendo-se à nova votação; .. 

Votação simbólica. Art. 327, que o Sr. Presidente leu. E mais, ele citou o 
art. 340. Vamos ao art. 340. Na simbólica -nunca nesta votação nominaL 
Nada pode interromper o processo de votação nominal. É nominal, Sr. Presi
dente, simbólica é aquela que estamos acostumados a fazer. Esta é pessoal, 
individuaL É a manifestação de um, cujo nome aparece no painel desta Casa. 
Por isso é que há o painel. Não ê simbólica esta votação. Não se aplica o tex
to. 
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Sr. Presidente, é da regra da interpretação. Os parágrafos e os incisos es
tão abroquelados no dispositivo central do artigo. Aqui está, na votação sim
bólica é que se faz ISSO, mas, esta, é individual, e nominal não tem isso. O art. 
340 que o Sr. Presidente citou: 

"Ocorrendo falta de número para as deliberações, passar-se-á à 
matéria em discussão." 

Para deliberação ... E' estamos em votação. Ou melhor, já votamos e 
V. Ex• constatou a falta de quorum. O artigo que V. Ex" citou é o s~guinte: 

.. Sobrevindo, posteriormente, a existência de número, voltar
se-ã à matéria em vOtiü;:ão, interrompendo-se o orador que estiver 
na tribuna, salvo se estiver discutindo proposição em regime de ur
gência e a matéria a votar estiver em tramitação normal." 

Mas não há orador na trib_una, isso é questão de encaminhamento devo
tação ... Nas votações simbólicas'\ Sr. Presidente, e estamos em votação no
minal. E V. Ex'", se negar este texto, desculpe~me, mas nós olhamos para 
trás e, ao invés daquele bronze iluminado, veremos uma estátua apagada. 
V. Ex• não pôde rasgar o Regimento Interno, a esta altura. A votação não é 
simbólica, Sr. Presidente, é nominal. Um contra todos, mas eu serei um até o 
fim. Eu serei senhor e escravo de mim mesmo, até o _fim. 

V. Ex• me negou o direito de participar das Comissões e está me negando 
o direito, agora, de exigir que se cumpra o Regimento. 

Sr. Presidente, este é o nosso m_omento final,_ou V. Ex" ou eu. Prefiro que 
V. Ex" me casse o mandato. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS - MS) - Não fale isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSS> (ES)- Nem fale não. Vamos chegar a es· 
ses tempos. Vamos chegar a esses tempos, de voltar a chamar o pessoal daqui 
e voltar a votar. · 

Sr. Presidente, na votação simbólica, diz o art. citado por V. Ex'", o Regi
mento que V. Ex'" leia e deletreia, mão diurna e mão noturna, ·como dis$e o 
nosso Ruy. 

Sr. Presidente, não faça essa arbitrariedade. Não faça isso, Sr. Presiden
te. Continue, nós fizemos uma votaÇão nominal e a votação nominal é outro 
artigo, é outro capítulo e são outros os incisos aqui. 

Essa é a simbólica. Não tem aplicação aó caso. Podem ler os sâbios do 
Regifnento. Podem estudar os entendidos regimentais, só que oS regimentalis
tas que estou vendo estão todos de calça curta. 

Sr. Presidente, é a questão de ordem que remeto a V. Ex'".: garantir esse 
resultado. Não esbulhá-lo, Sr. Presidente, contra o esbulho levanto-me eu, 
levanta-se a minha consciência, que é maior do que eu e levanta-se a História 
desta Casa que não pode ser conspurcada. 

Sr. Presidente por que a campainha lâ fora? Para me manter na Tribuna, 
agora, s_ó de revólver na mão. Enquanto falo a campaínha toca e isso é um 
desrespeito a mim, que sou Senador como V. Ex"s são. Sou tão Senador 
quanto qualquer um aqui. Com menos votos talvez, mas sou Senador eleito 
na uma, também. Esbulhar, não, não me esbulham, nem V. Ex'" nem o Sena
do, nem ninguém. Prefiro a morte. l:lumilde, obscuro, mas pisar no meu di
reito ninguém vai, Sr. Presidente. Sem o meu consentimento, não. Esbulhar, 
prefiro morrer. 

Sr. Presidente, volto à minha questão de ordem porque a campainha es
tava funcionando lá fora abusivamente, deselegantemente, indelicadamente, 
anti-regimentalmente, condenando-me na minha questão de ordem. Cessou a 
campainha. Agora, vou continuar a minha questão de ordem. 

Quando qualquer Senador é desrespeitado todos riós o somos. Srs. 
membros do PDS, hoje eu sou independente, nada valho nesta Casa, só o 
meu voto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando não respeitam o meu direito, en
tão não dou como respeitado o direito de mais ninguém nesta Casa, porque 
todos nós somos senadores. 

Sr. Presidente, há uma parábola japonesa, que vou invocar; infelizmente 
não posso citar uma parábola baiana, mas vou citar uma parábola japonesa. 

Portanto, quero que me garantam o direito. Sr. Presidente, atente V. Ex• 
para o que estou falando, não é o esbulho de um senador obscuro como eu, a 
quem V. Ex• negou o direito de participar de quãlquer Comissão da Casa. 
Todos têm esse direito, eu não tenho. Então, pediria a V. Ex•, já que pode 
suspender a Sessão, estude o aspecto regimental requerido pelo nobre Líder 
Jarbas Passarinho. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Tem o aparte V. Ex•. Mas em ques
tão de ordem não sei se hã aparte . 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS- MS)- Não é permitido aparte, nobre Se
nador. 

O SR. l>IRCEU CARDOSO (ES)- Em questão de ordem minha nin
guém pode pedir aparte, mas de V. Ex"s todo mundo entra. Todo mundo en
tra na questão de ordem,_ mas na minha não pode. Não tem importância, não 
nego ao Presidente, não quero brigar com a espada alheia, brigo com a mi
nha! O Sr. Presidente que o diga. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• pode formular a questão 
de ordem, mas não pode conceder apartes, porque em questão de ordem não 
há aparte. 

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

O Sr. Saldanha Derzi (PDS - MS) - Não apoiado! 

O SR. PRESil>ENTE (Luiz Viana) - Eu perguntaria ao Senador Dir
ceu Cardoso se já concluiu a sua questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vou continuar, Sr. Presidente. Mas 
eu permiti que o Senador Itamar Franco formulaSse a qUestão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas V. Ex• não pode fazê-lo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Diz o Regimento Interno que 
quando há orador na Tribuna e hã uma questão de ordem suscitada por um 
seu colega, desde que o orador permita, pode ser levantada a questão de or
dem. O Regirriento cOncede íSso.- Ahl pode. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Perdoe-me V. Ex•, mas não pode. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente hã um texto regi
mental! Quando se encontra um orador na Tribuna - estou aqui porque 
sempre falo daqui, nunca tenho assunto para aquela Tribuna, só os grandes 
da Casa é que ocupam aquela tribuna- havendo necessidade de se levantar 
uma questão de ordem, e eu concedendo o Senador tem a oportunidade dele
vantar a questão de ordem. 

O SR. PRESil>ENTE (Luiz Viana) - Mas V. Ex• jâ estâ levantando 
uma questão de ordem. Então não é possível levantar urna questão de ordem, 
sobre urna questão de ordem. Então V. Ex• conclua, a Mesa resolve e, depois, 
qualquer um dos Srs. Senadores poderá solicitar outra questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Diz o att. 340 do Regimento Inter
no, que V. Ex'" citou. Não! Eu vou discutir tudo! Ahl eu vou discutir tudo. 
Leva, mas tem que levar a minha farda também, não vou eu sozinho não diz 
aqui o Regimento Interno, Sr. Presidente, no parágrafo 19 do art. 340 a que 
V. Ext~ remeteu à Presidência: 

"§ 19 Esgotada a matéria em discussão e persistindo a falta de 
número,--a Presidência poderá, no caso de figurar na Ordem do Dia 
matéria, que pela sua relevância, o justifique suspender a Sessão por 
prazo não superior a uma hora, ou conceder a palavra a Senador 
que dela queira fazer uso." 

Este é que é o artigo. Todos os artigos citados por V. Ex•. 
Portanto, Sr. Presidente, õs artigos citados por V. Ex" não amparam a 

decisão de V. Ex• desculpe-me V. Ex". 
Sr. Presidente, eu continuo na minha questão de ordem. 
O PDSjã está abandonando a arena, já abandonou a ARENA uma vez. 

e vai abandonar agora a arena do Plenário pela segunda vez. Havia esparramado sobre uma mesa, Sr. Presidente, um punhado de ar
roz; uns disseram: "Nós som_QS grãos" e outro mais sabido respondeu: "Não, 
nós somos arroz". Aqui nãõ -sou Senador, nós somos todos julgados nesta O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana - Fazendo soar as campainhas.)._ 
cartada. Amanhã, a Oposição pode ganhar a ser Governo e V. Ex'"s serem O tempo de V. Ex• está esgotado há ba_stante tempo 
OpoSiÇão; porque tenho assistido a isso aqui na Casa, na minha vida parla~ O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vou concluir. 
mentar. O Sr. Senador Saldanha Derzi assistiu comigo, certa manhã, a Ban~ Sr. Presidente, os artigos não abonam, não amparam, não esteiam, não 
cada do Governo passar pata a Oposição e a Oposição passar a Governo. R e- justificam, não alicerçam a decisão de V. Ex" todos eles-eu disse. A questão de 
corde comigo, Senador, num dia houve a Revolução e, no dia seguinte, - votaçào simbólica, votação nominal, não! de maneira alguma! 
quando houve a renúncia de Jânio Quadros- no dia seguinte, aqUela Banca- Então, Sr. Presidente eu remeto esta questão. V. Ex'" suspende a Sessão 
da, que era governista, passou para cã e a Bancada da Oposição passou para como quer, pense, leia o Regimento, mas peço a V. Ex• que não cometa essa 
lá. Eu assisti a esses fatos. violência contra o nosso Regimento. 
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A Casa foi convocada, os telegramas que a liderança passou para todos 
os Sena_dores, chamou até alguns que estavam na Europa e na América, para 
votar esta semana. Todos que puderam vir, aqui estão. Portanto se não h_ouve 
quorum, hoje, não podemos votar esta matéria mais. V. Ex'-. suspendeu e já 
registrou o resultado. Então amanhã, aí sim, V. Ext- pode tomar outra delibe
ração. 

É a questão de ordem que remeto com ã minha humildade a V. Ex'. 
Sou como aquele símbolo da bandeira canadense, aquela cabrinha; não 

me pise, porque pisada sou uma cobra pisada, e, aí é diferente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Sr. Presidente, para 
atentar, também para o art. 340, em seu§ 19, eu levantaria a seguinte questão 
de ordem, perguntando a V. Ex' estã em votação ou em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã em verificação de votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Exatamente. Então V. 
Ex•, salvo melhor juízo, não pode aplicar o§ l9 do art. 340. Vou ler para V. 
Ex•, com. respeito. 

'
4 Esgotada a matéria em discussão ... " 
Essa matériajã está em votação. Portanto, o§ 19 do art. 340 não pode ser 

aplicado no caso. -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pediria a V. Ex• que concluísse V. 
Ex• já concluiu sua questão de ordem? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)-DigoqueV. Ex• não po
de, respeitosamente, aplicar o art. 340 no seu § 19: porque a matéria está em 
votação e não em discussão. E o§ 19 é claro,_ Sr. Presidente, quando diz: 

"Esgotada a matéria em discussão" - o que não é o caso- ue 
persistindo a falta de número, a Presidência poderã"- V. Ex• tam
bém não é obrigado, mas pode fazê-lo - "no caso de figurar na Or
dem do Dia matéria, qUe pela sua relevância'' - ê preciso saber 
também se a matéria é de relevância ou não- ••o justifique suspen
der a Sessão por prazo não superior a uma hora ... " 

Então V. Ex• não pode aplicar a suspensão da Sessão porque o artigo aí é 
claro: matéria em votação.lNão pode ser aplicado o§ 1"' do art. 340. Peço que 
V. Ex'" acolha esta questão de ordem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem V. Ex• a palavra. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Sr. Presidente, só se for para 
contraditar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vou decidir a questão de ordem 
de V. Ex• e depois darei a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Foram eles mesmo que disseram que não 
se pode contestar questão de ordem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Mas não vou contestar coisa 
nenhuma! Por que já se atribui a mim ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Eu vou decidir a questão de or
dem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Por que o nobre Senador me in
terrompe e V. Ex• também? Então somos obrigados a- fazer um trabalho, 
aqui, de tal ordem que o Presidente é obrigado a suspender a Sessão. Cada 
um entende como quer, o Regimento! 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Como quer, não! Como é o Regimento! 
Não Senhor. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Vou provar! 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a V. Ex• 
que responda minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Acho que V. Ex•, naturalmente, 
não entendeu. O que apliquei foi o art. 327, que vou ler para V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG_)_- Sr. Presidente, por obséquio, 
qual foi o artigo invocado pelo Líder do Governo nesta Casá? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Líder do Governo invocou o 
artigo 340. Quando decidi, foi com fundamento no art. 327, combinado com 

o art. 340, achando que havia uma relação. Mas é o art. 327 que passo a ler 
para V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu conheço o teor do art. 327. 
O que V. Ex~ não pode ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas é necessário. Peço que V. E~• 
tenha um pouco de paciência. 

diz: 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- ... é combinar os dois artigQs. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas estou aplicando o 327, que 

"Art. 327. No processo simbólico observar~se-ão as seguin~s 
normas: 

I - os Senadores que aprovarem a matéria deverão permane
cer sentados, levantando-se os que votarem pela rejeição; 

II - o voto dos Líderes representará o de seus liderados prt
sentes, permitida a declaração de voto; 

III - se algum Senador requer verificação, repetir-se-à a vQ
tação pelo processo nominal; (*) 

IV - não será admitido requerimento de verificação se: 
a) algum Senador jã houver usado da palavra para declaraçãcD 

de voto; 
b) a Presidência jã houver anunciado a matéria- seguinte; 
V - antes de anunciado o resultado, será lícito computar-se o 

voto do Senador que penetrar no recinto após a votação; 
VI - verificada a falta de quorum, o Presidente suspenderá a 

sessão, fazendo acioniu as campainhas durante dez minutos, após o 
que esta serã reaberta, procedendo-se a nova votação; 

É, em outras palavras, justamente o que solicitou o nobre Líder. Não 
houve número, por isso S. Ex• solicitou que a sessão fosse suspensa, que acio
nasse as campainhas e que procedesse, nos termos do Regimento, à nova vo
tação. É o que a Mesa vai fazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, para outra questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• deve reconhecer que ante
riormente o Senador Jarbas Passarinho tinha pedido a palavra antes. Assim 
concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que falará como 
Líder. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pedi a palavra, como 
Líder, a V. Ex• Fui atropelado porque não disse a V. Ex• que pedi a palavra 
para contestar a questão de ordem. Conheço o Regimento e não disse isso. 
Entretanto fui ini.ediã.tamenie atropelado e sentei. Pedi a palavra como Líder, 
porque como Líder posso pedir a palavra em qualquer passagem da sessão, 
em qualquer circunstância ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Certamente. Quanto a isso não há 
nenhuma dúvida. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- No entanto acabei de 
sofrer aqui uma violência, partida exatamente da Bancada da OpoSição. -

Agora, quero lembrar a V. Ex.• que aqui se está fazendo hoje um prece
dente extremamente perigOso. Porque no dia em que um Sr. Senador resolver, 
sozinho, investir cc;mtra o Regimento, investir contra a Mesa, paralisa o Sena
do, ou sofrerã natUralmente as conseqüências regimentais. Porque não é 
possível que os senadores todos se submetam a apenas uma atitude tomada, 
violentamente, sucessivamente, contra o Regimento da Casa. 

Veja V. Ex.•, o nobre Senador Dirceu Cardoso pediu a palavra para enca
minhar a votação. 6 Reilffiento diz climinlente que ele disporiã. de 10 minu
tos. S. Ex• falou por 19 minutos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Porque as campainha gritava lá fora, 
perturbando-me. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se V. Ex• me quiser pe
dir um aparte, dentro do Regimento, eu concedo. Mas se V. Ex'- não quiser, 
não tem o direito de me interromper. V. Ex• é um cavalheiro. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Não quero apartear nem interromper; eu 
quero é falar depois de V. Ex• 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Então, peça depois a 
palavra. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Vou pedir. 
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O <:>R. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agora, aqui está se 
vendo. Depois disso, S. Ex• levantou questões de ordem sucessivas sobre o 
mesmo assunto. O que o Regimento condena clarissirnamente. Aqui está, art. 
448: Nenhum Senador poderá falar sobre a mesma questão de ordem mais de 
uma vez. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sobre a mesma. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Senador, V. Ex• falou 
várias vezes sobre o mesmo assunto. E para formular uma questão de ordem, 
o Regimento diz: Constituirá a questão de ordem suscitada em qualquer fase 
da sessão pelo prazo de cinco minutos. S. Ex,- para uma questão de ordem, 
que foi depois reiterada iterativamente aqui, falou 17 minutos. Ainda diz que 
tem de falar com um revólver para garantir seu direitá de falar. A Maioria es
tá calada, a Maioria está calada, mas não está acovardada, .. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Não. Ninguém disse isso. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA) - ... não está submetida ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Ninguém disse isso. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Porque se forneces
sário partirmos para uma atividade igual a de ginasiano, a Maioria também 
tomará uma atitude. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Então, estou disposto ... 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Quero dizer, Sr. Presi· 
dente, que estou sendo interrompido. Não concedi o aparte e estou sendo in
terrompido ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - A música que tocar para a Maioria eu 
danço. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu estou com a pala
vra, e peço a V, Ex• que me garanta a palavra. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -A música que a Maioria dançar eu danço. 
Já sou um homem vivido demais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu pediria iw nobre Senador Dir
ceu Cardoso que, dentro do Regimento ... 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Fala-se em violentação 
do regimento, e eu que peço a palavra ao Presidente da Casa, antes de enun
ciar em que qualidade eu o faço, sou interrompido, vio~entado e sentado. Por 
isso que estou provando que hã um limite para o comportamento da Maioria. 
Não temos neste problema, inclusive, nenhuma dificuldade. A imensa maio
ria dos Srs. Senadores têm votado esta matéria sempre de maneira supraparti
dâría. Os Srs. Senadores têm tomado atitudes, aqui, como Senadores de Opo
sição, claríssirnas. Declaram-se contrários aos empréstimos e votam, votam 
contra. Em seguida resolvemos esta questão porque os Senadores que repre
sentam aqui a Federação têm interesses em que os seus Estados não sejam 
amanhã prejudicados, ou os Senadores acusados de prejudicarem os seus Es
tados por uma atitude de intolerância ou de intransigência em relação ao fato 
que tem Sido, em grande parte, mantido sistematicamente desse modo e se 
culpa há, cabe-nos, em grande parte, ela. Porque aqui já combinamos consti
tuir uma subcomissão deniro da Comissão de EconOmia para, afinal, fazer 
um critério definitiVo--que o Senado deva respeitar. E atê agora essa subcomis
são não deu o seu resultado. 

Agora mais ainda, Sr. Presidente, dirijo-me aqui ao Lfder do PMDB 
para me congratular com S. Ex• Porque o que verifico, Sr. Presidente, é tam
bém uma falta de cortesia flagrante com a Comissão. A Comissão de Econo
mia deu parecer em todos os casos por unanimidade, várias vezes foi relator 
na Comissão o nobre Senador Tancredo Neves, cujo Partido se retirou, ainda 
há pouco, deste plenário, para não dar quorum. E o próprio Senador Tancre
do Neves dando, corno Relator, parecer favorável. Mas é um direito. Se o 
Partido acha que não pode estar presente pelo menos pela maioria dos seus 
membros, não foram todos, é um direito. O q1Je eu não entendo, entretanto, 
como direito, é que não possamos chegar a trabalhar na Casa. 

Não se trata, Sr. Presidente, de nenhuma palavra de lisonja, de segundo 
interesse; toda esta Bancada tem pelo Senador Dirceu Cardoso um grande 
apreço pessoal. Dirigimo-nos a S. Ex•, fizemós contato com S. Ex' de caráter 
extraplenário; fizemos apelo, pedimos a S. Ex• que marcasse a sua posição. 
Mas como o assunto é de interesse global, que votássemos, atê porque é urna 
incoerência nós termos, até aqui, votado sistematicamente matéria de uma 
determinada maneira e depois não votarmos mais. 

Dei razão, ainda há pouco, a S. Ex• e ele mesmo achou que era um gesto 
inusitado para um líder de Maioria concordar c;om S. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) (Fora do microfone)- V. Ex• estã me estra-
0 Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Já sou um homem vivido demais. nhando hoje ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu pediria ao Senador Dirceu O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ao contrârio. A recí-
Cardoso que... proca, sim. Eu é que estou estranhando a veemência de V. Ex' hoje. Veja só, 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Eu quero que me garanta a questão de or- V. Ex• é um homem ... 
dem. O Sr. Dirceu Cardoso (ES) (Fora do microfone) -Nunca estranhei V. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)_ Eu pediria ao Senador Dirceu Ek• V. Ex' está sendo injusto. V. Ex' é capaz das atitudes mais dignas que já 
Cardoso que. dentro do Regimento... se registraram no Senado.u 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Na expectativa do meu esbulho, eu vou tu
multuar esta sessão até o fim, Sr. Presidente. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Outra vez está caracte
rizado aqui. Eu não falo. Peço a palavra como Líder, mas não estou podendo 
falar ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• não vai meesbulhar. E na expectati
va do esbulho, eu vou lutar até o fim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Perdoe-me, mas acredito que V. 
Ex• está um pouco desarrazoado, acreditando num dos males de qualquer um 
de nós ser o dono da verdade. E nem sempre ... 

O Sr. Dirceu Cardoso_(ES) - A verdade é o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - .. .isso é exalo. A Mesa está de 
acordo com o Regimento, vai resolver de acordo com o Regimento, e espera 
que V. Ex• tenha o bom senso para acatar a decisão da Mesa, dentro dos ter
mos do Regimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Dentro do Regimento. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a 
V. Ex• que me reserve a palavra porque, pelas interrupções, não estou mais 
podendo falar. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• não vai me esbulhar. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Fala-se em esbulho. E 
eu não consigo falar como Líder da Maioria da Casa. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Desculpe. Eu não vou falar mais nada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - V. Ex• também o é. 
Esta Bancada toda considera V. Ex• um paradigma dessa dignidade parla
mentar. Por que nos desentendermos? Estamos discutindo porque estamos de 
acordo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) (Fora do microfone) - É o Regimento. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS - PA) - Aí foi a diferença. 
De maneira, Sr. Presidente, que pela Bancada da Maioria sei que não 

posso pedir a V. Ex• que retire uma questão de ordem depois de decidida por 
V. Ex' Mas quero caracterizar que a Bancada da Maioria desinteressa-se por 
votar a matéria na sessão de hoje ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem! Muito bem! 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS -_PA)- ... e com este gesto 
queremos ainda levar em consideração as restrições· do Senador Dirceu Car
doso e tentar, entre hoje e amanhã, ou o dia que Deus permitir, um entendi
mento entre as lideranças para afinal fixarmos uma regra para votarmos ma~ 
téria de tamanha importância. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)....:. V. Ex' salvou o Senado; não foi o partido, 
mas o Senado Federal. 

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

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Com todo o prazer. 

O Sr. Valdon Varjão (PP- MT)- Gostaria de dizer ao nobre Líder da 
Maioria que o PP aprendeu a correr do Plenário com V. Ex•. que retirou 
várias vezes a sua bancada, inclusive para não dar número para ser votada 
aqui matéria que passou por decurso de prazo. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Vejo que V. Ex• já fez 
uma grande escola nesta Casa, mal chegou. Vejo que V. Ex• jâ se incorpora à
queles ... 

O Sr. Valdon Varjào (PP- MT)- Sou Oposição, estou aqui para fisca
lizar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... de maneira queres
peito muito a opinião de V. Ex•; naturalmente que dela discordo; não seria 
masoquista para aceitar as ofensas de V. Ex• l:lâ uma maioria nesta Casa. 
Desde que sou Líder, em cada vez que possa eu ter utilizado o recurso de obs
trução, no mínirrio a Oposição o usou cinco vezes mais. Provo com os anais 
na mão. Até em carâter pessoal de amigos, que nós somos todos nesta Casa, 
ainda me dou licença para interpelar jocosamente alguns companheiros, por
que no passado mostravam exatamente que era sempre a ARENA que se reti
rava do Plenário. Quantas vezes, aqui, o partido que agora V. Ex• integra fez 
parte de manobra de retiradas, que são manobras parlamentares. Não consi
dero isso insultuoso para ninguém. De maneira que quando V. Ex• fala em 
fugir, considero_ sim que a expressão de V. Ex• não é feliz. V. Ex•, que chegou 
aqui e encantou esta Casa, mostrando desde logo o espírito de rebeldia de V. 
Ex• contra qualquer tipo de discriminação racial, agora faz uma discrimi
nação intelectual. Não fica bem ao preto_, como V. Ex• disse que se honra ser, 
não tratar em igualdade de consideração um companheiro como nós. Nós 
não temos nenhuma discriminação racial e pedimos a V. Ex• que não tenha a 
intelectual. 

O Sr. Valdon Varjão (PP- MT)- Eu me penitencio, talvez, pela falta 
de recurso intelectual, por não saber me expressar ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Não apoiado! 

O SR. JAFBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não apoiado! 

O Sr. Valdon Varjão (PP- MT)- ... mas, ao gesto de abandonar o Ple
nário, eu ass-isti, pela primeira vez, passando aqui, por acaso, partindo da 
Bancada do PDS. 

b SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu não ponho em dú
vida, porque V. Ex• estã chegando há pouco tempo e sabe, também, do res
peito que lhe temos, de maneira que eu apenas quis fugir do verbo fugir. 

Sr. Presidente, com esta declaração, encerro a fala que pedi a V. Ex•, na 
qualidade de Líder da Maioria. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nos termos do item VI do art. 
327 do Regimento Interno, a Mesa vai suspender a sessão. Está suspensa a 
sessão. 

(A sessão é suspensa às 17 horas e 45 minutos e reaberta às 17 ho· 
ras e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta a sessão. 
Como anteriormente anunciado, a Mesa reabre a sessão, mas sendo no

tória a inexistência de número para a votação, não vai proceder à mesma. To
das as matérias, em fase de votação, ficam adiadas. 

São os seguintes os itens cuja votação fica adiada 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 513, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 514, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 61, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justi~a. pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 517, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em 

Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no~ 
vecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 518, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 63, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 52Ó, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em Cr$ 
2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta 
e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten~ 
do 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 65, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 
25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões~ seiscen
tos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n9 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 525, de 
1980). que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000~000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça1 pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de USS 63.000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro~ 
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-10-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de 1980, do Senador 
Gilvan Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
.. Declaração de Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-11-

Votação, em turno único, do Requerimento n9185, de 1980, do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada1 em caráter definitiVo, do Projeto 
de Lei do Senado _n9 370. de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
lO?; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Tra
balho -aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943 -e dâ 
outras providências. 

-12-

Votação, em pritTieirO turno (apreciação preliminar da constituciona
lidade, nos termos do art. :Z96 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o seguro de 
acidentei do trabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modifican~ 
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do a Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e de
termina outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 402, de I91io, da Comissão 
-·de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'il 17, de 1980 
(n"' 250/79, na Casa de origem), que n~o permite dirigfr motocicletas, moto
netas e similares sem o uso de capacetes de segurança, introduzindo alteração 
no art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 
1966, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 474, de 1980, da Comissão 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
(Dependendo da votação do Requerimento nif 315/80, do Senador Jar

bas Passarinho, de adiamento da discussão.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. OIRCEll CARDOSO (ES- Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acato a decisão da Mesa que foi vazada nos termos da minha objeção. 
Mas, quero dizer a V. Ex i' que o Regimento está acima de mim e acima de V. 
Ex'. Não fot V. Ex' que o elaborou. Foram homens que já passaram por esta 
Casa e a ilustraram, dignificaram e honraram. Entre estes homens, está lá Rui 
Barbosa. Ê a condensação de lutas travadas neste plenário através do tempo. 

Sr. Presidente, há aqui no Regimento uma disposiçãO de técnica legislati
va. Cada capítulo se abre: da votação ostensiva, da votação secreta, dos votos 
em branco, dos métodos e das modalidades de votação. Pode-se fazer aquilo 
que ia se fazer na votação simbólica. A nossa é essa aqui. É o capítulo da vo
taçào secreta: 

''a votação secreta realizar-se-á pelo sistema eletrônico, salvo 
nas eleições." 

Quer dizer: foi o sístema e!etrônico qUe nós usamos. Por que? Porque era 
votação secreta. Por que_? Porque era votação nominal. Nunca votação sim
bólica. Então, diz aqui: 

"Parágrafo 2<? verificada a falta de quorum, proceder-se-â na 
forma do inciso VI do art. 327, ficando adiada a votação se ocorrer, 
novamente, falta de número." 

Sr. Presidente, esse que é o caso: houve a votação simbólica, houve avo
tação nominal. Voltar a chamar a turma para votar a mesma matéria não 
pode ser. 

Sr. Presidente, agora encerrada a minha questão de ordem, vou fazer 
uma reclamação da Mesa, contra a Mesa, contra V. Ex•, e contra a Mesa do 
meu Senado. 

Sr. Presidente, estou encerrando o meu mandato, bem ou mal, mas estou 
encerrando. Mas, quero encerrá-lo digno de mim mesmo. Vou confessar uma 
coisa a V. Ex• .: Toda vez que peço a palavra, é uma mâ vontade manifesta na 
fisionomia, no" gesto nervoso, nas disposições dos Presidentes, finalmente, da 
Mesa. Aceito isso. Sou home-m humilde, obscuro, pobre, que luta contra isso 
tudo na vida ... Um dia, vocês hão de me prestar contas. Vou ser povo na rua e 
exigir a prestação de contas. Um dia vou chegar a isto, antes de morrer. Sou 
um homem que já vivi -demais. Morrer hoje ou amanhã não me importa, não 
me importa mesmo, Sr. Presidente. Mas quero morrer respeitado. Noto isto: 
Quando eu estava falando, V. Ex• ligou as campainhas para me perturbar, 
desrespeitando o meu direito, meu humilde direito. Sr. Presidente, o dia em 
que eu resolver que o meu direito vai ser respeitado, vai ser mesmo, Sr. Presi
dente. Anunciaram aí que a maioria estava disposta à violência. Conforme a 
música eu danço, Sr. Presidente. Vou lhe confessar: Não é o dizer de beirada 
de cais, de bandido de feira, não Sr. Presidente; é de um homem de bem. Um 
homem de bem, quando defende o seu direito, é um rebelde; quando defende 
as coisas sem razão, é um revoltado. Eu sou um rebelde, porque este Regi
mento é a nossa bíblia. Este é que me protege, não é V. Ex•. ~este aqui. V. 
Ex•, se puder, põe o pé no meu pescoço. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho salvou o Senado com uma decisão 
harmónica, equilibrada, serena. 

Devo muito pouco à Mesa. Pouco fui ao gabinete de V. Ext.. Nesses 5 
anos, lá fui poucas vezes e sempre para dizer a V. Ext.: .. Sr. Presidente, faça 
tudo para respeitar a dignidade da Casa, não faça isso, rião faça aquilo". 
.Sempre para aconselhar, e quando V. Ex'" faz-, vou lá levar os meus cumpri-

mentes. Nunca fui pedir nada a V. Ext. Vivo assim, e quero ser dessa manei
ra até o fim. Nunca fui pedir para entrar em comissão, para passear pela Eu
ropa, para representar o Senado, nada disso pedi a ninguém. Nem ao Líder, 
quando pertencia ao MDB, nem hoje, que sou independente, não pedi nada a 
ninguém. Portanto, posso exigir que o meu direito seja respeitado. 

Era a reclamação que tinha que fazer, Sr. Presidente. 
Todas as vezes que V. Ext. sai, representando esta Casa, sou eu que me 

ergo aqui e me congratulo com o Senado pela representação de V. Ext. Disso 
não me arrependo. 

Tudo que eu fiz, desde o princípio dos meus dias até hoje, Sr. Presidente, 
se Deus me desse o poder de voltar aos primeiros passos, eu faria tudo nova
mente. Tudo que fiz faria novamente assim. Sr. Presidente, estou magoado, 
magoadíssimo. V. Ext. poderia tomar uma decisão violenta, arbitrária, anti
regtmental, rasgando esse Regimento, que é o meu companheiro, o meu escu
do, a minha proteção, esse livro com essas letrinhas aqui. 

A decisão do nobre Líder do Governo não permitiu que fosse violentado 
o Regimento, mais uma vez, que fosse violentado. Acato a decisão da Mesa, 
magoado. Sofrer passa; ter sofrido não passa nunca. Essas palavras não são 
minhas, são de Léon Bloy usofrer passa; ter sofrido não passa nunca". 

Terminando, Sr. Presidente, fico contente, satisfeito, quando vejo a Casa 
cheia, votando contra mim ou a favor, não tem importância nenhuma. A 
Casa cheia. Nós ganhamos t;Io povo para isso. Os que não vêm aqui não estão 
representando bem o seu mandato. Fico satisfeito, quando vejo a Cas~ cheia. 
O Senado vive, não é dos que ficam em casa_ dormindo, caçando ou passean
do pelo mundo, o Senado vive dos que aqui combatem dia-a-dia, hora a hora, 
instante a instante. 

Se todos os dias o Senado abrisse a sessão às 14,30 horas, e encerasse às 
18,30 horas, seria um Senado omisso. Vive-se aqui, palpita-se nessas lutas, 
nessas divergências, tudo isso é a vida parlamentar. 

Digo mais uma vez, acato a decisão, magoadíssimo. Se não fosse a inter
venção, eu teria sido esbulhado no meu direito. Sr. Presidente, V. Ex'" veria 
do que eu seria capaz. Não é uma ameaça, é uma posição indefectível, é uma 
posição de minha consciência não me acovardar nunca diante da luta, não me 
acovardar diante do meu dever, não me acovardar diante da imposição que a 
minha Pátría me faz, o meu País e o meu PoVO. Nunca. Quero morrer nesta 
tribuna com a graça de Deus, ou na luta, nunca na cama. 

Assim, Sr. Presidente, disse demais, V. Ex' não me deve nada, nunca de
veu, nem o meu voto porque, não votei em V. Ex'" para Presidente, votei no 
ilustre Senador General Luiz Cavalcante. 

Sou um homem assim, sou eu e minhas circunstâncias, já dizia Ortega y 
Garcez, sou eu e minhas circunstâncias. J:Ioje, fico satisfeito por V. Ex' presi
dir o Senado, com grandeza, com ressonância, e sofro quando V, Ex• sofre as 
restrições presidindo o Congresso na outra Casa, sofro com V. Ex• Veja 
bem, estou disposto ali a defender V. Ext. em tudo, em todo o terreno, em to
das as circunstâncias. 

Assim, acato. Deus nos iluminou. Às vezes ouvimos os passos de Deus 
até no tumulto da tempestade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana.) - De quanto teve oportunidade de 
dizer o nobre Senador Dirceu Cardoso, a Mesa apenas tem que pedir descul
pas a S. Ext. do fato da campa a que ele se referiu, mas que foi um mero equí
voco. Como aqui nós temos campa, nem sempre estamos ouvindo, ou temos 
atenção para desligar uma campa que foi ligada. V. Ex• tenha paciência, mas 
jamais a Mesa ou seu Presidente desconsideraram V. Ext. que é tido, realmen
te, nesta Casa, como um dos colegas mais dignos, merecedor de todo o acata
mento, de todo o respeito de cada um de nós. 

Acho que V. Ex• está vendo o que não existe, está vendo coisas irreais. 
Dizer que quando V. Ex'" pede a palavra há, pelo menos de minha parte, um 
gesto, enfim, uma impaciência, uma atitude menos delicada, eu, pelo menos, 
não tenho isto na consciência. Se por acaso, ou involuri"tariamente, qualquer 
gesto meu teve essa condição de magoar V. Ex•, ou de ser visto por V. Ext. 
como uma desatenção da minha parte, estou pronto para pedir-lhe todas as 
desculpas, como pediria a qualquer colega. 

Agora, o que não posso é abrir mão do direito que me dá o Regimento 
de resolver as questões de ordem que, aliás, podem ser até levadas ao plenário 
ou à Comissão de Constituição e Justiça, quando for o caso. Isto, infelizmen
te, não posso fazer. Devo cumprir o meu dever bem ou mal, devo decidir bem 
ou mal, mas devo decidir, e o faço sem qualquer pretensão, o faço com muita 
humildade, sabendo que todos nós, qualquer um de nós é capaz de errar, está 
sujeito ao erro de interpretação. A única coisa que não cometo é o erro de 
vontade, quer dizer, o erro consciente, o erro que parte da vontade, e não do 
engano. O engano poderei cometer aqui freqüentemente, agora, o Senador 
Dirceu Cardoso pode ficar certo de que o erro de vontade, o erro propositado 
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não cometerei a nenhum preço, nem a pedido, nem por pressão de quem quer 
que seja. 

Sei que S. Ex• é um homem digno, é um homem bravo, é um lutador de 
muitos anos, mas, também, tem que reconhecer que, na Casa, todos somos 
igualmente dignos e igualmente também merecedores do respeito recíproco 
de cada um de nós. 

Quero, assim, que S. Ex• reforme a impressão que tem de referência à ati
tude da Mesa com S. Ex• S. Ex', da minha parte, da parte dos meus colegas 
da Mesa, só merece respeito, acatamento e estima. 

Era o que queria dizer a S. Ex•. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Desculpe V. Ex•, mas mantenho as minhas 
restrições à Mesa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Informo a V. Ex• que há oradores 
inscritos. O Senador Orestes Quércia estâ inscrito para falar. 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Peço, apenas, um minuto para fir
mar uma posição. É apenas, Sr. Presidente, para dizer que nós todos nesta 
Casa temos um profundo respeito e, por que não dizer, uma profunda admi
ração e amizade ao nosso colega Dirceu Cardoso. Todavia, creio que aMes~ 
precisa de uma palavra de desagravo, porque V. Ex• e a Mesa têm se conduzi
do, eu diria, até com muita bondade para com nós todos. V. Ex', realmente, 
não comete erro por vontade e, se erro não deliberado a Mesa tem cometido, 
talvez seja por nos conceder, a todos nós, mas tempo para expormos as nosw 
sas idéias do que, às vezes, o próprio Regimento permite, e talvez até, ainda 
por questão de escrupúlo V. Ex• tem sido mais condescendente nes~e ponto 
com a própria Oposição, do que conosco. Isso resulta da bondade mata do 
Presidente da Mesa e, por que não dizer, de to-dos os seus membros. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Muito agradecido a V. Ex•. Con
cedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis-
curso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente: · 

Queria fazer apenas um rãpido COfl'!entário sobre o pronunciamento fei
to ontem pelo Ministro do Trabalho, Sr. Murillo Macêdo, 

"Após presidir a cerimônia de abertura do II Congresso Nacio
nal de Prevenção de Acidentes na Construção, em realização no Ho
tel Glória até quinta-feira próxima, MuriHo Macêdo reconheceu 
que os empresários estão mais preOcupados em pagar seguros por 
acidentes aos seus empregados do que em melhorar as condições no 
sentido de preveni-los, ao afirmar que "devemos nos envergonhar 
com os elevados índices de acidentes no trabalho." 

A seguir S. Ex• se referiu a dados jâ conhecidos sobre o aumento muito 
grande de acidentes do trabalho no.arasil. !:louve uma diminuição no ano de 
1978, mas S. Ex• fez menção a dados de 1979 que, ao que parece, segundo ele 
não quis informar, mas ao que estamos informados extra-oficialmente, em 
1979 houve um recrudescimento de aumento de acidentes de trabalho no 
País. Inclusive, na própria notícia do jornal O Estado de S. Paulo, a que me 
referi, podemos ver, em seguida: 

.. A ineficiência das empresas quanto aos problemas da pre
venção de acidentes de trabalho também foi reconhecida pelo em~ 
presârio João.Fortes) presidente do Sindicato da Indústria da Cons
trução Civil no município dO Rio de Janeiro,· entidade promotora 
do encontro, ao afirmar que "tem sido muito pequena a atívídade 
da indústria com relação ao problema.'.' 

Isso, Sr. Presidente, é um assunto muito sério que deve, evidentemente, 
ser alvo da nossa atenção no Congresso Nacional, deve ser alvo da atenção 
do Governo, no sentido de diminuir a incidência de acidentes do trabalho, 
que retira uma massa humana do trabalho, ao mesmo tempo em que gera um 
prejuízo muito grande ao País. 

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

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP)- Ouço o nobre Senador 
José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Or,.tes~Quércia, acho 
que o assunto que V. Ex• traz à Casa é da maior gravidade~ Mas, estranho a 
noticia nos termos em que está vazada, porque ontem -à noite eu ouvi o Minis
tro Murillo Macêdo falando à televisão, dando uma entrevista na qual ele dis
se muito claramente que a incidência de acidentes teria caído, no País. de 15% 

para 7%, e que isso. representaria urna economia de maiS de 4 bilhões de cru~ 
zeiros, e com isso ter-se-iam evitado, naturalmente, danos; ele citou um nú
mero de operários que eu me lembro ter sido superior a 100 mil. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB- SP)- Ele citou 155.416, para 
ser exato. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Foi a redução de acidentes em números 
absolutos, .Mas, segundo S. Ex.' citou, pelo que ouvi, ao contrário do que en
tendi -a não ser que eu tenha entendido mal o que disse V. Ex'- entendi 
que o Ministro esclarecia que o número de acidentes caiu de 15% para 7%, 
com uma eConomia de mais de 4 bilhões de cruzeiros. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB - SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•, e acho que esse mérito, essa.questão não é mais importante do que eu 
gostaria de falar rapidamente, porque os acidentes, sendo uma quantidade 
maior ou menor, eles são um sêrio prejuízo para o País. E também o Ministro 
-aliás não foi só O Estado de S. Paulo que publicou, li também no furna/ do 
Brasil palavras idênticas a essa- disse que as empresas não têm-se preocupa
do com esse problema de acidente de trabalho. O próprio presidente do sindi
cato promotor do conclave reconhece que as empresas não têm cuidado dessa 
parte e se preocupam muito em pagar o seguro e não em fazer uma preser
vação da integridade dos seus empregados. 

E S. Ex+ o Ministro não fez menção, exatamente, se entre os anos de 1974 
e 1978 houve uma diminuição, mas no ano de 1979 houve um aumento maior 
do que aquela diminuição que estava tendo uma seqUência lógica. Esse o as
pecto~ Mas, afinal de contas, não é este o objetivo principal do meu rápido 
pronunciamento. A preocupação me vem, e eu quero fazer menção, em razão 
dessa preocupação, a um projeto de minha autoria, que já foi aprovado no 
Senado e está na Câmara dos Deputados, para ser também aprovado e que 
esperamos seja aprovado, e que estabelece o seguinte: 

"Art. 476. 
Parágrafo único. Ao retornar ao trabalho, o empregado aci

dentado que esteve em gozo de auxílio-doença e foi considerado re· 
cuperado ou reabilitado para o exercício profissional não poderá ser 
dispensado pelo prazo de I (um) ano, salvo se cometer falta grave 
devidamente apurada nos termos desta Consolidação." 

Ocorre- e a justificativa do nosso projeto foi aprovada pelo Senado Fe-
deral, salienta bem- que, em geral, o trabalhador que passa durante algum· 
tempo recebendo auxílio-doença ele, em geral, é despedido porque demora 
um determinado tempo para se restabelecer completamente no seu serviço. 

As informações que temos são no sentido de que os empregados invaria~ 
velmente são demitidos depois de assumir o seu emprego novamente, após o 
gozo do auxílio-doença, exatamente porque eles ainda não atingiram o ideal, 
em termos, provavelmente, de capacitação para o trabalho. E a Consolidação 
das Leis do Trabalho já preserva, com esse tipa de estabilidade provisória, a 
mulher grávida, e também o dirigente sindical, ou até os candidatos a dirigen
te sindical,· urri ano depois de terminado o seu mandato, ou da eleição que o 
candidato tenha eventualmente perdido. 

Então, entendemos que esse projeto, que dá garantias de um ano no ser
viço ao empregado acidentado que retorna ao trabalho, ele cresce de impor
tância quando estamos ouvindo o Ministro Murillo Macédo lamentar que as 
empresas não cuidam direito de preservar a integridade de seus empregados 
para evitar o recrudescimento de acidentes no trabalho. 

Portanto, o nosso apelo é no sentido de que- e aí aproveito o aparte do 
nobre Senador José Uns) que é Líder da situação- no sentido, repito, de que 
o Governo concorde com a aprovação do nosso projeto na Câmara dos De
putados, que garante uma estabilidade provisória de um ano para o trabalha
dor que retorna ao seu trabalho após o gozo de auxílio-doença. Esperamos 
que o Governo concorde com essa aprovação e a Càrnara dos Deputados 
aprove o nosso projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santíiio. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. -
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O editorial do Jornal do Brasil de ontem (II de agosto de 1980), intitula
do .. Uma Tragédia Brasileira" enseja reflexões em dois planos simultanea
mente: 

a) as dimensões e carga· dramãtica de seu conteúdo como uma análise 
que, embora sucinta, aborda o problema do projeto educacional brasileiro, 
de cuja solução depende a própria sobrevivência do Brasil em termos de exe
qUibilidade, como uma Nação viãvel; e 

b) a decisiva importância da imprensa responsável e séria quando, embo
ra criticando com veemência e fulminando equívocos ou erros governamen
tais, contribui objetivaménte para formação das soluções requeridas pelos 
problemas. 

Aliâs, nenhuma autoridade, governo ou instituição que se preze, cons
ciente de suas responsabilidades sociais pode ter a veleidade de ignorar, me
nosprezar ou repelir as críticas honestas e construtivas da Imprensa, mesmo 
quando não possam, de pronto, serem assimiladas. 

O editorial do Jornal do Brasil a que estou me referindo- Uma Tragé
dia Brasileira - é uma demonstração do que estou afirmando . 
. , Examinando aspectos, conseqüências e perspectivas da política que vem 
sendo desenvolvida pelo Ministério da Educação e Cultura, do ponto de vista 
dos impactos decorrentes da Lei n9 5.692, de 1971, que criou o ensino profis
sionalizante no 29 grau, - o editorialista do Jornal do Brasil acentuou que 
essa Lei deveria, na prática, ter aprimorado e, efetivamente, reformulado o 2"' 
grau, mas, uonde estavam os professores polivalentes pressupostos pela riova 
legislação? A experiência anterior dos antigos cursos profissionalizantes, à 
margem da escola regular, se frustraram pela sua deficiência- destruída de 
infra-estrutura e, sobretudo, do apoio da orientação pré-vocacional. 

Além disso, passaram a ser identificadas como uma forma de "educação 
para proletários". Da mesma forma, os antigos '4Ginásios Orientados para o 
Trabalho" da Diretoria do Ensino Secundário, do MEC, assim como as sau~ 
dosas uEscolas Rurais" se transformavam em empreendimentos malogrados 
e desativados. 

Como não haviam professores preparados para a multiplicidade dos cur
sos a serem implantados, nem recursos para montagem dos indispensáveis la
boratórios e para o aparelhamento institucional e pedagógico dos estabeleci
mentos, regredimos à estaca zero do elitismo, da "fachada", da corrida para 
obtenção- do anel e dos indefectíveis diplomas - em suma, o estereotipo do 
subdesenvolvimento cultural típico das sociedades ultrapassadas, fascinadas 
pelas exterioridades dos rituais, dos símbolos e, principalmente, dominados 
pela obsessão consumista típica do capitalismo selvagem. 

Recrudesceu a marcha avassaladora para a universidade, pressionando o 
ensino superior congestionado e inadimi)Jente. 

O dra.l11ático editorial do Jornal do Brasil descreve o panorama atual: 

Ora, indicam estudos já realizados, que de 100 candidatos ao vestibular, 
20 talvez, terão propensão para o ensino superior. Mas, interroga o Jornal do 
Brasil - "como evitar a corrida ao diploma, se não há alternativa?" 

Sr. Presidente, essa indagação do angustiado editorialista é extremamen-
te séria e deixa toda a Nação perplexa. -

O crescimento da Universidade brasileira que, nestes últimos anos atin
giu a cerca de 1 milhão e SOO alunos, longe de ser evidência de um progresso 
sadio, demonstra a obsessão disseminada e irracional pelo "Diploma Supe
rior". 

Como ignorar a irágica -realidade de que 24 milhões de crianças, de zero 
a seis anos de idade, não recebem o atendimento de que necessitam e que ape
nas 950 mil são efetivamente atendidas na: área pré-escolar, e dessa percenta
gem, 87,5% estão nas zonas urbanaS? 

Por outro lado, o nosso País não pode se conformar com a marginali
zação irreversível de mais de 8 milhões de crianças que não têm acesso ao sis
tema escolar do 19 grau. 

Ainda recentemente, em palestra proferida perante a Escola Superior de 
Guerra (ESG), a I• de agosto de !980, o Ministro Eduardo Portella afirmou 
que '4a escolarização da criança continua sendo o meio mais conveniente de 
combate ao analfabetismo e que o Mobral, o Supletivo e os cursinhos retra
tam as inadimplências do projeto educacional brasileiro: os alunos do Mobral 
têm trauma da experiência escolar; o Supletivo é uma fábrica de ilusões e os 
cursinhos ensinam a passar e não a saber". 

Para o Ministro da Educação e Cultura, Eduardo Portella, '4 0 caráter 
aleatório da programação escolar, desassistida técnica e financeiramente, re
clama por um novo esquema de transferências, graças ao qual a Federação 
venha a compensar a excessiva centralização tributária que tanto tem imobili
zado as ações educativo-culturais de Municípios e Estado". 

Sr. Presidente, diante da importância intrínseca da abordagem levada a 
efeito pelo Jornal do Brasil e do peso especifico das sugestões positivas decor
rentes do seu magnífiCo editorial, solicito seja o mesmo transcrito nos Anais 
do Senado Federal, e incorporado a este breve pronunciamento. (Muito 
be!II!) 

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

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, II de agosto de 1980. 

UMA TRAGIO:DIA BRASILEIRA 
O CESGRANRlO comunica, quase com satisfação, que está preparado 

para eliminar 80 mil dos 140 mil candidatos que deverão apresentar-se ao ves
titular unificado do ano que vem. 

A vastidão desses números tem algo de assustador e faz lembrar o ex
Ministro Jarbas Passarinho, que se referia ao vestibular como ''o naufrágio 
organizado". 

As estatísticas e pesquisas do CESGRANRIO tornaram-se -bizantinas, 
"Viu-se o desinteresse dos alunos pela profissionalização, na como a própria discussão sobre o vestibular. O que não é bizantino é o desti-

medida em que todos eram supostamente candidatos à Universida~ no desses 80 mil reprovados. Seria possível desafogar um pouco o cerco à uni
de; o desinteresse e a aversão das famílias dos alunos à medida que a versidade? 
Lei se chocava com a realidade; notou-se a dificuldade de conci- Elevar simplesmente a altura do muro é cortejar a catâstrofe. Porque a 
li_ação dos interesses da e_d_ucação geral com os da formação profis- universidade parecia uma Bastilha a ser conquistada é que se chegou ao gran
SlOnal; o excesso de habiiit~dos em profis~ões que 0 . ~ercado. não de equívoco de 1968, quando se decretou o fim da categoria dos excedentes. 
abs?rve, ao lado da falta de outros que sen~m essenciais, pela mca- Um ímpeto de promoção social tomou conta do País; e é, em si mesmo, 
pac~dad~.de a escola acompanhar as necessidades da demanda ocu- 1 natural e irresistível. Se está a ponto de resvalar para o dramático e o grotes
paciOnal · ' ··co, é porque se deixou que, a partir de um certo moniento, todos os caminhos 

Voltamos, novamente, Sr. Presidente, à corrida aos diplomas, à fãbri- apontassem para a universidade. 
cação maciça de '"doutores", à transformação da maioria das nossas escolas Ora, indicam estudos já realizados que de 100 candidatos ao vestibular 
superiores em fãbricas de bacharêis nas áreas tradicionais do direito, da medi- 20, talvez, terão propensão para o ensino superior. 
cina, da economiá, da comunicação social, - e assim por diante - semi- Mas como evitar a corrida ao diploma se não hâ alternativa? As expio
preparados e fruStrados que não se adaptam às realidades da terra e das con- sões social e demográfica da sociedade brasileira resultaram em uma terra-de~ 
dições de vida, em geral, do País.' ninguém da educação (e portanto da cultura). 

Não deixa de ser fato altamente preocupante a comunicação do Cesgran- Por anos e anos, o ensino médio conservou a sua condição de preparador 
rio. quase com satisfação - afirma o editorial - de que .. estã preparado para a universidade. Os antigos cursos profissionalizantes, à margem da esca
para eliminar 80 mil dos 140 mil candidatos que deverão apresentar-se ao la regular, não podiam pretender qualquer prestígio social, pois além de se
Vestibular Unificado do ano que vem. 4 'A vastidão desses números- conti- rem identificados com uma forma de "educação para proletários" tinham o 
nua o editorialista do Jornal do Brasil- tem algo de assustador e faz lembrar inconveniente de fornecer ensino geral deficiente e de profissionalizar preco
o ex-Ministro Jarbas Passarinho, que se referia ao vestibular como "o naufrã- cemente, sem uma razoável verificação de vocações. 
gio organizado". Nesse vácuo, precedida apenas por um Programa de Ginásios Orienta-

As estatísticas e pesquisas do Cesgranrio tornaram-se bizantinas, cOmO a dos para o Trabalho, da Diretoria de Ensino .Secundário do MEC, surgiu a 
própria discussão sobre o vestibular. O que não é bizantino é o destino desseS Lei n9 5.692, de 1971, que criou o ensino profissionalizante no 29 grau. 
80 mil reprovados. A reforma proposta pela lei foi a primeira a· apOntar para uma modifi-

Um ímpeto de promoção social tomou conta do País; -e é, em si mesmo, cação estrutural na educação brasileira. Mas seus objetivos são tão amplos, 
natural e irresistível. Se está a ponto de resvalar para o dramático e o gretes- sua novidade é tão forte, que não é de estranhar qUe estejam navegando por 
co, é porque se deixou que, a partir de um certo momento, todos os caminhos mares tempestuosos - tanto mais quanto a lei tentou, em diversos casos, cc-
apontassem para a Universidade. locar o carro adiante dos bois. 



3612 Quarta~feíra J3 UJARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçà() II) Agosro de I YHO 

Com a iniciaç"ão ao trabalho, quis-se dar, sem prejudicar a formação ge
ral, um carâter de terminalidade que deve ser uma das possibilidades do 29 
grau- sob pena de condenar todos os estudantes ao vestibular. 

Isto implicava um novo 29 grau. Mas onde estavam os professores poliva
lentes pressupostos pela nova legislação? 

Prudente, o então Ministro Passarinho não queria dar à Reforma um ca
rãter universal e obrigatório Mas o Congresso achou que ela devia ter esse ca
rãter. Criou-se então uma daquelas leis que se trata logo de burlar, que não 
parece ser .. para valer". 

A burla era tanto mais tentadora e previsível quanto a lei vinha arrostar 
uma série de molas sociais que funcionavam em sentido contrãrio. Como 
lembrou o atual Secretârio de Educação do Estado do Rio, ~·a sociedade bra
sileira conserva traços culturais herdados de um período em que homens li
vres conviviam com escravos e- tem tido dificuldades em aceitar a educação 
para o trabalho como parte integrante e necessãria da educação da juventu
de". 

Assim corno não havia professores preparados para ministrar os novos 
currículos, não havia escolas com recursos para montar os laboratórios indis
pensãveis. Mas não houve, sobretudo, esforço sério que preparasse a acei
tação social da Jei. 

Mesmo que tivesse havido esse esforço, ele teria um papel apenas prope~ 
dêutico, introdutório. Sem o esforço, a lei era quase um desafio ao ambiente 
- o que equivale a dizer que era prematura. 

Viu-se então o desinteresse dos alunos pela profissionalização, na medi
da em que todos eram supostamente candidatos à universidade; e o desinte
resse e aversão das famílias dos alunos à medida que a fei se chocava com a 
realidade; notou-se a dificuldade de conciliação dos interesses da educação 
geral com os da formação profissional; o eiéeSso de habilitados em profissões 
que o mercado não absorve;-ao lado da falta de outros que seriam essenciais, 
pela incapacidade de a escola acompanhar as necessidades da demanda ocu~ 
pacional; e assim· por diante. _ 

As dificuldades estavam previstas pelós que fizeram a lei, como se de-. 
preende desse parecer do professor Valnir Chagas: .. Os avanços educacionais, 
como de resto quaisquer avanços no campo social, representam mudanças 
que trazem a inevitãvel fricção do novo com o antigo e que não podem ser im
postos de fora para dentro. Assim, só impropriamente se pode chamar de Re
forma ao que é no fundo uma estratégia pára suscitar esta ou aquela dialéti
ca". 

Se a lei de 1 CJ?I -a Lei da Reforina do Ensino -tem, assim, fortes jus
tificativas estratégicas (e pior emenda que o soneto seria pensar em abolir a 
lei, ou em criar outra lei), é mais do que teinpo de pensar-se em detalhes tãti
cos que impeçam a desmoralização da lei pelo seu não cumprimento. 

E a primeira medida, no caso, seria voltar à intenção original do projeto 
e não fazer a lei obrigatória para todas as escolas. Houve escolas que fecha
ram por não poderem cumpri-la; outras que recorreram à bUrla; e ainda ou
tras que -simplesmente não se adaptam às perspectivas da tei, pelo tipo de 
cfientefa a que se destinam- como de algumas escolas da Zona Sul do Rio. 

Libertando as escolas da camisa de força da lei, o MEC poderia --e de
veria -criar uma forma de auxílio supletivo que âpoiasse a:s escolas decidi
das a levar avante o projeto e a aplicã~lo criteriosamente de acordo_ com as di
versas característícas regionais. A verdade é que depois de 1971 as escolas fo
ram abandonadas à própria sorte. As que acreditaram na terminalídade ~o 
ensino de 29 grau e investiram em laboratórios custosos viram-se sem apoio 
das autoridades, dos alunos ou das famílias de alunos; e o recuo forçado foi 
extremamente doloroso - ou fatal; em certos casos. 

A nova lei dependia de um novoti:R!) de professor. Que e~tímulo foi dado 
à formação desses novos mestres'?. Se algum estímulo houve, não se fez notar, 
pois a juventude continua totalmente desinteressada do magistério como pro
fissão, como revela a proporção de vagas e candidatos nos vestibulares. Só re
centissiitiãinenre pensou-se em alguns Estados, entre eles o Estado do Rio, em 
modificar de fato a condição salarial da categoria. 

Idéia nova e aproveitável, já em estudos, é a dos cursos pós-secundários, 
que poderiam oferecer formação completa em determinadas profissões, con
sideradas úteis no quadro geral da ecOnomia, aliviando a carga excessiva que 
pesa sobre o ntvel superior. 

Um dos aspectos negativos da lei foi, ainda, o desprestígio lançado sobre 
as escolas técnicas existentes: elas estave1m ultrapassadas, dizia-se, pelo novo 
ensino~ mas o novo ensino ainda não é uma realidade concreta; e o antigo foi 
jogado às urtigas. 

Não se pode esperar até que esta sitUação se conserte. O MEC, mais uma 
vez, poderia liderar e auxiliar a reabertura das escolas técnicas, dentro das 
possibilidades e das conveniências regionais. 

O que_ não é possível é continUar a a"ssistir impassível à pressãO que se 
exerce sobre o ensino superior, embora esta seja em si mesma conseqüência 
natural e quase previsível das nossas contradições sociais, dos nossos atavis
mos. 

A continuar essa pressão, voltaremos a \968, quando pessoas talvez 
bem~íntencionadas acharam que estava na hora de ajudar os excedentes 
abrindo-lhes as portas do paraíso universitário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinãria de amanhã, quarta-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-i-

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 59-, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 511, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Munícipal de São Pailo (SP) a elevar em 
Cr$ 1.738. 247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos 
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro 

·centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n• 512, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, ein turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Econornia como conclusão de seu Parecer n'i' 513. 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
CrS 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980, da Comissão 
...-.:. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 61, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 515, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevaf 
em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e ses~ 
senta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 62, de 1980 (apre
sentado pela Comlssão de Economia comO conclusão de seu Par-ecer i"J9 5Í7, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Murlicípal de Paranavaí (PR) a elevar- ém 
Cr$ 112.334.989.,83 (cent_o e doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, no
vecentos e oitenta e nove cruzC?iros e oitenta e três centavos) o m·ontante de 
sua dívida consolidada, tendo -

PARECER, sob n• 518, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, peia constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 63, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 519, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar 
em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de s_ua dívida consolidada, tendo_ 

PARECER, sob n• 520, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 64, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 521, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em 
CrS 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cin
qüenta e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 522, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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-7-
Votação, em turno único, do Projeto de ResolUçãO nQ 65, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão ·ae seu Parecer n'i' 523, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da- Bahia a elevar em Cr$ 
25.128."667.776,82 (vinte e ciiico bilhões cento e vinte e oitO milliões, seiscen
tos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 524, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridkidade. 

-8-

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução nO? 66, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 525, de 
1980), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo, a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n' 526, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriza O Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (SCSsenta e ii-ês milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Pro
moção de Pequenos Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-10-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de 1980, do Senador 
Gi1van Rocha, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
udeclaração de Manaus", emitida por ocasião da oitava Conferência Nacio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. 

-li-

Votação, em turno único, do Requerimento n9185, de 1980,-do Senador 
Raimundo Parente, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n' 370, de 1979, de sua autoria, que altera os artigos 654, § 
19; 670, caput; e 674 e seu parágrafo único da Consolidação d_as Leis do Tra
balho- aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de l• de maio de 1943- e dã 
outras providências. 

-12-

Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 36, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que estende o segUro de aci~ 
dente do trabalho, a cargo do INPS, ao empregado doméstico, modificando a 
Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determi
na outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 402, de 1980, da Comissão 
- de Constituiçio-e J usdça, pela inconstitucionalidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1980 
(n' 250/79, na Casa de origem), que não permite dirigir motocicletas, moto
netas e similares sem o uso capacetes de segurança, introduzindo alteração no 
art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 
1966, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 474, de 1980, da Comissão 
- de Transportes;- Comunicações e Obras Públicas. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 315/80, do Senador Jar

bas Passarinho, de adiamento da discussão.) 

-14-

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalida
de, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Prõjeté)de Leí dO-Sena
do n9 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dis
põe sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural fale
cido antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECER, sob n' 43, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalidade, com voto venci

do dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-_se_a sessão às 18_ horas e 28 minutos.) 

DISCURSO PRONUNciADO PELO SR. EVELÂSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE 11-8-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTEl<.'ORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma sucessão de erros de variada espécie conduziu o nosso País ao qua
dro de dificuldades atuais. E o que temos presenciado ultimamente, para 
além dos ''pacotes" e das previsões otimistãs, é- um agravamento da situação. 

Advertências não têiri faltado, partidas de diversos setores, muitos dos 
quais com expressiva representatiVidade. A tudo se responde de forma única, 
idêntica àquela formulada pelo professor Delfim Netto, na Escola Superior 
de Guerra, em maio deste ano: ''Não há, portanto, mecanismo alternativo 
que possa produzir efeito muito mais rápido do que aquele que estamos co
lhendo". 

De fato, uma inflação anual de 106,8% não é fácil de ser conseguida, 
muito embora o próprio Ministro do Planejamento, ainda na ESG, tenha 
também chegado a uma outra amarga constatação, a de que .. a cada mês 
ocorre um fato novo que imPede que a queda da inflação comece". 

É que esta, da mesma forma que o endividamento externo, é motor de si 
mesma, e isto não aconteceu por acaso. Se ã inflação está em 106,8%, a dívida 
externa chega ao final do ano aos sessenta e cinco bilhões de dólares, ou seja, 
três trilhões e trezentos e oitenta bilhões de cruzeiros. 

O modelo brasileiro de crescímel_lto privilegiou setores, como o financei
ro, e empresãS, especialmente multinãcionais, que gozaram sempre de um cli
ma de ampla abertura, enquanto a população brasileira era submetida a uma 
dieta rigorosa de rendas e democracia. 

A dívida externa brasileira hoje não precisa de mais nada para crescer do 
que o seu próprio serviço. Assim, em 1979, as despesas com juros e amorti
zações ascenderam a 12.616,9 milhões de dólares, resultado esse que consu
miu uma parcela de 82,76% das exportações do ano respectivo (15.244,4 mi
lhões de dólares), 

O último dado anual existente sobre distribuição de rendas demonstra 
que têm sido verdadeiramente rápidos os efeitos obtidos pelo modelo brasilei
ro de crescimento. Em l970l os 60 por cento mais pobres da população brasi~ 
!eira detinham 20,97% da renda total, enquanto os_ 5% mais ricos participa
vam com 34,12% dos rendimentos. Em 1977, os mais pobres pioram e passam 
a deter 17,64% da renda, contra 38,64% dos mais ricos. A proporção, entre as 
rendas médias, passou, no período, de 20 para 26 vezes. 

Ao lado disso, por força de diversas providências adotadas no campo fi
nanceiro, permanece a descapitalização da empresa nacional, principalmente 
da pequena e mêdia empresa- que se torna presa fâcil dos apetites multina~ 
cionais. Essas empresas passam de um setor a outro com uma rapidez digna 
de nota, convenientemente auxiliadas pelas dificuldades criadas para o em
presariado brasileiro. 

O resultado de tudo isso é um aumento das diversas formas de subem
prego, fato que não deixa de estar ligado ao crescimento da marginalidade de 
parcelas ponderáveis da população brasileira, tanto econômica como social. 
Por isso, viver numa grande cidade brasileira hoje tomou-se um ato de bravu· 
ra c heroísmo, tais as dificuldades de sobrevivência e os perigos que rondam 
cada cidadão. 

Por que chegamos a esta situação, Sr. Presidente? 
Tudo porque adotamos uma estratégia distorcida em relação à realidade 

brasileira. 

Ao invés de projetes de curta maturação e investimentos reduzidos, bus
camos realizar obras grandiosas, excessivamente dispendiosas, muitas das ve
zes com recursos externos. Aí estão grandes rodovias como a Transamazôni
ca, a Perimetral Norte, a Rodovia dos imigrantes, a Cuiabá-Santarém, a 
Pan-Americana, e a Cuiabâ-Acre a testemunharem esbanjamentos injustifi
cados de recursos públicos, cujo emprego alternativo em outras obras e seto
res teria trazido por certo mais progresso até mesmo para as âreas em que fo
rem dispendidos. 

A Ferrovia do Aço é outro monumento à grandiosidade perdulâria, pois 
as obra dos mil dias hoje se arrasta, absorvendo excepcional volume de nos
sos parcos recursos financeiros, assim como a construção de dois metrôs -
Rio e São Paulo. 

Ao mesmo tempo o País partiu para a energia nuclear de uma vez, sem 
antes explorar todas as suas potencialidades hídricas. Somos detentores de 
um dos maiores potenciais hídricos do mundo, explorados, até agora, pouco 
mais de 20 milhões de quilowatts. 
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No campo industrial, substituímos indústrias inteiras, com base em fi
nanciamentos e tecnologia do exterior, num gesto temerário, pois ainda assim 
nem sempre elevamos a nossa capacidade cOmpetitiva, e quando isso ocorreu 
foram criados inúmeros expedientes protecionistas nos diversos mercados, 
-:om grandes prejuízos para a indústria brasileira. 

Não é à-toa, Sr. Presidente, que hoje nos encontramos diante de um im
passe de vastas proporções, que demanda uma nova estrategia econômico
financeira, somente possível de realizar caso conte com o ~poio de parcelas 
significativas e representativas da sociedade brasileira. 

Coloca-se cada vez mais como necessãrio um entendimento de alto nível 
entre os Partidos, Igrejas, Sindicatos, Empr~sãrios, Empresas Multinacionais 
dispostas a reconhecer a prevalência dos interesses do País SQbre os seus,
Imprensa, Forças Armadas- de forma a que daí se origine um pacto em que 
fiquem estabelecidas prioridades concretas e capazes de solucionar os proble
mas brasileiros atuais. 

Nós nos referimos e incluímos neste elenco, para o estabelecimento deste 
pacto, empresas multinacionais, e não poderemos deixar de lado essas gran
des corporações porque a nossa dependência externa foi a tal pontO que, hoje, 
a atuação das empresas multinacionais em nosso País ganhou tal dimensão, 
que o Brasil não pode tomar as suas decisões próprias, como gostaria, sem ter 
que se entender com as empresas multinacionais. 

Fora disso fica difícil,-pois devemos aceitar de uma vez por todas que a 
credibilidade d9§_atuais ocupantes dos cargos executivos em n-osso País desa
parece a cad::.~ dia, pois os problemas se- agravam e as soluções apresentadas 
sào quase tod~s inõcuas. 

Cabe definir prioridades reais, como: 
l. Educação, voltada para a obtenção de resultados de curto prazo, sen

do de toda a oportunidade observar qlit! -até mesmo a questão ela desigualda
de entre o Nordes~e e as demais regiões- do País descansa sobre essa questão, 
pois o problema da disparidade é, na essência, de ordem cultural, pois, ainda 
que dispondo de recursos e iniciativa, falta ao homem nordestino o conheci
mento ti!cnico capar_ de possibilitar a obtenção de resul~ados. 

Nesse campo, deve ser estabelecida uma verdadeira guerra em nosso 
Puís. Aí, devem ser aplicados recursos maiores para que p"óssafnos desenvol
ver o ensino em seus vários graus, principalmente o ensino profissionalizan
te. Se não habilitarmos o homem brasileiro, Sr. Presidente, nós não teremos 
possibilidud_cs de __ ampliar a nossa produção através de--ffi~~or produtividade. 
Como rodercmos aumentar as nossas expQrtações no campo agrícola, no 
camp<., dos produtos semi-elaborados, elaborados, se não estamos preparan
do, habilitando o homem no sentido de bus~ar a maior Produtividade? Este é 
um setur para- o qual o Governo e a- eiite brasileira devem voltar a suas 
ater;çilo, dando maior ênfase para o setor educacional do País. É preciso am
pliar substancialmente os recursos parJ a educação neste País. O analfabetis
mo volta a crescer em índices fantásticos provocado pela carência de escolas 
no ensino do 19 grau, no ensino fundamental. E o ensino do 29 grau"? E o ensi
no técnico? E o ensino superior'? É preciso uma reforma no ensino brasileiro, 
mas dentro dessa reforma é preciso haver recursos para a construção de esco
las, para uma melhor remuneração dos professores e uma: conseqüente me~ 
lhoria na qualidade do ensino brasileiro. 

Nós poderemos continuar sonhando com os grandes projetes, sonhando 
com uma grande Nação, mas nunca sairemos do s_onho se não investirmos 
naquilo que é fundamental, a educação do povo brasileiro. Precisamos dar a 
este povo instrução, para que ele possa explorar, com os seus próprios recur
sos, as grandes riquezas naturais que temos no Brasil. Do contrário, !lÓS con
tinuaremos sempre vivendo no meio de _grandes riquezas naturais, mas sem
pre no estágio de país pobre, onde a mist::rii vai se ainpliando a cada dia. 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC)- Ouço o nobre Senador Gil
van Rocha, de Sergipe. 

O Sr. Gil,.·an Rocha (PP - SE) - V. Ex• mais uma vez, com muita 
acuidade, dá uma demonstração da criatividade das oposíções brasHeíras, 
sempre negada pelo Governo e pelo seu partido aqui nesta Casa. Aliãs, é um 
exercícío de constância e de fé que nós teímosamente continuamos a fazer em 
face da surdez total do Governo, a colaboração patriótica das Oposições. V. 
Ex.• volta a falar num tema da maior atualidade, que é a educação brasileira. 
E veja V. Ex.• como o Governo permanece surdo, só cuidando de um tópico. 
V. Ex• sabe, o Senado também, qu~_ ~qui nesta Casa foi constituída uma Co
missão P1.:lrlamentar de Inquérito qUe estUdou o problema do analfabetismo 
no Brasil, visualizando a atividade do MOBRAL. As conclusões da CPI, for
malizadas num relatório com o qual as Oposições não concordaram plena
tT'ente, mas que de alguma maneira colaboraram na sua feitura, foram envia
das ao Sr. Ministro da Educação de então. Era demonstrada claramente a 

ação superficial do MOBRAL. Ãquela altura, como de costume, êramos con
siderados pelo Governo todo poderoso como os Profetas do Apocalipse. Ou
vidos surdos, prosseguiram na Insensatez de um programa que de maneira al
guma resolvia o problema de analfabetismo no Brasil. Passaram-se os anos, 
Ex• e, o atual Ministro da Educação vem de público condenar a ação do 
MOBRAL, reconhecendo que os gastos que foram efetivados naquele pro~ 
grama não tiveram o retorno devido. Mesmo assim, anos depois, reconhecen~ 
do o valor de uma comissão independente no Congresso Nacional, reconhe~ 
cendo o erro e reconhecendo formalmente esse erro, o Governo insiste em 
manter a mesma estrutura de uma entidade ·absolutamente sem condições de 
resolver o problema do analfabetismo no Brasil. Vê V. Ex• a que estado nós 
chegamos; a Oposição reclama, o Governo se faz de surdo. Posteriormente, o 
Governo reconhece, mas nem assim tem condições de força política para to
mar uma decisão. Este é um Governo tíbio, Excelência, um Governo indeci
so, um Governo que agora, publicamente, traz os seus ministros numa briga 
pública absolutamente constrangedora para um pais civilizado, e de improvi
so em improviso tem trazido o País à vizinhança do caos que todos estamos a 
perceber. Quero parabenizar a V. Ex• principalmente pela constância e pela 
sobriedade das críticas que, em nome do nosso Partido e das Oposições brasi
leiras, V. Ex• faz tão patrioticamente. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- V. Ex• tem razões de sobra. O 
MOBRAL, como agente para alfabetização de adultos, também de adoles
centes e crianças, funciona como aquele cidadão que transporta água em ces
to. Na bica enche o cesto; ao percorrer os primeiros metros, desaparece a á
gua. O MOBRAL estaria cumprindo a sua finalidade se estivéssemos ofere_:
cendo escolas a esse volume enorll)-e de crianças que vem surgindo a cada ano 
em nosso País, que atingem a idade escolar mas não encontram uma escola 
para iniciar o bê-a-bá. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Quero aqui registrar um fato, 
para melhor ilustràr este capítulo da- educação em nosso País. 

Em várias oportunidades, conversando com empresários do ramo têxtil 
do meu Estado, indagava: não seria preferível, ao invês de os senhores traze~ 
rem o algodão do Nordeste para Santa Catarina, para fazer o fio, para fazer o 
vestuário, localizar as suas empresas têxteis junto à base produtora, o Nor
deste? A respostã permanente: é difícil de se encontrar mão-de-obra qualifi
cada no Norâeste. Este e o grande óbice em fazermos investimentos no Nor.:. 
deste. 

Pois bem. Faço parte dâ Comissão de Assuntos Regionais, que segue 
para o Nordeste para estabelecer contactos não apénas com autoridades, mas 
com camponeses. com trabalhadores urbanos, principalmente com os campo
neses, para melhor se identificar com a crise oriunda de uma nova seca pro
longada naquela região. Tenho a oportunidade de conversar com pes&oas Oe 
vãrios níveis sociais, em muiiãs Cidades. Chego à cidade de Picos, e o nosso 
grupo de parlamentares vai fazer uma visita a uma indústria têxtil, uma mo
derna empresa. Lá, tenho a ventura de encontrar o Diretor Industrial dessa 
e-mpresa; conterrâneo meu, da Cidade de Blumenau. Conversa vai~ conversa, 
vem, e pergunto: que tal o grau de inteligência, de assimilação do homem_ do 
Nordeste'? A resposta: nós, aqui, na nossa empresa, preparamos o tecelão em 
três meses. Isso equivale dizer que o homem do Nordeste, como o homem do 
Sul, tem o mesmo·graü de inteligência, a mesma capacidade de assimilação. 
Por que Iá no Nordeste. não há mão-de-obra qualificada, não há o profissio~ 
nal'? Porque não existem escolas, há carência de escolas, principalmente de es
colas técnicas de nível rnêdio, escolas profissionalizantes. Como queremos ar
rancar para o estágio de país desenvolvido se não estamos preparando, não 
estamos habilitando o homem'?! 

Sr. Presidente, é preciso que o Governo, a elite brasileira se conscientlze 
de que temos que voltar a nossa atenção para o setor educacional. Temos que 
realizar neste campo-a-grande guerra para a grande vitória do efetivo desen
volvimento. 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Eu me empolguei com o fato 
verificado no Estado de V. Ex', na cidade de Picos, que nie ia esquecendo, 
momentaneamente, da solicitação de V. Ex• Ouço com prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Neste instante- e lhe agradeço 
muito o aparte - ressalto que há dez ou quinze anos, neste País, só tinha 
oportunidade de entrar para a universidade quem morasse nos grandes cen~ 
tros do Pais. No meu Estado, por exemplo, o Piauí, e no Maranhão, que é 
meu Estado vizinho, em Rondônia, no Amazonas, onde morei, ninguém ti~ 
nha universidade. Os alunos faziam o primeiro ciclo, faziam o segundo ciclo e 
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Iâ ficavam sem poder sair, porque não podiam deslocar-se para os grandes 
centros, a fim de freqiientar o curso de nível superior. Neste instante, peço o 
testemunho de todos que aqui estão se hã 10, 15 anos os estudantes não ti
nham de se deslocar para Recife, para Salvador, que era conhecido, para Mi
nas Gerais, para o Rio de Janeiro e São Paulo. TodOs os estudantes das Re
giões Norte e Nordeste tinham que se deslocar, para poder fazer um curso de 
nível superior, porque não havia universidade em seus Estados. Na Capital 
do meu Estado há uma escola técnica. Ocorre que indústria têxtil é ramo alta
mente especializado, e não existe em todos os Estados da Federação. Se V. 
Ex• procurar um bombeiro, se V. Ex' procurar técnicos agrícolas, se V. Ex' 
procurar outras atividades, há de encontrá-las. Nobre Senador, depois desta 
observação, falarei do primeiro ciclo em Municípios Como Amarante, Rege
neração, Porto, Barras, no meu Estado- não vo_u falar no de V. Ex', porque 
não o· conheço - 85% do Estado não tinha o pfiffieiro ciclo, só tinha escola 
primária. Dentro do Governo RevolucionáriO, uma coisa de "que não se pode 
falar é do sistema educ:a_ci.Q!J.!;I._l. Pode-se ter criado cursos que eram até dispen
sáveis, mas, quanto à população escolar, tanto do nível do primeiro como do 
segundo ciclo e do nível superior, não se pode falar. Podem pegar as estatísti
cas. Não tenho o número na minha cabeça, mas podem pegar as estatísticasl 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Senador Bernardino Viana, 
como V. Ex'- estâ equivocado! Como V. Ex' está afastado do ensino neste 
País! 

Hoje, no Brasil, temos aproximadamente I milhão e 400 mil universi
tários. Pois bem, houve crescimento de matrículas no ensino superior, em 
função das escolas particulares, das fundações criadas no interior, onde o en
sino é pago porque, neste PaíS, graças aos goVémós de V. Ex's, 400 mil uni
versitários estiidam graciosamente e um milhão de universitários têm que 
passar privações, até de ordem alimentar, para poder freqüentar uma facul
dade. O ensinO é pago. ~sta.-discriminação odiosa existe graças aos governos 
de Vx's. · 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - São subsidiados. Eles têm bolsa 
de estudo, não pagam INPS. Quando Ministro da Educação o nobre Senador 
Tarso Dutra, porque a Nação não tinha condições de manter, de custear essa 
quantidade de universidades, estimulou-se a criação das universidades. Se o 
Governo tirasse- e aqui fez um pronunciamento o Senador Franco Monto
roa este respeito- se o Governo Federal tirasse os incentivos que dá, através 
da Previdência Social, através da ajuda do MEC, de bolsas de estudo, as uni
versidades particulares não teriam condições de se manter neste País. Foi dito 
aqui pelo nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Realmente não teriam, por
que o povo brasileiro, na sua grande maioria, não tem condições de pagar o 
ensino superior. 

O crescimento do número de matrícUlas no ensino superiOr decorre da 
iniciativa particular, e não de uma ação do Governo, não que o Governo te
nha criado maior número de faculdades, não que o Governo tenha criado 
maior número de univerSidades. 

Em relação ao ensino técnico, estamos a defender a criação de escolas 
técnicas de nível médio, igualmente estamos a defender a criação de cursos 
para a formação do tecelão e outros profissionais Cm CUiSOs de meses, através 
de convênios do Governo com o SENA! ou na implantação de escolas profis
sionalizanteS. 

Nobre Senador Bernardino Viana, V. Ext- deve ter conhecimento, não 
pode desconhecer do défiCit 'rio enSino fundamental. pela carência enorme de 
escolas. O Nor_deste é a maior evidência de"sse quadro triste que envergonha a 
todos nós neste País. - ---

0 Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -~Ouço 6 Senador Gilvan Ro
cha. 

O Sr. GiiVan Rocha (PP- SE)- É deveras lamentável que continue a 
tradição do Partido do Governo ao achar que é muito mais patriótico incen
sar o Governo e não- considerar nenhuma crítica. Venios agora- o Líder em 
exercício ser mais realista do que o rei, pois recentemente o Sr. Minísti'o -da 
Educação foi à imprensa, dizendo de sua desolação sobre os efeitos prãticos 
do MOBRAL, e fazendo violentíssima carga sobre os chamados cursinhos. 
Ontem, ou anteontem, o Sr. Ministro da Justiça- e está Cm todos os jornais 
-ao visitar uma biblioteca, referiU-se, com pesar, àquilo que ele chamou de 
ufaculdades de beira de estrada'', dando uma demonstração da mais absoluta 
falência no problema educacional brasileiro. Não é com atitudes como esta 
de dizer que vamos bem, que os governos ditos "revolucionãrios"- e estou 
pondo muita aspa nesse revolucionário- resolveram o problema educacio~ 
nal do Brasil. É uma calamidade reconhecida pelas autoridades do Governo. 

Apelo a V. Ex•, que é Vice-Presidente da Comissão de Educação e Cultura 
desta Casa, que convoque o Ministro da Educação e o Ministro da Justiça, 
para que eles venham dizer: primeiro, por que é que depois desse diagnóstico, 
que eles mesmos fizeram, não fazem a ação positiva para acabar com o que 
eles mesmos reconhecem de errado, isto é, as tais faculdades de beira de estra
da, porque a Nação precisa saber quais são elas, os famigeradas cursinhos, a 
ação do MOBRAL e a falência absoluta, total, do ensino profissionalizante 
deste País. Acho que é muito mais patri6tic0 -que se faça isso do que insistir 
em que este Governo, que conseguiu o niilagre de colocar o Brasil já dentro 
do abismo, é o Governo revolucionário que trouxe a felicidade geral para a 
Nação. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex• e 
acolhemos a sugestão para convidar o Sr. Ministro da Educação para uma 
exposição, para um diálogo na Comissão de Educação. 

O Sr. Henrique Santillo (PT- GO)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço o nobre Senador Henri
que Santillo, de Goiãs. 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - A crise educacional brasileira 
está hoje sendo admitida pelo próprio Ministério da Educação e Cultura. 
Houve quantitativamente um crescimento muito grande, sem dúvida alguma, 
e ele se fez, sobretu~o, como bem disse V. Ex'", no setor privado, a maioria 
das escolas-arapucas permitidas pelo Governo, não apenas a nível de segundo 
ciclo, mas também a nível de ensino superior. Os dados estatísticos, e muito 
mais do que estes, a angústia da sociedade brasileira estão aí a demonstrar is
so. A imprensa ào País, ontem, acaba de publicar que existem 30 mil médicos 
desempregados no País. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - E 25 mil engenheiros. 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) ~ Existem 25 mil engenheiros, 
existem milhares de profissfonais de ComuriicaÇão desempregados, existem 
milhares de profissionais formados nessas escolas todas do País desemprega
dos, sem a mínima condição de trabalho.~ óbvio que não se pode, e V. Ex• 
está analisando muito bem, porque está analisando globalmente a crise brasi
leira, a crise do capitalismo no Brasil; o desenvolvimento capitalista no Bra
sil, é óbvio que nós não pOdemos analisar a crise educacional apenas isolada
mente. Ela tem que ser inserida numa análise global da crise como V. Ex'" estã 
fazendo. A sua análise é judiciosa, bastante judiciosa. Não se trata apenas de 
formar e formar profissionais em qualquer arapuca de profissionais de nível 
superior, um milhão, um milhão e quatrocentos mil, dois milhões, três mi
lhões, esquecendo-nos do ensino profisSionalizante, esquecendo-nos de trans
formar o próprio modelo económico para absorver essa mão-de-obra, porque 
se durante o ciclo do_ .. milagre" - milagre entre aspas, as Lideranças Gover
nistas odeiam essa palavra, mas o certo é que elas empregaram-na também 
bastante durante uma certa época - se durante a fase do '"milagre" brasilei
ro, do desenvolvimento acima de 10%, do crescimento da economia acima de 
lO%, teve condições de absorver aqueles profissionais que se estavam forman
do, a nível superior, e que eram até insuficientes, naquela ocasião e, portanto, 
elevando-se o patamar de seus salários, por causa disso mesmo, porque a 
oferta era bem menor do que a procura naquela ocasião, agora nãO, agora há 
uma crise violen~ nesses setores todos e exige-se imediata transofrmação dis
so aí. Não é só, obviamente, do problma da transformação ou a solução da 
crise educacional isoladamente, mas a procura de uma solução democrática 
para este País, com a participação de todos, não apenas de nós, Congressis
tas, ou das elites, ou dos empresários, mas do povo, da sociedade brasileira, 
porque ela está apta a isto. Nós temos demonstrações inequívocas disso du
rante este ano mesmo. Ela está-se organizando. Ninguém vai chegar aqui nes
ta Casa e dizer que a sociedade brasileira está em sua maioria organizada. O 
povo brasileirO ainda não é Organizado em sua maioria aiii.da, mas,- celere
mente, a sociedade se organizando através de todos os seus segmentos, e essas 
organizações têm sido representativas. Elas não têm tomado atitudes que se
jam levianas, ou apresentado reivindicações- que estejam fora da realidade, 
pelo contrário, todas elas se unem para dizer queremos participar, o povoes
tá querendo participai'. É uma exigência nacional, é uma exigência da socie
dade. Queremos participar, discutir os problemas, termos condições de influir 
na decisão de toda a solução problemática brasileira. Aí estâ o problema da 
educação: o Mobral vai resolver esse problema? Ora, o sistema brasileiro está 
fabricando analfabetos para justificar a perenidade desse Mobral ele que po
deria ser um movimento de alfabetização, durante alguns anos, na verdade 
está-se transformando numa instituição perene: Por quê? Porque o Governo 
não lhe deu condições. Quero dizer a V. Ex• que me coloco_ naquela posição 
de defender intransigentemente o ensino gratuito, em todos os níveis, logica
mente dentro de determinados critérios que selecione isso, mas o Governo 
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não dá condições, coloca a educação brasÜeira em quinqUagésimo plano, as
sim corno coloca a saúde em milésimo plano e elege as suas prioridades, se
gundo meu modo de ver, não apenas amoralrnente, mas também equivocada
mente, quanto às necessidades econômicas do País. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Interessam-me são números e da
dos, a adjetivação não me interessa. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Números para V. Ex•s~do 
Governo ... É por isso que o País está nesta situação. Precisamos de número e 
qualidade. 

Senador Henrique Santillo, V. Ex• falou, por exemplo, do excesso de 
profissionais de nível superior na Engenharia Çivil, na Medicina. Veja V. Ex•, 
nos esquecemos das escolas intermediárias, da preparação do pessoal técnico 
de nível médio. Temos o engenheiro, mas não terrios o elemento interme
diário; temos o médico, mas não temos a enfermeira a nível médio. 

É o grande problema que precisaria ser resolvido, é problema gravíssi
mo, a meu juizo, é problema sério deste País. Enquanto não o enfrentarmos, 
de frente, com coragem, não vamos ter possibilidades de realizar o grande so
nho de marcharmos para o estágio de País desenvolvido. 

Outra prioridade neste País: 

2. Austeridade e confiança nos homens da mais alta administração do 
País, já que os_ gastos supérfluos e a falta de pulso para enfrentar os proble~ 
mas contribuem negativamente e afetam o ânimo de todas as camadas da po
pulação. 

Aí está outro problema sério neste País. Falamos que o endividamento 
externo é sério, que a inflação é grave. Mas, neste momento~ a coisa mais gra
ve é a falta de credibilidade nos que nos dirigem. Por quê? Porque o Governo, 
apesar de dispor de poucos recursos, é perdulário nas aplicações desses par~ 
cos recursos financeiros. E o Senhor Presidente da República, referindo-se às 
novas denúncias da imprensa em relação à mordomias. diz que isso não tem 
influência nos problemas financeiros do País. Realmente, em termos de nú.~ 
meros, em termos materiais, a influência é pOuca. Mas -a írifiuência é grande 
no estado de espírito da populaçã-o brasileira. É o Governo Federal que es
banja e que transmite essa ação negativa para os t wernos estaduais, para os 
governos municipais, para as empresas estatais. O que fazem essas empresas 
estatais no Brasil? Há dias o Estado de S. Paulo pl:blicou uma pesquisa em re
lação à posição, à situação e à imagem dos governos estaduais e quase todos 
são qualificados entre os piores governadores deste País. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço novamente V. Ex• 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• tem razão quando fala no pon-
to crucial da nossa esquina histórica nO-ãho da graça de 1980: a falta de credi
bilidade dos gerentes do poder. Nenhuma empresa pode ir adiante. Ex•, sem a 
sua diretoria merecer crédito. E o que se vê- e isso rião -é uma denúncia gratuita 
da Oposição - o que se ·percebe é que ninguém acredita na alquimia, princi
palmente no gerente geral econômico, no Doutor Delfim Netto. Apesar da 
honrosa exceção do Líder da Maioria, ningUém no Brasil acredita nos núme~ 
ros. O negócio não são os números, o negócio são os olhos, os ouvidos, o es~ 
tômago e, principalmente, o nosso bolso. Gostaria muito que o Ministro Dei~ 
fim Netto entrasse num supermercado e explicasse num quadro-negro à 
donas-de-casa que o custo de vida estâ baixan(fo; que vai baixar em outubro, 
a numerologia do Doutor Delfim Netto, uma Coisa chamadà deflator implíci~ 
to, os índices, ora da Fundação Getúlio Vargas e agora, muito provavelmente 
do IBGE, parecendo muitO ãquela estorinha do besouro, um animalzinho 
que a mais moderna engenharia aeronáutica dizia QUe era- impossível voar, 
porque as medidas das suas asas e o peso do seU corpo contrariam todas as 
leis físicas. O besourinho não sabia de nada disso e voava. Então. as donas
de-casa, que não sabem dos cálculos do Dr. Delfim;- Coilliiluãril c~Omptando 
alimentos, subindo vertiginosamente. Isto é; o Dr. Delfim Netto não merece 
crédito de nenhum homem responsável d'este País. E como -o·nr. Delfim, o 
resto do MinistériO está Cãminhando aceleradamente para o descrédito. E um 
governo que perde o crêdito, e um goverriO que não merece a confiança de um 
povo tem que se preparar para o pior. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- A falta de credibilidade é o 
problema mais sério deste País, neste momento. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Ouço com atenção o discurso 
de v. Ex~, que é da maior oportunidade. QuaOto às mordomias e ao escânda
lO que elas representam neste País, apesa~ de todos os esforços empreendidos 

até hoje no seio do Congresso Nacional, não se conseguiu chegar a uma con· 
clusão exata: em primeiro lugar "sobre qual a legislação que a assegura; em se
gundo lugar, qual o montante exato de recursos financeiros despendidos nes~ 
ses gastos supérfluos. E quero lembrar a V. Ex• que antes de 1964-, nos tempos 
tão maisinados pelos nobres líderes da Revolução- entre aspas- que se fez 
no Brasil, só se conhecia mordomia, no Brasil, do Senhor Presidente da Re
pública e dos Governadores de Estado, e mais ninguém. Hoje, são milhares e 
milhares de servidores públicos do mais alto escalão e do escalão interme
diário que auferem vantagens da mordomia. Segundo consta, há Ministérios 
onde há cerca de mais de 30 mordomias, e o Senhor Presidente da República 
ainda acha que isso é de pouca relevância e não toma as providências adequa
das para pôr fim a essa verdadeira orgia de gastos públicos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- O mesmo jornal, O Estado de 
S. Paulo, já há três anos, fez as mesmas denúncias. Foram prometidas provi
dências para se eliminar essas orgias, mas elas prosperaram. Agora o Gover
no, também, anuncia a sua intenção de eliminá-las, mas dentro de seis meses 
elas retornarão em maior escala. É preciso que este País passe a agir com se
riedade, para se restabelecer a credibilidade do Governo junto ao povo brasi
leiro. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permita V. Ex•, apenas um escla
recimento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Com prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Acho que este mal de mordomia 
pegou, neste País, de ponta a ponta, não só nas atividades públicas, mas tam
bém nas atividades particulares. Acredito que ninguém desconhece que um 
diretor de uma emissora de rádio e televisão ganhava um milhão e 200 mil 
cruzeiros e se dava ao luxo de contratar um almoço, com umjato fretado, al~ 
moço este a se realizar em Buenos Aires. Sei, também, que há executivos que 
foram tirados da área pública federal ganhando de 12 mil a 15 mil dólares~ 
por mês, ainda com direito a um mês de rerias no-exterior, onde ele escolhesse. 
Então, acho que isso é um mal não apenas do setor público, mas um mal na
cionaL Inclusive hã ainda o seguinte: quanto é que esses di retores executivos 
de empresas podem utilizar, em despesas gerais, despesas que efetuam e que 
porque convidam e pagam? Isso tudo aumenta o custo dos produtos. 
Lembro-me de que um diretor de uma rádio convidou todos os governadores, 
duas senhoras, 18 assessoras, para fazer entrega de troféu, em São Paulo, com 
hospedagem no melhor hotel de São Paulo, o Cesar Park, e todas as despesas 
por conta da empresa que ele dirige. Então, acho que isso também é um mal 
nacional, essa questão dessa mordomia, não só das empresas privadas como 
nas empresas públicas, e que se deveria estabelecer um regulamento de um 
modo geral para todas as camadas e segmentos sociais. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Senador Bernardino Viana, o 
que V. Ex• reproduziu agora eujã tive conhecimento, sábado, ao ler o noti
ciário da imprensa com relação ao suculento churrasco servido a V. Evs do 
PDS pelo Presidente da República, quando V. Ex• foi um mau conselheiro ao 
Presidente da República, dizendo que as mordomias entre os particulares 
tambêm era grande. Acontece, Sr. Senador, que eu, particularmente, o taquí
grafo, o empresário, o jornalista, o médico. lá fora, tomando uísque ou an
dando de avião, esbanjando, está esbanjando o dinheiro nosso, particular, 
mas o Governo estã esbanjando o dinheiro público, do povo, pelo qual tem 
que zelar, tem que ser rigoroso na aplicã.ção desse dinhe!ro, porque não é de
le, é de um povo que está se sacrificando a cada dia. Agora, na vida particu
lar, ninguém tem nada comigo se eu gasto mais ou menos na minha vida par
ticular. Se O Estado de S. Paulo tiver uma grande mordomia é da responsabi
lidade de O Estado de S. Paulo; cabe a ele dar satisfação aos seus sócios. Já o 
Governo não. V. Ex• citou, como exemplo, que o ex-Ministro do Planejamen
to, hoje servindo a uma empresa, recebe mens"a.Irnente 15 mii dólares. Pessoa_s 
aí fora dizem que V. Ex~ fez uma séria insinuação ao Ministro do Pfaneja
mento, Reis Velloso, conterrâneo de V. Ex•, de que se admite a possibilidade 
de que ele esteja ganhando 15 mil dólares, por mês, não em razão daquele la
bor que presta mensalmente à empresa, mas por favor recebido quando era 
Ministro do Planejamento. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Isso é que é gravíssimo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Isso é que é sério. E foi óitó 
ao Presidente da República por V. Ex•, e a imprensa reproduziu. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - A imprensa registrou. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Eu não disse isso. Eu disse que, 
hoje, na iniciativa privada, os salários são muito altos e podem atrair da ini~ 
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ciativa pública pessoas de alto gabarito, das quais a iniciativa pública precisa, 
que o serviço público precisa. Tanto assim que, pelo que conheço, por exem
plo o Ministro Reis Velloso, advogando na Bahia, onde hoje é diretor de 
Marketing da Volkswagem do Brasil, e o nosso Presidente do Banco Nacional 

de Crédito Cooperativo, que é também nosso conterrâneo, está prestando 
serviços, hoje, com maior vantagem, na ãrea privada. Mas eu não disse em 
termos de denúncia, disse é que eles estão pagando bem. E se o Governo fede
ral, o serviço público não pagar, os grandes técnicos que temos no serviço 
público irão para a iniciativa privada. Esse custo que pagam, na iniciativa pri
vada, entram nos custos dos produtos fabricados, porque é despesa geral; não 
incide Imposto de Renda_ sobre ele, principalmente custos com almoço, jan
tar, banquete, etc. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -Indago a V. Ex•: faltou com a 
verdade o jornal que publicou a notícia, dizendo que V. Ex• disse ao Presiden
te da República que o ex-Ministro do Planejamento ~stâ recebendo quinze 
mil dólares por mês? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Não. É verdade. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Então. está dito. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Estâ recebendo da Volkswagem, 
como Diretor de Marketing. 

O Sr. Henrique Santillo t.PT- GO)- E o ex-Presidente Geisel1 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Não s_ei, não me disseram ainda. 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Mas podiam ter dito. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Mas deve ser muito dinheiro, 
porque ele tem capacidade técnica e administratTVã. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - O Senador Bernardino Viana 
reafirma que disse ao Presidente da República que o ex-Ministro do Planeja
mento Reis Velloso está percebendo quase um bilhão de cruzeiros, mensal
mente, de uma empresa que, agora sabemos,_ é multinacional. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Eu não disse ao Presidente da 
República, disse numa roda. Não disse ao-Presidente da República. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Dessa roda fazià parte o Pre
sidente da República, 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Mas não disse a ele. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB- SC)- ... que tem um bom apa
relho auditivo, e ouviu. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Pois, então, mas eu não disse. 

O Sr. Henrique Santillo (PT- GO)- Seria pela capacidade administra
tiva ou por deter determinados conhecimentos que só ele poderia, como Mi
nistro? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB- SC) '-Ao longo período em que 
ele esteve, como titular do Ministério do Planejamento, quando sabia os 
grandes segredos, que poderia ser- e foi muito útil, provavelmente- é o 
que dizem ai, diante do fato registrado na roda em que estavam presentes o 
Presidente da República e o Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço o nobre Senador Alber
to Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Senador Evelásio Vieira, quero entrar 
neste aparte em virtude desse fato. Realmente eu não havia lido nada a respei
to das declarações do Senador Bernardino Viana, com relação ao ex-Ministro 
Reis Velloso. Conheço pessoalmente o Ministro, é meu ·conterrâneo, da cida
de de Parnaíba, é um rapaz de origem humilde, que galgou o mais aJto posto que 
um cidadão pode almejar, ao ser Ministro duas vezes em dois Gover
nos sucessivos.- Ele fez um curso de especialização nos Estados Unidos e, na 
Universidade de Haward, foi citado como um expoente da capacidade da 
nova geração de economistas brasileiros. E teve, do ex-Ministro Roberto 
Campos, Uma palavra de apoio e de incentivo pelas suas qualidades de técni
co. Discordo totalmente do fato de que se aponte, como acaba de apontar o 
Senador Bernardino Viana, que o salário lhe seja pago em virtude de ter sido 
ele um ex-Ministro, pois ele tem competência para ganhar o dinheiro que lhe 
estão pagando. Quero deixar aqui registrado o meu protes~. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Eu disse que ele ganhava pela sa
bedoria e pelos conhecime_nto_s que reúne. Eu gostaria que o Senador medis
sesse em que jornal V. Ex• leu isso. Porque não foi isso que eu disse. Afirmei 

que o serviço público não está pagando como deveria pagar a técnicos de alto 
gabarito como o ex-Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, 
como a Adníon Ganem, que era do Banco do Brasil e_como a tantos outros 
homens ilustres de capacidade técnica e administrativ~.- como eStão pagando. 
Clark foi o primeiro que citei. Walter Clark- agora vou dizer o nome, por
que já disse antes, -ganhava um milhão e duzentos mil cruzeiros na Globo. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI) - De qualquer forma, Senador, quero 
deixar aqui registrado o meu protesto à insinuação de 15 mil dólares ao meu 
conterrâneo o ex-MinistrO Reis Velloso e quero deixar claro o seguinte: el'e 
tem competência para ganhar isso ou mais, desde que tenha quem pague. 
Quero também registrar o fato aqui de que se a empresa privada estã pagando 
salários altos a economistas e homens técnicos desse gabarito, é porque tem o 
exemplo, que V. Ex' vem citando, de que o Governo está dando o exemplo de 
pagamentos altos nessas companhias de economia mista e, na verdade, nem 
sabemos qual é o S<:J.Iário que essa gente ganha, em detrimento de tantos enge
nheiros que estão desempregados, de tantos médicos, e uma meia dúzia ape
nas ganhando salários fabulosos nas companhias de economia mista do Go
verrio e em outras do Poder Público Nacional. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) ·~Vou reproduzir o que disse 
anteriormente. 

O Estado de S. Paulo publicou que num churrasco promovido pelo Presi
dente da República, carne em abundância, oferecido aos Líderes do PDS 
nesta Casa e na Câmara Federal, a determinada altura o Senador Bernardino 
Viana disse, para justificar ou explicar as mordomias existentes neste País, 
que na iniciativa privada essas mordomias também proliferam. E como exemw 
plo, --V. Ex• citou e o jornal registra- como ilustração de que o ex
Ministro do Planejamento, Sr. Reis Velloso, estava percebendo, mensalmen
te, de uma empresa- que eu não sabia, mas agora sei que é uma multinacio
nal, - 15 mil dólares mensalmente. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Não sei qual é a multinacional. O 
que eu soube, o que me informaram é que ele estava na iniciativa privada ga· 
nhando 15 mil dólares. Que o Admon Ganem, do Banco do Brasil, como dire
tor de marketing da Volkswagen, estava ganhando 12 mil dólares por mês. E, 
disseram-me também, que está ganhanqo uma so~a apr~iável - eu não sei se 
é verdade- o ex·Presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo aqui 
no Estado de Minas Gerais~ do nósso ainigo Senador Itamar Franco. 

O SR. EVELÁSlO VIEIRA (PP- SC)- Mas V. Ex• reafirma que dis
se que o ex-Ministro do Planejamento, Sr. Reis Velloso, está percebendo 
mensalmente 15 mil dólares? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Foi o que me disseram. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Exato, foi isso o que eu disse. 
E disse mais: que, lã fora, os comentários eram de que V. Ex• estava insinuan
do, ... 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Eu não faria isso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Não é V. Ex•, são os comen
tários que surgiram depois da declaração de V. Ex• 

Senador Alberto Silva, o Ministro pode ser muito talentoso, pode ser um 
gênio, mas para ganhar quase um bilhão de cruzeiros em um país pobre, em 
que a maioria está morrendo de fome, é demais. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI) -Desejo fazer urna retificação: entrei no 
aparte porque acho que no comentário do Sr. Senador Bernardino Viana, em 
uma roda palaciana, denunciando o salário do ex· Ministro Reis Velloso, de
veria entrar muito mais gente. Estou defendendo o meu conterrâneo, o meu 
companheiro de escola, que foi, e estou defendendo o homem competente. Eu 
disse que se tiver quem pague, ele tem competência para o salârio; é o que 
quis deixar claro: se tiver quem pague. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Prossigo, Sr. Presidente. 
Outra prioridade neste País: ãgricultura e Reforma Agrária - estes dois 

aspectos do problema não podem estar separados, pois a prioridade agrícola, 
voltada para a produção de _alimentos e matérias-primas, com a geração de 
excedentes exportâveis, somente estará completa quando o acesso à terra for 
integral e haja a formulação de um conjunto de medida coerentes e que de 
fato sejam atrativas ao homem do campo. 

E a agroindústria deve merecer, também, atenção cuidadosa. A agricul
tura tem maiores possibilidades de desenvolver-se quando dispõe do respaldo 
de uma boa agroindústria. Também para a agricultura é preciso criar mais es
colas técnicas, de nível superior e médio, para que nós tenhamos no campo 
maior número de técnicos levando aos agricultores as novas descobertas con
seguidas na área das ciências agrárias. Aí, nós estaremos aumentando a nossa 
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produção, mas com produtividade, que é o grande objetivo de qualquer ação 
no sentido de buscar a produção com maior rentabilidade. 

Outra propriedade, Sr. Presidente: a reversão do sistema de transportes, 
de forma a privílegíar as modalidades que demonstrem ser, em função da car· 
ga e da distância, mais econômicas, estabelecendo, assim, a necessária conju
gação dos diversos meios existentes, sem distorções que agravem dependên
cias, assunto que aiffda na última semana tivemos ensejo de enfocar com a co
laboração de vários colegas, nesta Casa. Não podemos é continuar transpor
tando algodão do Nordeste para o extremo sul, em caminhões, transportando 
madeira de Rondônia para ·o ·extremo sul, transportando carvão em cami
nhões, do extremo sul, de Santa Catarina para São Paulo. 

Isso é gravíssimo, é preciso uma reversão no sistema de transporte, por
que os preços dos transportes hoje, no BrasH, constituem um grande compo
nente inflacionário neste PaíS. 

Reorientação do perfil industrial é outra meta que tem que ser priori
tária, assegurando a produção de bens denominados populares cujo mercado 
ainda esteja por conquistar integralmente, de forma a impedir que a pou~ 
pança do País seja destinada à produção de bens supérfluos. 

Este é outro ponto importante neste País. Nós nos preocupamos em pro
duzir a televisão em cores, o aparelho de som mais ~ofisti9ado) assim como 
nos preocupamos em produzir o café, o soja.-o cacau, mas nos esquecemos de 
produzir o feijão, o arroz, aquilo que é básico, que é fundamental. 

É preciso produzir o vestuârio popular, o calçado popular, é preciso pro~ 
duzir bens populares a que o povo tenha acesso e não os bens sofisticados 
que contribuem para uma inflação mais cêlere a.inda, porque a. grande cama
da populacionai deste País tem que se- dirigir,- para conquistar esses bens, 
através do sistema crediário em que os juros vão a 8, 10 ou 12% ao mês. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- É preciso chamar a atenção, apesar do 
insólito e_do carãter humorístico do fato, à notícia que estâ nos jornais, de 
que, no Rio de Janeiro, acaba de ser inaugurado um novo credíãrio, num res~ 
taurante, que está devendo feijoada à prestação. Esse fato representa, na 
verdade, o atestado de óbito do modelo desenvolvimentista brasileiro, Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - V. Ex• agora revestiu o meu 
discurso daquilo que, exatamente, faltava para dar a verdadeira dimensão da 
situação de penúria a que chegamos neste País, Senador Gilvan Rocha. 

Outra príoridade em nosso País: 

Reforma tributária, que gere recursos tanto :30 setor públic~ dos Esta
dos quanto diminua a concentração de meios nas mãos da União, reduzindo 
assim a carga tributária bruta no Pais. 

PesquiSa tecnológica própria ao País, pelo aproveitamento dos recur~ 
sos naturais existentes em nosso território. 

Temos riquezas minerais abundantes neste País; é preciso preparã-las, 
mas é preciso desenvolvermos a nossa tecnologia para não ficarmos, cada vez 
mais, na dependência da tecnologia externa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Outros campos demandam providências profundas, como é o caso da 
contenção do processo inflacionário e a redução da dependência externa, que 
não se limita apenas ao petróleo. 

As medidas a adotar não podem ser meros paliativos que empurrem para 
a frente os problemas. Exemplo, o limite de 45% para os Bancos operarem. 
Esta medida vai conter a inflação momentaneamente. Vai até reduzir um 
pouco o índice inflacionãrio, mas vai levar muitas empresas, principalrriente 
as mêdias e as pequenas. à falência. Aí. a recessão que jã estã em marcha to
mará contamos mais sérios neste País. 

Assim, têm de contemplar esses problemas em toda a sua dimensão, e se 
forem, essas medidas, impopulares, somente Q apoio consciente da popu
lação, por um espaço de tempo definido e previsto, poderá trazer resultados 
efetivos. 

O momento é grave, Sr. Presidente, a indiferença em relação às provi
dências hoje em vigor, maior. Diante disso cabe parar para pensar e por inter
médio de um entendimento amplo, de alto _nível, propor soluções para o im
passe. 

Soluções_ para os nossos graves problemas existem ao nosso alcance. O 
que é preciso é uma decisão política séria, responsâvel e patriótica. A conti
nuar como vai, continuaremos na marcha inevitável rumo à convulsão sociaL 
(Muito bemr Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE ll-8-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nestes últimos dias, os jornais têm-se preocupado com a questão de uma 
possível imigração japonesa para dar curso a um processo de colonização de 
cerrados. 

Jã está havendo resistência de certos setores e dúvida de outros. O Sena
do não pode se pronunciar, ainda, sobre essa questão de cerrados, porque 
não conhece o projeto ou intenções oficiais. Nós não temos conhecimento 
exato desse entendimento do Governo, visando a promover a colonização de 
uma parte dos cerrados brasileiros. 

Mas, a esta altura, Sr. Presidente, se impõe, pelo menos, um depoimento. 
Um depoimento que serve para encaminhar esta questão. O Brasil conta, 
aproximadamente, com um milhão ou mais de japoneses e seus descendentes, 
os primeiros dos quais chegaram aqui há 50 anos, e o Paranã é um dos Esta
dos detentores de grande parte deles. 

Creio que o progresso do norte do Paraná não teria alcançado os índices 
aue alcançou, se não tivesse contado com a participação dos japoneses. 

O receio iniciai foi o da formação dos quistos raciais. E. se uma raça tem 
tradição histôrica e tradição religiosa muito arraigadas, o receio é que de que, 
transplantando-se para outro país, forme módulos étnicos arriscados para a 
soberania e unidade nacionais. 

Entretanto, no Brasil os japoneses não criaram quist-os. Estão sendo bem 
absorvidos pela sociedade brasileira. A despeito das acentuadas diferenças de 
costumes, religião e língua, os descendentes de 2• geração já se mostram com· 
Pletamente integrados. 

No Paranã, os japoneses se dedicaram, inicialmente, à atividade agrico~ 
la, sendo nisso insuperãveis.Introduziram novas técnicas, novos procedimen
tos, aumentando os índices de produtividade por área, e servindo, também, 
de orientadores na aplicação da técnica ao nosso rurícola. Detentores de tra
dicional hábito de poupança doméstica, dificilmente caem na marginalidade 
das ruas. Pificilmente se vê descendentes de japoneses na favela ou na mendi
cância. Baixíssimo é o índice de criminalidade. E creio ser uma das etnias que 
mais trouxeram ajuda ao desenvolvimento agrícola brasileiro. I:loje OS filhos, 
os netos, os bisnetos dos primitivos imigrantes são profissionais liberais, dis~ 
putam com sucesso os vestibulares. Aliás, até ri, quando vi, tempos atrãs, uma 
faixa dizendo o seguinte: '~Mate um japonês e assegure um lugar na faculda~ 
de". Isso que parece desprimoroso, mostra o índice de preparo, de determi
naÇão, de disciplina da raça. 

Li, recentemente. uma longa reportagem sobre a União Soviétic~ no. 
Time Magazine. E_ grande a luta e diSputa nas escolas. O russo não leva em 
consideração ó coeficiente de inteligência, ele até duvida desses critérios. Acha 
que o cérebro normal é capaz de qualquer aprendizado, desde que não tenha 
sofrido capitis diminutio em razão de alimentação, em razão de fatores exter~ 
nos, quer dizer, qualquer homem normal é capaz de alcançar qualquer nível 
de aprendizado. 

Está provado que a genialidade não é outra coisa senão a capacidade de 
alguém se vertícalízar pelo aprendizado, pela força de vontade ingente. Não 
sei se foi Pablo Casais que atribuiu seu sucesso a 95% de esforço e a 5% de in
teligência. 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Henrique Santillo (PT - GO) - Apenas porque V. Ex• fez re-
ferências a respeito de um projeto de implantação agropecuária na região do 
Centro~Oeste, nas proximidades de Brasília, por essa equipe de técnicosjapow 
neses que fez o projeto, mas estâ prevendo, inclusive, a instalação de grande 
empresa na área, japonesa ou brasileira) em propriedades agrícolas extrema· 
mente extensas, parte do princípio de que só a propriedade agrícola extensa 
no cerrado tem condição de viabilidade econômica. Como isso é muito grave. 
queria deixar registrado a minha apreensão e, ao mesmo tempo, comunicar à 
Casa que na Câmara estã se constituindo uma CPI para investigar esse assun
to. Muito obrigado. 

O SR. LEITE CJIA Vf:S (PTB - PR) - De forma que é exatamente 
com essa preocupação que dou este depoimento, porque a imigração foi vãli~ 
da, mas, pelo projeto, que papel seria atribuído aos novos imigrantes'? A con
dição implícita deve ser a de aquisição de nacionalidade brasileira, eis que se 
vierem para ser -einpregados de firma internacional, mantendo os vínculos de 
origem, a inconveniência ê manifesta. 

Agora, o depoimento que se tem que fazer é este: a participação japonesa 
na agricultura nacional, no progresso nacional tem sido do mais alto valor, e 
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isso pode ser constatado no Paranâ, onde hã o segundo grande contingente 
nacional, sendo o primeiro no Estado de São Paulo. 

De forma, Sr. Presidente, que dou este depoimento para que as pessoas 
preocupadas com esse novo projeto do cerrado tenham mais um elemento de 
reflexão. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - Pois não. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- O assünto que V. Ex• aborda é 
da maior importância, e eu apenas complementaria com algumas colocações. 
O Presidente, cego e surdo àquilo que setores mais responsáveis da Nação 
vêm propondo, insiste na -manutenção dessa política de expansão agrãria, à 
procura de novas fronteiras, com esse tipo de colonização estrangeira. Deci
didamente, não é esse o modelo capaz de levar a agricultura a corresponder às 
necessidades brasileiras. Primeiro, decididamente voltado para um modelo 
exportador, que impede o País atê de se auto~sustentar, em termos de ali
mentação; em segundo lugar, desrespeita milhões de brasileiros, os bóias~ frias 
que estão aí, à procura de solução de terras, como se nós não tivéssemos con~ 
dições ou capacidade bastante para tratarmos das nossas coisas. Por isso 
nós defendemos um outro tipo de modelo, urna reforma agrária verdadeira 
que, inclusive, recondicione as nossas correntes migratórias, qrie estão aí à 
procura de soluções. ~mais um grande projeto de interesses estrangeiros q_ue, 
inclusive em termos de comercialização desses produtos, prática condenável e 
que, infelizmente, para um presidente cego e surdo que temos, não serve de 
modelo, já que nós defendemos tese completamente oposta. O assunto será 
esmiuçado nessa CPI que a Câmara vai propor na outra Casa, mas o funda
mental é que as lideranças aqui do Senado também se preocupem com esse 
assunto, que é da maior gravidade. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Exato. Concordo com V. Ex• 
em que o problema, no País, é sobretudo o problema da terra. Nenhum outro 
problema estará resolvido a contento sem que se resolva o da terra. Não se 
pode admitir que haja uma concentração desses nívCiS-,-e-mque---sU% das terras 
brasileiras pertençam a 2% das pessoas. Não se pode admitir que, a esta altu~ 
ra, as terras férteis do Governo, das entidades públicas, se destinem, como te
rnos provado, aqui, a multinacioiiãüfõU-a-grandes grupos nacionais. Isto não 
te':ll sentido, elas têm que ser racionalmente aproveitadas. 

Então, é exatamente pilra este ponto que chamamos a atenção do Sena~ 
do. O assunto estã na pauta e merece apenas um aprofundamento. Mas, de 
antemão, não se pode subtrair ao Senado este depoimento: nenhuma coloni
zação, no Paraná, sobreexcedeu, em valor, em cooper3.ção, em resultados, à 
japonesa; inclusive, surpreendentemente, neste fato: de que eles não consti
tuíram quistos raciais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, como depoimento, no instante em 
que o País se prepara para discutir um problema dessa magnitude. (Muito 
bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAISON BARRE
TO NA SESSÃO DE /J-8-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Muito se tem discutido, nesta Casa, o crescente endividamento dos Esta
dos. É fato que preocupa a todos os setores responsáveis sem que no-entanto 
providências sejam torriadas, capazes de pôr fim à caminhada para o precipí
cio. 

Agora mesmo o Governador do meu Estado- Santa Catarina- Jorge 
Konder Bornhausen, encaminhou à Assembléia Legislativa mais um pedido 
de 60 milhões de dólares, o 29 neste ano, que mereceu da Bancada do PMDB, 
naquela Casa, voto contrário considerando a situação de descalabro adminis
trativo reinante. 

:E: antecipando minha posição que trago ao conhedmenfo dos Srs. Sena
dores aquela declaração de voto, que explicita aquela decisão, numa tentativa 
de alertar a Casa para a verdadeira situação do meu Estado. 

Então, nessa declaração de voto, encontramos o seguinte: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

A Bancada do PMDB, com assento nesta Augusta Casa, depois de 
Análises Comparativas e de Estudos Econômico~Fi_nanceiros, tomando por 
base o Balanço Geral do Estado de 1979 e Lei Orçamentária em Execução, e, 

Considerando que, a Dívida Fundada Interna, Cr$ 3.795.817.780,15. em 
31-12~1979, usada para estabelecer índices de endividamento representa par
cela ínfima no total real da Dívida Estadual, que, na mesma data, conforme 
Balanço, acusava Cr$ 11.702.469.229,80; 

Considerando que, somente à dívida externa que em 31-12~79, era de 
Cr$ 6.754.216.347,61 com a aprovação de mais d_ois Emprêstimos Externos 
de 60 milhões de dólares, neste ano de 1980, subirá~ ao atual câmbio, para 
Cr$ 12.754.216.347,61; 

Considerando que, os empréstimos externos realizados e a se realizarem, 
com a aprovação dos Projetas de Lei, por esta Casa somados aos demais 
compromissos jâ assumidos pelo Estado, até esta data atingem a casa dos 17 
bilhões e 700 milhões de cruzeiros; 

Considerando que, a receita própria do Estado, descontadas as Ope
rações de Crêdito, as Receitas dos Municípios, ICM e Taxa Única, e que al~ 
cançou o total de Cr~ '11.277.356.542,69 em 1979, já foi menor que a dívida 
total do Estado Cr$ 11.702.469.229,80, naquela data; 

Considerando que, efetivada mais essa Operação Externa - Projeto de 
Lei n• 58/80- a Dívida Total do Estado subirá para Cr$ 17.702.469.229.80 
sem contar com a emissão dos bónus do tesouro do Estado; 

Considerando que, a receita própria do Estado, orçada para 1980, dedu~ 
zidas as Operações de Crêdito, o ICM e a Taxa Unica dos Municípios totaliza 
Cr$ 16.849.509.635,00, portanto menor que a dívida; 

Considerando que, os QIS -Quocientes de Integral Solvência, que mu~ 
dam a temperatura económica dos compromissos .Pela divisão do ativo real 
pelo passivo real, vêm, ano após ano, perdendo posição pois, o de 1977 que 
foi de 1,40%, caiu, em 1978 para 1,39% e, para 1,31% em 1979; 

Considerando que, somente o aumento de juros e a atualização cambial 
motivados pela desvalorização do cruzeiro anulam a maior parte dos abati
mentos anuais feitos pelo Estado; 

Considerando que, a continuar os emprêstimos, em breve estaremos to
mando dinheiro para pagar empréstimos, entrando num circulo vicioso de 
todo condenável, imprevisível e irresponsável; 

Considerando que, as operações de crédito deveriam ser substituídas 
pela contenção de despesas, principalmente as de pessoal e chamo a atenção 
dos Srs. Senadores - proibindo-se novas admissões e acabando~se com as 
despesas supérfluas feitas com cargos supérfluos e serviços desnecessários, 
responsáveis pelas seguintes despesas de pessoal que apontam, que provam 
extrapolamentos inquietantes quanto injustificáveis, assim determinados: 

1977- Cr$ 1.340.432.011,13 
1978 - Cr$ 1.967.822.024,00 
1979- Cr$ 3.298.819.621,73, e previsão para 

1980 de 9 bilhões de cruzeiros, representando um aumento de 270% e que con
sumirá, se efetivada, enorme parcela da receita do Estado orçada para o pre
sente ano, restringindo ainda mais o já restrito campo dos investimentos; 

Considerando que, se houve neste ano Aumento de Vencimentos, de 
Pensões e de Proventos da ordem de 60%, esse- aumento de mais de 270% só 
pode representar novos empregos, em órgãos desnecessários que poderão ser, 
para o bem das finanças estaduais, evitados, suprimidos ou restringidos; 

Considerando que, a se concretizar mais esse Empréstimo Externo, ain
da mais se ampliará a dependência econômica do jã dependente Estado de 
Santa Catarina; 

Considerando que, a diferença da Receita Orçamentária Arrecadada en
tre 1979 e 1980, nos 4 primeiros meses, foi, em média mensal, de mais 
Cr$ 767.457.950,70; 

Considerando que, a média mensal da dívida fundada, no mesmo perío
do, foi de Cr$ 963.298.366,96; 

Considerando que, a diferença mensal a favor da dívida, não computan
do o Empréstimo Externo autorizado pela Lei n• 5.669 de 18-4-1980 é de 
Cr$ 195.840.416.26; 

Considerando que, a solução, que o remêdio para o saneamento das fi
nanças estaduais, no que concerne aos investimentos, tão carentes, tão redu
zidos não está nos empréstimos, que antes de resolverem situações prementes, 
oneram com juros altíssimos e até impróprios o Tesouro Estadual, 

DECLARA 

que votou contra o Projeto de Lei n9 58/80 por considerá-lo altamente 
prejudicial às Finanças Públicas pelo que representa em comparação com a 
Receita Real do Estado, no acautelamento de imprevisíveis situações no futu-
ro. 

Estes, Srs. Senadores, os dados reais que refletem com correção a verda
de catarinense. 

Não causa pois, espanto, que em recente pesquisa do Instituto Gallup, 
publicada no O Estado de S. Paulo, tenha sido o Governador Jorge Bornhau
sen agraciado com o título de pior Governador em todo o País. 

A única surpresa, Srs. Senadores, é que como aluno e seguidor, tenha 
conseguido o Governador catarinense superar o próprio mestre Paulo Salim 
Maluff. Semelhantes no estilo de administrar, na irresponsabilidade em en~ 
frentar os reais problemas da populaçãó, na prática política condenável d'-
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uso criminoso dos recursos do Estado, no trato rácil com os dinheiros públi
cos, no comprometimento com negócios da famnia, Sua Excelência, o Gover
nador de Santa Catarina, difere entretanto nas origens. 

O de São Paulo faz da ousadia e do conhecimento do clima de impunida
de e baixo nível politico mantido pela Revolução, instrumentos de ascensão 
na vida pública. 

O de Santa Catarina é a continuação debochada das oligarquias, que, 
ancorada~ na Revolução, hã muito infelicitam o rrieu Estado. 

O tira-teima entre essas duas figuras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, alça
das ao podium desta olimpíada trágica disputada entre os Governadores con
decorados pela Revolução, será realizado agora, terça-feira, amanhã, no Bal
neário de CambofiLt,-emSanta Catarina. O cenário jâ está montado com re
quintes e a Nação deveria tomar conhecimento do esquema de segurança lá 
implantado, que diz bem da preocupação desses homens com o povo que de
veriam respeitar. 

Melhor fariam os órgãos de segurança se protegessem a nossa pacata co
munidade contra as decisões que lã serão tomadas por cidadãos com tais an
tecedentes. 

Deixo aqui o alerta, convencido de que esta coisa não pode perdurar. A 
história ensina que, nas nações, nos momentos mais trâgicos. mais vergonhoR 
sos, -guando suas pretensas elites naufragam no cinismo revoltante dos seus 
próprios apetites, o povo reencontra o caminho, no dizer do poeta, com a 
persistência, a perseverança da formiga depois do temporal. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC)- Com prazer. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Senador Jaison Barreto, V. 
Ex• condena veementemente, com justa razão, o e_ndividamento excessivo do 
seu Estado. Através deste aparte, gostaria também de condenar a iniciativa 
do Governo do meu Estado que pretende, agora, um empréstimo externo de 
250 milhões de dólares. Só em 1979, este Senado autorizou empréstimos estaR 
duais no montante de I bilhão e 357 milhões de dólares aos Estados. Aqui, já 
retirei do montante, os empréstimos muniCipais- aos Estados, autorizaram

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDO
SO NA SESSAO DE6-8-80EQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encamínhar a votação) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A nossa pauta de hoje traz apenas nove pedidos de empréstimo. Apenas 
nove. Até está unia pauta liberal, porque vem uma aí com 35 pedidos. 

O que vamos encaminhar, com licença da nobre Bancada do PDS, é de I bi
lhão e 738 milhões, apenas. Mas hâ um de 40 milhões de dólares, outro de 63 
milhões de dólares e um óutro já anunciado de 20 milhões de dólares- 123 
milhões de dólares! 

Sr. Presidente, há um pensador francês que emitiu o seguinte juízo: HA 
gente precisa viver para ver tudo e o contrário de tudo". Nóa agora estamos 
vendo um pouco do contrário de tudo. 

O Governo, ao que estou informado, está solicitando esses empréstimos 
e está se servindo deles também. 

Quando falei .. o Gove-rno", o nobre Senador José Uns, que é uma- figura 
por demais simpática na Casa, mas defensor intransigente do Governo e dos 
empréstimos, virou-se para mim com ares de censura, Sr. Presidente! 

Então, Sr. Presidente, o que estou ouvindo é que o Governo está desejan
do esses empréstimos em dólares, pelo seguinte: libera lã fora esses dólares de 
que se serve o balanço de pagamentos, e aqui ele fornece os cruzeiros compe
tentes à parte interessada. 

Sr* .Presidente, é o Governo que estâ mercadejando esses empréstimos, 
porque estâ se servindo dele. Portanto, tudo nós já vimos; agora estamos pas
sando a ver o contrário de tudo. :t: o Governo que quer combater a inflação e 
está cada vez mais inflacionando. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campainha) ~ 
Lembro ao nobre orado_r que no encaminhamento de votação não são permi
tidos apartes. 

se I bilhão e 357 milhões de dólares, em empréstimos externos, apenas. Auto- O SR. DIRCELI CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, o nobre Vice-Líder 
rizamos aqui, em 1979, em empréstimos internos, a bagatela de 30 bilhões de do PDS, ern cuja cabeça já nasceram alguns cabelos brancos, ainda não 
cruzeiros e, de externos, I bilhão e 357 milh_ões de dólares. Estão realmente aprendeu o Regimento, e quer apartear-me. O nobre Senador José Lins taro
promovendo uma ciranda dt:: irresponsabilidades, estão agindo como Nero, bém está afoito, mas sou o dono da palavra e S. Ex•s não podem entrar agoR 

·que após incendiar Roma, foi para o alto executar suas músicas medíocres e ra. Na minha vez ninguém entra, o Sr. Presidente não deixa. 
apreciar Roma incendiada, devorada pelas labaredas do incê):ldio que ele Mas, Sr. Presidente, estamos vendo uma mistificação, e estou ouvindo 
mesmo provocou. Estão realmente agindo com total irresponsabilidade, não · comentários· de que o Governo é que estâ interessado nesses empréstimos em 
é apenas, lamentavelmente, no Estado de V. Ex•, mas também no meu e, esR dólares, em coroas suecas, em liras, em yens, em francos, em pesos e assim . 
tau certo, na maioria dos Estados brasileiros. por diante. Tem a disponibilidade, lá fora, desses dólares, para nego~iar, para 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC)- O mais grave, nobre Se
nador, é o mau uso desses recursos. Santa Catarina, jâ no ·go·verno anterior, 
fez um empréstimo semelhante de 200 milhões de dólares e, ãté hoje, a comu
nidade catarinense se pergunta aonde, quais as destinações daqueles recursos. 
E agora, o atual Governador, continuando aquela velha prática, onera o Es
tado em mais 120 milhões de dólares, sem que, inclusive, - e o lamentável é 
que o Senado tenha. agido com uma certa liberalidade na libertação desse·re: 
curso- se especifique claramente e se fisCalize a aplicação desses recursos. 

Sabemos nós, catarinenses, ta[ vez não saiba o restante do País, é que estã 
sendo mau gasto, num repasse de recursos públicos a grandes empresários do 

~,Estado através do PROCAP, de maneira criminosa. No momento em que o 
País se reencontrar com a responsabilidade pública, tenho certeza que a jus
tiça haverá de punir aqueles homens que, se apropriando do interesse públi
co, estão [á simplesmente fazendo um repasse puro e simples de recursos que 
teria:m destinação melhor se fossem para obras de infraRestrutura real e de 
atendimento à população catarinense, e que lá estão com a pretensão de se 
aumentar o desenvolvimento industrial do Estado, sendo apropriado por gru
pos que têm à sua frente, o Secretário de Planejamento, Sr. lngo Norberto 
Zadrozky, que planeja em causa própria de-maneira clara, como já compro
vei aqui em manifestações anteriores. 

Deixo aqui mais este alerta, na certeza de que, finalmente, os tempos es
tão por chegar e que a comunidade catarinense quejâ se manifestou nessa 
simples pesquisa do GALLUP, haverá de dizer não àqueles homens que, de 
maneira ilegítima e indevida, estão a comandar as coisas públicas lã. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemt) 

pagar a sua dívida ... (Pausa.) 
Sr. Presidente, eu peço a V. Ex• que me garailta a palavra, porque o 

nobre Senador Saldanha Derzi, ao meu lado, está falando paralelamente e 
não me permite desenvolver o raciocínio. E hoje fui agraciado na sala, junta
mente com a Bancada do Mato Grosso, com opíparo almoço, mas acabo re
tribuindo a generosidade do convite com esta desconsideiação e esta descor
tesia. (Risos.) Lá é uma coisa, mas aqui é outra diferente. Sr. Presidente, lá 
comemos um peixe importado da Argentina, como nunca comi em toda a mi
nha vida- tenho comido lambari, traíra, mas lá comi um peixe finíssimo que 
só as peças coroadas é que comem, e bebi um generoso vinho, etc. Mas entrar 
no meu discurso ele não pode entrar. Lá é outra coisa; lá ele é o hostess, o an
fitrião e eu _o convidado, mas aqui nós somos adversários. 

Sr. Presidente, estou ouvindo notícias de que o Governo estâ interessado 
nos empréstimos; libera essa quantidade de dólares, de coroas, de yens, em 
empréstimos lá fora, aqui raz distribuir o cruzeiro desvalorizado por essas al
mas penadas que procuram esses empréstimos. 

Assim, Sr. Presidente, eu continuo contra os empréstimos, mas contra do 
fundo da minha consciência. Antes eu era sozinho neste Plenário, agora jã 
conto com apoio do nobre Senador Lázaro Barboza; do nobre Senador Vai
don Varjão, do Mato Grosso; do nobre Senador Paulo Brossard, Líder do 
PMDB; dos Senadores AITonso Camargo e Mendes Canale de Mato Giosso, 
que nos apóiam aqui nas votações. 

Eu, que era mudo e só, sobre a rocha de granito, hoje tenho a meu lado 
um grupo de Senadores destemidos, que já estão votando com a minha tese, 
contra esses pedidOS- dõ -se-nhor Presidente da República. 

Assim, Sr. Presidente, requeiro a V. Ext que me informe qual o fim que 
tiveram os 35 pedidos de empréstimos que foram lidos na sessão de hoje, para 
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onde foram encaminhados e qual a sua tramitação, os 35 pedidos que eu li na 
sessão de anteontem. Requeiro à Mesa que me informe qual a destinação dos 
35 pedidos de empréstimos. 

O SR. PRESllJENTE (Nilo Coelho) - A Mesa informará a V. Ex•, 
oportunamente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, já 
se votou aqui empréstimos que não estavam perfeitamente calçados nos seus 
pareceres. Houve empréstimo concedido para uma destinação que foi empre
gado em outra finalidade. O Senado assistiu a tudo isso; nós denunciamos. 

fim: 
Assim, Sr. Presidente, este de hoje, de São Paulo, se destina ao seguinte 

2. Características da operação: 
"A - Valor: Cr$ 1.738.247.416,64 (correspondente a 

3.179.876 UPC de Cr$ 546,64, em abril de 1980; 
B- Prazos: 
I - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
I -juros de até 8% a.a. (até 7% a.a., para o BNH e 1% a.a., 

para o Agente Financeiro); 
2 - correção monetária: de acordo com a variação trimestral 

das ORTNs (UPC): 
3 - despesa fiscal obras: 4% 
4 - taxa de administração do BN H: 1% sobre o empréstimo; 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: construção e instalação de equi

pamentos comunitários em conjuntos habitacionais da COHAB
Programa FlNEC/FIEP, naquela cidade." 

Esta construção, Sr. Presidente, pode ser adiada. 

O Sr. Saldanha Derú (PDS - MS) - 10 construção do Metrô? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não, não é do Metrô. V. Ex• está 
equivocado. São conjuntos habitacionais da COHAB. Construção e insta
lação de equipamentos comunitários em conjuntos habitacionais. Isto pode 
ser adiado. Do Metrô, está certo. Quem esperolCàtê agora, pode esperar mais 
um ano. O que é inadiável é o combate à inflação. Este é que é inadiável, mas 
este é esquecido, é postergado e posto para trás. O que se quer é empréstimo, 
é empréstimo e mais emprésfimo-.-

0 Banco Central se manifestou da seguinte maneira: 
3. Trata-se de operação a que por força das disposições 

contidas no artigo 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigq 29 da Resolução 
n9 62, de 28-l 0-7_5, da mesma Casa do Congresso, haja vista que os 
recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi~ 
tação. 

Dívida Consolidada 
Interna 

I - Intralimite 
a) Em títulos 
h) Por contratos 
c) Por garantias 
d) Outras 

11 - Extralimite 
a)FDtl 
b)FAS 

Posição em 
31-3-80 

6.418.799,5 
3.241.634,2 

3.177.165,3 

16.106.179,2 
1.578.637,5 

c) 81\'H 14.527.54!_7 
lll- Total Geral (l+ll) 22.524.978,7 

E conclui, Sr. Presidente: 

CrS mil 

Operação Situação posterior à 
sob exame Contratação pretendida 

1.738.247,4 

1.738.247,4 
1.738.247,4 

6.418.799,5 
3.241.634,2 

3.177.!65,3 

17.844.426,6 
1.578.637,5 

16.265.789, I 
24.263.226, I 

6. Como se vê, considerado todo o _endividamento da referida 
Prefeitura (intra + extralimite + operação Sob exame), seria ultra
passado o teto que lhe foi fixado pelo item I do citado artigo 29 da 
Resolução no 62/75. 

7. Assinale~se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o 
ano corrente prevê a i-ealização de receita de Cr$ 40.968.000,00 
(deduzidas as operações de crédito), da qual cerca de 15,9!% 
destinam-se a atender a investimentos com recursos próprios, fato 
que, segundo o Departamento da Dívida Pública, não deverá acar
retar à Prefeitura de São Paulo maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercícios. -

Sr. Presidente, vou fazer uma declaração aqui ainda: esses conjuntos de 
COHABs que os municípios estão erguendo pelo interior do Brasil são os res
ponsáveis pelo êxodo rural. Está faltando o braço que produz, substituído 
pela boca que consome. 

Todos os conjuntos habitacionais criam em torno de si mesmos outras 
favelas de residência de população pobre. 

Nunca se há de resolver este problema habitacional. Só quando o Bra
sil se estabilizar entre a população rural e a população citadina. Do contrário, 
não há de maneira nenhuma, conjunto nenhum que ponha termos nesta de-
sertificação do braço do nosso interior. · 

Toda obra que o município faz para a habitação tem em torno duas ou 
três favelas de habitação de necessitados. 

O homem do interior que tem notícia desses conjuntos, larga o seu traba~ 
lho e vem - isto é fundamental na alma humana, o desejo de melhoria -
vem para a cidade, em busca de uma casa própria a baixo preço. Larga a sua 
ferramenta de trabalho, o braço que produz, e passa a ser a boca que conso
me, como população marginalizada na órbita dessa cidade. 

Sr. Presidente, assim, mais uma vez, daqui até o fim do meu mandato, se 
Deus me der vida e saúde, serei contra esses proje"tos. Hei de cansar algumas 
vezes. Hoje não posso combater normas reguladoras, mas vou tentar 
combatê~los, todos. Se o Senado aprovar o primeiro, combato o segundo, o 
terceiro, o quarto, o quinto. Ninguém vai' falar, porque vou combater. 

Quando vêm do BaQco Nacional da Habitação, Sr. Presidente, podem O Sr, Valdon Varjão (PP- MT)- A sua voz Senador Dirceu não soarã 
ser ultrapassados em volume, em grandeza, sem limitação, esses limites fixa- sozinha nesta Casa pois ao lado dela aliarei a minha modesta contribuição. 

dos na Resolução do Senado. O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Já prestei homenagem a V. Ex•' 
Quando fiz a viagem à Selva selvaggia, às florestas da Amazônia, nestes 3 ou 
4 dias paSsados, V. Ex'~- foi o meu guardião, que estava aqui a postos para re
querer a verificação de quorum e derrubar essas votações. 

As Comissões do Senado não verificam, se hã condições, nesses 216 me
ses que restam, de se liquidar esse empréstimo. Deve o pretendente ou o pos
tulante fazer essa prova. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, adiantando que vou requerer veri
Traz o quadro da situação geral da dívida consolidada do Município, ficação no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, 

quadro esse cedido pelo Departamento da Dívida Pública: no sétimo, no oitavo e no nono pedido de empréstimo, hoje. (Muito bem!) 
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Titulares Suplentes 

1. Passos P&rto 1. Jutahy Magalhlles 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Comargo 
3. Pedro Pedrossian 3. João Cãlmon 
4. José Uns 

1. Evelásio Vieira 1. Agenor Maria 
2. leite Chaves 2. Amaral f'eix.oto 
3. José Richa 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 
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Local: Sala "Clóvis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
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COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
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COMPOSIÇÃO 
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Assistente: Francisco Guilherme TheeiS Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
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1. Cunha Lima 
2. T ancredo Nctves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. TctOtdnio Vilela 

SUplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. Jeué Freire 
<4. Joié Somey 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lózaro Sarboza 
4. JoJé Richa 

Assistente: Carlos Goilhctrml!l Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

(9 membro&) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice-Presidente: lenair Vergas 

Titularei 

1. l.enoirVargas 
2. Helvidio Nune& 
3. Jeué Freire 
4. Moacyr Oallo 
S. Henrique de la Rocque 
6. Aloysio Chaves 

Suplentes 

1. Jotahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
4. Benedito Canctlas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Joison Barreto 

Assistente: Leila Lctivas Ferro Costa - Ramal 497 
Rouniõe~ Qointas-fsiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Malta 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplente& 

1. Luíz Cavalcante 1, Affan50 Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahr Magalhães 
4. Arnon de Mello 

T. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Sontillo 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiTas, bs 11:00 horas 
Local: Anexo "8"- Safa ao lado do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Michiles - Ramal 484 

COMISSÃO DE REOAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha Oen:i 
3. Mendes Canafc 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

1. João Calman· 
· 2. Murilo Sadaró 
3. José Samey 

1. Hugo Ramos 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta - Ramal 134 
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1. Evandro Carreira 
Titulores Suplentl'll 

1. or~utes Quórcía 
2. Humberto Lucena 2. Evelásio Viaira 
3. Lázaro Barboza 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Pôrto 
Assistente: Leila leivas Ferre Costa - Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9J30 horas 3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
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COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

[7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vke·Presidenttt: Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lózoro Borboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quérda 

Assistente: leilo leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Te~as·feiros, às 10:00 horas 
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SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Agosto de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE 
INQUt:RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11 -Térreo 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporários poro Proietos do Congresso Nac:Ío· 
na I 
2} Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comináo Misto do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comvm) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -
Ramal 67 4; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598; Mouro Lo
pes de Sá - Ramal 31 O. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 621 Ramal- 623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

C .A. R. 
Ramal- 623 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 621 

LEOA 

HORAS QUARTA SALAS AiiSISTENTE C.E.e. 
ANEXO '\B" 

Ramal- 484 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 

Ramal- 621 RUY BARBOSA LEOA 1-· C.D.F. 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 623 RUY BARBOSA 

10,00 10,30 C. S. L~DA 
ANEXO "B" 

Ramal- 621 
--- --- --G.A.-- _ _sÉRGJQ CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal484- - --

11,00 C. L S. 1EttA-
ANEXO "B" 

Ramal- 623 

10,30 C. E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal 442 

12,00 C. R. 
MARIA 

RUY BARBOSA 
Ramal- 623 THEREZA 

C. R. E. CÂNDIDO 
Ramal- 621 

1LOO 
ANEXO ngu 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 
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ANO XXXV- 085 QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 1980 BRASILIA - DF 

. CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 

Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 65, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.751, de 28 de dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, saláriose pro
ventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.751, de 28 de dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sa
Iãrios e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Senado Federal, 13 de agosto de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 66, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.752, de 31 de dezembro de 1979, que "extingue o Certificado de Aplicação 
previsto- no art. 15, do Decreto-lei n• 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.752, de 31 de dezembro de 1979, que "extingue o Certificado de 
Aplicação previstonõarl. 15 do Decreto-lei n• 1.376, de 1_2 de dezembro-ele 1974, e dá outras providências". 

Senado Federal, 13 de agosto de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 67, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.753, de 31 de dezembro de 1979, que "adapta a Tarifa Aduaneira do Brasil à 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.753, de 31 de dezembro de 1979, que "adapta a Tarifa Aduaneira do 
Brasil à Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, e dã outras providências". 

Senado Federal, 13 de agosto de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ lq, da Constituição, e eu, LuizViana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 68, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.754, de31 de dezembro de 1979, que "altera a composição do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.754, de 31 de dezembro de 1979, que "altera a composição do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências". 

Senado Federal, 13 de agosto de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 111' SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1980 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 182/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos telegrafia
tas, radiotelegrafistas e operadores de telecomunicações em geral, no st;rr
viço privado e público. 

-Projeto de Lei do Senado n• 183/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que amplia a proteção ao trabalhador rural vitima de 
acidente do trabalho. 

dos 
1.2.2- Comunicações da Liderança do PDS na Câmara dos Deputa-

-De substituições de membros em Comissões Mistas. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento dos Oficios n•s S/23 e Sj24J80, dos Srs. Governado
res dos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, soliCitando autori
zação do Senado Federal, a fim de que aqueles Estados possam realizar 
operações de empréstimos externos, rios -valores que mencionam para os 
fins que especificam. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -"- Dando conhecimento à 
Casa,da edição especial da revista Union Postale, da Uri.ião Postal Univer
sal, inteiramente dedicado ao Brasil. 

SENADOR VALDON VARJÃO- Defesa de tratamento ueferen
ciado para a Região Centro-Oeste, como opção para o desenvolvimênto 
da produção agrícqla. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Saudação ao ex-Presidente 
Eduardo Frei, do Chile, que se encontra na tribuna de honra da Casa. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA - lnveracidade de noticia veicu
lada pelo jornal O Globo, sobre o ingresso de S. Ex• no Partido Democrá
tico Social. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Apeio ao Ministro do Inte
rior, no sentido de assistir às populações dos ,Municípios goianos que 
menciona, atingidos pelas cheias ·dos rios. Araguaia e Tocantins. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Esvaziamento da CP! do acor
do nuclear. 

i.2.5- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinâria, a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO D!A 

-Projeto de R~oiução n• 59/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP), a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 
e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), o montante de sua divi
da consolidada. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento 
de sua Votação os Srs. Dirceu Cardoso, V8;ldon Varjão e Affonso Camar~ 
go. À Comissão de Redação. 
· -Projeto de Resolução n• 60/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José (SC), a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoli~ 
dada. Aprovado, após usar da palavra o sr. Dirceu Cardoso. A Comissão 
.de Redação. 

- Projeto de Resolução n• 61/80, que autoriza a Prefeitura Municpal 
de Ponta Grossa (PR) a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUenta 
e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove cruzei
ros e setenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apro
>ado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Resolução n• 62/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Paranaval (PR) a elevar em Cd 112.334.989,83 (cento e doze mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros 
e oitenta e três centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprova
do, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução nv 63/80, que autoriza a Prefeitura Municpal 
de Campo Largo (PR), a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e qua
troze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), o montante de sua díVida con~ 
solidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Á Comis~ 
são de Redação. 

-Projeto de Resolução n'~' 64/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Biguaçu (SC), a elevar em Cr$ 2.!47.859,20 (dois milhões, cento~ 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte centa
vos), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da pala~ 
vra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução nv 65/80, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Ci$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte 
e oito mühões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e 
seis cruzeiros e dois centavos), o montante de sua divida consoudada. 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. A Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Resolução n9 66/80, que autoríza a Prefeitura do Mu~ 
nicípio de São Paulo a realizar operação de empréstiriro externo, no valor 
de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à Cdmpa-: 
nhia do Metropolitano de São Paulo. Aprondo, após usar da palavra o 
Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n• 67/80, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais, a realizar empréstimo externo no valor de 
US$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-america!los), 
para ser ;aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pe11uenos Pro
'dutores Rurais. Votaçilo adiada para a sessão do próximo dia 4 de se
tembro, nos termQi do Requerimento n~ 318/80, após usarem da palavra 
os Srs. Itamar I:1â'nco, Jarbas Passarinho e Humberto Lucena. 

- Requerimento n• 178/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da udeclaração de 
Manaus", emitida por ocasião da Oitava Conferência Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, realizada em 22 de maio de 1980. Retirado da 
Ordem do Dia pela Presidência. 

- R;querimento n'~' I 85/80, de autoria do Sr. Senador Raimundo Pa
rente, sollcitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do 
Se~ado n• 310/19, de suá autoria, que alteraosarts. 654, § I•; 670, caput; e 
674 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho- apro
vada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de !943- e dâoutras pr-ovi
dências. Apro>ado. 

-Projeto de Lei do Senado n• 36/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que es,tende o seguro <le acidente do trabalho, a cargo <lo 
INPS, ao empregado doméstico, modificando a Lei n• 6.376, de!9 de ou
tubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, c determina outras providên
cias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Ar
quivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 17/80 (n• 250/79, na Casa de origem), 
que não permite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de 
capacetes de segurança, introduzindo alteração no art. 88 do Código Na
clona! de Trânsito, Lei n• 5.!08, de 21 de setembro de 1966. Distussão en
cerrada, voltando à comissão competente em virtude do recebimento de 
emenda em plenário. 

-Projeto de Lei do Senado n• 196/79-Complementar, de autoria do 
Sr. SenadOr Françci Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão 
aos dependentes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 
1971. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Distussão adiada 
para reexame da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do R e· 
querimento n• 319/80, após usar da palavra o Sr. Humberto Lucena. 

1.4- MA TERIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Redações finais dos Projetas de Resolução n•s 59 a 66, de i!l!KJ, 
constantes da Ordem do Dia da presente Sessão. Aprovadas, nos termos 
dos Requerimentos n,. 320 a 327 f80. Ã promulgação. 
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1.5 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
-Convocação de sessão conjunta, a realizar-se hoje, às 19 hor~ 

com "Ürdem do Dia que designa. 

1.6-DISCURSOS APOS A oRDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Falecimento da Senhora Geralda 
Ferreira Armond Marques, Dirctora..do ~Museu Marirrao Procópio, dC 
Juis de Fora- MG. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Atiuifização do Código de 
Menores. 

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

l-ATA DA Ill• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1980 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

l.l.l -; Mensagem do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo pro
vimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 191/80 (n• 332/80, na origem), referente à escolha do Sr. Re
nato Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, 

para! cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Gâmbia. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 
189/80 ( n• 325/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca, submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Lindolfo Leopoldo 
tollor, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à República Unida da Tanzã
nia. Apreciado em sessão secreta. 

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

3- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 34, de 1980. 

4-ATAS DE COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-IJDERES DE BLOCOS PARLAMENTA• 
RES 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 111• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDltNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NIW COELHO 

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

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho -Alexandre 
Costa- Henrique de La Rocque- Bernardino Viana- Helvfdio Nunes
Almir Pinto -José Lins - Dinarte Mariz - Cunha Lima- Humberto Lu
cena- Marcos Freire- Nilo Coelho -João Lúcio- Luiz Cavalcante
Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Luiz Viana- Dir
ceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Itamar Franco- Tancre
do Neves- Franco Montoro - Hennque Santillo - Lãzaro Barboza
Valdon Varjão- Mendes Canale- Affonso Camargo- José Richa- Lei
te Chaves - Evelâsio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. Iv-Secretârio. 

sao lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 182, DE 1980 

Dispõe sobre a aposentadoria especial dos telegrafistas, radlote
legrafistas e operadores de telecomunicações em geral, no serviço pri
vado e público. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Aos trabalhadores cm telegrafia, radiotelegrafia e operações de 
telecomunicação, em geral que collf.B.tem, pelo menos, cinco anos de contri
buição previdenciária e vinte e cinco anos de tempo de serviço, com um míni
mo de quinze na atividade, ê assegurado o direito de requerer a aposentadoria 
especial prevista em lei. 

Art. ~ Os servidores públicos exercentes de uma das atividades men
cionadas no artigo anterior também poderão aposentar-se, após cumpridos 
vinte e cinco anos de tempo de serviço e quinze na atividade, dispensada a exi
gência de contribuição previdcnciâria. 

Art. 3• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta 
(60) dias. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

A sistemática legal brasiJeira pertinente à previdência social, prevê aJ. 
guns casos de aposentadoria especial, que se concede ao trabalhador com me
nos tempo de serviço, quando a atividade exercida provoque um desgaste tisi
co mais acentuado ou mesmo uma permanente perspectiva de.dano 'à saúde 
ou à vida do trabalhador. 

Algumas profissões não constam de tal legislação simplesmente porque 
surgiram posteriormente ou, então, eram incipientes, não disciplinadas, à ~
poca cm que as leis pertinentes foram editadas. 

É bem verdade que o Poder Executivo já está autorizado a incluí-las, por 
decreto, no elenco das que outorgam a seus exercentes o direito de aposentar
se com menos tempo de serviço. 

Contudo, quando tal providência não ocorre com a brevidade desejada, 
nada obsta que se o faça através de projeto de lei, visto que, quem dá a autori
zação referida ao Executivo é o Poder Legislativo, podendo, ele mesmo, se o 
desejar, tomar diretamente a medida. Afinal, quem pode o mais, pode o me
nos. 

Os manipuladores de comunicações, como são cnglobadarnentc chama
dos os telegrafistas, radiotelcgrafistas e outros trabalhadores desse ramo, não 
figuram no rol dos que podem ?bter aposentadoria especial, o que e uma in
justiça que já tarda em ser corrigida. Tais atividades envolvem, subidarnentc, 
riscos de insalubridade c penosidade para seus exercentes, além de constante
mente os estarem expondo, quanto à saúde e quanto à própria vida. 

Isto posto, contamos com a colaboração de nossos ilustres Pares para 
transformar em lei esta proposição, que se destina, principalmehte, a corrigir 
uma falha em nossa legislação previdenclâria, tanto no âmbito do serviço pri
vado 9 uan_to _do serviçt? públic~. As modificações que visem aperfeiçoar o 
projeto serão sempre beni recebid8s. 

Sala das Sessões, 13 de asosto de 1980. - Orestes Quércla. 

(Às Comissões de ConstltuiçDo e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 
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PftOJETO DE LEI DO SENADO N• 183, DE 1980 

Amplia 11 provação ao trabalhador rural vitima de acidente do 
trabalho. 

O Congresso·Nacíonal decreta:. 
Art. I• Substituam-se os §§ I• c 2• do artigo 1• da Lei n• 6.195, de 19 de 

dezembro de 1974, pelo seguinte: 

"Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo acidente do tra
balho é aquele assim definido no artigo 2• da Lei n• 6.367, de JQ de 
outubro de 1976." 

Art. 2• Para atendimento dos encargos decorrentes desta Lei poderá 
ser elevada para até um por cento a contribuição adicional a que se refere o 
)ll't. s• da Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974. 

Art. 39 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

Foi a Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974, que estabeleceu a pro
teção dos trabalhadores rurais no caso de acidentes do trabalho, definindo-se 
nestes termos: 

"Art. I' O seguro de acidente" do trabalho rural de que trata o 
artigo 19, da Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, ficará a cargo do 
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), na 
forma estabelecida nesta Lei. 

§ 19 Para os efeitos deste artigo, acidente. do trabalho é aquele 
assim definido no caput e no§ 29, do art. 29, da Lei n'il 5.316, de 14 
de setembro de 1967. 

§ 2• Equipara-se ao acidente do trabalho de que trata este ar
tigo a doença profis~ional, inerente à atividade rural e definida em 
ato do Ministro da Previdência e Assistência Social." 

Por sua vez, a Lei n• 5.316, de 14 de set..,;tro de 1967, citada define 
como ·acidentes do trabalho os ocorridos nas seguintes situa~es: 

"Art. 2• Acidente do trabalho será aquele que ocorrer pelo 
exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão cor
poral, perturbação funcional. ou doença que cause a morte ou a pe!
da ou redução, permanente Ou temporâria, da capacidade para o 
trabalho. 

§ 1• Doença do trabalho será: 
a) qualquer das chamadas doenças profissionais, inerentes a 

determinados raQlos de atividade e relacionadas e..m ato do Minis
tro do Trabalho e Prêvidência Social; 

b) a doença) não degenerativa nem inerente a grupos etários, 
resultante das condições especiais ou excepcionais em que o trab~~ 
lho seja executado, desde que, dirctamente relacionada com a ati vi .. 
dadc exercida, cause redução da capacidade para o trabalho que jus
tifique a~ concessão de beneficio por incapacidade previsto nesta Lei. 

§ 2• Serâ considerado como do trabalho o acidente que, em
bora não tenha sido a causa tínica, haja. contribuido diretamente 
para a morte ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho. 

Art. 3• Será também considerado acidente do trabalho: 
I - o acidente sofrido pelo empregado no local c no .horário do 

trabalho, em conscqui!ncia de: 
a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, 

inclusive companheiro de trabalho; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo 

de disputa relacionada com o trabalho; 
e) ato de imprudência ou de negligência de terceiro, inclusive 

companheiro de trabalho; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação ou incêndio; 
O outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 
II - O acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do lo

cal é horário de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a au

toridade da empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, 

para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; '" 
c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de lo

comoção utjlízado, inclusive veiculo de propriedade do empregado; 
d) no percurso da ~idência para o trabalho ou deste para 

aquela. 

Parâgrafo único. NOs períodos destinados a refeições ou des~ 
canso, ou por o~asião da satisfação de outras necessidades fisiológi
cas, no local do trabalho ou durante este, o empregado será conside
rado a serviço da empresa." 

Vê~se, portanto, que a legislação de amparo ao trabalhador rural só con
sidera acidentes do trabalho os mencionados no caput e no § 29 do art. 29 da 
Lei n• 5.316, de 1967 (nos termos do§ I• do art. I• da Lei n• 6.195, de 1974. 
Dessa forma, todas as hipóteses a que se refere o art. 3• da Lei n• 5.316, de 67, 
que configuram, para o trabalhador urbano, acidente do trabalho não são 
consideradas como tais em relação ao trabalhador rural, não sendo, assim, 
como tal admitido o que ocorra "no percurso da residência para o trabalho 
ou desta para aquela" (letra "d", item II, art. 3• da Lei n• 5.316, de 67. 

Ora, é inadmissível referida duplicidade de conceitos em relação ao mes~ 
mo fato, em detrimento, precisamente, do trabalhador mais carente que é, to
dos o sabem, o trabalhador rural. 

Aliãs, atualmente, ao contrário do que acontecia no passado, grandes 
contingentes de trabalhadores rurais residem nas periferias das cidades, 
deslocando~se, todo dia, necessariamente, para os respectivo locais de traba~ 
lho no meio rural. 

Impõe--se, portanto, uniformizar o conceito de acidente do trabalho, 
principalmente porque hoje o trabalhador rural está mais sujeito a ser vítima 
de acidente no período de ida e vinda para o trabalho. 

Vale salientar que, quando promulgada a Lei disciplinadora do seguro 
de acidente do trabalhador rural estava, de fato, em vigor, a Lei n9 5.316, de 
1967, que dispunha sobre acidentes do trabalho nas atividades urbanas. 

Hoje, entretanto, a matéria está regulada pela Lei n• 6.367, de 19 de ou
tubro de 1967, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a,cargo do 
11\rPS que revogou a Lei n• 5.316, de 14 de' setembro de 1967, ainda que não 
tenha alterado a definição de "acidente do Tral>alho". 

De qualquer modo, a referência pela legislação atual a outra revogação, 
não tem cabimento? razão pela qual o projeto, alterando a legislação de am
p~ro ao trabalhador rural, em matéria de acidente, refere-se não mais à Lei 
n•~ 5.~16, de 1967 e ~im à Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976. 

'sara das Sessões, 13 de agosto. de 1980. - Franco Montoro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão publica
dos e remetidos às comis.sões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. l'í'-Secretárió. 

São /idas as seguintes 

Ofício n• I 19/80 

Senhor Presidente: 

Brasília, 13 de agosto de 1980. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De
putados Darcilio Ayres e Osmar Leitão, para integrarem, em substituição aos 
Senhores Deputados Jáiro Magalhães e Paulo Pimentel, respectivamente, 
a Comissão Mista incumbida dO estudo e parecer sobre a Proposta de Emé:n
da à Constituição n9 44/80-CN, que Haltera o§ 59, do art. 51 e acrescenta pa
rágrafo ao art. 56, da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e elevado 
apreço. - Deputado Nelson Morchezan, Líder do PDS. 

X X X 

Ofício n• 120/80 
Brasília, 13 de agosto de 1980. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De
putados Angelina Rosa e Delson Scarano para integrarem, em substituição 
aos Senhores Deputados Antonio Morimoto e Francisco Rossi, respectiva
mente, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas 
de Emenda à Constituição n•s 45 c 46/80-CN, que "restabelecem as normas 
de votos dos membros do Congresso Nacional, considerados juntame~te, 
para aprovação de Emenda à Constituição". 

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e elevado apreço. 
- Deputado Nelson Marcbezan, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as substituições soli
citadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência recebeu, dos Go
vernadores dos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, os Ofícios n•s 
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S/23 e S/24, de 1980 (n•s GG-SF 1.032/80 e 412/80-CG, na origem), solici
tando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autorização do 
Senado Federal a fim de que aqueles Estados possam realizar operações de 
empréstimos externos, nos valores, respectivamente, de US$ 15,000,000.00 e 
50,000,000.00,- para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Finanças e de Consti-
tuição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Jâ se encontra em circulação o n9 3 da Revista Union Posta/e, inteiramen
te dedicado ao XVlll Congresso da União Postal Universal (UPU), realizado 
ha Cidade do Rio de Janeiro, de 12 de setembro a 26 de outubro de 1979. 

Essa importante publicação periódica, bimestral, editada em sete lfnguas 
..,..... francês, alemão, inglês, ârabe, chinês, espanhol e russo, -passou, tam~ 
bém, a incluir, em cada número, textos em português, considerado, de agora 
em diante, como um dos idiomas oficiais da UPU- a grande organizaÇão es
pecializada da ONU que, à semelhança da UNESCO, da FAO, da OMS, no 
âmbito da educação, da agricultura, e da saúde, reúne, em Berna, na Suíça, 
cerca de 150 paísc;:s-membros. 

Sobre as dimensões e o êxito do XVIII Congresso da União Postal Uni
versal, cujo planejamento e execução constituíram um grande desafio enfren
tado, com· sucesso integral, pela Empresa Brasileira de Correios e Telêgrafos 
(ECT), pronunciei um discurso específico, na sessão de terça-feira, 4 de de
zembro de 1979, razão pela qual dispenso-me de tecer considerações adicio
nais. 

Ocorre, todavia, que a edição especial da Union Posta/e, de maio/junho, 
1980, constituiu uma autêntica consagração para o Brasil, menos pela divul
gação das atividades relativas ao citado Congresso, do que pelas informações 
e conceitos que a UPU, através de seu órgão oficial~ estâ encaminhando aos 
governos e às instituições internacionais de ciência, cultura e tecnologia de to
dos os países do mundo, contribuindo, decisivamente, para, ao mesmo tem
po, incrementar o prestígio .do Brasil no exterior e divulgar uma imagem posi
tiva da nossa terra e do nosso povo. 

Cumpre destacar, no entanto, as expressivas manifestações de apoio, 
aplausos e profundo reconhecimento de todas as principais autoridades da 
UPU e dos administradores postais então congregados, aos esforços despen~ 
didos pelo Governo Brasileiro para o pleno sucesso do XVIII Congresso Pos
tal Universal, com ênfase no concernente à capacidade organizadora e à efi
ciência da ECT. 

Sem receio de contestação, os dirigentes do XVIII Congresso, no baw 
lanço efetuado para avaliação do desempenho e dos resultados obtidos~ pro
cJamaram a liderança e a excepcional competência do ilustre Presidente da 
ECT, o Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros. Neste sentido, merecem 
referência os pronunciamentos formulados pelos Senhores René Joder, anti
go Diretor-Geral dos Correios da França e decano do Congresso; Mohamed 
Ibrahim Sobhi, Diretor~Geral do Escritório Internacional e sCcretârio-Geral 
do Congresso; H. Edgar S. Stock, Presidente da Comissão d_c Estudos Pos
tais; Fritz Koller, Doutor em Direito, Presidente da Comissão de Assuntos 
Gerais; Leslie Kingsbury, Presidente da Comissão de Remessa de Correspon
dência; Ingveld John Hisdal, Presidente da Comissão dos Correios Aêrcos; 
Henryk Rabcewicz, Presidente da Comissão de Encomendas Postais, Dradjat 
Soepaat, Presidente da Comissão de Efeitos Monetários; Djbril Sow, Presi
dente da Comissão de CooperaÇão Técnica; ferdinand Pageau, Presidente da 
Comissão de Redação; Mamadon Simporé, Secretário-Geral da UAPT. 

Seria desnecessário reproduzir as palavras dessa,s personalidades a res
,peito da ECT e do seu ilustre Presidente Adwaldo Cardoso Botto de Barros. 
São a e?'-pressão unânime dos Delegados dos principais P3fsCs, enaltecendo a 
comprovada capacidade e inexcedível operosidade por ele evidenciados em 
sua gestão, à frente da ECT. 

Basta transcrever, em resumo, o que o Diretor-Geral da UPU, Sr. 
Mohamed Ibrahim Sobhi__teve ocasião d~ afirmar, interpretandç GcOflden
sando os pronunciamentos dos mencionados Administrador~s Postais: 

"Antes de chegar ao fim de minhas reflexões,' quero felicitar, 
mais uma vez, calorosamente, como o fizeram todas as Delegações 
durante o Congresso e, sobretudo, na Sessão Solene de encerramen· 
to, ao Sr. Adwaldo Cardoso Botto de Barros, Presidente do XVIII 
Congresso, pela maneira segura, imparciaL-e eficaz, como presidiu 
as sessões plenárias. Além dessas qualidades, todos apreciamos sua 
permanente atenção e cortezia, sempre à frente dos trabalhos, 
assegurando--lhe a boa marcha e os bons resultados." 

Neste mesmo sentido, se expressou o ilustre Professor universitário e ad· 
ministrador postal norte-americano, Sr. H. Edgar S. Stock, Presidente da Co
missão de Estudos Postais: 

" ... As minhas impressões, e estou convencido de que isto vale 
para todos os participantes, estão marcadas de maneira indelével, 
pelo calor e pela hospitalidade do Governo e do povo do Brasil, -
vibrante e cheio de vida, legitimamente orgulhoso de seu passado,, 
seguro e confiante do presente e decidido a realizar todas as suas 
legítimas esperanças - de um país que abriu, ao máximo, os seus 
braços para acolher os delegados postais de 145 países." 

Finalmente, na impossibilidade de transcrever as calorosas manifes
tações de todas as autoridades postais, que participaram do XVIII Congresso 
da UPU no Rio de Janeiro, vale a pena mencionar, à guisa de conclusão, o 
conciso pronunciamento do Professor Fritz Keller, Doutor em Direito, Presi· 
dente da Coniissão de Assuntos Gerais: 

" ... Todos esses fatores contribuíram para que o XVIII Con
gress_o Postal Universal do Rio de Janeiro se evidenciasse como um 
doS mais importantes de toda a história da União ~ostal Universal 
(UPU), que completou, recentemente, 105 anos de existência. 

Este fato obriga o meu País - A Alemanha - a quem foi con
ferida a honra de organizar o próximo Congresso, a seguir o for~o-
so exemplo brasileiro, fato que constitui para nós um estimulo e um 
exemplo." 

Sr. Presidente, acredito que esta breve comunicação também constitua 
um estímulo e uma homenagem à nossa ECT - que se expande e que vem, 
não somente aprimorando os seus serviços, colno igualmente, desenvolvendo 
os recursos humanos, através dos quais desempenha a sua importante missão. 

Quanto ao seu dinâmico Presidente, Coronel Adwaldo Cardoso Botto de 
Barros - digno sergipano, cuja atuação no cenário nacional é motlvo de re
gozijo para todos os seus conterrâneos, em virtude das proporções de extraor
dinária importância da obra que vem realizando na Empresa Brasileira de 
Cqrreios e Telêgrafos,- e demais integrantes do Conselh.o de Administração 
e dos diversos Diretores da Empresa, encaminho as minhas felicitações. 

Ao trazer ao conhêcimento do Senado Federal a consagradora edição es· 
pecial da Union Posta/e, inteiramente dedicada ao Brasil. parece-me igualw 
mente justo congratular-me com o Ministro das Comunicações, Haroldo 
Correa de Mattos e com o Presidente João Baptista de Figueiredo, cujo deci· 
sivo apoio àquele Congresso possibilitou, agora, à UPU, levar ao mundo in· 
teiro informações concretas sobre a realidade brasileira na área das comuni
cações postais e telegráficas. {Muito bemJ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho )-Concedo a palavra ao nobre Se
nador Valdon Varjão. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não pretendo e não desejo ser a ave agourenta a prenunciar dias ainda 
mais sombrios p~ra o País, mas não posso deixar de levantar a minha voz, 
chamando a atenção dos responsáveis pela administração pública brasileira, 
para o que está parecendo não ser preocupação de ninguém, ou seja, o gene
ralizado deSassossego qUe grassa por todo o Pais, como . maldita epidemia,, 
sem que, responsavelmente, se procure debelar a terrível crise em que estamos 
nos imergindo, visto que, enquanto sentimos por todos os meios e modos os 
efeitos, os reflexos e as consequências dos desacertos, o MinistE:rio do Plane
Jamento alardeiâ um. falso e incoriseqUente otimismo, que mesmo com o má
ximo de boa vontade, com todo desejo de ver esta Nação engrenai- uma mar· 
cha de efetiva recuperação da sua tumultuada economia, sinceramente não 
divisamos estes horizontes, nem sentimos soprar estes ventos benfazejos que 
tanto gostaríamos de ver e sentir, incutindo-nos uma confiança capaz de tirar 
do nosso espírito o deplorável pessimismo de que estamos ,possuídos. 

Parece. Sr. Presidente, que em cada etapa do nosso calendário se procura 
uma região do País para se criar um foco de tensão, de revolta e desconfumça, 
não sabemos com que intuito, mas talvez para testar a capaêidade de supor
tação da gente brasileira para conviver com a desgraça, como se fôssemos as 
édbaias de· modelos administrativos, de hipóteses econômicas, dos caprichos 
de um planejamento superado, porque não se pode admitir experiências tio 
constantes e tão afinadas com o fracasso. como as que insistentemente obser· 
vamos entre nós, ou para desviar com crises regionais a .atenção da crise 
maior em que se debate a Nação. 

O País queda-se atônito, porque em nenhum setor desta parada adntinis. 
trativa vislumbra-se o passo certo ou a cadência do pelotão do bom senso. e a 
cada nova medida lança<ta pelo todo-poderoso "delfm", hã uma n:ssonllncia 
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com o fracasso, uma convivência cotn o malogro, um compassar com o desas
tre. 

A inflação atinge níveis quase insupo~veis; a carestia aponta para o alto 
as suas terríveis baterias e parece querer atingir o infinito, mas o nosso "6del
fin" sorri e debocha de quem descrer dos mágicos poderes de suas medidas de 
combate ao flagelo econômico, mal que não se pode debitar ou creditar, 
como queiram, aos preços do petróleo exclusivamente, pois, em realidade, fa
tores outros ligadOs principalmeD.te aos modelos cconômicos tentados, con· 
vergem para o agravamento da crise, sem que os seu~ autores tenham a hu
milde simplicidade de mudar racionalmente o que estâ errado, reconhecendo 
o erro, não como punição que sirva de execração, mas como fator de grande
za de espírito- em -reconhecê-lo, tendo a hombridade de proclamá-lo, e atê pe
Qir ª coqp.~rªção de quem possa ~con~lhar, P~_!lão é possivel gue todo 
mundo neste Pais tenha ficãpo o urro e só no Minist~io se entenda de econo· 
mia e planejamento. 

De Norte a Sul o drama ê um só - desconfiança e temor. 
Ninguém acredita nas promessas do Governo, porQue o qUe hoje é apre~ 

sentado como ~ .. u:na esperança, amanhã evidencia o tremendo eng_odo, pois até 
o slogan do "'plante que o Governo -g3.raíite;' perdeu-se na incredulidade d~ 
garantia nenhuma, em razão da mentira que lá na zona de produção ele re
presenta. 

Hoje, já os ·nossos lavradores estão usando< nas faiXas 60 Plant~. pouco 
potque o gordo é um louco"; ''Plante só o que.comer, porque no gordó'nin
guém pode creru. 

Na televisão, no rádio e em outros veículos publicitários, ê bonito o colo
rido e o som da mensagem. Mas quandO' o .. agricultor bate às portas dos ór
gãos que são encarregados de concretizar a· mensagem. comprova que ela é 
tão-só constituída de palavras. E é esse procedimento que desacredita o Go
verno, que desestimula o agricultor, qiié desmente a mensagem otimista de 
quem planeja, que ensombrecc a confiança no poder público. 

Não se pode governar e administrar com a preocupação da boa imagem. 
A arte está em se ter coragem para enfrentar os problemas e solucioná-los, in
cutindo no povo a confiança necessâria, que gere o natural respeito que irá re
tratar positivamente a imagem tão perseguida. 

Aí é que estã o grande segredo. --
Sr. Presidente: a tensão social a que nos referimos jã andou pelos pagos 

do Sul, fez escala no Nordeste e, qual sombra malfazeja, chega agora ao 
Centro-Oeste. 

Jã dissemos aqu[ que o Centro-Oeste é hoje a opção certa de uma volu
mosa produção, pela privilegiada posição geogrãfica próxima:·aos dois hemis
fêrios e se beneficiando dos regimes pluviomêtricos disso decorrente. 

Pelo comum não temos rigorosos períodOs chUvosos, desconhecemos os 
danosos efeitos das geadas e nunca sofremos o flagelo da seca. 

· Nossos campos e cerrados deram prova eVidente de capaCidãdC de pro
duzir e nosso agricultor respondeu alto e forte PRESENTE, quando insta9o 
por um financiamento compativel com as necessidades regionais, e de lâ a 
produção de arroz, milho, soja, feijão, café e atê: a experiência tritícola não 
desenconrajou sua implantação neste pedaço dO Bfasil. 

O nosso rebanho bovino cresc.eU a ponto de nos colocar em posição de 
destaque na pecuãria brasileira. Mas hoje as negras nuvens de uma errada, 
absurda, incompreensível e atê diríamos suicida política agrícola toldam os 
horizontes regionais e nosso agricultor, descrente e desestimulado, estã tendo 
a impressão que o que se está fazendo com o Centro-Oeste é uma sórdida vin
gança para com quem soube explorar as potencialidades de uma tenajulgada 
imprestável, mas que surpreendeu até aos céticos e ateus da crença que pregã· 
vamos, 

Só assim podemos entender o aluai tratamento que estã sendo dispensa· 
do à nossa região. 

Veja, Sr. Presidente, que vou demonstrar o absurdo com números, expe-
diente tão a gosto do ministério planejador, evidência incontestãvel do que 
afirmamos, prova provada da equivoca orientação que, por certo, irã aniqui
lar o estímulo plantador daqueles que são responsãveis pelo setor mais delica
do de uma sociedade - a alimentação. 

O GovernO fixou como base de financiamento, ou seja custeio ao produ
tor, os seguintes valores: CrS 5.300,00 para uma produtividade de até 1.000 
Kg por hectare. Cr$ 7.000,00 para uma produtividade entre 1.001 e 1.600,00 
Kg por hectare. Cr$ 10.500,00 para uma produtividade acima de 1.600 Kg 
por hectare. 

A tonelada de adubo estã custando na região entre Cr$ 20.000,00 a Cr$ 
26.000,00. 

Sabido que é que são necessãrios de 200 a 300 quilos de adubo por hecta· 
re para se pensar em uma produtividade razoável, temos que para o adubo 
mais barato ao preço atua!, o produtor despende de Cr$ 5.500,00 a Cr$ 

7.000,00 somente com o fertilizante,. isto jâ com a terra pronta para ser plan· 
tada. Adicionando a esse custo o da semente en;1 tomo de Cr$ 1.500,00 por sa
ca, no 'caso do aiJ"oz, com 1 saco por hectare, verifica-se que só ai já ultrapas
sa o custeio dado pelo Sovemo; ficando a limpa da plantação e aplicação de 
defensivos tota.hnente pór conta do produtor J onerando-o com uma parcela 
que muitos não têm capacidade deSuportar, e ainda o sempre crescente custo 
do combustível, lubrificante, peça" de reposição e manutenção das mãquinas. 

Diante desse quadro, Sr .. Presidehtc:, as classes produtoras da região dC: 
Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, não podendo arcar com os· 
custos da produção, resolveram tomar uma decisão extrerp.a de parar total
mente o maquinãrio agricola e colocá-lo à disposição dos agentes fmanciado
res, notadamente o Banco· do Brasil~ pois com a oferta de financiamento apre-. 
-sentada pelo Governo não terão condições nem de plantar, quanto mais de 
solver os encargos decorrentes da plantação, colheita, secagem e a~mazena .. 
menta. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite-me V. Ex• um aparte1 

. O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Pois não, meu caro colega 
Dirceu Cardoso. Com muito prazer ouço V. Exf 

O &. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador, V. Ex• que entrou nesta 
Casa, modesta e humildemente, tem feito discursos aqui pondo a calva do 
GOverno à mostra, ao sol escaldante da verdade. l:{ojc V. Ex• traz aí dados irM 
recusãveis da situação agricola nacional e fala em nome de uma região de que 
conheço a sua ãrea e o seu MunlciPio~ ·Barra do Garças, que produz seis milhões 
de sacas de arroz e possui seis milhões de cabeças de boi, uma reg~ão 
que precisa ser ouvida. V. Ex• ê: um autêntico representante, não somente de 
Mato Grosso, do Brasil sofrido, do Brasil agrícola, enganado, ludibriado e 
menOsprezado. Aceite a minha solidariedade; essa solidariedade que não me 
tem faltado na minha luta,. eu a retribuo, em gênero, número e grau. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado, Senador 
Dirceu Cardoso. V. Ex• dizia bem que Barra do Garças prouuz seis milhões de sa
cas de ~I<M.Ienho a impressão de que não produziria mais, porque a de
sesperança jâ estã alastrada em todos os setores da plantação, e hâ falta de 
crédito, e hã falta de apoio e há falta de credibilidade. 

Quero dizer ao nobre Senador que, no dia 2 de novembro, cm Barra do 
Garças, quando o gerente do Banco do Brasil saiu de sua casa, uma senhora 
estava acendendo velas na porta do Banco. Disse o gerente: "Minha Senhora, 
aqui não é cemitério". Ao que ela respondeu: ~~Mas meu marido está enterra
do aqui e é aqui que merecem ser acendidas essas velas". B. assim que o agri-
cultor de Barra do Garças se encontra neste instante. · 

O Sr. Bernardino VIana (PDS- PI)- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Perfeitamente, meu nobre 
colega. Para mim é um prazer. 

O Sr. Bernardino VIana (PDS- PI)- Em Barra do Garças~ onde exis· 
te o Projeto Canarana? 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP - MT) - Exalo, Excelência. 

O Sr. Bernardino VIana (PDS - PI) - to. onde está a Cooperativa 31 de 
Março? 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- A Cooperativa 31 de Março, 
já falida e a Copercana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS -PI)- Por que ela atingiu os objetivos1 
Por que, no Rio Grande do Sul, Tenente Portela, foram transferidos para 
Barra do Garças - eu analisei o projeto, porque eu, nesta época, era funcio
nário do Banco do Brasil, aqui em Brasilia - 83 famílias1 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP - MT) - Foram transferidas 1.500 
famílias, até bem pouco ten1po. -

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Inicialmente foram transferidas 
83 famflias e estas tinham financiamento com prazo de até: IS anos, havia es· 
tradas internas, tanto que elas pagaram esses empréstimos em 2 ou 3 anos. 
Foi um verdadeiro sucesso-em Barra do Garças. Hoje li no jornal que a alta 
Diretoria do Banco do Brasil está reunida aqui com os gerentes das capitais e 
das principais cidades, junto com os_ superintendentes de operações nos Esta .. 
dos, e autorizou a todos eles iniciarem as operações de custeio, na base de 9 
mil cruzeiros por hectare, de arroz sequeiro e de feijão, em todo o Território 
Nacional e que a alçada do gerente, que era anteriormente de 1 milhão de cru
zeiros, por agricultor, passaria a I milhão e meio sem, inclusive, ser consulta
do o Superintendente de Operações- foi o que li, hoje, nos jornais, inclusive 
no Correio Brazi/iense. 
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O SR. VAlDON VARJÃO (PP- MT)- Tem V. Ex• razão no que es- do de Goiás; o que se falou inicialmente numa liberação de 10 bilhões de cru
tá afirmando pois, realmente, o Corrt!io Bra:iliense traz essas notas e essas in- zeiros para atender o investimento da agricultura na região de Mato Grosso e 
formações. Mas, o que é lamentável é que, para serem tomadas essas medi- de Goiás. Voltamos a insistir novamente que não era só o Mato Grosso, o 
das, é preciso que o poVo a tive as greves e enfrente OS pi'Oóien1as, além de fa- nosso Vefho Mato Grosso mas, também o Mato Grosso do Sul estava recla
zer os movimentos de paredes, parã que o Governo sinta a realidade. mando o financiamento na parte de investimeflto agrícOla, nova reunião mas, 

Isto deveria ser feiio-ã.iites do movimento do povo. O que estamos vendo com uma baixa de valor daquele que havia inicialffieiüe se acenado dos lO bi
agora é uma calamidade: os índios da tribo Xingu, matando os trabalhadores ihões para 5 milhões apenas de cruzeiros, aumentando a área para um atendi
- já mataram 11 --porque estes estaVam devastando as matas, porque a mcnto de Goíás, Mato GrossO, Ma.to Grosso do Suf e Minas GeraiS. Ora, 
FUNAI ainda não demarcou a área que lhes é destinada e eles dizem que con- issi:i par <i demonstrar que agindo pressionado os recursos são mínimos. E 
tinuarão matando mais. Temos _a-irriPressãó de que- dCritro de Poucos dias se- agOra o que nós assistimos?-Ê quandO se fala em liberação- de recursos e com 
rão medidas essas áreas. · · tanta ênfase, como disse O Senhor Ministro do Planejamento mas, na ênfase, 

A nossa intenção é chamar a atenção do Governo para que essas medi- nas entrelinhas está escrito apenas: custeio. Mas, nós Íalamos e reclamamos 
das sejam feitas por antecipação e não depois, para remediar. do investimento. E reclamamos por quê'? Para que se cumpra então aquilo 

que se planejou. Porque o planejado pelo Governo, para que se possa chegar 
O Sr. Henrique Santillo (PMDB_- qq)- Permit~ V. Ex• um aparte? ao ano de 1985 com uma fronteira agrícola ·ampliãda-, dcb mais de 60% sobre 
O SR. V ALDON VARJÃÜ (PP- MT)- Perfeitameritcb, nobre Sena- os 45 milhões de hectares que nós temos hoje plantados no nosso País, precisa 

dor Henrique Santillo. Ouço o seu aparte com muito prazer. o Governo oferecer condiçõeS para Que haja um desenvolvimento dessa fren-
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO) --V. Ex•, ilustre Senador Vai- teira agrícola de 7 a 8% ao ano, para que em 1985 possamos ter uma pro

don Varjão, representante nesta Casa do grande E~_ta,_Q.o do Mato Grosso ana- duçào de grãos que de fato possam atender não só à demanda interna, mas 
Iisou e analisa muito bem a __ c_ri_s_eglobal vivida pelo País, com profundos refie- para que possa também colaborar no equilíbrio da balança comercial e para 
xos e conseqüências na área da agricultura. v. Ex!- falou em humildade no que se possa tambêm atingir aos lO bifhões e 700 rriilhões de produção de ál
trato dessas questões deste País, na tentativa de se tentar resolver essa crise. -coo! no País. Mas 0 que nós temos assistido é que dentrO desse planejado é 
Precisa o Governo de humildade, disse V. Ex' e disse-o muito bem porque ou que apenas J% dessa expansão da fronteira agrícola a que nós estamos assis
estão cegos, ou estão surdos, ou estão agindo com extrema ironia diante de tindo, e logo chegaremos em 1985 num déficit de 12 milhões de hectares de 
extrema gravidade. plantio previsto para essa época. Então é falho o planejamento. E só se toma 

providência quando o setor atingidO reclama, faz gi'eve, coloca máquinas e 
tratores naS ruas. Assim não há planejamento e quando se fala em planeja
mento este é falho. Eu cumprimento V. Ext~ V. Ex• enfoca um problema da 
maior iniportância para a N-ação, porque fere exatamente O ponto primordial 
que é o soerguimento da nossa economia. E nós do Estado do Mato Grosso 
temos razão de reclamar urri"tratamento especial, cofio ainda hã pouco o dis
se o Senador Santillo. em relação ao CentrO-Oeste. Entretanto, quero ser 
mais específico ·ainda. Nós em relação ao nosso Estado do Mato Grosso
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul- temos que ter-um tratamento diferen
te, permitam-me os Srs. Senadores representantes de outras unidades da Fe
deração. Porque dividiram o ·nosso EstadO, -e nào o dividham apenas para sa
tisfazer desejos desses ou daqueles, desta ou daquela área, Tnas dividiram-no 
com o sentido de desenvolver a economia bãsica das duas regfões, pois a eco
nomia básica do MatO Grosso do Sul, como do Mato Grosso do Norte, mas 
especialmente a do Mato Grosso do Sul, se assenta na ·agropecuâria. E nós 
ouvimos, quando ainda estávamos na ARENA, na convenção partidária em 
que foi indicado o Senhor Presidente da República, quando o Sr. General 
João Baptista Figueiredo, falando aos convencionais, disse que daria priori
dade à agricultura e à agro pecuária, os aplausos que ele recebeu de toda are
presentação política q-ue' ali estava, de todas as regiões do- País. Mas, o que 
nós temos assistido, até hoje, é q-uê não descobrirain ainda-, não Obstante as 
revelações que térri sido feitas, que se assenta na agropecuária o levàntamento 
e o soerguimento da economia nacional. Nós apenas temos assistido a pro
messas vãs, de que vão encher as panelas do povo, mas estas panelas conti
nuam cada vez mais Vazias, e os nossos produtores a reclamar as atenções do 
Governo. -Parabenizo V. Ex•, e que as palaVras do ifustre representante do 
Mato GrOsso possam encontrar eco rio espírito dos governantes da Nação. 

O SR. VALDON VARJÀO (PP- MS)- Perfeitamente! 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- 90)- Porque o po~o vive a crise-e 
os governantes viajam, produzem modinhas, letras musicais, comparecem a 
estádios, a hipódromos, a festas, a churrascos e a banquetes. Quanto ao 
problema a que se referiu o ilustre Senador Bernardino Viana, também Jí, ho
je, no Correio Bra=iliense a notícia a _gue ele se re"fer~_u d~monstrando-se mais 
uma vez a importância da mobilização da sociedade, de todos os segmentos 
sociais na defesa dos seus direitos,- na procura da conquista do respeito aos 
seus direitos. Se realmente isso ocorrer vai ser iriã.iS urit fato positivo neSte 
sentido. Agora, um outro aspecto; S. Ex' se refere esPecialmente ao Centro
Oeste, à agricultura do Centro-Oeste.- Nós representamos áreas de expansão 
da fronteira agrícola no Pais que tem solos normalmente utilizados um, dois 
ou três anos para a agricultura e, imediatamente, transformados em pasta
gens, com a abertura de novas fronteiras agrícolas em cerrados, cultura de se
gunda e até de primeira. E o Banco do Brasil não está financiando a destaca 
nem a preparação do solo, não tem um centavo de recursos para, portanto, 
permitir ao Certtto-Oeste-ãmpliação de suas fronteiras agrícolas q~e não sig
nificarão um aumento elevado na produção _agrícola, mas simplesmente por
que uma parte de sua área, anualmente, agricultável é transformada em pas:.. 
tagem, porque o só lo assim_ o exige. De forina que é m_ais um problema, é 
mais uma reivindicação do Centro-O~ste sobretudo. Este problema não existe 
na região Sul e em boa parte do Sudeste, mas existe no Centro-Oeste; é gravís
simo no Centro-Oeste. O Centro-Oeste precisa de um tratamento diferencia
do sob este aspecto e não se submeter a um mesmo tratamento que se subme
te a agricultura do Sul ou de parte do Sudoeste do País. Po_rtanto, me parabe
nizo com V. Ext~ me solidarizo com a luta dos corajosos, dos valentes agricul
tores do seu Estado, porque os do meu Estado também estão na luta. 

O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. VALDON VARJÀO (PP- MT)- Muito obrigado, Senado·r 
Henrique Santillo. Concedo agora o aparte ao meu preZado colega Mendes 
Canale, com muito prazer. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Disse riiuítObem V. Ex• Senador 
Valdon Varjão que o Governo quando toma providências principalmente no 
setor agrícola, as providências são tomadas sob pressão. Nada existe de pla
nejado, porque aquilo que se planejou, o que nós assistimos é falho. E eu jus
tifico esta minha afirmativa. ·o Governo- tómou proVIdências nesta reUnião 
ainda ontem realizada foi porque os agricultores ... 

O SR. VALDON VARJÀO (PP- MT) "-De todo o Mato Grosso. 

O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - ... questionaram; nO nosso Estado, 
principalmente no nosso--ES-tado. E eu mesmo durante o recesso, no dia 14 de 
julho para ser preciso, enviei um telex ao Sr. MinistrO da Agricuftura, recla.:. 
mando providências no Sentido de que o financiamento relacionado a investi
mentos fosse restabelecido, porque quanto ao custeio contiõuava de forma 
acanhada continuava mas, o investimento estava acertado. Houve, então, 
uma primeira manifestaÇão em relação ao Estado de Mato Grosso· e ao Esta-

O SR. VALDON VARJÀO (PP- MT)- Muito obrigado, Senador 
Mendes Canale. V. Ex•, como eu, conhece a realidade daquele Estado. Eu po
deria tecer considerações sobre o aparte, mas um colega nosso pediu-me que 
foss_e breve porque o Senado, dentro de instantes, receberá a visita do ex
Presidente chileno, Sr. Eduardo Frei. Eu gostaria que S. Ex• estivesse presen
te para ver a realidade braSileii-a e Conhecer como vivemos neste Estado. 

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

O SR. V ALDON VARJÀO (PP- MT)- Perfeitamente, nobre Sena
dor. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Valdon Varjão, é real
mente estranho que V. Ex' faça um pronunciamento desta natureza. 

O SR. VALDON VARJÀO (PP- MT)- Não há nada de estranho. 
Estou falando sobre a realidade que estamos vivendo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Só um espírito de absoluta parcialidade 
poderia deixar de reconhecer a prioridade que o Governo vem concedendo à 
agropecuâria brasileira. Eu acredito, nobre Senador, que, hoje, ningüé-m qt..ie 
conheça razoavelm~nte este problema, desconhece isso. A agropecuâria é o 
único setor para o qual não está havendo restrição de en1préstimo. No entanto, 
o que nós vemos aqui? O Senador Dirceu Cardoso, disse, ontem, que todos os 
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tipos de empréstimo, até mesmo aqueles feitos aos produtores de café do Es
tado do Espírito Santo, aos produtores de leite do seu Estado, tem que ser 
evitado porque são inflacionários. Mas ele, contraditoriamente, também acha 
que V. Ex• tem razão. Ora, nobre Senador, V. Ex' certamente sabe que a agri
cultura tem sido contemplada com as mais amplas medidas do apoio do Go
verno~ Eu citaria não somente as linhas especiais de crédito, mas o seguro 
agrícola, e toda uma política de revisão dos preços de financütmento da pro
dução e da comercialização. Aqui, nobre Sçn_ador, já houve tempo em que 
muitos defendiam maiores salários para os operários. Mas agora, não, agora 
há uma inversão total. O que se defende agora são os patrões, além do razoá
vel. Há porém uma diferença grande entre defender a classe assalariada e de
fender a classe patronal. Quanto a seu estudo, nobre Senador, lembro a 
V. Ex~ que a eleição da prioridade das zonas do cerrado e do pantanal é pa
tente. Todo o processo de produção que surgiu naquela ârea não nasceu se
não. nobre Senador, dos programas de pesquisas conduzidos pelo Governo. 
A própria produção de Barra do Garças a qüe V. Ex• se referiu, surgiu de am~ 
plo apoio do Governo. Por isso estranho, que V. ·Ex• faça críticas tão veemen~ 
tes ao Governo no caso em questão. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MTr-'-- V. Ex•, na preocupação de 
defender o Governo-está querendo tapai-OSol com a Peneira e não está perce .. 
bendo as críticas que estão no contexto do meu discurso. O que estou criti
cando é o sistema de planejarnento deste Governo. Depois lhe passarei urna 
cópia do meu pronunciamento para que V. Ex' atente para o que estamos fa
lando. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, quero concluir o 
meu aparte. 

O SR. VALDON VARJÃO, (PDS - MT)- Perfeitamente. Ouço 
V. Ex• 

O Sr. Josê Uns (PDS- CE)- Tudo o que tem surgido no cerrado e no 
pantanal tem sido com o apoio do Governo. Queremos, é claro, aumentar a 
produção e reduzir o preço dos gêneros alimentícios, mas, por outro lado, é 
necessário evitar preços altos, exagerados, que resultem da elevação do custo 
da produção, o que certamente virã exacerbar o processo inflacionãrio. 

O Sr. Evelâsio Vieira (PP- SC)- Permite-me um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Quero agradecer o aparte do 
nobre Senador José Lins, que, realmente, como disse, se preocupa muito em 
defender o Governo, sem se preoctii)âr COm o'S problemas reais, como o que 
trazemos aqui ao conhecimento da Casa. 

Ouço o aparte do nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- As críticas de V. Ex• são todas justas 
e muito bem fundamentadas. Nós estamos com um endividamento externo 
volumoso e um desequilíbrio na balança comercial. Para nós podermos tentar 
estabelecer o equilíbrio da balança comerciãl e daí partimos para o superavit, 
para diminuirmos a dívida externa. No momento. o único caminho que te
mos é marcharmos para a expansão agrfcola, criarmos novas fronteiras agrí
colas. Agora, para isso- como disse o Senador Mendes Canale, no seu lon
go aparte- é preciso investimento. Estivemos. recentemente- e V. Ex• par
ticipou de uma viagem de estudos de trabalho- no Nordeste, onde ouvimos 
queixas amargas dos agricultores do Cearâ e de outros Estados e nordestinos: 
não apenas em relação à- falta de investimentos para o setor agrícola, mas 
também para o custeio. Agora, o Senador José Uns, provavelmente, não tem 
tempo de ir ao Cearã para conversar com os 3:gricultOres 'e saber das angústias 
do seu povo, dos seus agricultores, porque S. Ex.• estâ muito mais preocupado 
em ir ao Ceará- para aliciar homens da Oposição, como fez ainda recentemen
te, levando a tiracolo ao Palãcio do Governo o Deputado Federal Manoel 
Gonçalves para aderir ao PDS. S. Ex• deveria preocupar-se mais em ouvir os 
camponeses e agricultores do seu Estado, pois aí estaria melhor informado e 
não teria condições de contestar V. Ex•. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP - MT) - Sr. Presidente, contando 
com a aquiescência da Mesa eu desejai-ia -pelo menos ler a última lauda do 
meu discurso para dar-lhe melhor sentido. Gostaria, antes, de agradecer a to
dos os apartes que me foram dados, bastante valiosos para o esclarecimento 
da realidade nacional. Mas, quero agradecer, em especial, ao aparte extraor
dinário do meu nobre colega Senãdor Evelãsio Vjiira, que viu a realidade 
nordestina de perto, traçando~a aqui em poucas palavras. 

A APRA (Associação dos ProdUtOres Rurais do Médio Araguaia), reu
nida em sessão a que compareceram mais de 1.000 agricultores, encabeça o 
movimento de paralisação contando com o apoio das demais organizações 
classistas da região, como a Associação Comercial, Sindic~tos Rurais, Rotary 

Clube, Maçonarias, etc., à custa de muito esfo-rço· e muito trabalho, que hoje 
permite ao muniCípio de Barra do Garças ostentar o invejável título de maior 
produtor de arroz de sequeiro do mundo. 

OV .B.C.- Valor Bãsico de Custeio- não atende ao mínimo necessârio 
para estimular um esforço de atividade agrícola, sem contar com a inexplicá
vel morosidade no atendimento às propostas de financiamento, pois nesta al
tura do ano agrícola não se teve ainda uma definição global dos órgãos finan
ceiros sobre a extensão da cobertura económica com que pode contar o pro-
dutor, . 

Espoliado de todos os modos, o agricultor centro-oestino, e de resto de 
todo pais, tem sido responSabilizado por todas as mazelas e desacertos da 
política eoonômica do Governo, a _ponto de se afirmar que a inflamação tem 
como uma de suas causas os gastos com a agropecuãria, numa condenável in
versão dos fatos. pois é o aceleramento inflacionãrio que está debilitando o 
nosso esforço agrícola por não poder o produtor arcar com a desenfreada alta 
dos preços de tudo que precisa para atingir um nível de desenvolvimento sa
dsfatório e menos dependente. 

E primário em economia que a produção e a produtividade desaceleram 
a inflação e afiviam os seus efeitoS. 

Mas, entre nós, parece que tudo faz parte de uma manobra para exaurir 
o produtor e levâ-lo à falência total, como se produzir constituísse uma afron
ta, um desafio que precisa ser sufocado. 

O que se admite em tudo é a transferência de responsabilidades dos desa
certos da política agrícola atual. 

O setor de insumos. acobertado pela desculpa dá alta do petróleo. parece 
constituir uma área íntOcãvel, diríamos mesmo de segurança, pois aumenta à 
vontade o preço dos seus produtos. asfixiando a produção. e providência al
guma é tomada, para conter a ganância desse polvo destruidor, que com os 
tentáculos multinacionais está imobilizando até a ação do Governo, tão cioso 
em fixar congdainentO para os produtos agrícolas, nem liberando o preço dos 
insumos bãsicOs; numa agricUittirã tão dependente. 

O Governo reclama que a oposição somente critica mas não oferece so
luções. 

Entretanto, todas ás opções vâlidas por n6s oferecidas não encontram 
eco no espírito governamental porque ele fala outra linguagem e não entende 
o nosso modesto português. 

Quando falamos que ê preciso conter o nosso endividamento externo. o 
todo poderoso ministro vem a desafiar que a nossa capacidade de dever ainda 
é muito grande pois o Pais tem muito crédito do exterior. 

Quando apresentamos opções para o problema da seca, nossas palavras 
se perdem no recinto deste Plenãrio. 

Quando denunciamos que o Senhor Presidente da República tem uma 
parcela de boa vontade e quer soluções reais para os graves problemas da 
Nação, mas que o seu ministério não fala a mesma língua do Presidente, ele 
paradoxalmente desafia a todos com a afirmativa que não efetuará mudança 
alguma em seu primeiro escalão, e como os ministros contam com este respal
do continuam desacertando. 

Quando apresentamos sugestões para a realização das eleições em no
vembro próximo vindouro, Sua Excelência, obstinadamente, tomou posição 
em favor da prorrogação dos mandatos, e o seu partido com ele faz uníssono, 
talvez receioso de um julgamento do povo sobre o seu governo. 

Quando, agora, mostramos que a política agrícola do Governo está le
vando o País a uma perigosa encrUzilhada, que é a encruzilhada da fome, um 
seu ministro assevera não poder modificar em nada para uma região porque o 
resto do País iria fazer exigências semelhantes, esquecendo·se que o Centro~ 
Oeste é uma região sui generis na produção de arroz, pelas suas peculiarida
des climáticas, e que só por isso merece uma distinção. 

No entanto, os técnicos do Governo não atentam para as característicaS 
específicas de cada região brasileira, e fixam critérios únicos para todo o País. 
numa demonstração de despreparo da nossa realidade. 

Sr. Presidente, o certo é que as máquinas-tratares, plantadeiras, colhe
deiras, caminhões, etc., estavam ontem parados em todo Estado de Mato 
Grosso. 

Os produtores entenderam que o silêncio do ronco dos motores do ma
quinário agrícola talvez realizasse um milagre de razer com que o Governo 
ouvisse os seus lamentos, suas queixas, Suas súplicas e até suas reivindicações 
que são feitas com base numa realidade inquestionável. 

E possível que algum setor do Governo, querendo se eximir da responsa~ 
bilidade por não ter sabido analisar as implicações que uma mâ orientação 
pode causar a um setor tão importante como o agrícola, taxe o movimento de 
subversivo, numa tirada demagógica para encobrir a gravidade da revolta 
que o d_esespero do produtor centro-oestino inspirou. 

A paralisação das máquinas pode ser interpretada pelo Governo como 
tendo um fundo de subversão, pois a ela são creditadas todas as denúncias 
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dos absurdos adminiStrativõS do País. Mas a omissão do Governo ila solução 
dos nossos problemas mais prementes, onde se realça o da agricultura, que es
pécie de crime constitui? 

A fome é a pior conselheira de uma sociedade. Jâ os antigos afirmavam 
sabiamente que quando a fome entra pela porta a honra sai pela janela. 

Se o ser faminto sacrificava este valor tão representativo, não podem e 
não devem os responsáveis pelo equilíbrio sacia[ testãr o limite da fome do 
povo, pois um povo faminto perde a noção até do direito: Muito obrigado, 
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência registra, com mui
ta honra e prazer, a presença do eminente homem público sul-arnericario, o 
ex-Senador, ex-Presidente do Senado Chileno e ex-Presidente da República 
do Chile, Eduardo Frei, <iue honra a nossa tribuna de honra, no dia de hoje. 

Para _saudá-lo, concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 
(Palmas.) 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Presi
dente Eduardo Frei. 

Há doze anos, o presidente do Chile, Eduardo Frei, compareceu a este 
Congresso e recebeu urna das maiores homenagens prestadas por esta Casa. 
Veio na qualidade de Presidente da República. Hoje, S. Ex• visita Brasfiia, em 
carâter particular, e acaba de ser homenageado num almoço que lhe foi ofere
cido por todos os partidos brasileiros, no Restaurante do Senado. 

f: impressionante, Sr. Presidente, a significaÇão deste ~to, acima das di vi~ 
sões partidárias. Todas as agremiações fizeram questão de comparecer e pres~ 
tar uma homenagem a este homem que ê um símbolo da luta pela democracia 
e pela liberdade na Amêrica Latina. (Muito bem! Palmas.) 

S. Ex• recebeu, pela palavra do Presidente do Senado, Senador Luiz Via
na, por delegação expressa de todos os partidos, uma homenagem que neste 
momento tem a sua repercussão. no plenário deste Senado. 

O Sr. Çilvan Rocha _(PP- SE) - Permite V. Ex• um ~parte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Com prazer ouço a pa· 
lavra do nobre Líder Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Quero registrar, em nome do meu Par· 
tido, a imensa satisfação pela presença do cidadão do mundo, Eduardo Frei, 
na Casa de Rui Barbosa. A presença de S. Ex• nesta Casa, além de altamente 
honrosa, significa um alento para os crentes na democracia plepa. Esta Casa 
sente~se honrada, engrandecida e, mais do que isso, estimulada pela presença 
de um dos maiores defensores das liberdades públicas, de um latino
americano que projetou no mundo a verdadeira índole do povo americano, 
amante da paz, mas principalmente amante da liberdade. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex• que põem em realce uma das grandes qualidadeS deste democrata e 
deste estadista que, em nome do povo chileno, governou o seu país, e consti
tui, hoje, uma das grandes trincheiras, uma das grandes bandeiras na luta 
pela democracia e pela liberdade em nosso continente. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço, com prazer, o 
aparte de V. Ex•. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Eminente Senador Franco 
Montoro, eu não precisaria apartear V. Ex• no instante em que enaltece a per~ 
sonalidade marcante do estadista- disse bem V. ex• nesta Casa- Presiden
te Eduardo Frei. O nome estadista raramente pode ser aplicado na América 
Latina, senão de forma muito parcimoniosa. E o Presidente Eduardo Frei, 
pelo seu trabalho, pelas suas lutas, pelo seu amor e pelo cultivo das liberdade 
democrática, efetivamente faz jus ao nome de estadista, porque-é um estadista 
consagrado. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) ~Agradeço a manifes· 
tação de V. Ex•, que se associa àquelas de todos os Partidos e de todas as Ban~ 
cadas. Mostra bem o sentido de unidade e a aspiração que nos une, a todos, 
no sentido de um trabalho para dar à vida pública da América Latina aquele 
sentido de respeito aos Direitos Humanos. 

S. Ex.', no seu Governo e pda sua atitude exemplar, na hora em que sua 
pátria passa por momentOs difíceis, encarna, co.ID uma nitid~~~xtraordinâria 
e límpida, a vontade e as esperanças do povo chileno. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) -Ouço, com prazer, o 
aparte da Liderança da Maioria. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Franco Montoro, em 
nome da Maioria, quero solidarizar com o discurso de V. Ex• em honra ao 
grande Presidente da nação chilena. Congratulo~me com a visita desse emi
nente homem público e grande estadista que é Eduardo Frei, reconhecendo, 
ainda, o extraordinário frabalho que, durante toda a sua vida, tem realizado 
em prol de seu povo. Ressalto ainda, nobre Senador Franco Montoro, a ami~ 
zade entre o povo brasileiro e o povo chileno, desejando que, ela cada vez 
mais se consolide. Peço a S. Ex•, o Dr. Eduardo Frei, que leve ao seu povo os 
nossos votos de sucesso da nação chilena, no grande esforço que hoje faz em 
busca do seu destino de grandeza, destino que ela tanto merece. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)-Agradeço as palavras 
de V. Ex•·que, em nome da Bancada da Maioria, vem marcar, mais uma vez, 
a unanimidade da homenagem que o Senado da República, seguramente em 
nome do povo brasileiro, presta a esse grande estadista. 

() Sr. Dirceu Cardoso- (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Com prazer ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Em nome do Grupo Independente, que 
não participou do almoço ao ilustre homem público que nos visita, ergo a mi~ 
nha voz, porém, para dizer que S. Ex• é o genuíno produto daquela plêiade 
de intelectuais que deu ao Mundo dois Prêmios Nobel de Literatura- Pablo 
Neruda e Gabriel Mistral. Na paisagem geográfica da América do Sul, onde 
distinguimos a alvinitência dos Andes de sua terra natal, destinguimos, tam
bém, corno- homem público que não se contém mais nas fronteiras daquela 
faixa apertada entre os Andes e o Pacífico, um homem que é mais alto do que 
o Aconcâgua na luta pelo Direito e pela Liberdade, esse homem é Eduardo 
Frei, que não ê um chileno, é um autêntico sul~americano. (Palmas.) 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, conduo esta saudação ao grande estadista, pedindo ao Presidente, 
ao amigo, ao parlamentar, ao ex-Presidente do ~enado chileno, que leve à 
nação amiga as saudações do povo brasileiro e aquela esperança de que S. E
x• tem sido o grande portador - a esperança de que a nossa América Latina 
possa, unida, dar ao Mundo o exemplo de um Continente que, acima de tudo, 
respeita a pessoa humana e os Direitos fundamentais que lhe caracterizam. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Senador Franco Montoro, nós 
que participamos, nos dias finais da semana passada, do Encontro de Canela, 
tivemos a oportunidade do ouvir ali a mensagem plena de fé e de esperança 
do Presidente Frei nos destinos de uma Humanidade livre. Por isso mesmo, 
no instante em que o Senado Federal homenageia a pessoa do Presidente 
Eduardo Frei, que se estenda esta homenagem a todos os democratas do Chi
le e da América Latina que têm sido vítimas dos regimes de opressão. Eviden~ 
temente que, se no país-irmão tivesse prosseguido o regime democrático, hoje 
o Presidente Eduardo Frei não estaria alijado das funções públicas em seu 
país, arrancado da cadeira parlamentar por um ato de força, através de um 
golpe sangrento que· sacrificou tantas e tantas vidas humanas. O Presidente 
Eduardo Frei é bem um símbolO da situaÇâo abscurantista por que passa o 
Continente sul-americano. Ainda hã poucos dias tínhamos a tristeza, para 
não dizer a dor profunda, de testemunhar mais um golpe sul-americano, na 
Bolívfa, quando, realizando-se eleições livres, aqueles escolhidos pelo povo 
for~m preteridos pela força das armas. Portanto, que o exemplo que o Presi
dente Eduardo Frei nos dá, com a sua presença no Brasil de hoje, sirva de 
estímulo para que neste Parlamento lamentemos os Parlamentos fechados da 
América do Sul, e protestemos contra aqueles que, usando a força das armas, 
alijam os que são escolhidos pela forÇa do voto. Que o Presidente Frei leve do 
Brasil o protesto dos democratas brasileiros e transmita aos seus irmãos de 
resistência e de luta democrática a nossa esperança, que ê a esperança do Pre
sidente Frei, de que haverá de chegar o dia em que não existirãO mais ditadu
ras neste Continente. (Palmas.) 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Muito obrigado a 
V. Ex• e aos demais Srs. Senadores que me honraram com suas intervenções. 

Ao concluir, Sr. Presidente, cito um episódio que acaba de ocorrer. 
Estava mostrando algumas dependências do Congresso ao Presidente 

Frei, quando se aproximaram de nós alguns líderes sindicais- metalúrgicos, 
'ecelões e da construção civil - os quais sabendo da presença do Presidente 
Frei, quiseram comprimentá~lo, Porque, ao lado da qualidade que aqui foi 
exaltada- de campeão da luta pela liberdade-, Frei é para eles também um 
exemplo da luta pela JustiÇa e pelos Direitos dos trabalhadores. 
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Esta síntese das poucas horas _em que o Presidente Frei, esteve em 
Brasília retrata bem as duas grandes características da sua vida, da sua obra e 
da aspiração dos nossos povqs- a luta pela Liberdade e a luta pela Justiça. 

Que a presença de S. Ex• represente também no Brasil um reforço dessa 
luta, que deve atingir toda a América Latina e todo o Mundo. 

Desenvolvimento com Justiça e com Liberdade é o novo nome da Paz, e 
um dos lutadores nesta grande obra. nesta aspiração de toda a Humanidade, 
é, sem dúvida, este grande estadista, este grande chileno que hoje nos honra 
com a sua visita- Presidente Eduardo Frei. (Muito bem! Palmas.) O orador 
é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de passar à Ordem do Dia, 
a Presidência vai levantar a sessão por 5 minutos, para que os Srs. Senadores 
que o desejarem possam cumprimentar o ilustre visitante. 

(Suspensa às I 5 horas e 28 minutos, a sessão é reaberta às I 5 ho~ 
rase 33 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Declaro reaberta a sessão. 
Antes de passar à Ordem do Dia, concedo a palavra ao nobre Senador 

Lâzaro Barboza, para uma breve comunicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Para uma breve comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na semana passada, o jornal O Globo, numa quinta página, lã num can~ 
tínho, com apenas quatro linhas, trazia a notícia, infundada e estapafúrdia, 
de que eu estaria prestes a ingressar no partido do Governo o PDS, deixando 
o meu partido de origem, o Partido do MovimentO Democrático Brasileiro, 
do qual, com muita honra. sou também fundador nacional. 

A notícia foi lida por alguns parlamentares nesta Casa mas, data a sua 
inexpressividade e completa falta de veracidade, ~entendíamos que, em reali
dade, não se fazia necessário tecer ·quaisquer considerações sobre ela. 

Entretanto, dois ou três dias depois, ela eXplode, na imprensa de Goiás, 
já aí em manchetes, onde não faltaram. oUtras colocações mais aberrantes, 
ainda, inclusive- a de que eu estaria deixando o PMDB para compor-me com 
o Governo, nome que em Goiás pássou a ser usado para cobrir os atos de 
adesões. 

Dizia a reportagem que, sobretudo, tendo em vista o retorno do eminenR 
te Senador Henrique Santíllo às hostes do Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro, em virtud~ do retorno de S. Ex• haviam diminuído os meus es~ 
paços. 

Ora, Sr. Presidente, não somente V. Ex• como toda a Casa sãotestemuR 
nhas de que entre o eminente Senador Henrique Santillo e eu há o melhor re
lacionamento e essa campanha, que prima pela desinformação, pela desele~ 
gãncia, na realidade, não é difícil adivinhar a sua procedência. Teve origem 
num projeto de lei de minha autoria, ampliando a Amazônia Legal em Goiás 
e que esta Casa aprovou, ·depois de dois ano~ de tramitaç~o e de uma luta du~ 
ra, aqui travada, numa marcação, assim, quase que de homem a homem. o 
projeto foi à Câmara dos Deputados e ali vozes poderosas se ergueram contra 
ele. 

Eu identifico a origem, Sr. Presidente, porque antes dessa notinha do jor
nal o Globo contou~me um eminente Senador que circulava nos corredores 
da Câmara a notícia sobre a queixa de parlamentares do PDS que ••estariam 
ameaçando romper com o Govern<>.Porque este estaria trocando sua repre~ 
sentaçào parlamentar em dois grandes Estados do N arte, pelo Senador Lâz_a
ro Sarboza, de Goiâs, já que o Governo teria assumido o compromisso de, 
em troca da adesão do Senador Lãzaro Barboza, de Goiãs, aprovar o projeto 
de ampliação da Área AmazOnica Goiana". 

Sr. Presidente, quero deixar claro quC_o_ senhor Presidente da República 
não tem comigo qualquer compromisso em relaç~o à m~té~ia. Sua Excelência 
tem é com Goiãs, compromissos de público) assumido em cadeia nacional de 
televisão, na presença de centena de repórteres, de parlamentares do seu par
tido, do atual e do ex~Governador de Goiãs e de dirigentes empresariais, 
quando Sua Excelência o Senhor Presidente da República, em contato com 
eles, afirmou, textualmente, que era seu propósito estender os incentivos da 
SUDAM, em Goiás, não apenas para até o paralelo de 16 graus, mas a todo o 
território goiano. Há efetivamente o compromisso presidencial, que a im~ 
prensa do meu Estado, de Brasília e do País registrou, como, por exemplo, o 
jornal O Popular. Vejam a manchete no fac~símile: "Figueiredo Apóia In~en
tivos da SUDÁM para todo o Estado'\ como vê o Senado, o compromtsso 
presidencial não é comigo. Assim, é evidente q·ue a notíci_a de composição mi~ 
nha com o partido do Governo, tendo em vista a aprovação desta matéria, ou 
tendo em vista o retorno do Senador Henrique Santillo aos quadros do 
PMDB, é um absurdo, Sr. Presidente, que, na realidade, não mereceria da mi~ 
nha parte sequer apreciação se não fosse o esta~dalhaço com que estâ monta-

da essa cainpanha que viSa, objetivamente, erriihe"nte Senador Henrique San
tillo, desacreditar o autor do projeto junto aos seus companheiros de partido 
na Câmara dos Deputados. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- V. Ex• me permite um apar-
te? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Ouço V. Ex• 
O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Eminente companheiro e 

amigo, gostaria também de dar o meu testemunho quanto ao equívoco dessa 
nota publicada em O Globo. N3. verdade, salta aos olhos que nós não temos 

·nenhum problema de espaço político, em Goiãs. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Nem V. Ex• me 
ameaça, nem eu ameaço V. Ex.•; muito pelo contrário. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- E ~nem poderia ser de outro 
modo. V. Ex", com mUita justiça, pleiteia a sua reeleição para este Senado, e 
o meu mandato espero que vá até 1986. As eleições de que V. Ex• deverá par~ 
ticipar, acredito que com bastante sucesso, serão às de 1982. De modo que 
esse equívoco precisa ser desfeito. Sei que V. Ex• jamais precisaria de um tes
temunho meu quanto ao seu comportamento partidário. Mas, permita~me 
V. Ex• que eu também diga aqui que sempre o comportamento de'(. Ex•, 
tanto aqui nesta Casa como em nosso Estado, tem sido o de um autêntico e 
vibrante oposicionista, colocando~se sempre ao lado da maior parcela do 
povo _goiano que o elegeu para esta Casa, e muito bem. De modo que gostaria 
de me solidarizar com V. Ex• e também, tanto quanto possível, colaborar 
para que se desfaça esse equívoco lamentável. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Eminente Senador 
Henrique Santillo, agradeço o testemunho de V. Ex' 

Sr. Presidente! encerro essas considerações. Encerro~as dizendo que o 
projeto polémico de nOssa autoria que se encontra na outra Casa do Congres
so, pronto para ser apreciado, certamente haverá de continuar contando, 
como contou até aqui, com as simpatias de parlamentares, acima das facções 
partidárías. E reitero, Sr. Presidente. que o compromisso que existe, compro~ 
misso público e resgistrado fartamente pela imprensa do País, do senhor 
Presidente da República não é comigo, é corn o Estado de Goiás, é compro~ 
misso, aliás, que Sua Excelência assumiu antes mesmo de o Senado da Re-
pública aprovar o projeto de nossa autoria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra, para uma ra
pidíssima comunicação, ao nobre Senador I:Ienrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Para uma breve comu
nicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadcres: 

A minha intenção é, através desta comunicação, solicitar ao Ministro 
Mário Andrçazza providências urgentes no sentido de atender às populações 
desassistidas dos municípios de Araguacema, Couto Magalhães, Peixe, Mira

. cerna, Araguatins, Sã_o Sebastião do Tocantins, Xambioá e Tocantinópolis, 
todos do Estado de Goiá~, região assolada, há alguns meses, pelas violentas 
cheias dos rios Araguaiae Tocantins. 

Sobretudo as cidades de Araguacema, Couto Magalhães, Peixe e Mira
cerna do Norte tiveram a maioria de suas habitações inteiramente destruídas 
pelas águas~ tendo, na ocasião, o Ministro Mário Andreazza sobrevoado a re~ 
gião e prometido providências destinadas a assistir às populações atingidas e, 
até o momento, passados mais de quatro meses, nada se fez no sentido de mi~ 
norar o sofrimento daqueles brasileiros. 

Estou, ao mesmo tempo, enviando diretamente ao Ministro do Interior 
este mesmo apelo, que a gente de Goiâs espera ver atendido, por ser de direi
to. (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma rã
pida com unkação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para uma rã
pida comunicação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma breve comúnicação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Depois do esvaziamento da Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Energia Nuclear, com o afastamento do Sr. Presidente e de 3 dos seus 
membros; depois que o PDS mandou para a Europa, em viagem de recreio e 
de vilegiatura, por um tempo indeterminado o Relator dessa Comissão· de
pois deste esvaziamento total, Sr. Presidente, hoje, dois fatos nos cham~m a 
atenção. 

Esteve na Casa o General que desejávamos que aqui estivesse para depor 
perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Hoje, veio, incógnito, mas foi 
reconhecido. · 
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E o segundo, o fato de que, Sr. Presidente, 

"Dezesseis engenheiros da NUCLEP, subsidiãria da NU
CLEBRÃS com fábrica em ltaguaí, Estado do Rio, e participaÇão 
acionária de empresas alemãs, K WU, GHH e VAL, enviaram carta 
ao diretor-superintendente da empresa, corri data de 2 de julho últi
mo, denunciando seu efetivo controle pelos sócios alemães." 

Segundo os engenheiros esse efetivo controle assim se exerce: 

.. Nós, engenheiros abaixo-assinadOs-, apresentamos a V. S• o 
nosso protesto baseado nos fatos abaixo relacionados, que estão 
ocorrendo atualmente na Área Técnica da NUCLEP e que culmi
naram com o afastamento do Eng9 Hans Noite da chefia do Depar
tamento de Fabricação: 

I. Dentro do contrato de criação da NUCLEP, de acordo 
com as necessidades de .. transferência de tecnologia na área nu
clear", foram definidas quais as funções de linha dentro do organo
grama que seriam preenchidas por elementos designados pelo Con
sórcio europeu e por elementos brasileiros_ {reinados- ou não pelo 
Consórcio. A ocupação de cargos de liriha pertencentes a elementos 
brasileiros por elementos estrangeiros e de confiança do Consórcio 
entrega o poder de decisão total a estes elementos, o que não nos pa
rece ser o objetivo do contrato de constituição da NUCLEP nem o 
da transferência de tecnologia. 

2. A total autoridade dada pela Diretoria Técnica aos asses
sores estrangeiros para- interferirem segundo um critério subjetivo 
de qualidade nas diversas etapas de fabricação de todo e qualquer 
compomente, deixou demonstrado a entrega do poder de decisão a 
estes, sem qualquer possibilidade de discussão ou recurso pelos ele
mentos brasileiros. 

3. Finalmente cabe-nos denuriciar a ~olítica levada a efeito 
por elementos do Consórcio Observada há bastante tempo no senti
do de que não temos planos de permanência na NUCLEP, superior 
ao prazo contratual. Isto tem servido corÍio pretexto para que se es
tabeleça uma prática que favorece o aumento constante de influên
cia e, até mesmo do número de elementos estrangeiros na Área Téc
nica, restringindo cada vez mais o poder de 3tuação efetiva e dar 
área de trabalho dos elementos brasileiros." 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Através da Mensagem n• 189, de 
1980, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Lindolfo Leopoldo Collor, Ministro de Segunda Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Unida da Tanzânia. 

Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Josê Guiomard - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Aloysio 
Chaves- Gabriel Hermes- José Sarney- Alberto Silva- Agenor Maria 
- Aderbal Jurema- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
-Alberto Lavinas- Hugo Ramos- Roberto Saturnino- Orestes Quêr-
cia- José Caixeta- Benedito Canelas- Vicente Vuolo -Pedro Pedros
~ian - Saldanha Derzi - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotado o tempo áestínaáo ao 
Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

As matérias constantes dos itens I a 12 da pauta figuraram na Ordem do 
Dia da sessão anterior, tendo a sua votação adiada por falta de quorum. Vai
se passar, assim, à votação das matêrias. 

Item 1: 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 59, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 511, de 1980), que aUtOriza a Prefeitura municipal de 
São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, sete
centos e trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, qua
trocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 512, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em votaÇão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trinta e oito vezes falei sobre esses emprêstimos, falei para a Casa vazia e 
deserta, pois os nobres colegas se encontravam fora do recinto, viajando na 
.. estranja" ou por este Brasil afora. Hoje, pelo aspecto geral e o clima vejo que 
o projeto vai ser aprovado, mas para tanto a bancada do PDS convocou to
dos os seus elementos: os índios e os caciques, os mortais e os imortais, os vi
vos, os mortos e os ressuscitados, a fim de que hoje, ao fim do dêCimo dia de 
obstrução, pudesse oferecer ao plenãrio, ao Senado e à Nação a afirmação de 
sua força. 

Sr. Presidente, não precisava mais argumento algum, quando nós pode
mos dizer que a relação dos pedidos de autorização de empréstimos ao Sena
do jâ monta 28 pedidos, fora os que estão na pauta hoje. Vinte e oito mais oi
to, trinta e seis. E como anuncia o nobre Senador Tarso Dutra, mais um que 
entra. Então, 37 pedidos. A safra de hoje é de cinco bilhões de cruzeiros, asa
fra de ontem remonta a estes números impressionantes: 3 trilhões de cruzei
ros. 

São os emprêstimos, Sr. Presidente. E, ainda mais: em dólares, são cerca 
de 100 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, mudei minha posição de ontem para hoje, ou melhor, 
meu ângulo de visão. Tenho pena do Ministro do Planejarnento, não o conde
no por isto. Sei que quando remete para câ essas mensagens, tenho certeza de 
que, na sua consciência, tinha uma vontade imensa de cortar a sua mão para 
não assinar esses pedidos de empréstimos. Mas. por que manda, não sei: 

Sr. Presidente, há entre o céu e a terra tantos mistérios de que não suspei
ta nossa vã filosofia. Eu não sei porque O Sr. ininistro remete, nem porque o 
Senhor Presidente da República os endossa. Sei que o Senado os aprova. 

Ontem dizíamos nós: vai faltar o pão às classes menos favorecidas. Na 
mesa dos Senadores ele não vai sobrar na côdea apenas que cai do excesso de 
alimentação, va"i sobrar por excesso de recurso que temos para os comprar. 
Na mesa do pobre vai faltar o pão, que subiu hoje de preço e vai continuar a 
subir. 
Ontem, lemos o versinho que vimos na casa de Cunha Lima, à beira do Açu
~e Velho, em Campina Grande.J:Ioje recebi de um poeta anónimo de Tagua
tmga estes versos, que quero ler para a Casa e que retorna ao mote dos versos 
com que eu terminei a leitura de ontem: 

"MOTE 
O pobre ganha cacête 

E o rico ganha lauréis 

GLOSA 
A vida está muito dura, 
Já não digo para o nobre, 
~as a existência do pobre 
E, fome, dor, amargura; 
A inflação não tem cura, 
Leva os dedos e os anéis; 
Só escapam os coronéis 
De fazenda e palacête, 
O pobre ganha cacête 
E o rico ganha lauréis." 

Sr. Presidente, a V. Ex• que é tão ate-nto ao relógio, hâ cinco anos estou 
pedindo, mas reitero o meu pedido, que V. Ext- mandasse colocar debaixo da 
mesa, ou aq~i, uma a~pulheta ou um relógio que regularia o meu tempo. 

Sr. Presidente, N1emeyer pensou, quando fez o plano arquitetônico da 
Casa, que só V. Ex• tivesse olhos, porque nós não ternos relógio. Aqui, no 
fundo da cabeça, o relógio estã aqui. Ele quis fechar, lá de Paris, esta semana, 
uma galeria ensolarada que o Senado está construindo para iluminar asCo
missões que ali vão funcionar qtiis fechar, da Rive Ganche, de Paris, com 
uma parede, uma janela que tem a mais bela visão panorâmica deste Senado. 
Quis fechar, com uma parede. E a Secretaria, através do Senador Alexandre 
Costa, do Sr. V ice-Presidente Nilo Coelho e- da minha humilde pessoa, se pôs 
contra este desejo do ilustre arquiteto que coloca ali dos finais de encanamen
to para instalar uma pia ao lado_ do nosso café. Uma pia! 

Pois bem, esse arquiteto se esqueceu de colocar o relógio à nossa frente. 
E é isto que eu requeiro: a ampulheta dos 10 minutos ou o relógio à nossa 
frente, a fim de que nós pudessemos regular a nossa intervenção. 
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Srs. membros do PDS, vamos liberar hoje 5 bilhões e 700 milhões de cru
zeiros. Aí vem esse rosário de pedido de empréStimo; 38, com 3 trilhões de 
cruzeiros, cerca de 100 milhões de dólares. 

Assim, Sr. Presidente, é o encaminhamento que desejo fazer contra o em
préstimo, requerendo a V. Ex• que manda me informar se foram satisfeito os 
seguintes itens da Resolução baixada pelo Senado de n9 62, parágrafo único, 
do art. 39: 

.. A fundamentação técnica da medida excepcional prevista nes
te artigo serâ apresentada ao Conselho Monetário Nacional, que a 
encaminhará, por intermédio do Ministro da Fazenda, ao Presiden
te da República, a fim de que seja submetida à deliberação do Sena
do Federal." 

Eu requeíro que V. Ex• informe a Casa se foi satisfeita a exigên
cia do parágrafo único do art. 39 da Resolução n'i' 62, de autoria ou 
da lavra do Senado Fedei-ai. 

Quem sabe, Sr. Presidente, se não haverâ alguma boa notícia da Lide
rança do Governo com relação à perspectiva desta Casa ter. na semana que 
vem, conseguido aprovar alguma coisa que seja a favor dos municípios brasi
leiros. 

V. Ex•, Sr. Presidente, tomou a iniciativa de cancelar a sessão de hoje em 
que já poderíamos votar essas emendas, transferindo-a para terça-feira da se
mana que vem, no sentido de procurarmos um entendimento entre os parti
dos desta Casa. Tenho certeza que todos têm em seu programa o fortaleci
mento dos municípios como um Qe seus pontos principais. ~necessário, ago
ra, u~a integração dos partidos, para que possamos dar algum passo no sen
tido do fortalecimento dos municípios brasileiros, sem o que estaremos sem
pre vivendo esse problema dos pedidos de empréstimos, que é dinheiro que 
vem de lá para câ e, por empréstimos, tem que ir daqui para lá. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pela ordem, concedo a palavra ao 
O Sr. Valdon Varjão (PP- MT)- Sr. Presidente, peço a pala- nobre Senador Dirceu Cardoso. 

vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Valdon Varjão, para encaminhar a votação. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT). Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr: Presidente e Srs. Senadores: 

Quero registrar que mesmo que a minha Bancada se retire de 
plenário, eu estarei presente aqui, não atendendo ao chamado do 
Líder da Maioria, mas em consideração as minhas atitudes de ho~ 
mem que nunca correu de luta, de elemento que enfrenta qualquer 
circunstância de frente e nunca de costa, estarei presente nem que 
seja para dar o voto negativo. Não estou falando isso para agradar a 
Bancada do Governo, estou falando p~la minha consciência e por 
um apelo feito aqui pelo venerando amigo Passos Pôrto, a quem 
muito considero nesta Casa, que me disse: "Não se acorvade, faça a 
sua presença, mesmo que você não esteja de acordo com as po~ 
sições." 

De maneira que mesmo que a minha Bancada se retire, estarei 
presente para dar o meu voto. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Peço a palavra para en
caminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Volto ao Senado Federal, nesta tarde, Para discutíf O assunto de emprés
timos, fundamentalmente dos empréstimos aos municípios.- E, mais uma vez, 
queremos registrar a nossa compreensão à atitude, às vezes, de desespero do 
nobre Senador Dirceu Cardoso, que vê, nessa permanente enxurrada de em
préstimos a estados e municípios uma distorção do sistema financeiro nacio
nal. 

Por algumas vezes eu próprio apelei ao Senador Dirceu Cardoso para 
que facilitasse; a aprovação de empréstimos que atendiam municípios do meu 
Estado. E nós vivemos e continuaremos a viver este drama sem saber que ati
tude tomamos, na hora em que o fato se-apreSCfit1(Cõi'isumado a esta Casa: os 
empréstimos examinados pelas comissões competentes - no caso dos em
préstimos a municípios> a Comissão de Economia- surgem para discussão e 
aprovação. 

Ouvi, inclusive, nestes últimos minutos, Senadores pertencentes à Co
missão de Economia discutindo que não têm condições de ficar, em princí
pio, contra os empréstimos, depois de darem o seu parecer favorável na Co
missão competente. 

Sr. Presidente, tendo em vista que o meu Partido não defendeu ainda, 
por sua Liderança, a posição que nossa·-aancada deve tomar com relação a 
esses problemas, aproveito a oportunidade para registrar que a origem de 
tudo isso estã em um defeito do sistema tributário brasileiro. Acredito que 
esta é uma hora bastante oportuna para-nos conscientizarmos do problema 
quando a Casa aprecia, nos seus últimos dias de tramitação, sete propostas de 
emenda constitucional, todas visando o fortalecimento financeiro dos mu
nicípios e dos estados. 

É evidente que os números não deixam qualquer dúvida sobre isto: nos 
últimos anos vivemos um processo de centralização de poder, inclusive do po
der financeiro; o poder central, cada vez mais forte e o chamado poder local, 
as chamadas administrações municipais, cada vez mais fracas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Pres1dente, Srs. Senadores: 

O Senado~ em priscas eras, baixou a Resolução n'i' 62, que dispõe sobre 
operações de crédito nos Estados e Municípios, fixa seus limites e condições. 

O art. 3'i' da Resolução estabelece: 

"Art. 3• Os Estados e Munieípios poderão pleitear que os li
mites fixados no art. 29 desta Resolução sejam temporariamente ele
vados, a fim de realizarem operações de crêdito especificamente vin
culadas a empreendimentos financeiramente viáveis e compatíveis 
com os objetivos e planos nacionais de desenvolvimento, ou ainda, 
em casos de excepcional necessidade e urgência, apresentada, em 
qualquer hipótese, cabal o minuciosa fundamentação. 

Parágrafo único. A fundamentação técnica da medida excep
cional prevista neste artigo será apresentada ao Conselho Mone
tário Nacional, que a encaminharã, por intermédio do Ministro da 
FãZenda, ao Presidente da República, a fim de que seja submetida à 
deliberação do Senado Federal." 

O processo está aqui no avulso, não vejo atendida a regra do Parágrafo 
único do art. 39 da Resolução n9 62, de priscas eras do Senado Federal. 

Requeiro a V. Ex• que me comunique se o Conselho Monetário Nacio
nal recebeu esses dados, os encaminhou ao Senhor Presidente da República 
que, por sua vez, os encaminhou à apreciação do Senado~ 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Respondendo à solicitação do 
nobre Senador Dirceu Cárdoso, eu diria a S. Ex• que estava certo de 'que S. 
Ex•, tão atento quanto é a todas as matérias desta Casa e avulsos, teria verifi
cado na página 3 que está justamente dito o que S. Ex• quer. Mas, antes de ler 
o parecer da Comissão de Economia que aborda a matêria, eu pediria licença 
a S. Ex• para acentuar que a Resolução n'i' 62, a que se refere, foi modificada 
pela Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, cujo art. 2• diz, explicitamen
te: 

u Art. 29 Os limites fixados no artigo 2'i' da Resolução número 
62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pe~ 
los Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Na
cional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional 
da Habitação (BNJ:I)." 

Justamente firmada neste dispositivo, a Comissão de Economia, zelosa 
como é nesta matéria, ela, no item 6 do seu Parecer foi inteiramente explícita 
dizendo: 

~~verifica-se que seria extrapolado o teto fixado pelo item l, do 
artigo 2• da Resolução 62/75. razão por que foi utilizada a operação 
com recursos do BNI:I a qual, na forma do art. 2'i', da Resolução 
93/76 é considerada extralimite. 

''Face ao estabelecido no parágrafo único do artigo 29 da Reso
lução 93j76, o assunto foi encaminhado e aprovado pelo Conselho 
Monetário Nacional, tendo sido cumpridas as exigências legais, so
mos pelo acolhimento da presente mensagem, apresentando o proje
to de Resolução." 

É o que se vai votar. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES.)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem, firmada jâ agora na Resolução n'i' 93, citada por V. Ex'; 
não na Resolução n9 62, do Regimento da Casa. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ÉS.' Para uma _questão de ordem.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Estudei Direito não numa Faculdade da Bahia, estudei Direito numa Fa
culdade do Rio de Janeiro; não tenho as luzes e a inteligência de V. Ex•, mas 
quero convocar V. Ex• para o que acaba de enunciar ao Senado. O que eu li 
foi o seguinte: 

.. Parâgrafo único. A fundamentação técnica da medida ex
cepcional prevista neste artigo serã apresentada ao Conselho Mone
tário Nacional, que a encaminhará, por intermédio do Ministro da 
Fazenda, ao Presidente da República, a fim de que seja submetida à 
deliberação do Senado Federal." 

Este parágrafo - é uma questão de interpretação minha - não fala de 
limites. 

Sr. Presidente, o silêncio que existe, aqui- se eu fosse do PDS- seria 
um silêncio tumular, de catacumba; mas como eu sou do Independente -
vou falar do lado de cá porque não agüento este barulho ... ·(Pausa.) 

Sr. Presidente, eu vou enunciar o meu pensamento. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nobre Senador, V. Ex• já con-

cluiu a sua questão de ordem? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Estou tentando concluir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estou apenas perguntando ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, quando tiver con-
cluído o meU tempo, V. Ex•, por obséquio, casse a minha palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu não desejo cassar a palavra de 
V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eu autorizo a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nobre Senador, V. Ex•Ievantou, 
foi para üm outro lugar e, então, perguntei a V. Ex• se jâ havia concluído. 
Acho que não hã nenhuma ofensa a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- O tumulto existe ali, estava pertur
bando a minha linha de raciocínio. Amanhã vou lâ para junto do busto de 
Rui Barbosa, porque ninguém me perturbará. 

Sr. Presidente, dos meus cinco minutos, jã correram três, nl.â.s já vou aca
bar. 

Sr. Presidente, não se fala em limites, mas em fundamentação técnica. Eu 
li, nos alfarrábios da interpretação do Direito de Carlos Maximiliano, que 
nós temos que nos ater ao que estabelece o dispositivo de lei. Não fala, de ma
neira nenhuma, se nós podemos ultrapassar os limites, extrapolar os limites. 
Nada. Fala em fundamentação técnica do empréstimo. Então, pode ser o em
préstimo para hospital, para casa de saúde, para rua, para sede do PDS, para 
sede de tudo isso, Sr. Presidente. mas a fundamentação técnica é que se estâ 
pedindo. 

Eu, então, requeri a V. Ex• que me informasse se veio a fundamentação 
técnica. V. Ex• leu a págiria terceira, que não tem nada a ver com fundamen
tação técnica. Desculpe-me V. Ex•. V. Ex• é um imortal. eu sou mortal de
mais, vou morrer demais até. V. Ex• que é o supra-sumo da inteligência, da 
cultura nacional, da Academia Brasileira de Letras, onde não chegam nem os 
meus pensamentos. 

O artigo 39 não fala de fundamentação; fala de limites de empréstimos. 
Não quero saber de limites. Quero saber da fundamentação técnica. Baseado 
nisto é que os órgãos técnícos, o Fundo Monetârio Nacional, o Sr. Ministro 
do Planejamento, o Senhor Presidente da República, e a Conl.issão de Fi
nanças desta Casa, baseado nisto e, que podem conceder o empréstimo. 

E a página 3• que V. Ex• me remeteu, Sr. Presidente, não diz nada disto. 
Só se V. Ex• leu em grego e eu estou entendendo em português. 

Assim, dentro do tempo, esta é a questão de ordein que remeto à alta 
consideração de V. Ex• 

Era o que tinha a dizc:;r, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Atendendo à solicitação de V. 
Ex•, devo dizer que em qualquer matéria hã sempre alguns pr~supostos. _A 
Resolução prevê que a fundamentação técnica da medida excepciOnal previs
ta neste artigo serã apreSentada ao Conselho Monetário Nacional, que a en
caminhará, por intermédio do Ministro da Fazenda, ao Presidente da Re
pública, a fim de que seja submetida à deliberação do Senado FederaL 

Ora, se nós temos aqui no processo que o pedido foi encaminhado ao 
Conselho Monetário Nacional e este, a pedido do Senhor Presidente da Re-

pública, encaminhou a Mensagem ao Senado. Federal, é óbvio que todas as 
etapas terão- sido cumpridas. Não fossem elas cumpridas. o Conselho Mone
tãrio Nacional não teria tomado conhecimento. O Sr. Ministro da Fazenda 
não a teria encaminhado ao Senhor Presidente da República e o Senhor Presi
dente da República não a teria encaminhado ao Senado Federal. Se o fez é 
porque as formalidades estão cumpridas e nessas condições, vamos proceder 
à votação da matéria. 

O Sr. Dirceu cãfdoso (ES. Para uma qriCstãO-dC-Oi(fem.)- Sr. Presiden~ 
te, jã espelhado em outro dispositivo regimental, art. 2~", incisos I, II e III, da 
Resolução n• 62 do Senado Federal. 

Estou aguardando a ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -V. Ex• está com a palavra, para 
uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pela ordem.)- Sr. Presidente, eu sou 
velho, nãõ-tanto quanto-v. Ex•. mas sou velho, no fim das bancadas. cã no 
fundo, tão distante de· v. Ex•, oride vejo apenas uma nuance, se V. Ex• não 
falar no microfone, eu não ouço. Agora, sei que estou com a palavra. 

Sr. Presidente, na velha Faculdade de Direito que estudamos V. Ex• estu
dou na grande Faculdade da Bahia, eu estudei na Faculdade do Rio de Janei
ro aprendi: para se interpretar uma lei, Sr. Presidente, hã dispositivos que não 
podem ser intrínsecos. têm que categóricos. O que a lei, com a Resolução do 
Senado, Sr. Presidente, que V. Ex• mesmo invocou, aprovado por uma mesa 
em que tomaram parte José de Magalhães Pinto e outros Senadores ilustres, 
firmou é que o documento básico é a fundamentação técnica, não é nada de 
limite. E diz V. Ex• então: tudo está implícito. 

Sr. Presidente, este Senado, de que eu faço parte jã aprovou pedidos de 
empréstimo que não tinham nada. Vou dizer mais, houve um pedido- que 
trago aqui, mas não quero exibir para não constranger o Senado inteiro -
um pedido de empréstimo feito hã POl:ICOs dias. Depois do parecez: dos órgãos 
tesos, esses mesmos., órgãos que emitiram parecer favorável como pedido de 
empréstimo reconheceram que tinham err~do. voltou o prQç~o todo a tra~ 
mitação outra vez, par'!- retificar. 

E isto o que estã sendo tratado o interesse brasileiro. 
Sr. Presidente, pode ser autoridade do Fundo Monetârio Nacional, pode 

ser. Pode ser a autoridade do Sr. Ministro do Planejamento, porque fui esta 
manhã na Câmara e me excluí, quero dizer me inscrevi. Desculpe-me este lap
sus lingual, que é pelo cansaço e pelos aborrecimentos. Mas, continuo zia mi
nha luta, perseguindo os meus princípios, com a minha velhice, os meus cabe
los brancos, a minha estrela e o meu cansaço. 

Sr. Presidente, a interpretação tem que ser categórica. V. Ex• diz que está 
implícito. Não, Sr. Presidente, nós podemos engolir isto, mas não estã direito 
que engulamos, tem de vir declarado que foi satisfeita a exigência da lei, os li
mites podem ter passado astronomicamente, mas a fundamentação técnica 
tem que vir instruindo o processo. E não vejo o processo, nem na pãgina 3, 
que V. Ex• me remeteu, nem na explicação de V. Ex•, nem nos implícitos que 
V. Ex• argUiu agora. 

Então, eu pergunto, Sr. PreSidente, como um Senador independente, que 
não tem o direito de almoçar com o Sr. Eduardo Frei, ....:... todos os Partidos 
foram convidados, e o Senador independente ficou de longe, comendo pão e 
manteiga, mas, com a gtaça de Deus, Sr. Presidente, às minhas custas - se 
não tenho esse direito de participar, mesmo como Senador independente, mas 
quero que V. Ex• me atenda, dizendo onde que se encontra, em que mundo, 
em que estrela, tu te escondes a fundamentação técnica, Sr. Presidente, no 
processo que o Senhor Presid~nte da República encaminhou ao Senado pe
dindo autorização para a concessão desse empréstimo? 

Sr. Presidente, é o que requeiro a V. Ex• Quero dar uma explicação. Sr. 
Presidente: isto se chama o Regimento Interno. 

O Sr. Nilo Coelho (PDS - PE) - E o tempo? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Ilustre Senador Nilo Coelho, se V. 
Ex• quer gritar para que vote o Senado ... Não! f:lá um orador que estâ basea
do no Regimento Interno, e se V. Ex• estã saindo e se alterando, julgando que 
eu corra da minha posição, enganado estã V. Ex• Não corro nunca. Morro 
nos meus tratos. V~ Ex• é Vice-Presidente e não pode perturbar como estã 
perturbando. 

Sr. Presidente, sou um Senador tão eleito quanto o nobre Senador Nilo 
Coelho. Tanto, não digo mais. tão eleito quanto S. Ex• Mas, requeiro, então: 
onde estã a fundamentação técnica? 

O Regimento, Sr. Presidente, é a nossa Bíblia. Ninguém, nenhum ho
mem da Mesa pode violentá-lo. Nenhum homem da Mesa tem ·vontade acima 
do Regimento e dos seus dispositivoS:. Nenhum, seja ele V. Ex• ou seja ele o 
Senador Nilo Coelho. Ninguém pode se arvorar acima do Regimento. O Re-
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gimento me dá tanta autoridade quanto a V. Ex" V. Ex" preside os traba
lhos, e eu interpelo V. Ex" em nome do dispositivO regimental. 

Então, Sr. Presidente, pergunto a V. Ex•: não são dispositivos implícitos. 
Tem que dizer: foi atendido o§ 29 dessa mesma disposição que V. Ex• citou, a 
fundamentação técnica do projeto? 

Sr. Presidente, vou lutar até o fim nesta mesma posição. Os que não qui
serem ouvir que saiam da Casa. O Senado vive na minha voz, vibra comigo, 
palpita com as minhas palpitações, anseia com as minhas ansiedades, vive 
com as minhas esperanças e pode morrer com o meu dese~pero. 

:t: esta, Sr. Presidente, a posição do Senado, em (acedo Regimento Inter
no e da minha atitude. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Desejo, antes de passar à votação, 
como deveria fazê-I o, atender à solicitação do Senador Dirceu Cardoso, para 
rpostrar a S. Ex• a total improcedência da ãlegação que faz. 

A fundamentação está no processo, na página 4, como pode S. Ex• veri
ficar: 

,;OPERAÇÃO DE CRÉDITO A. SER CONTRATADA 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (SP) JUN· 
TO AO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. 

Características da Operação: 

A - Valor: CrS 1.738.247.416,64 (correspondente a 
3.179.876 UPCs de CrS 546,64, em abril de 1980; 

8- Prazos: 

I -de carência: 18 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
I -juros de até 8% a.a. (até 7% a.a. para o BNH e I% a.a. para 

o Agente Firiãõceirô}; _,.. 
2- correção monetária: de acordo com a variação trimestral 

das O R TN s (U PC); 

3- despesa fiscal obras: 4%; 
4-taxa de administração do BNH: I% sobre o empréstimo; 
O - Garantia: vinculação de_ cotas-parte do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (!CM); 
E- Destinação dos recursos: construção e instalação de equi

pamentos comunitários em conjuntos habitacionais da COHAB
Programa FlNEC/FIEP, naquela Cidade." 

E acrescenta: 
2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado de 

São Paulo S.A., a operaÇão de crédito sob exame é_viãvel econômica 
e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que por força das disposições conti
das no artigo 2"' da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, não se aplicam os limites fixados 09 artigo 2'i' da ResoluÇão n'i' 
62, de 28-10-75, da mesma Casa do CongressO; haja vista que os re
cursos a serem repassados provêm do Banco Nadonal da Habi
tação. 

4. De acordo com os registres do Depã.úamento da Dívida 
Pública, a situação geral da dívida consolidada interna do Municí
pio apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Dívida Consolidada 
Interna 

I - lntralimite 
a) Em títulos 
b) Por contratos 
c) Por garantias 
d) Ou\ros 

li - Extralimite 
a)FDU 
b) FAS 
c) BNH 

III - To tal Geral (I+ I!) 

Cr$ mil 

Posição em 
31-3-80 

Operação 
sob exame 

Sit~açãO.posterior à 
Contratação pretendida 

6.418.799,5 6.418.799,5 
3.241.634,2 3.241.634,2 

3.177.165,3 3.177.165,3 

16.106.179,2 1.738.247,4 17.844.426,6 
1.578.637,5 1.578.637,5 

14.527.541,7 1.738.247.4 16.265.789,1 
22.524.978,7 1.738.247.4 24.263.226,1 

S. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamen~ 
to intra e extraHmite, para efeito de análise sobre a capacidade de 
pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação: 

Dívida intra e Operação Situação Limite~ 
extrai imite sob posterior à do art. 2? 

Posição exame contratação d~t Rl·s. 

em 31-S-Rn ;)· !).t. 75 

Montante global 22.524.978,7 I. 738.247,4 24.26:1.226.1 22.147.923,0 
Crescimento real 
anual ...... , .... 4306.606,2 1.738.247,4 6.044.853,6 6.327.978,0 
Dispêndio anual 
máximo ...... , .. 4.182.212,5 110.8!3,0 4.293.025,5 4.745.983,5 

sa.) 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida 
Prefeitura (intra + extralimite + operação sob exame), seria ultra
passado o teta que lhe foi fixado pelo item I do citado artigo 29 da 
Resolução n' 62(75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento de pleiteante para o 
ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 40.968.000,00 mil 
(deduzidas as operações de crédito), da qual cerca de 15,91% 
destinam-se a atender a investimentos com recursos próprios, fato 
que, segundo o Departamento da Dívida Pública, não deverã acar
retar à Prefeitura de São Paulo maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercícios. 

8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior 
ao maior dispêndio relativo à dívida contraída somada ao do finan
ciamento pretendido, 

9. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da 
precitada Resolução n"' 93, de 1976, o assunto deverá ser encami
nhado ao Conselho Monetário Nacional c, posteriormente, à Presi
dência da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do 
Poder Executivo.'' 

Como vêem, foram cumpridas todas as formalidades. 
Passa-.se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Está aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Requeiro verificação de votação, Sr. Presi~ 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai ser procedida a verificação re
querida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A votação será feita pelo processo eletrônico. Peço aos Srs. Senadores 
que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se a votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alberto Lavinas- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Cunha Lima 
- Dinarte Mariz- Eunice Michiles .::__Gabriel Hermes- Helvf
dio_Nunes- Henrique de la Rocque- Jarbas Passarinho- João 
Calmon -João Lúdo -Jorge Kalume- José Caixeta- José 
Guiomard- José Uns- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lei
te Chaves- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- LouriVal Baptis
ta - Luiz Cavalcante - Moacyr DaHa- Nilo Coelho - Pass_os 
Pôrto - Raimundo Paren~e - Roberto Saturnino - Saldanha 
Derzi- Tancredo Neves -Tarso Outra- Vicente Vuolo. 

VOTAM ···NilO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso - José Richa. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Valdon Varjão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram 39 Srs. Senadores. 35 
Srs. Senadores votaram sim, 2 não, tendo ocorrido 2 abstenções. O projeto 
foi aprovado. 

A matCria vai à Co"missão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n~' 60, de 
l9t-lO (apresentado pela Comissão de Economia como conc-lusão de 

r 
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seu Parecer n9 513, de 1980), que autoriza--a-Prefeitura Municipal de 
São José (SC) a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1980; da Comissão: 
-de Constituição e Justica, pela constitucionalidade ejuridici

dade. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Peço a palavra, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Hoje, com a presença do Sr. Ministro Delfim Netto na Câmara dos De
putados. para lá me desloquei, na manhã de hoje, e inscrevi-me para iitteq)e
lar a S. Ex". Aguardei o dcsen_rolar da sessão, até que-fosse chamado, a fim 
de interpelar o Sr. Ministro do Planejamcnto exatamente sohre esta enxurra
da de process-os e alterações que S. Ex• e o Senhor Presidente da República 
remetem à Casa, em úúriieio de 8, na pauta de hoje. S. Ex• tinha tempo deter
minado para comparecer àquela Comissão, e o Presidente da Comíssão, De
putado Inocêncio de Olfv-efra, declarou que estava encerrado o tempo do Sr. 
Ministro. e que S. Ex' não mais atenderia a nenhum interpelador. Assiril, fo
ram baldados os meus esforços para indagar de S. Ex• se são-de fato inflacio
nários esses emprésfiffiOs, espancando uma dúvida que eu trago no meu 
espírito. 

Portanto, não me limitei apenas a lutar aqui dentro do Plenário do Sena
do, mas fui buscar o Sr: Ministro do Planejamento na Câmara dos Deputa
dos, às 1 O horas de hoje, inscreve-ndo-me para interpelar S. Ex• a resp€:ito da 
condição inflacionária deSses empréstimos. -

A nobre Bancada do PDS resolveu aprovar o primeiro empréstimo desti
nado à Prefeitura de São Paulo; o segundo destina-se à Prefeitura Municipal 
de São José, Santa Cata:iina. 

Srs. Senadores, não sou contra os empréstimOs áOs mUnicípios, nem sou 
contra os empréstimos aos Estados; sou, hoje, contra, por causa da grave 
hora que atravessamos~ com a inflação de 8,5% ameaçando ultrapassar o 
nível de lO% nos próximos meses, quando poderemos ser lançados num tor
velinho de uma agitação social sem limites. Ontem eu disse aqui da limpadora 
dos nossos gabinetes, que guardou no seu escaninho um embrUlhinho. Per
guntei do que se tratava. Ela disse: ''É o meu almoço de amanhã". Constituía 
esse almoço de um pão puro, sem manteíga. Ela coiriProu ontem, porque o 
preço do. pão não havia subido. Hoje, pela manhã, o preço do pão subiu e vai 
subir mais até o fim do mês quando o Governo retirar o subsídio do trigo. 
Então, teremos um pão mais caro. 

Assim, Srs. Senadores, luto contra os empréstimos por causa da inopor
tunidade deles. Sei que muitos Senadores do PDS estão comigO- na sUa cons
ciência, mas, politicamente, têm que prestar obediência ao comandamento da 
liderança e do Governo. Sei disso. Sei que o Ministro do P:Iarlejamento, que 
não me respondeu, porque não pude argüi-lo, mas deveria me responder, 
como S. Ex• me respondeu numa sessão do Senado: o empréstimo é ínflacio
nârio, e faremos tudo para ir, pouco a pouco, mitigando esses empréstimos 
até que não sejam mais sOlicitados ao Senado Federal. Por isso-d1gc,-Srs.-S~
nadores, há interesses, por baixo disso, que o Governo está ocultando do 
País. Não estamos combatendo a inflação com esses empréstimos. Dando 
esse empréstimo ao Município de Santa Catarina, estamos liberando o quê'! 
Para o Município de Santa Catarina fazer o seguinte: destiná-lo à implan
tação do Programa de Apoio às cidades de Porte M6dl"o. 

Então, na fundamentação técnica lê-se o seguinte do Senhor Presidente 
da República ao Senado: 

.. Nos termos do artigo 42, itein VI, da Constituição, tenho a 
honra de propor a Vossas Excelências seja autoriZ3da a -Prefeitura 
Municipal de São José (SC) a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e 
dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinado à implantação do Prograina de Apoio às cida
des de Porte Médio, subprojeto Aglomerado UrbanO de -Fiõrianó
polis (SC), de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda." -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam isso: o projeto é destinado a São 
José, mas, a justificação, segundo a mensagem do Senhor Presidente da Re
pública, diz o seguinte: .. Destinado o empréstinlo à implantação do Progra
ma de Apoio às cidades de Porte Médio, subprojeto Aglomerado Urbano de 
Florianópolis." 

O Sr. Presidente não está aí para me esclarecer, como me esclareceu, no 
primeiro projeto, Com as lUZes de sua iiiteligência e sua clarividência. 

Estou em dúvida, aqui, se o empréstimo é para São José ou para Floria
nópolis. 

Vou ler, para que o Senado veja o que estamos aprovando. O emprésti
mo é para São José, mas diz o Senhor Presidente da República, não sou eu: 
..Destinado à implantação do Programa de Apoio às cidades de Porte Médio, 
subprojeto Aglomerado Urbano de Florianópolis." 

Sr: Presidente. peço a V. Ex• que me explique, ou que explique ao Sena
do por que que o dinheiro se destina a São José é o empréstimo às cidades de 
Porte Médio, destinado, na expressão do Senhor Presidente da República, ao 
subprojeto Aglomerado Urbano de Florianópolis? 

Esta é a informação qUe solicito a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesajâ anunciou e vai anun
ciar outra vez: 

Está em votação o Projeto de Resolução n? 60, de)980, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São José (SC) á elevar em 22 milhões de cruzeiros o 
montante de sua dívida consolidada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Para uma questão de ordem, Sr. 
Presídeiite: (Assentimento da Presidência.)- Dirceu Cardoso, brasileiro, ca
sado, vacinado, eleitor por conseqüência, requer, nos termos regimentais, a 
seguinte informação da Mesa do Senado Federal do Brasil, de que V, Ex• é o 
Presidente nesta circunstância: Como a Mensagem do senhor Presidente da 
República ao Senado diz o seguinte: 

-"Nos t~rmos do art. 4-2. item VI, da COnstituiÇão, ·tenho a hon
ra de propor a V. Ex's seja autorizada a Prefeitura Municipal de' 
São José (SC}, a elevar a sua dívida etc ... " 

Exatamente, na ementa da nossa pauta. Agora, diz o seguinte a funda
mentação: 

" ... a fim de que possã cÕntratar empréstimo junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estudo de Santa Catarina, esse na qualidade 
dt: agcntt.: financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado-
o empréstimo - à implantação do Programa de Apoio às cidades 
de Porte Médio. subprojeto Aglomerado urbano de Florianópolis 
(SC)." 

Então, peço a V. Ex', com a força que o Regimento me dá, que V. Ex" 
me informe. O projeto que vamos votar é para São José ou para Floríanópo
lis, de acordo com os termos da mensagem do Senhor Presidente da Repúbli
ca! 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Senador Dirceu Cardoso, à me
dida protelatória de procrastinação usada pof V. Ex', que tolerantemente o 
Senado aceita, quero dizer que o avulso explica todo o detalhamento que V. 
Ex~ está discutindo. A responsabilidade financeira do empréstimo analisado 
pela Comissão, onde a maioria, inclusive, era de Senadores da Oposição, diz 
que o ónus financeiro do empréstimo é do Município de São José. O Municí
pio de Floriunórolis não é parte em nada desse empré.~timo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, veja V. Ex• como 
vota o Senado. A mensagem do Senhor Presidente da República, digna de 
respeito, de consideração e de acatamento, a mensagem diz que se destina às 
cidades de Porte médio, subprojeto aglomerado urbano de Florianópolís. Ve
ja. o Senado vai votar uma outra coisa. Sr. Presidente, eu tenho provas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• sabe que hoje existe uma 
definição dada pelo Congresso sobre área metropolitana, que envolve um 
aglomerado de município, que é o caso que estamos discutindo. Não vou dia
logar com V. Ex~ é senhor absoluto deste problema. 

O SR. DIRCFT CARDOSO (ES)- Sou Senho' absoluto, não. Sou se
nhor absoluto da minha palavra e do meu direito de fala~ mas do problema 
não sou. Não me espanto com as observações de V. Ex•, nem com as adver
tências, espanto-me é com Regimento lnteino. Só isso. 

Irrcvcrcnlt: não estou sendo, estou lutando como V. Ex•s estão lutando 
também, em campos opostos e em posições opostas, mas estou lutando. Luto, 
Sr. presidente, porque amanhã o povo vai nos pedir contas disso._ Estamos 
lançando uma enxurrada de dinheiro, aumentando os meios de pagamentos. 
Nós, êom o nosso votO e a nossa posição. E isto, Sr. Presidente, é esta a mi-
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nha contrariedade, esta que é a minha posição, quer queira.- V. Ex', quer não 
queira, continuarei lutando até o fim, enquanto puder lutar. Quando não ti~ 
ver mais o direito garantido no Regimento, só me resta urna coisa, olhar para 
cima, para o céu, para a reticência sorridente das estrelas que vão dizer, ama~ 
nhã, q'uem está certo e quem está errado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau· 

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação de quo· 
nnn. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai ser procedida a verificação 
requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A votação será feita pelo processo eletrônico. Peço aos Srs. Senadores 
que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores jã podem votar. (pausa.) 

Procede~se à votação 

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema - Affonso Camargo - Alberto Lavinas -
Almir Pinto - Aloysio Chaves - Benedito Canelas- Bernardino 
Viana - Cunha Lima - Dinarte Mariz - Eunice Michiles -
Gabriel l:lermes - Helvídio Nunes - Henrique de La Rocque -
Humberto Lucena- Jarbas Passarinho - João Calmon -João 
Lúcio -Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard- José 
Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Leite Chaves- Lenoir 
Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante 
- Marcos Freire- Moacyr Dalla- Nilo Coelho - Passos Pôrto 
- Raimundo Parente - Roberto Saturnino - Saldanha Derzi -
Tancredo Neves -Tarso Dutra - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso - José Ri c h a - Valdon Varjão. 

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Henrique Santillo - Lãzaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 38 Senadores e 
"NÃO" 3 Senadores. Houve 3 abstenções. 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 61, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n? 515, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa (PR) a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUen
ta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e 
nove cruzeiros c setenta e sete centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 516, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade. 

Em Votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para enca
minhar a votação. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não fossem as circunstânciaS- desagràdáveiS qUe têm conduzido a nossa 
posição, me sentiria na obrigação de declarar, e com prazer, que vejo o Sena
do votar com o comparecimento de quase todos os seus membros que não es
tão omissos, que não foram desidiosos, que atenderam à convocação dos seus 
Líderes e do Presidente da Casa que, finalmente, atenderam ao chamamento 
do seu dever. 

O Senado se afirma por ilif,o, com a Casa cheia, com todos aqui, respon· 
dendo ao povo, votando conscientemente, respondendo pelo comportamento 
ao dever que têm para com o País, para com a Nação, para com o povo. 

E contristado todas as vezes que noto o Senado vazio, o Senado votando 
sem ter número, o Senado votando os projetas, sem ter quorum e, às vezes, 
projetas graves serem votados sem ter uma dezena de Senadores presentes. 

É isto, Sr. Presidente, que ê o meu dever, não estou absolutamente pu
xando a orelha de ninguém. O nosso dever é este, quando aceitamos que os 
nossos Partidos indicassem os nossos nomes como candidatos à postulação 
de um lugar no Senado, aí sim, implicitamente estávamos reconhecendo que 
o nosso dever é aqui no plenário, votando a favor ou contra todos os projetas 
que passam por esta Casa. 

Cumpro o meu dever assim, Sr. Presidente, como V. Ex• o estâ cumprin
do, e como os outros parlamentares o estão, também. Fico triste e ouço aí nas 
galerias o rumorejo do povo. É uma decepção quando o Senado está com 5 
ou 6 Senadores, aqui, tratando de assuntos sérios, sem que ninguém esteja 
presente no plenário. 

Ouço isso porque vou de quando em vez para as galerias levando gente 
que vem visitar o Senado, e vejo os murmurejas e estas amargas queixas que o 
povo faz do Senado da República. 

Sr. Presidente, quando vejo o projeto das prerrogativas eu me indago se 
nós temos o direito de reclamar mais prerrogativas, nós que às vezes não 
cumprimos aquelas poucas prerrogativas que a Constituição c o Regimento 
da Casa nos dão. 

Sr. Presidente, houve uma hora na Revolução Francesa, uma hora tão 
grande quanto a Tornada da Bastilha, foi quando os representantes dos três 
estados, na grande convenção, os representantes do povo, os representantes 
do clero e os representantes da nobreza, de tanta regalia adotada, de tantos 
privilégios usados, de tanto esmagar o povo com as suas franquias, a con
venção, com essas três classes ali representadas, aboliu o privilégio dos seus 
representantes; a convenção cassou o privilégio dos seus representantes. Isso 
hã duzentos anos atrás. Hoje, duzentos anos depois, queremos mais, prerroga
tivas, para mais viagens, para mais direitos e os deveres mesmo são poucos. 
Às vezes, Sr. Presidente, as prerrogativas se confundem com o deSejo de prer
rogativas e não prerrogativas, como devia ser. 

Assim hoje, aqui, com as caras feias dos que não estão gostando, quero 
cumprir até o fim o meu dever e vou cumpri-lo. Não quero e não preciso 
agradar a ninguém; não desejo comissão nenhuma, não desejo passeio ne
nhum, não desejo entrar eil_l nenhuma coisa que o Senado criou, quero viver a 
minha vida isolada, cumprindo o meu mandato. Não quero vantagens; não 
quero sair em passeios representando o Senado; não quero de maneira nenhu· 
ma solicitar a um colega um favorecimento para que eu seja isto ou aquilo, 
nada Sr. Presidente. Quero dizer, escandindo as palavras: não preciso agradar 
a nenhum colega porque não lhe vou pedir voto para Secretário, para Presi
dente, para Vice-Presidente, para Tesoureiro, para Ministro, para nada, nem 
tampouco para comissão. Portanto posso agir assim. Os que estão cotn caras 
feias que as façam bonitas, como deve ser; eu continuo seguindo o meu cami
nho e a minha vida. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Quero comunicar a V. Ex•, 
eminente Senador, que seu tempo já estâ esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Apenas dois minutos, para anun
ciar a pauta e mais nada. 

Sr. Presidente, o 39 item da pauta é um projeto que autoriza empréstimo 
à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Paraná. 

Sempre disse aqui: só os grandes municípjos, Sr. Presidente, é que che· 
gam ao Senado Federal. Os municípios do Estado de V. Ex• não vêm aqui pe
dir empréstimos. Só Paraná, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernam
buco, Bahía, estes grandes Estados, os pequenos municípios somem, desapa
recem na massa anônima dos quatro mil municípios brasileiros. Esses não 
aparecem aqui, para esses ninguém pede empréstimo, não têm padrinho, e 
quem não tem padrinho morre pagão. 

O n.obre Senador Tarso Outra disse que vêm vindo pedidos, então, é 
possível que venhamos a ter uma enxurrada; asSim como eu disse hoje, já 
atingiinos a 60, somos capazes de atingir a 100 pedidos d.e empr~timos. 

·sr. Presidente, portanto, esta é a minha contrariedade à posição do Sena
do Federai pelos emprêstimos. Esta é a minha declaração. (Muito bem!) 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (PauM 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação devo~ 
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Vai ser procedida a verifi
cação requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 
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A votação será feita pelo processo eletrônico. Peço aos Srs. Senadores 
que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS, SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alberto La vi nas- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves - Benedito Canelas- Bernardino Viana - Cunha Lima 
- Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helví
dio Nunes- Henrique de La Roque- Humberto Lucena- Jar
bas Passarinho- João Calmon- João LúciO- Jorge Kalume
José Caixeta- José Guiomard- José Lins- José Richa- José 
Sarney- Jutahy Magalhães- Lázaro Barboza- Leite Chaves
Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Ca
valcante- Marcos Freire- Moacyr Dalla- Nilo Coelho- Pas
sos Pôrto- Raimundo Parente- Roberto Saturnino- Saldanha 
Derzi- Tarso Outra- Valdon Varjão- Vicente Vuolo. 

VOU "N//O" O SR, SENADOR: 

Dirceu Cardoso. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR, SENADOR: 

Adalberto Sena, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram ''SIM" 39 Srs, Senado-
res, "NÃO", L ' 

Houve uma abstenção. 
O projeto está aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n\'1 62, de 
1980 (apresentado pela-Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 517, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil, noVecentos e oitenta e nove 

- àii.ZeirOSC Oitenta e -ti·ês cerftavos) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• 518, de !980, da Comíss'ão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peÇo a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação, Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se eu pudesse ler para o Senado os telegramas que tenho recebido, de 
apoio à minha posição e,. às vezes, desses municípios que estamos benefician
do, isso poderia criar um constrangimento a todos aqueles que votam a favor. 
Vou repetir para que não haja confusão no que estou falando: se eu pudesse 
ler- não vou fazê~ lo -, porque o nobre Senador Saldanha Derzi, pediu-me 
para não ler, porque atê de Mato Grosso, tenho recebido telegramas favo rã~ 
veis à minha posição; jornais que me honram, com pouquinhas linhas, dizen
~o que estou mantendo uma posição de vigilância; homens públicos deste 
País, que ouço por onde passo; alguns como ouvi aqui, criticam porque sou 
contrário, mas hã aqueles que são a favor da minha posição contrária aos em
préstimos. 

Não sou contra os municípios, mas é a hora, é a hora que estamos viven
do, uma hora grave de que estamos participando e não estamos nos aperce
bendo da carga de gravidade que ela tem - ninguém está percebendo isso. 

Sr. Presidente, o Município de Paranavaí, um dos grandes municípios do 
Paraná, também pede o seu empréstimo. 

Vou falar até o fim. 
O nobre Senador Saldanha Derzi, médico, já me recomendou que estou 

cansando a voz, que estou embrulhando as palavras, só não estou embrulhan
do ainda as idéias, não estou caducando. 

Diz o item 4: "Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí a elevar em 
Cr$ 112.334.989,83 o montante de sua dívida consolidada''. com a mesma 
fundamentação dos outros, excetO nos seus limites, etc.-

Sr. Presidente e Srs. Senadores, onde se encontra o princípio federativo? 
Onde? Onde esta votação do Senado está colocando o princípio federativo, se 
é que nós somos uma Federação? 

O Governo está inte-rferindo diretamente, violando o principio federati
vo, interferindo no município e no Estado. Nem o princípio federativo está 
sendo respeitado. Mas, como estamos em véspera de trans'"ormações, é preci
so que se diga que nem esse princípio está sendo respeitado. É possível que 

. seja até riscado da nossa história, o princípio federativo, essa concentração de 
poder em nome do Senhor Presidente e em torno dele. 

Sr. Presidente, continuo então contra o enipréstimo a Paranavaí, não 
porque seja contra a necessidade do povo, mas é para calçamento e outras 
obras que podem ser adiadas. Sendo contra, sou favorável, Sr. Presidente, aos 
que trabalham nos becos de cana dos municípios de Sergipe, nos becos de ca
fé dos municípios do meu Estado, mergulhados na lama das plantações de ar
roz de Goiás, do Maranhão e de Mato Grosso,- aqueles que estão nas caver
nas, Sr. Presidente, tirando carvão, em Criciúma e SãO Jerónimo, aqueles que 
estão enfrenta_ndo o mar para pescar o peixe para o nosso abastecimento. Es
ses é que estão sofrendo o peso desse aumento dos meios de pagamento, que o 
Senado está dando liberalmente, à mão-cheia, sem raciocin-ar, que está difi
cultando a vida daqueles que nós bateremos às suas portas daqui a 2 anos, pe
dindo votos para voltarmos ao Senado ou às representações eletivas desta Re
pública, 

Sr. Presidente, ainda contra o empréstimo ao Município de Paranavaí. 
(Muito bem!) 

sa,) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto, 
Os Srs. Senadores que o apfovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Requeiro verificação de quorum. Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Vai ser procedida a verifi
cação requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A votação será feita- pelo processo eletrónico. Peço aos Srs. seriadores 
que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores jél- podem votar. (Pausa.) 

Proceáe-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS, SENADORES: 

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedito 
Canelas- Bernardino Viana- Cunha Lima- Dinarte Mariz
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Henrique 
de La Rocque- Jarbas Passarinho- João Calmon- João Lúcio 
-Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard- José Lins
José Sarney- Jutahy Magalhães- Lázaro Barbosa- Lenoir Var
gas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante
Marcos Freire- Moacyr Dalla- Nilo Coelho- Passos Pôrto
Raimundo Parente - Roberto Saturnino - Saldanha Derzi -
Tarso Outra- Valdon Varjão- Vicente Vuolo. 

VOTA "NÃO" O SR, SENADOR: 

Dirceu Cardoso. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Adalberto Sena, 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Votaram "SIM", 35 Sena-
dores e .. NÃO", I Sr. Senador. · 

Houve uma abstenção. 
Está aprovado o projeto. 
A matéria vai à Comíssão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item S. 

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n9 63, de 
1980 (arresentado pêla Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer nY 519, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Largo (PR) a elevar em Cr$ 214AOU,QOO,OO (duzentos e qua
torze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER. sob n' 520, de 1980, da Comissão: 
- dí' Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

da de, 

Em votação o projeto. 



3642 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Secão li) Agosto de 1980 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Tem a palavra, para onca
minhar a votação, o nobre Senador Dirceu CardOso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vou atender, hoje, à solicitação do Senador Jarbas Passarinho, Líder do 
PDS, e que estã agora encaminhando a votação dos pedidos de empréstimos. 
E S. Ex' pediu, porque precisa de lO minutos, e eu então vou usar do tempo, 
para que S. Ex• possa usã-lo bem~ realmente, na sua prestação de serviços à 
República e ao Governo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu trocaria todos os meus títu
los para ser o Líder de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• não é de direito, mas o é de 
fato. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, só a fisica que estou dando ao Presiden
te, que vai atê o gabinete, e volta para verificar e, para aliviar V. Ex•, para 
aumentar o número dos presentes, só essa fisica, já é uin castigo -pequenino 
que estou dando a S. Ex•. Ele que foi tão duro comigo na sessão de ontem, 
estou lhe dando uma .. fisicazinha", estou arrebentando, Sr. Presidente, o pei
to cansado, mas quero dar essa físiCa ao ilustre Presidente que vem aqui, 
anunciar a verificaÇãO e vai para o gabinete descansar, beber o seu chá e, de 
lá, assistír o desenrolar dos acontecimentos. Quem deve a Deus paga ao dia
bo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ago.ra, -pela quadragésima quarta vez, 
quarenta e quatro vezes, ocupo esta tribuna contra os empréstimos. 

Diz o Senador Bernardino Viana: 44, este ano, fora os-outros. Exata
mente. Em 44 a conta se perde, Sr. Presidente, na longa noite que vimos en
frentando. 

Sr. Presidente vou encaminhar a votação até completar o quadragésímo 
sétimo. Eo;tou 5entindo um cansaço imenso. Sr. Presidente. mas vou até o fim, 
se Deus me permitir. 

O Município de Campo Largo, no Paranâ, eleva para 214 milhões e 400 
mil cruzeiros o mOntante de sua dívida consolidada. Também é do grande Es
tado. o Paraná, que vem insistentemente gozando dos favores dos_ emprésti
mos. 

Sr. Presidente, se eu fosse homeM -ligado àO Palàcio desejaria saber do 
Sr. Ministro do Planejamento e do Senhor Presidente da República, particu
larmente, nos seus gabinetes de trabat~o. se eles prezam mais a Bancada que 
aprova ou o Senador que combate. 

Tenho dúvida de que, na plena consciência que eles estão, da gravidade 
da hora que atravessamos, se eles são mais sensíveis a V. Ex•s que aprovam, 
ou a mim que, sozinho e único sobre a minh~ posição, me mantendo contra 
esses empréstimos. Se eu tivesse força eu os n_egaria. Quando passar a crise se
rei favorãvel a todos, mas nesta crise sou contra qualquer um que vier. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou reservar para O último a história de 
um telegrama recebido de uma autoridade que me empresta a sua solidarieda
de pela posição que venho assumindo. 

O povo do meu E:;tado, jâ nem quero saber se me apóia ou desapóia; re
cebo de brasileiros independentes como eu, analisando a minha posição, o 
estímulo do apoio que me têm dado. 

Sr. Presidente, não vou citar o nome mas, hoje, um jornalista da Folha de 
S. Paulo, que visitou a Casa e me brindou, no princípio do ano, com um arti
go, editorial, dizendo que eu não tinha conhecimentos para fundamentar mi
nha objeção, que _era uma objeção deseperada, perdida, contra os emprésti
mos, hoje ele não disse a mim mas a urha interposta pessoa, que me chamou e 
me confidenciou, ele disse: 

"Estou arrependido do artigo que escrevi contra o Senador. 
Vejo aquela alma penada, aquela vanguarda perdida, lutando sozi
nho contra as grandes linhas do pensamento político desta Casa, o 
PDS, e muitos do PMDB, do PP e do PT também, que se mantêm 
favoráveis ã linha dos empréstimos. O Sr. diga-ã ele que peço descul
pas, arrependido, do artigo que escrevi contra .ele." 

Sr, Presidente, isso não veio de um Senador, veio de um jornalista cujo 
nome não vou cit~r. para não comprometer ninguém. Vou citar apenas o 
nome do jornal, porque esse fato pode ser apurado: a Folha de S. Paulo, que 
me concedeu na primeira hora e, hoje, me pediu desculpas pela minha atitude 
contra esses empréstimos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o .município do Paranà, esse novo munící~ 
rio, vai receber os votos do PDS, e quero crer que quando o Presidente reas~ 
sumir a Presidência, vir lá do gabinete, enquanto V. Ex' o substitui na Presi~ 
dência, porque tudo é permitido no Senado, até esperar o Presidente,- o R e-

gimento não fala em nada disto, espera-se chegar o Presidente, espera-se che
gar os retardatários, espera-se chegar os que estão tirando uma soneca em 
seus gabinetes, espera-se tudo para votar o projeto, tudo isto ê permitido aqui 
neste- Senado.ljoje -nós estamos vendo, a cada requerimento de verificação de 
quorum, voltam mais cansados do que eu, O PreSidente e os outros Senadores, 
para cumprir os seus deveres para com o País, para com a Nação, para com o 
povo. 

Sr. Presidente, sou contra o pedido de empréstimo do Município de 
Campo Largo. do Paraná. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço verificação de vo~ 
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Vai ser procedida a verifi
cação requerida pel<? nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A votação será feita pelo processo Cletrõnico. Peço aos Srs. Senadores 
que ocupam os seus lugares. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alberto Lavinas- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Cunha Lima 
- Dinarte Mariz - Eunice Michiles - Gabriel Hermes - Helvi
dio Nunes - Henrique La Roque - Humberto Lucena - Jarbas 
Passarinho- João Calmon- João Luci o- Jorge Kalume- José 
Caixeta- José Guiomard- José Lins- José Richa- José Sar
ney - Jutahy Magalhães - Lázaro Barboza - Lenoir Vargas
Lomanto Junior- Louríval Baptista - Luiz Cavalcante- Mar~ 

cos Freire- Moacyr Dal\a- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Rai
mundo Parente- Saldanha Derzi---Tarso Dutra- Teotonio·Vi
\e\a - Valdon Varjão - Vicente Vuolo. 

VOTAM ''NÃO" O SR. SENADOR: 

Dirceu Cardoso 

ABSTt:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Henrique SantiÜo 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram SIM, 38 Senadores, e 
NÀO I. 

Houve 2 ai..stenções·. 
O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

-Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 64, de 
1980 (apresentado pela ComisSão de Economia como conClusão de 
seu Parecer n~" 521, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municrpal de 
Biguaçu (SC) a elevar em Cr$ 2.!47.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentOS e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 522, de !980, da Comissão 
-de Constitui_ção e Justiça, pela constitucionalidade ejuridi

cidade. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encamí
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado vai apreciar, agora, o projeto que autoriza a Prefeitura-Muni
cipal de Biguaçu, - Bí-gua-çu! - Santa Catarina, a elevar em CrS 
2.!47.859,20 o montante de sua dívida consolidada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me congratulo comigo mesmo de ter 
dado um chá de cadeira nos Senadores. 

Nunca vi os Senadores fLcarem tanto tempo no Plenário. No dia em qúe 
entrarem os 36 projetos vão ser retirados do Plenário, Senadores de maca. 
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Trinta e seis-prOjetas! E muitos que descem vão lá nos gabinetes, tem que vol
tar outra vez, isso vai dar enfarte, às vezes, aos Senadores. Mas, fico satisfeito 
de a Bancada do Governo completa, sorridente, já desanuviada e que está eS
magando este humilde e obscuro Senador. Fico satisfeito. Nunca vi o meu Se
nado tão freqUentado pelos Senadores. 

Faço um apelo aos jornalistas que, amanhã, nos seus jornais registrem is
to: o Senad_o estã ag;ora uau grand complet'\ exercendo a sua atividade ~ 
cumprindo o seu mandato. Quase todos aqui estão, só os caPitães de lon
go Curso estão pela Europa e América do Norte. Mas nós, capitães de costa, 
de porto a porto, estamos aqui cumprindo nosso dever. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o MunicíPio de Bi-gua-çu, em Santa C~
tarina, com a mesma fundamentação fementida, com que se estâ pleiteando 
esses empréstimos, vem pedif à Casa a aprovação do seu empréstimo. Vai de
ver esse obséquio à nobre Bancada do Governo e à Bancada daqueles que vo
tam favoravelmente e vão ter seus nomes inscritos na decisão desta tarde. 
Não podia ser isso votação si~bólica, tem que ser mesmo uma votação pes
so-al! Esta é que é a minha intenção. 

Assim, Sr. Presidente, contra também o empréstimo ao Município de Bi-
guaçu, em Santa Catarina. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Peço verificação, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai ser procedida a verificação 
requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. -

A votação será feita pelo processo eletrônico. Peço aos Srs. Senadores 
que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" (/S SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alberto Lavinas- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves - Benedito Canelas- Bernardino Viana- Cunha Lima 
-Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Henri
que de La Roque - Humberto Lucena - Jarbas Passarinho -
João Calmon- João Lúcio -Jorge Kalume--José Caixeta- Jo
sé Guiomard- José Lins- José Richa- José Sarney- Jutahy 
Magalhães- Lázaro Barboza- Lenoir~ Vargas - {...omanto Júnior 
- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Marcos Freire- Moa
cyr Dalla - Nilo Coelho - Passos Pôrto - RaimUndo Parente
Saldanha Derzi- Tebtônio Vilela- VaJdon Varj[o --Vicente 
Vuolo. 

VOTA ''NÃO" O SR. SENADOR: 
Dirceu Cardoso 

ABSTtM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena 
Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram SIM, 36 Srs. Senadores 
e NÃO 1. Houve 2 abstenções. 

O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 65, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia -como conclusão de 
seu Parecer n9 523, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinoo bilhões, cento 
e vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e se
tenta e seis cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 524, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade. 

Em votação o projeto: 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra, para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pressurosamente, afossurosamente, restabeleço a linha do meu raciocí
nio e da minha posição. Afossurosamente é um termo baiano. Sr. Presidente, 
dos trabalhos de Ruy Barbosa. 

f: a Bahia que V. Ex• já governou, a Bahia que tem aqui, na pessoa de 
Lomanto Júnior, uma grande expressão da sua política e do seu governo. 

Assim, Sr. Presidente, V. Ex• agora está alegre. Nos outros projetes V. 
Ex• ia ao seu gabinete tomar uma respiraçãozinha e voltava; agora, ficou per
manentemente na Presidênciã para assistir à sua Bahia, ·~aquele ninho rumo
roso, de eterna poesia entre a montanha e o mar". Li is-to ria obra de V. Ex•, 
citando Ruy. 

Ontem cometi de fato um engano. Citei, como de um autor inglês. o pen
samento: .. Aqueles que estão de pé cumpram o seu dever", que é de Milton. 
no Paraíso Perdido. 

Sr. Presidente, V. Ex• há de me desculpar. Também sou contra o emprés
timo à Bahia, à sua Bahia, à Bahia de Lo manto Júnior, deJutahy Magalhães, 
a cujo pai sempre prestei o tributo da minha admiração; a cujo pai. eu Depu
tado Estadual pelo PSD no meu Estado, prestei uma homenagem. a ele que 
era da UDN e Presidente da Vale do Rio Doce. Rompi as fronteiras do meu 
Partido e prestei uma homenagem a seu pai. }:loje não presto homenagem 
igual a V. Ex•, porque V. Ex• nos castiga muito na Comissão Parlamentar de 
lnquéríto. 

Sr. Presidente, infelizmente também combato o empréstimo à Bahia, que 
pede, neste primeiro instante- a Bahia sempre gulosa- 25 bilhões, 128 mi
lhões, 667 mil. 

Sr. Presidente, portanto, peço desculpas a V. Ex• de negar também meu 
apoio à Bahia que tanto admiro; à Bahia que deu o vulto maior da vida jurídi
ca brasileira; à Bahia que deu a tese para dois livros importantes da Literatu
ra Brasileira. o de V. Ex' e o de João Mangabeira; à Bahia que deu Ruy, de 
quem tenho, nos meus caderninhos de nota, citações magníficas. Tenho mi
nhas anotações, Sr. Presidente, arrancadas do livro de V. Ex• e dos livros de 
Ruy. Eu, menino ainda, perdido na noite dos tempos, lia para meu pai os dis
cursos de Ruy. Esta homenagem não posso prestar a ele agora, tanto tempo 
transcorrido. Ele que disse essas palavras que trago no coração, e ontem, na 
hora em que me atormentaram no encaminhamento das votações, eu devia 
pronunciá-Ias: ~4a indignação converteu eih açóile a doçufa de Cristo". Nada 
mais bonito do que esse pensamento de Ruy: ~~a indignação converteu em 
açoite a doçura de Cristo". 

Sr. Presidente, nesta hora rememoro uma pâgina da Literatura Orien~ 
tal: O Imperador de um reino qualquer do Oriente tinha obras magníficas, 
morre e deixa o reinei para Seri-~filho, que não correspondia à linha paterna, 
nem na realização, nem na inteligência, nem nos ideais. O povo resolveu eri
gir um monumento ao seu velho pai morto. em mármore branco, para com
provar a alvinitência daquele vulto que perdera. Mas certa vez o filho fizera 
tantos atos maus que, ao sair do palâcio, encontrou a metade do rosto do pai 
enegrecida, no monumento de mãrmore branco: envergonha-se do filho que 
não correspondera à linha paterna. 

Infelizmente hoje, Sr. Presidente, vejo que o rosto de Ruy- e eu queria 
vê-lo sempre, na sua figura de mármore, resplandecente, iluminado-- tam~ 
bém tem um lado um pouco escuro, porque o Senado não estâ fazendo justiça 
ao velho Ruy. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer Sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardoso (E.S) - Sr. Presidente, peço verificação de vo

tação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai ser feita a verificação requeri-
da. 

Peço aos Srs. Senado_res que ocupem os seus lugares, para a verificação 
de votação. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

Procede-se a votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedito 
Canelas - Bernardino Viana - Cuiiha Lima - Dinarte Mariz -
Eunice Michiles - Gabriel Hermes- Helvidio Nunes- Humber-
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to Lucena - Jarbas Passarinho -João Calmon - João Lúcio -
Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard- José Lins- Ju
tahy Magalhães- Lázaro Barboza- Lenoir Vargas- Lomanto 
Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Moacyr Dalla
Nilo Coelho - Passos Pôrto - Raimundo Parente - Saldanha 
Derzi- Tarso Outra- Teotônio Vilela- Valdon Varjão- Vi
cente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso - José Richa. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - l:f.enrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votam "SIM", 33 Senadores e 
"NÃO" 2. 

Houve duas abstenções. 
Aprovado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 66, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n'i' 525, de 1980), que autoriza a Prefeitura do Município 
de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares) destinado à 
Companhia do Metroplitano de São Paulo, tendo 

PARECER, sob n• 526, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

da de. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para en..caminhar -~_yot~_ç~(). 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Essas continuas enunciações de prOjetas de empréstimo e as contínuas 
aprovações me recordam, hoje, urna história que li há mUito tempo, curta, 
curtíssima, a respeito da fecunda História da lnglaterra. 

Ao tempo da conquista da lngiaterra pelo Duque da Normandia, Gui
lherme "O Conquistador .. , ele fez erigir, por volta de 1100, a torre de Lon
dres, onde muitos reis e príncipes pagaram com a sua cabeça a contrariedade 
à vocação do povo~ 

Há uma solenidade que ali se repete há 700 anos, exatamente às 10 horas 
da noite, na Torre de Londres erguida à margem do Tâmisa. Quinze minutos 
antes das lO horas, o chefe da Guarda da Torre de Londres acende uma velha 
lâmpada de azeite e, marchando com a sua guarda, passa pela torre branca, 
passa pela tor_re cinzenta; e diante da porta da torre sangrenta, onde muitos 
reis e príncipes pagaram com a sua vida a contrariedade do pOvo, ele se detém 
e a guarda grita: "Quem vem lá?'' O chefe da guarda responde- há 700 anos 
vem respondendo - ''São as chaves do Rei Jorge". Então, a guarda diz: 
·~Que entrem as chaves do Rei Jorge. Salve o Rei Jorge!" E entra pela porta 
da torre sangrenta. 

Nesse instante, Sr. Presidente, o relógio da torre está marcando 10 horas. 
A última pancada das 10 horas registra a gUarda e o chefe da guarda gritan
do, a uma só voz: "Viva o Rei Jorge!" 

Sr. Presidente, esta história me recorda: 6 ou 7 vezes, 8 vezes, V. Ex' 
anuncia o empréstimo e o chefe da guarda anuncia a aprovação 8 vezes, na 
tarde de hoje, não há 700 anos, mas há poucos dias, nós vimos aprovando es
ses projetes. Saiba o Senado disso;_ aquela solenidade se repete há 700 anos, às 
10 horas da noite, diante da passagem da guarda pela porta da torre sangren
ta, da Torre de Londres, monumento ergUido pot Guilherme "O Conquista
dor", Guilherme da Normandia, quando conquistou a Inglaterra, 

Pois bem, Sr. Presidente, é possível que um dia alguém, depois de nós, 
possa registrar que 7 ou 8 vezes o Presidente comunicou o pedido de emprés
timo e 7 ou 8 vezes V. Ex.• anunciou a aprovação desses empréstimos. Só não 
se pode gritar: HViva o Rei Jorge"; nós devemos gritar: HSalve o povo brasi
leiro". que nós, a cada dia mais estamos esmagando com os empréstimos que 
estamos concedendo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. P:residente, peço verificaÇão de vo-
tação. ' 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação de 
quorum solicitada por V. Ex.'-

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para votar. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurem a- Alberto Lavinas- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Cunha lima 
- Dinai'te Mariz - Eunice Michiles - Gabriel Hermes - Helví
dio Nunes- Henrique de La Rocque- Humberto Lucena- Jar
bas Passarinho- João Calmon- João- Lucia- Jorge Kalume 
-José Caixeta- José Guiomard- José Lins -José Sarney
Jutahy Magalhães- Lãzaro Barboza- Lenoir Vargas- Loman
to Júnior - Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Moacyr Dalla 
- Nilo Coelho - Passos Pôrto - Raimundo Parente- Saldanha 
Derzi- Tarso Outra- Teotônio Vilela- Valdon Varjão- Vi
cente Vuolo. 

VOTAM "NÃO"' OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Dirceu Cardoso - José Richa. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram SIM, 36 Senadores e 
NÃO, 3. 

Houve uma abstenção. 
O projeto é aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 67, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de 
seu Parecer n.., 527, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de 

_Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de USS 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), 
para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos 
Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'i'-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 318, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n'i' 
67, de 1980, que autoriza o Govefrl<f do Estado de Minas Gerais a realizar 
emprêstímo externo no valor de_US$_ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões 
de dólares norte-americanos), a fim de ser feita na sessão de 4 de setembro de 
1980. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o requerimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Peço a palavra, para encami-
nhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo chamar a atenção do Senado para o que vou falar, apesar da 
pressa do nobre Líder da Maioria, jâ votando contra o requerimento, sem es
cutar a argumentação do Senador que representa o Estado de Minas Gerais 
nesta Casa. 
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O Senado, até então, aprovava, como tem aprovado, e ainda nesta tarde 
aprovou vãrios pedidos de empréstimo aos Estados e municípios; mas aconte
cia que aprovávamos os empréstimos aos Estados e municípios mas, por 
incrível que pareça, estãvamos proibidos, porque a Mesa sempre negou os 
nossos pedidos de verificação desses empréstimos em Iú5s-s0s Estados. Vou 
dar um exemplo, Sr. Presidente, de um determinado empréstimo· para Minas 
Gerais em relação, por exemplo, ao problema FIAT. Fiz ó pedido de infor
mações e a Mesa indeferiu esse pedido. Posteriormente, Sr. Presidente~ recor
rendo à Comissão de Constituição e Justiça, ela entendeu que era realmente 
válido ao Senador verificar cóinO esse empréstimO -eStá- sendo aprovado. 

Portanto, Sr. Presidente; é uma coisa lógica, raciOnal. Se estamos em
prestando- e emprestando sobretudo com os nossos votos-, se nós aqui 
representamos o povo na sua regionalidade, nós aqui representamos os nos
sos Estados, cabia, como cabe ao Senador, verificar como esse empréstimo 
estã sendo aplicado. Felizmente, Sr. Presidente, isso foi aprovado, agora, na 
Comissão de Constituição e Justiça. Que fiz eu então, Sr. Presidente? Encami
nhei, novamente, à Mesa uma série de pedidos de informação ao Estado de 
Minas Gerais e oS trouxe aqui. 

Então, a primeira argumentação que uso para a Liderança da Maioria, 
nesta Casa, jâ agora dentro do caráter técnico, ilão o carâter político, porque, 
de outras feitas, já tenha aprovado, também, empréstíriiàs p3ra o meu Esta
do. Mas, pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no instante em que estou 
encaminhando ao meu Estado uma série de pedidos de informações acerca de 
vários pedidos de empréstimos, se é justo que nóS--ãprovémos nlais um pedido 
ao Estado de Minas Gerais, sem que eu, Senador desse Estado, tei:iha as devi
das informações. Veja, Sr. Presidente, que fiz aqui, por-exemplo, quando me 
referia ao problema FIAT, problema de aplicação de 105 milhões de dólares, 
em que data e condições financeiraS-fOram contratados einPréstiffios externos 
no total limitado até de 105 milhões ou o equivalente em outras moedas auto
rizadas pelo Senado Federal. Aí, Sr. Presidente, foi nesta seqUência, e-ncami
nhando mais de 16 requerimentos. 

Então. a primeira -pet-"glúita--que deixo à nobre Maioria, riesta Casa: se é 
justo nós, neste instante, aprOvã.imos o empréstimo ao Estado de Minas Ge
rais, sem que esse Estado tenha respondido aos nossos pedidos de infor
mações, porque não creio, Sr. Presidente, que V. Ex• tenha deixado de enca
minhar esses pedidos de informações. Estou certo de que V. Ex• o -fez. Além 
disso, Sr. Presidente, cabe-me também, no projeto específico- é o apelo que 
faço à nobre Maioria nesta Casa-, mostrar que també'm esse pedido de em
préstimo não está completo. Digo o seguinte, Sr. Presidente: o ESfãâo de Mi
nas Gerais vem de encaininhar ao Senado pedido de autorização para um em
préstimo externo de 63 milhões de dólares, a ser negOcíãdo com o Banco I n
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 

Qualquer autorização é neceSSariamente limitada. Os seus limites são da
dos pelos seus elementos essenciais. 

Assim, para ser conceaida, os ·seus elementos essenciaiS di!vem ser pre
viamente conhecidos, pois é preciso que se saiba o que se está autorizando. 

No que respeita à solicitação em·análise, o ofício encaminhado ao Sena
do Federal pelo Governador Francelina Pereira menciona o valor da ope
ração (63 milhões de dólares), a entidade financiadora (BIRD), o setor de 
aplicação (Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtores Ru
rais). o prazo de amortizUÇão (15 anos), silenciando; no entanto, em relação 
às demais condições de uma operação de crédito üutbs, comissôes e outros 
encargos e o próprio período de carência, se há ou não esse período de carên
cia). 

Seria de toda a conveniência que essas informações fOSsem providencia
das. 

Documento anexo ao ofício mencionado demoflStraa composição atuál 
da dívida pública de Minas Geiais - fnterna e externa~ 

Aqui, mais uma vez, peço a atenção dos nobres pares, sobretudo da 
Maioria. 

A dívida externa é de 46%, aproximadamente, sobre o total da dívída do 
Estado, sendo de 409,9 milhões de dólares (Cr$ 17.457.640.167,00). 

Neste último valor, com certeza, não estão contabilizadas as garantias 
oferecidas nos últimos anos a empréstimOs externos. -

Sr. Presidente, peço a atenção de V. Ex.• para que veja a dificuldade que 
tem o representante do Estado em aprovar esse empréstimo, sem que possa 
proceder a uma análise cuidadosa. 

O perfil da dívida externa mineira, a sua distribuição no tempo demons
tra que. entre 19_80 e 1987, estào programados 69% dos pagamentos. É impor
tante observar também que mais da metade das amortizações estão concen~ 
tradas em apenas 5 anos- de 1983 a 1987-, ou seja, 52% da dívida totardo 
Estado. 

Por outro lado, o denominado Plano de Aplicação para dar suporte ao 
Programa de Investimentos do Governo, documento que também acompa
nha o offcio. compreende um volume de recursos da ordem de 321 milhões de 
dólares, não tendo portanto correspondência com a autorização ora solicita
da ·ao Senado Federal. 

Esta se refere ao Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produto
res Rurais. 

Considera"d6 prioritário, este Programa, segundo o Aviso n'? 490f80, do 
Ministro Secretário de Planejamento, Delfim Netto, dirigido ao Ministro da 
Fazenda, Ernane Galvêas, totaliza 242,6 milhões de dólares, sendo os 63 mi
lhões de dólares provenientes do Banco Mundial não nlais do que 30%, apro~ 
ximadamente, do total. 

Apesar do volume de recursos em questão, há também silêncio, na docu
mentação enviada ao Senado Federal, a respeito da sua aplicação. 

Sr. Presidente, é outro asPecto íinport3.nte: cjueremos ver como serão 
aplicados esses 63 milhões de dólares. 

Apenas é feita uma referência ao Programa, seu valor total e fontes dos 
recursos (entre elas o Banco Mundiãl). 

Não só "impoita ao Seriado Federal Conhecer as cOndições da operação 
financeira, como também saber perfettarilerit6 a que se destinam os recursos. 
Portanto, deve o Estado de Minas Gerais prestar esta informação também, 
enviando ao Senado a íntegra do referido Programa. 

Sr. Presidente, são as argumentações que faço à nobre Bancada, não ape
nas do Governo, porque vejO que hoje também a minlia Bancada está apro
vando esses empréstimos._ E~~ão, aí agOra, f<iÇO eu também, se é que tenho 
esse direito, urTI apelo à rllinfia Bancada para que permita, através deste adia
mento de votação, examinar com mais cuidado o que pede o Estado de Minas 
Gerais. Mais airida, Sr. Presidente, dar oportunidade ao Goverrlo do Estado 
de Minas Gerais de responder, ~_e_ ter a atenção cOffi 0-Seil~do- Fede"ral, deres
ponder aos requerimentos de Informações que d-irigT a -V. Ex• 

Muito obrigado, Sr. Presiderite. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Quero apenas informar ao nobre 
Senador Itamar Franco que S. Ex• fez justiça à Presidência, quando disse que 
certamente a Presidência havia encaminhado os pedidos de informações ao 
Governo do Estado de Minas, mas at~ hoje não obteve resposta. E o que a 
Mesa vai fazer é reiterar O'j:Je(Jiào; pãfa-que tenha as respostas para serem for-
necidas aõ nobre Sena-aor.___ -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sempre fiz justiça a V. 
Ex.t, Sr. Presidente, e espero que, com este esclarecimento, a Maioria desta 
Casa ejã agora, o meu Partido, não permita que esse projeto seja hoje votado 
aqui, sem que nós, do Senado; particularmente os Senadores de Minas Ge
rais, tenhamos conh,ecimento das aplicações de outros empréstimos feitos ao 
meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Líder da Maioria. Para 
encaminhar a votação, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

O adiamento da discussão se faz para audiência de Comissão que sobre a 
matéria, não se tenha manifestado, para reex-ame por uma ou maís Comis
sões, por motivo justificado, para ser realizado _em dia determinado, que é o 
que sustenta o nobre Senador Itamar Franco, para preenchimento de forma
lidade essencial, para diligência considerada irii-pfescindível ao seu esclareci
mento. 

O avulso que está à disposição de todos os Srs. Senadores mostra, no 
item 9, a maneira pela qual o Relator, que foi o mesmo na Comissão de Fi
nanças, na ComissãO de Constituição e Justiça, que é o nobre Senador Tao
credo Neves, fundamentou o seu relatório, o seu p-arecer. 

Os anexos que constam do avulso provam que os requisitos pertinentes à 
matéria foram todos eles cumpridos, exceto, naturalmente, as novas solici
tações a que se referiu à nobre Senador Itamar Franco. 

Veja V. Ex•, Sr. Presidente, que o Senador Tancredo Neves, ao relatar o 
Projeto de R6soluçà6 n'i' 67, que vãmos votar, se nâo houver adiamento da 
votação, diz o seguinte: 

·~Art. 29 A operação a que se refere o artigo ante:-ior realizar
se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive 
o exame das condições creditícias da operação a ser efetuada pelo 
Mioistérío da Fazenda, em ãrticulação corri-O Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. l'?, item II, do Decreto n'i' 74.157, de 6 de 
junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos enca·rre
gados da execução da política econômico-fioanceira do Governo 
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Federal e, ainda, o disposto na Resolução n• 2.156, de 13 de no
vembro de 1979, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
rais." 

Na ocasião em que o Senador Tancredo Neves, como Relator da Comis
são de Constituição e Justiça, deu o seu parecer, volta a tratar do assunto na 
Comissão de Finanças, refere-se à iri.strução do processo na Comissão de Fi
nanças completo, cabal, e conclui ainda pela Comissão de Constituição e Jus
tiça dizendo que, •6 quanto ao aspecto que compete a esta Comissão examinar, 
nada hã que possa ser aposto ao projeto." 

Considc;ro, Sr. Presidente. que com as dificuldades que todos nós verifi
camos hoje, e estando o Senador Itamar Franco ausente de todas as anterio
res votações, o coriveniente, por economia de trabalho da Casa, seria, e no 
meu entender serã, votarmos logo a matéria, até porque quando o Senador 
Tancredo Neves relata essa matéria, chama a atenção para o prazo, o prazo 
aberto para o crédito. 

Ainda há pouco conversávamos, alguns Senadores aqui, a respeito exa
tamente dessa questão. Ã proporção que retardamos as autorizações, esse di
nheiro v.ai ficando cada vez mais caro. Esse empréstimo vai se tornando cada 
vez mais oneroso, especialmente no caso do risco cambial. Foi o argumento 
que o nobre Senador por Minas Gerais, Relator dessa matéri~ o Senador 
Tancredo Neves, trouxe a mim para me convencer, antes do começo do reces
so de julho, votar uma matéria em regime de urgência em"""favor do Estado do 
Rio de Janeiro, porque o Banco Mundial tinha dado prazo para o Estado do 
Rio de Janeiro. Ou aderiram ao empréstimo, ou perderam a oportunidade de 
fazer. De sorte que, nada obstante, as ponderações, como sempre, respeitadas 
do Senador Itamar Franco, o nosso desejo, Sr. Presidente, é votar a matéria. 
E como tal não deixar que ela seja transferida para o dia quatro de setembro, 
com dificuldades pertinentes- todos nós sabemos- a este tipo de trabalho 
dentro do Senado. Razão pela qual, me escusando de discordar do Senador 
Itamar Franco, encaminho a votação, pela minha Bancada, no desejo de re
cusar o requerimento. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PR)- Peço a palavra, Sr. Presiden
te, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador l:lumberto Lucena, para encaminhar a votação. 
- O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para encaminhar a vo

tação.)- Sr. Presidente, a Bancada do PMDB vai acompanhar o pedido de 
adiamento do nobre Senador Itamar Franco. S. Ex• - a meu ver- está co
berto de razões, porque é um representante de Minas Gerais que procura, na
turalmente, examinar com cuidado a matéria que ora se vota. que se refere à 
autorização para um empréstimo ao Estado de Minas Gerias, da ordem de 63 
milhões de dólares norte-americanos. E baseou-se S. Ex.' na sua justificativa, 
no fato de haver solicitado ao governo do Estado de Minas Gerais, hã algum 
tempo, algumas informações que julga indispensáveis para a complemen~ 
tação desse processo. 

E um argumento que me calou profundamente no seu encaminhamento, 
Sr. Presidente, foi que o plano de aplicação do empréstimo, que está anexado 
a esse avulso, refere-se a mais de 300 milhões de dólares, quando, no caso, a 
autorização é apenas para 63 milhões de dólares. Não se sabe exatamente 
quais as parcelas que serão cobertas pelo empréstimo, que, no momento. estâ 
sendo solicitado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

Diante do exposto, apelaria para o nobre Líder da Maioria no sentido de 
concordar com o adiamento da votação, para que pudéssemos ir ao encontro 
do nobre representante de Minas Gerais. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• me permite? Eu queria 
dizer que me sensibilizo com a argumentação do nobre Senador Itamar Fran
co, a quem pedi esclarecimentos posteriores, e recebo este recado do Senador 
Tancredo Neves: usenador Jarbas Passarinho, o Senador Tancredo Neves 
avisa que se encontra presidindo reunião da Executiva do Partido Popular, e 
será impossível comparecer a plenário,. De maneira que acho que seria real
mente interessante que o Senador Tancredo Neves pudesse, como Relator da 
matéria, na ocasião defendê-la. E neste caso, acredito que a minha Bancada 
aquiesce, com prazer, à solicitação. 

Ex• 

sa.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito obrigado a V. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovirri, queiram pétrnanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
A matéria fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 178, de 1980, do 
Senador Gilvan Rocha, solicitando a tr~nscrição, nos Anais do Se
nado Federal, da H declaração de Manaus", emitida por ocasião da 
oitava Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
realizada em 22 de maio de 1980. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem V. Ex• a palavra, pela or
dem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -Sr. Presidente, não 
foi distribuído, em plenário, a cópia do documento que se pretende inserir, 
nos Anais. É uma irregularidade que eu gostaria que V. Ex• procurasse su
prir, porque o Plenário não tem conhecimento do documento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nestas condições, a Mesa retira a 
matéria da Ordem do Dia, atendendo à solicitação de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 11: 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1980, do 

Senador Raimundo Parente, solicitando a retirada) eill caráter defi
nitivo, do Projeto de Leí do Senado n'~ 370, de 19797 de sua autoria, 
que altera os artigos 654, § 1•, 670, caput; e 674 e seu parãgrafo úni
co da Consolidação das Leis do Trabalho - aprovada pelo 
Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943- e dã outras providên
cias: 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam? queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 

do. 

Aprovado. 
Em conseqüência, o Projeto a que se refere serâ definitivamente arquiva-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucí?nalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n' 36, de 1979, do Senador Orestes Quér
cia, que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do INPS, 
ao empregado doméstico, modificando a Lei n9 6.367, de 19 de ou
tubro de 1979, que dispõe sobre a matéria, e determina outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n• 402, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arqUivado. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 36, DE 1979 

Estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do 
INPS, ao empregado doméstico, modificando a Lei n9 
6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre a matéria, 
e determina outras provídências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Colocado um ponto final depois da palavra ••autônomo", do 

texto do§ 2• do art. I• da Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe 
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, elida-se a expressão 
estante: 

'"e ao empregado doméstico". 
Art. 29 Adite-se ao mesmo artigo, da mesma Lei, o parágrafo seguinte: 

"§ 39 O custeio dos encargos decorrentes da inclusão do em
pregado doméstico entre os beneficiârios do seguro de acidentes do 
trabalho será atendido com um acréscimo, a cargo exclusivo deste, 
de 0.4% (quatro décimos por cento) sobre seu salário de contri
buição." 

Art. 3• A presente Lei entra em vigor à data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - - Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, 
de 1980 (n<~ 250(79, na Casa de origem), que não permite dirigir-mo--
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tocidetas, motonetas e similares sem o uso de capacetes de segu
rança, introduzindo alteração no art. 88_ do -Código NacíOrial-de 
Trânsito, Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 474, de 1980, da "comissão 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 315 j80, do Se

nador Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.) 

O Requerimento n9 315/80, do Senador Jarbas Passarinho, lido na ses
são do dia 8 do corrente, fica prejudicado, uma vez que solicitava o adiamen
to da discussão para a presente sessão-. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19-SecretãriO. 

E lida a seguinte 

EMENDA No I (de Plenário) 
Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1980 

Ao art. 29 
Substitua-se pelo seguinte: 

.... Art. 29 O Conselho Nacional de Trânsito estabelece as nor
mas para o uso do capacete." 

Justificação 

Ao Conselho Nacional de Trânsito, de acordo com o Código Nacional 
de Transito, cabe a competência relativa à disciplina das normas específicas 
na área do transito. 

Assim, desnecessária a regulamentação o_bjetivada Pelo art. 211 do proje
to, quando os fins colimados podem ser atingidos mediante instrUções do âm
bito administrativo. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980. -Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão o projeto e a emen
da. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça, para exame do pro

jeto e da emenda e à Comissão de Transportes, Comunicações e Ob:r;as Públi
cas para apreciação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 14: 

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro
jeto de Lei do Senado n' 196, de 1979- Complementar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos de
pendentes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 
1971, tendo 

PARECER, sob n' 43, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstítucionalidade, com 

voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 26 de junho, tendo a discussão 
adiada para a presente sessão, a requerimento do Sr. Senador Franco Monto-
ro. 

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

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 312, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 196/79-- Complemen
tar, a fim de que seja encaminhado ao reexa:rne -da ComiSsão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980. - Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discutir a matéria. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Senador Franco Montoro, 
tem um alto alcance social, dispondo sobre o pagamento de pensão aos de
pendentes do trabalhador rural falecido antes de dezembro de 1971. 

A proposição é a seguinte: - ---

"Art. J9 Acrescente-se ao art. _69 da Lei Complementar n9 11, de 
25 de maio de 197 I, o seguinte: 

"Paragrafo único. O benefício de que trata este artigo serã devi
do ainda que o falecimento do trabalhador rural tenha ocorrido an
tes de 31 de dezembro de 1971." 

O que pretende o nobre Senador Franco Montoro, a meu ver, salvo me~ 
lhor juízo, foi simplesmente interpretar a legislação em vigor. S. Ex• não cria 
nenhum novo benefício na Previdência Social, eis que, da leitura de tudo que 
existe sobre a matéria, chega-se à conclusão de que o trabalhador rural já fa
ria jus a essa vantagem, o que houve- e daí o seu projeto -é que o Poder 
Executivo. através de simples decreto regulamentador do _ _assunto, estabele
ceu. no parúgrufo único do art. 298 do Decreto n" 83.080, de 24 de janeiro de 
1979, o seguinte: 

"Parágrafo único. Somente fazem jus à pensão os dependentes 
do trabalhador rural chefe ou arrimo da unidade familiar falecido 
depois de 31 de dezembro de 1971, ou, no caso de pescador, depois 
de 31 de dezembro de 1972." 

Portanto, Sr. Presidente, o decreto restringiu onde a lei não o fez. A lei 
havia assegurado a todos os dependentes, indistintamente, esse direito, e vem 
o decreto e estabeleceu o prazo dentro do qual eles fariam ou não jus ao be
nefício. Então, JUnta S. Ex i, o-Sellador Franco Montoro, na sua justificativa, 
uma série- de julgados, procurando provar que a jurisprudência é mansa e 
pacífica em seu favor, o que dá maior relevo, ainda, à sua iniCiativa. Mas, o 
projeto foi à Comissão de Constituição e Justiça e lá recebeu o parecer con
trário do nobre Senador B_~rnardino Viana, acol_hido pela maioria daquele 
órgão técnico. S. Ex' é dos mais eminentes advogados deSta Casa, homem es
tudioso do Direifo. Mas a minha impressão; Sr. Presidente, é de que S. Ex' in
correu num ligeiro equívoco, em torno da matéria, porque, na verdade, a sua 
conclusão é, Conforme diz o parecer: 

"Diante do exposto e como a medida encontra óbice no Para
grafo Único do art. 165 da Constituição. que exige, para a criação, 
extensão, ou majoração dos serviços ou- benefícios compreendidos 
no sistema previdenciário, a indicação das fontes de seu custeio to
tal, nosso parecer é pela rejeição do Projeto, por inconstitucional." 

Ora, evidentemente, não se trata, como já dísse, de novo benefício na 
Previdência Social. 

Há. portanto, sobrudas razões para que a matéria volte à Comissão de 
Constituição e Justiça a fim de que o seu nobre Relator Senador Bernardino 
Viana possa reexaminá-la com as luzes da sua inteligência e da sua cultura, e 
vir, afinal, fazer justiça a essa proposição, que é da maior importância para os 
trabalhadores rurais brasileiros. 

sa.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria vai à Comissão de Constituição e 

Justiça para o reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetes de Resolução n9s 59 a 66, de 
1980, aprovados na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos do 
parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno. se não houver objeçào do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. !~'-Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 584, DE 1980 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 59, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a red~ção final do Projeto de Resolução n'i' 59, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em CrS 

, 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos e 
quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, I3 de agosto de 1980.- Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 
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ANEXO AO PARECER N• 584, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 59-, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a ele,•ar em CrS 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e 
trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senador Federal resolve: 

Art. J'? ta Prefeitura Municipal de São Paulo, Estat10 de São Paulo, nos 
termos do art. 2• da Resolução n' 93, de !1 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e 
trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis 
cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que possa contratar um empréstimo- de igual valor, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado à construção e instalação de equipa
mentos comunitários em conjuntos habitacionais da COHAB - Programa 
FINEC/FIEP, naquela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução_ entra em vigOr na-data de sua publicação. 

PARECER N• 585, DE 1980 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 60, de 1980. 

Relator: Senador Joào Calmon 

A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de Resolução n9 60, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de São JoSé (SC) a elevar em Cr$ 
22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980. --Adalberto Sena, Presidente 
- João Calmon, Relator - Saldanha Oerzi. 

ANEXO AO PARECER N9 585, DE 1980 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 60, de 1980. 

Faç-o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José, Estado de Santa 
Catarina, a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dois milhões, seis
centos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de São José, Estado de Santa Catari

na, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,de ll de outubro de 1976, do Se~ 
nado Federa[, autorizada a elevar em Cr$ 22.671.000,00 (vinte e dOis mílhões, 
seiscentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que possa contratar um emPréstimo de igual valor, junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina SA., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da HabitaÇão, destinado à implantação 
do Programa de Apoio às Cidades de Porte Médio, subprojeto Aglomerado 
Urbano de Florianópolis (SC), obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 586, DE 1980 
Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 61, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Oerzi 

A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de Resolução n'i' 61, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) a elevar em 
Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta 
mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta: e sete centavos) o montante de 
sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980:- Adalberto Sena, Presidente 
Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER N• 586, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 61, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Estado do Pa .. 
raná, a elevar em Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqüenta e quatro mi .. 
1hôes, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e se .. 
tenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 

nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de ll de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em CrS 154.660.329,77 (cento e cinqüenta e 
quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e 
setenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinado ao financiamento de obras e serviços, dentro do Pro
grama CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 587, DE 1980 

Comissiio de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 62, de 1980. 

Relator: Senador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 62, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a elevar em Cr$ 
ll2.334.989,83 (cento e doze_ milhões, treZentos e trinta e quatro mil, nove
centos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980.- Adalberto Sena, Presidente 
-João Calmon, Relator -Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 587, DE 1980 

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 62, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí, Estado do Para
ná, a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, trezentos e 
trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e 
três centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, nos 

termos do art. 29 da Resolução nO? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal. autorizada a elevar em Cr$ 112.334.989,83 (cento e doze milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta 
e três centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de iguàl valor, junto ao Banco do Estado do Para
ná S.A., este na qualidade de agente fimi.nceiro do Banco Nacional da Habi~ 
tação, destinado à execução de obras de interesse público, dentro do Projeto 
CURA. naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 588, DE 1980 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 63, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 63, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) a elevar em 
Cr$ 214.400.000100 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida _consolidada. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980.- Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi, Relator -João Calmou. 
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ANEXO AO PARECbR N• 588, DE 1980 ANEXO AO PARECER N• 590, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 63, de 1980. Redatào final do Projeto de Resolutão nll 65, de 1980. 

Faço saber que 0 Senado Federal aprovou,. nos termos do art. 42, inciso Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente~ Promulgo a seguinte VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo, Estado do Pa
raná, a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e 
quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Campo Largo, Estado do Paraná, 
nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 214.400.000,00 (duzentos e quatorze 
milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante-de sua dívida consolidada, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao _Banco 
do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinado ao financiamento da implantação do Pro
jeto CURA, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER No 589, DE 1980 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 64, de 1980. 

Relator: Senador João Calmou 

A Comissão apresenta a redação final do Projetó de Resolução n9 64, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevar em Cr$ 
2.147.859,20 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta 
e nove cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980. -Adalberto Sena, Presidente 
-João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 589, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n9 64, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito mi~ 
lhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cru
zeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 111 E o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 211 da Re
solução n'? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a ele
var em Cr$ 25.128.667.776,8.2 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte oito mi
lhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenia -e seis cruzeiros e oi
tenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvol
vimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado à implantação do Plano Nacional 
da Habitação Popular - PLANHAP, naquele Estado, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo process.o. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 591, DE 1980 
Comissão de Redação 

Redatão final do Projeto de Resolução n'il 66, de 1980. 

Relator: Senador João Calmou 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nll 66, de 
1980, que autoriza a Prefeitura do MuniCípio de São Paulo, a realizar ope~ 
ração de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980. - Adalberto Sena, Presidente 
João Calmou, Relator - Henrique de La Rocque. · 

ANEXO AO PARECER N• 591, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 66, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu, Estado de Santa IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

Catarina, a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e quaren-
ta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e vinte centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a PrefeitUra Municí:Pal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, 
nos termos do art. 211 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.147.859,20 (dois milhões, cento e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e vinte centavos) 
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto ao Banco de Desep._v9_lvimento do Estado de 
Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação, destinado ao financiamento do Programa de Apoio às Ci
dades de Porte Médio, subprojeto Aglomerado Urbano de Florianópolis 
(SC), obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no res
pectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 590, DE 1980 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 65, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 65, de 
1980, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em CrS 
25.128.667.776,82 (vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, seiscen
tos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980.- Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi, Relator - João Calmou. 

RESOLUÇÃO N• DE 1980 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo e realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (qua
renta milhões de dólares americanos) destinado à Companhia do Me
tropolitano de São Paulo. 

O Senado Federal feiólVe: 

Art. J9 Ê a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a realizar, 
com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares ameriCanos), ou o equiva
lente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indica
do sob a orientação do Ministério_ da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
destinado ao aporte de capital do Município à Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - METRO-SP, objetivando auxiliar o Programa de Investi
mentos daquela Companhia. 

Art. 2"' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executi
vo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação 
a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 111, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de ju
nho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
execução da política econômico-fmanceira do Governo Federal e, ainda, o 
disposto na Lei Municipal nll 8.978, de 28 de setembro de 1979, publicada no 
Diário Oficial do Município de São Paulo do dia 29 de setembro de 1979. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os_ pareceres lidos vão à publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretário. 
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São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 320, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução no 59,-de 1980. 

Sala das Sessões, 13 de àgosto de 1980. -Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 321, DE 1980 

Nos termos do art. 356 _do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução no 60, de 1980. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980.- Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 322, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votaçjfo_,. da redaÇão firial do Projeto de 
Resolução no 61, de 1980. 

Sala das Sessões, 13 deagosto de 1980. -Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 323, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do ProjetQ de 
Resolução n• 62, de 1980. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980. - Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 324,DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e vo_tação, da redação final do Projeto de 
Resolução n' 63, de 1980. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980. - Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO NO 325, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do- Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussãO e vof.aç.ão, da redação final do Projeto de 
Resolução n' 64, de !980. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980.- Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 326, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, pa{a imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n' 65, de 1980. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980. - Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 327, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n' 66, de 1980. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1980.- Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Aprovados os requerimentos, 
passa~se à apreciação das redações finais ·anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 59/80. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução no 60, de 1980, anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadore<; que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução n9 61, de 1980;-anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a eil.cerrada. 
Erri votação. 
Os Srs. Senadores que a aproVam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão a redaçào final do 
Projeto de Resolução n'i' 62, de 1980, anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria _vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução n'i' 63, de 1980, anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução no 64, de 1980, anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luíz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução n'i' 65, de 1980, ariferiormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução n9 66, de 1980, anteriormente lída. (Pausa.) 

Não- havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam .sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência convo~a sessão 
conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenãrio da Câmara dos Depu
tados, destinada à discussão dos Projetos de Decreto Legislativo n'i's 58, 59, 
60 e 61. de 1980-CN, referentes, respectiVaitümte, aos Decretos-leis _l]'i'S 1.767, 
1.768, 1.769 e 1.770, de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - !:fá ainda oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

É com imenso pesar e tristeza que registro, nesta Casa, o falecimento da 
ilustre Diretora do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, D' Geral da Ferrei
ra Armond Marques, ocorrido domingo último, naquela cidade. 

Típica mulher mineira, encarnava ela as virtudes que caracterizam os 
grandes vultos, onde transccdem as qualidades pessoais e pontuam o apego e 
dedicação à causa pública. 

Desnecessãrio se tor.na falar aquí do valor histórico e artístico do Museu 
Mariano Procópio, catalogado entre os mais importantes do País e por todos 
reconhecidos. E este Museu- hqje nacionalmente conhecido- muito deve 
à D~ Geralda Ferreira Armond Marques. 

Sob sua irifluência e decidido apoio, em 1936, seu primo Alfredo Fel'_r_eira 
Lage, filho do grande Mariano Procópio, fez a doação do Castelinho e todas 
as suas obras de arte, que pertenceram a seu pai, à Municipalidade de Juiz de 
Fora, para ati se instalar um museu, condicionando na escritura pública de 
doação a cláusula de vitaliciedade para o~ Geralda exercer o cargo de Diretora. 

Desde então, pode-se dizer, a história e a vida do Museu Mariano Procó
pio confundem-se com a de o~ Geralda Arrnond. 

Ela consagrou praticamente sua existência àquele Museu, primeiramente 
na sua criação e, posteriormente, na sua expansão, através de uma constante 
política de aquisição de peças para o seu inestimãvei acervo. 

Eu mesmo, como Prefeito, por duas vezes, daquela cidade, posso teste
munhar a sua extrema dedicação e o cafinho com tudo que diz_ia respeito à 
Casa de Mariano Procópio. Sua preocupação permanente era fazer daquele 
Museu um dos mais. completos e Valiosos de nossos monumentos históricos, 
dotando-o de apreciável acervo de peças antigas e artísticas, introduzind0 
melhoramentos, reformas e edifiCaçõe-s, como o Pavilhão Agassís, 



Agosto de 1980 DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Quinta-feira 14 3651 

Museóloga das mais renomadas, mantinha um grande relacionamento 
com diretores, estudiosos e técnicos em Museus do País, tendo participado de 
muitos congressos brasileiros sobre os mesmos. 

A par sua função de Diretora daquele Museu, tão profícua e brilhante
mente exercida, há que salientar os seus dons artísticos e literários. Po_etisa, 
declamadora das mais brilhantes, escritora, colaborou em vários jornais juiz
foranos como Gazeta COiiférda/, Diário Mercantil e Jornal de Minas._ Na ora
tória também- D• Geralda Armond deixou patente o valor do seu talento, 
com a sua verve, a palavra fácil e belas imagens retóricas que encantava seus 
ouvintes. 

De alma bondosa e gentil, comunicativa, tornou-se símbolo da mulher 
juiz-forana, verdadeira líder das grandes causas de nossa terra, sempre pre
sente nos momentos mais graves de nossa história. 

É, pois, como homem público e como seu amigo particular que lamento 
profundamente a sua morte, tirando de nosso convívio sempre ameno e agra
dável essa figura admirável que foi 0' Geralda Ferreira Armond Marques. 

A cidade e o Estado perdem também uma batalhadora incansável, entu
siasta dos grandes movimentos artísticos ·e cívicos aos quais s~mpre esteve à 
frente a incentivadora maior do Museu Mariano Procópio. 

Estas eram algumas palavras que gostaria de dizer, neste momento de 
luto para Juiz de Fora, para constar nos Anais do Senado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lô o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os menores brasileiros - A realidade de um Brasil-Diminuto. 
O marasmo de uma ordem pré-fixada, monótona, repetida e sem pers

pectivas, que caracterizou uma longa série de anos de história da humanida
de, de súbito, abruptamente mesmo, encontrava o seu extermíniq. 

Uma página nova se abria; um capítulo novo se inaugurava. 
Estupefatos, assisfiràrri os· homens o eclodir pacífico da Revolução In

dustrial. Entusiasmados presenciaram o nascer de outra era. A partir daí, 
mormente em seu início; a multiplicação das unidades fabris, onde quer que o 
fenômeno se tenha verificado, mais e mais requisitou do homem a sua força, 
o seu trabalho. A necessidade, sempre crescente, da partiCipaçãO da raça no 
processo produtivo, aliada à própria imposição do sistema na conquista de 
outros mercados, levou afinal à derrocada do_ preconceito que buscava, sem 
explicações, minimizar o valor da força, também do trabalho das mulheres. 

De sua fragilidade -jamais comprovada - não se haveria inais falar. 
Ao revés disso, invadiram igualmente as fábricas, tiveram o seu direito de 
produzir de igual modo reconhecido. 

Mais nada ainda - requisitado! 
Despreparado o mundo, estonteado pela euforia, largou, atrás de si, um 

rastro que não marcaria pacífico o camiriho a seguir. 
Escreveu-se um mundo de contradições. Os mercados oscilam; as fi

nanças tornam novo incremento- delibitam-se, porérri;·a ec"õnomia delineia
se em fluxos- refluxos se patenteiam; convocam-se trabalhadores- o de
semprego, bate às portas. 

E, como pano de fundo a Família. 
Dentro deste quadro amplo e genérico, nós também viveríaffios--irlOssa 

Revolução IndustriaL Com nuances que nos são próprias~ é verdade; com um 
despreparo gritante - é inesquestionável! 

Os nossos parques "industriais, com exceções que lisonjeiam merecida
mente seus idealizadores, não receberam qualquer p1ãilejamento, ffiesmo que 
de localização, e passaram a formar um anel nas grandes cidades. 

Com eles jã se confuitdem! 
COI1stituírarri~se~- aaemais, no eldorado dos tempos modernos. 
Daí - o êxodo rural. 
As cidades, as capitais sobretudo, simplesmente incharam - são inefi

cientes e inadequados os serviços públicos ofereCidOS; 
Nas fases áureas, vultosos investimentoS foram Canalizados para o setor 

da construção civil, absorvendo grandes contingentes de pessoal. No reverso 
da situação, nos momentos de dificuldad-es, -0-õcio e o desemprego passaram 
a ser a tônica. 

Daí - instituíram-se bolsões de pobreza. 
Com o avanço tecnológico, homens e rnufllereS, substituídos pela máqui

na, enquanto primordialmente a mão-de-obra desqualiflc3-da, lançaram-se na 
luta pela sobrevivência. 

Tolerou-se o subemprego. 
Proliferaram as "Casas de Tolerância" - terminologia adotada para 

mascarar a tristeza da prostituiçilo. 
De tudo isso - a fome e a miséria. 
Atrás de tudo isso - a família, onde está? 

1:: doloroso sabermos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que somos nós to
dos a "geração-testemunha" da escalada de violência que se desenrola no 
mundo. É, todavia, reconfortante termos ciênCia ae que no Brasil, onde o fe
nômeno também se alastra, somos nós que podemos legar aos pósteros uma 
Pátria mais saudável, segura e tranqUila. É, porém, imperioso, sem prote
lações encerrar os estéreiS debates sobre a matéria e atacar as causas que têm 
arrastado parcela de nosso povo à destruição de nossa gente. 

Buscando dar o nosso contributo ao tormentoso assunto, embora reco
nhecendo que alinham os estudiosos uma série de fatores, todos conCorrendo 
para este único e lamentável fim, preocupa-nos aqui encarar a pobreza. E a 
sua projeçào, e os seus reflexos nos menores. 

Ainda que arguam alguns que a violência não mantém relação com a fal
ta de recursos, temos que o fato estatístico primordial está em sua utilização 
como recurso para que obtenham as classes marginalizadas os meios para a 
própria manutenção individual. 

A "família nuclear". assim entendida pais e filhos, desaparece neste ex a
to momento em que o pai apenas se volve para si, por lhe ser absolutamente 
impossível atender aos seus. 

Resulta lógico, portanto, que a primeira violência se situa estritamente 
no âmbito familiar: é a ~~paternidade irresponsável", que vai se desdobrar na 
rejeição dos filhos, por falta de condições de mantê-los e dizermos sem pejo 
- de vê-los_ sofrer as dores da fome, as deficiências físicas e psicológicas da 
subnutrição. 

Nos diversos graus de idade em que esta situação lhes atinge, esses filhos 
vão se incorporando em maltas e maltas de crianças lutando pela sobrevivên
cia, a partir de latas de lixos, de detritos semi-a-podrecidos, enveredando pela 
mendicância... .. 

Ã medida em que as necessidades aumentam, transpostas as etapas do 
furto iamélico, do furto da necessidade vital, transforma-se em meio de vida. 
Para eles, sempre legítimo. Face aos embates visuais com a riqueza, quando 
às suas mãos não chega o pretendido, julga-se no direito de obté-lo à força. 

A violência-é--a verdadeira premissa do silogismo que a vida reservou! 
Cremos ser esta, Senhores, a senda natural da criminalidade como pato

logia social. Por esta crença, por não pretendermos sucumba o Brasil no futu~ 
ro, é que consideramos inadiável seja dada ênfase à problemática do menor 
dentre os programas estabelecidos para a Pátria. 

Sim. As estat(sticas da criminalidade apontam a sua incidência da ordem 
de 80% na faixa etária de menos de vinte e um (21) anos, dentro da qual 
sobreleva marcante incidência dos 18 aos 21 anos. Concentrando-se, para 
baixo, um desenvolvimento característico, podemos identificar pequenos fur
tos atê os 10 anos; daí, aos 13, a çomposição de quadrilhas e, a partir dos 15, 
contando, pelo menos uma morte, com o que, antes mesmo de completar os 
18 anos, já tem o inenor características de formação de marginal perfeito. 

A este_ currículo está submetido uma população de menores em crise ca
rencial de cerca de 30 milhões de crianças, ou seja, quase metade da popu
lação brasileira de zero a dezoito anos. 

É o grande problema social com que nos deparamos. Por ser assim, por 
se situar no campo soda!, o método da causalidade, através do qual a simples 
ocorrência de um fato há de determinar o surgimento de um outro, antes per
feitamente previsto, a ele não _tem aplicação. 

Quiçá por este enquadramento metodológico, sociólogos repudiam a 
identificação do crime e da violência com a pobreza, inclusive a definição das 
favelas e invasões, bairros pobres e mocambos, como áreas necessariamente 
criminogênicas, para ali serem efetivadas medidas repressivas ou contensivas 
às quais acusam de agravamento das tensões e conflitos sociais. 

lnexiste causa/efeito. De identidade é absurdo falar-se: acima das opi
niões, a ciência. 

Insistimos, porém, que, neste partic-ular, há urria relação, um fato deter
minante que pode ensejar tão danosa conseqüência. Para sermos incisivos. 
diríamos, sem receios, que, se a violência é fenômeno inerente ao crime, na 
parte que nos preocupa no momento, ela é imanente do mesmo. 

Para superar a conseqüência, nãO se pode perpetuar o que lh~ determina. 
Sob o dúplice aspecto, da repressão e da prevenção, a matéria há de ser trata
da e cuidada. E na amplitude que ela própria encerra. 

Por formação, não aceitamos as formas repressivas como capazes de so
lucionar problema algum. Aliás. não é hoje que o mundo já e:-. tendeu que a 
toda uçào corresponde uma reaçào igual e contrária ... 

Não obstante. a gravidade da situação é tamanha que se objetiva 
solucionCt-la ou atenuá-la a r .. :urto prazo. Diante disso, e para isto, impossível 
dispensar. nesta fase. um certo grau de atividade repressiva. 

Mais ainda, u impunidade tem alto índice contaminativo social. 
É de ~e reconht.'~er nt.'ste sentido os grandes esforços e o consciente empe

nho que ~1s autoridades. de todas as esferas, estão desenvolvendo no reapare-
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Ihamento das organizações policiais - quer material, quer pessoal. De todos 
os estados se tem notícia a reestruturação do mecanismo policial, com a ênfa
se de levar à rua um eficiente policiamento ostensivo, capaz de, garantindo a 
punibilidade dos infratores, desestimular o crime. dentre o qual se situa avio
lência pura e simplesmente exercida como tal. A violênciajfim, diríamos. 

Louvável o esforço despendido. Nele, porém, não se esgota o drama que 
sofre todo o brasileiro pela falta de segurança individual. 

A vioiênciajmeio é que está carecendo de maiores atenções, ~ela que es· 
tá a exigir medidas preventivas, as únicas que asseguram o futuro que deseja
mos para o Brasil. 

O relatório de um grupo de cientistas sociais. entregue ao Ministro da 
Justiça, e elaborado por incumbência do saudoso e inesquecível Ministro Pe
trônio Portella, adverte que o ••combate ao crime é inseparâvel do fortaleci
mento da sociedade civil". Entendemos, no plano global, a valorização hu
mana; no plano específico, a concretização da comunidade .• dentro da qual a 
objetivação do grupo vicinal, onde se formam, precipuamente, as mentalida~ 
des negativas ou positivas, de valoração da conduta individual. 

Registre~se pon:>portuno, que esta é a diretriz que se observa nas áreas 
assistenciais governamentais, inclusive os seus organismos educacionais, cuja 
política bãsica, dirigindo-se à conscientização da comunidade, tem como ob
Jetivo a promoção do indivíduo naquele C<?nte_xto, otjentând<?~o para a utili~ 
zação dos equipamentos de serviços que eSfião à sua disposição~ em especial 
promovendo cada indivíduo como finalidade de ação, sendo a assistência pes~ 
soai, familiar ou grupal, um mero meio para atingir aquele fim. 

~ um outro passo, seguro e firme, que se dá. 
Olhemos, porém, para a família brasileira; fitemos o menor, a,base da fu. 

tura sociedade. Desenvolvamos, de logo, ou mais e mais. o sábio ensinamento 
de Li Yutang~ .. não dê peixes ao ribeirinho, mas um caniço e ensine-o a pes~ 
car". _ 

Sr. Presidente, estudar o menor e sua problemática pressupõe dissecar a 
disciplina jurídica que lhe foi destinada. . . _ 

A muitos surpreendeu a declaração do Ministro da Justiça, no início de 
fevereiro do corrente ano_, calcada por certo na grave conjuntura que atraves
samos e, aqui, linhas atrás, já configurada, segUndo a qual. o Código de Me
nores, aprovado por este Senado em outubro de 1979, necessitava de atuali
zação. 

Realmente, Srs. Senadores, quem quer que queira analisá-lo de maneira 
criteriosa há de concluir que razão assiste ao Ministro Abi-Ackel. 

De plano, as disposições do Código refletem muito mais Úma consoli
dação das variadas leis que se acresceram às disposições da inovadora e admi
rável obra do Juiz José Cândido de Albuquerque Mello Matos, consubstan
ciadas no primeiro Código de Menores do Brasil, aprovado pelo Decreto 
n• 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. 

Sucede, todavia, que as leis acrescidas àquele diploma, de regra resulta
ram sistemas mais punitivas e repressivas para o menor, em posição diame
tralmente oposta ao entendimento de que o menor para adulto se tornar re
quer maior assistência e mais educação. 

Não nos podemos iludir! 
O Código vai pouco além de uma codifica~ão de caráter eminentemente 

repressivo e do controle do menor e daqueles que com_ eles lidam, bem como 
dos institutos jurídicos e fáti:cos qu-ê o-s- efiVõlvem. 

Não bastasse tamanha discrepância ante uma realidade, não define. nem 
preconiza, como ponto capital da assistência, proteção e vigilância do menor, 
a sua ação educativa e promocialista, quando caído em privação de condições 
de subsistência, saúde e instrução, vítima de maus tratos, em· perigo moral. 
sem representação legal, em desvio de conduta e em infraçào penal. 

Limita-se, na espécie, em seu art. 49, inciso I, a se referir à uPolítica Na
cional do Bem~Estar do Menor'' - ente este etéreo. imaterial e. podemos 
mesmo dizer, inexistente como um todo. 

Não nos assola dúvida ao afirmar que esta é também uma grave falha do 
·Código que visa- conforme se expressa seu art. 19- a dispor sobre a assis

tência, proteção e vigilância a menores, muito embora seu art. 59 enfatize que 
a uproteção aos interesses do menor sobrelevará qualquer outro bem ou inte
resse juridicamente tutelado". Vale dizer- qile os sobrepõe a qualquer insti-

' tuto legal brasileiro. 
Por outro lado, vem realizar o ideal amorfo do Código de Mello Matos, 

pqndo em destaque a ação técnica no trato legal do menor, complementando 
tão abrangente disciplina, com a textual disposição do art. 89, de que ••a auto
ridade judiciária, além das certidões especiaiS ·previstas nesta lei, através de 
portaria ou provimento, determinará outras de ordem geral, que, ao seu pru
dente arbítiio, se demonstrarem necessárias à assistência, pro_teção e vigilân
cia ao menor. 

Em suma, ao Juiz de Menores uma função legislativa. 

No mesmo sentido de colocar acima de tudo o interesse do menor, confe
re ao detentor da guarda o "direito de opor-se a terceiros, inclusive pais", 
sem, contudo, exonerá-los do dever de sustentar os filhos. 

Aquí, uma Indagação: ser-lhes-â possível? Na raiz, a paternidade irres~ 
ponsãvel; na origem, a falta de condições para o próprio sustento. 

Mais ainda, denotando excessiva preocupação, com graves reflexos à 
formação da individualidade, dedica-se o Código a estabelecer restrições à 
participação e assistência de menores em espetáculos de arte cênica. Tudo 
para estabelecer plena vigilânda assecuratória da idoneidade ou perniciosida
de de tais espetáculos, fixando, por isso mesmo, competência fiscalizadora e 
repressiva dos abusos dos órgãos judicantes especiais. 

Sentimos nós que se hã de garantir condições de acesso do .menor aos 
meios artisficos, de modo a incentivar o seu poder criativo e suas vocações; a 
sua culturalização e até a sua profissionalização. 

Cercear o acesso à arte é vedar o acesso à cultura. 
i Dos anormais não cuidou o Código. Lacuna a ser suprida. Pelo Decreto 
. n9 24.559, de 1934, somente poderiam user recebidos em estabelecimentos 
deste gênero". Agora, à LBA compete o trato dos menores excepcionais, por 
força do Decreto n' 88.148, de 8 de fevereiro de 1979, que aprovou os Estatu
tos daquela Instituição. 

Seria isto o bastante? Não guarda a matéria relevância para não ser tra
tada só e só em Estatuto de uma organização? 

Srs. Senadores, exaustivo se tornaria o exame de um Código desta Tribu
na. Quisemos, com os exemplos trazidos. elucidar que enquanto o diploma le
gal em vigor inovou com uma filosofia profundamente protecionista. não es
tabeleceu regras nem disposições que fixassem a ação preventiva da irregali~ 
dade da situação do menor, inferiores. 

Assim o fizemos porque, de acordo com a nossa concepção do problema, 
o essencial no Código de Menores é justamente a fixação desses mecanismos, 
capazes, afinal. de assegurar ao menor. em qúaisquer daqueles segmentos 
econômicos e sociais, educação básica para motivar a mútua e recíproca pro
moção - menor, família. comunidade. 

De acordo com o panorama atuai o Brasil, sustenta o cientista social Pi
nheiro Goidberg que o adolescente brasileiro é desinformado, alienado e soií· 
tário, ou perdido em funçãO de um ensino totalmente deformado. 

Tomando -por verdadeira a afirmação, três aspectos distintos. mas que se 
interligam. cremos induzirem a esta deformação. 

Em primeiro lugar. o custeio que se poderia atribuir à má distribuição de 
renda do País. 

Em segundo, há que se mencionar a formação imprópria deferida ao rhe
nor pertencente a subestratos econômicos distintos, que lhes dificulta a pro~ 
moção individual: o jovem, com recursos forma~se para uma profissão que 
dificilmente vai exercer, face ao abismo de uma realidade social e o ensino 
que ele recebe, além da precária absorção de mercado de trabalho. O diplo
ma, no caso e por enquanto, não passa de um mero status - bem oneroso 
para a Nação. O jovem da classe média, sonhador da ascenção, por uma falta 
de preparo cultural, não encontrando emprego. é levado ao desajuste social 
-com reflexos nele, na família e na comunidade. Enfim, o carente, aquele de 
nítida situação irregular do Código atual. é preparado para o semi
an~lfabetismo, o subemprego, as profissões periféricas, incapazes de satisfa
zer a demanda de uma sociedad~ que precisa de trabalhador tecnicamente 
qualificado. . 

Em tempo, um reparo -são eles. os alicerces da ordem desumana com 
que nos deparamos. Os poucos que buscam preservá-la. para preservar os pri
vilégios que detêm. têm de conviver com o semi-analfabetismo, com o subem
prego_ Não querem servir:_ desejam ser servidos. Temem perder um lugar 
alcançado com a miséria alheia. Estas, mais do que aquelas, formam a desh 
graça da Pátria. Eliminemos os fatos determinantes! 

Enfim, em terceiro lugar, a inadequação dos programas para atingir os 
objetivos da demanda do mercado. O ensino não prepara o_ menor para a rea
lidade do mercado de trabalho; não o conscientiza, durante o período didáti
co, da realidade do País, da realidade social, da realidade da comunidade em 
que vive, da realidade de seu grupo vicinai. d3. realidade de sua familia~ da sua 
própria realidade individual. 

O ensino não é adequado à capacidade e vocação do menor. Trata-se-o 
para ser "doutor", de qualquer jeito. . 

No caso do menor carente, em situação irregular, por exemplo, a st
tuação é mais drástica: pela convivência proporcionada, nos programas assis
tendais, com os menores infratores, são formados para a marginalização. 

Tudo decorre da má aplicação de recursos; resulta de inadequado esque
ma de utilização dos poucos meios financeiros destinados aos programas de 
assistência promOcionalista ao menor. 

A densa névoa dá sinais de que se dissipa ... 
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~ necessário impririlir novos rumos e prioridades à aplicação de recur~ 
sos, dos órgãos de assistência aos menores, canalizando-os para uma -~ção de 
base que, através do menor, tem por escopo a promoção do grupo vicinal e da 
comunidade, instruindo~os para os equipamentos comunitários disponíveis 
-os quais são, por seu turno, sistematizados a fim de evitar duplicidade de 
esforço e dispersão dos rec_ursos. 

Ao orientar a ação preventiVa objetivamente para a comunidade. como 
meio de diminuir o fluxo de menores para a marginalização, mantendo-os fi
xados na família, prepara o caminho para que, com outtas medidas, se tenha 
por superado tão angustiante problema. 

Na visualização apenas do menor, Sr. Presidente, estamos com os que 
advogam a atualização do Código a ele destinado. Nele, têm de ser incluídos 
os aspectos educacionais da problemática do menor na realidade do Pafs; tem 
que ser conferida competência ao poder público, através de seus agentes judi
ciais, para fiscalizar a família e responsabilizar os genitores pela sua paterni
dade. 

A conscientização moral e cívica igualmente tem de ser objeto específico 
desta lei. Nunca nos devemos esquecer que o Estado a todos pertence e de to
dos hã de receber a recíproca de civiSmo, participação e urbanidade. 

Permitimo~rios, ademais, avançar. Para retroagir. Ainda por força da 
realidade em que vivemos, a maioridade deve ocorrer aos 18 anos, quando se 
fixaria a plena responsabilidade .criminal, mantendo~se a incapacidade rela ti~ 
va aos 16 anos. · 

Não infringimos, com a idéia, qualquer postulado irreversível ou irreto
cãvel de nossa legislação. Longe disto. O maior de 18 anos é pleno senhor de 
seu trabalh9; o de 14 a 18, tem capacidade limitada somente na quitação res
cisória do contrato de trabalho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tema é vasto, porque vasto ê o proble
ma. Discorremos, até aqui, sobre uma das facetas por ele demonstrado: o me
nor, enquanto menor. Satisfazê-lo, entender sua necessidade e procurar 
atendê--la. é um trabalho que não pode ser negligenciado. 

Porém, não é o único. 
Um Código, um corpo de leis, não tem o condão de resolver questões. 

Não hã organismo de assistência e proriloção, nem hã política que frutifique 
quando não se lançam, uma e outra, para os vários ângulos que constituem 
um único e sério problema, 

Queremos lima família brasileira; uma sólida unidade familiar. Não a 
atingiremos com um Código de Menores, uma FUNABEM. ~o r mais efiçaz 
que seja aquele, por mais racional e atuante que seja esta. 

Cuidemos da família! Não permitamos o furto famélico do menor~ dan
do a seus pais condições de trabalho e uma digna remuneração. A nossa in~ 
dustrializaÇ:ãO pross-egUe -e não podemos prescindir de força produtiva da muw 

lher. Não desprezemos, fpso facto, as crianças. Instituamos creches em benefí~ 
cio da futura força produtiva. 

Quando refluxos nos atingirem estejamos preparados. O seguro
desemprego todo o risco poderá prevenir! 

Lutamos, ardorosamente, pela nossa democracia social. Com ela, os va
lores humanos serão respeitados e dignificados. Reiterando nossas próprias 
palavras, aqui proferidas noutra ocasião, ela representa "um sistema em que 
as oportunidades para todos sejam criadas; as classes mais e mais se agrupem; 
as liberdades essenciais à existência humana titmbém a todos sejam estendi
das e as necessidades, ainda de todos, sejam atendidas". 

Desenvolvamos os nossos campos e levemos aos lares o alimento sadio. 
A todos os lares! Permitamos a plena formação do homem - com um siste~ 
ma educacional que não encerre distinção de classes e tenha na qualidade o 
seu primado. 

Somos, Sr. Presidente, um País gigante. Em extensãO territorial; em po~ 
tencional\dades. Reduzimo-nOs; com o drama dos menores. Deixâ-lo insolúvei 
ê mostrar, no futuro, a face do Brasil diminuto q·ue, por covardia ou negligên
cia, hoje nós mesmos, não soubemos enfrentar. A face, até, que colaboramos 
a formar! 

E se tudo não fiZermos para pôr termo à situação, quando o adulto de 
amanhã cometer a violência, nãda· nos restará senão reconhecer. 

Ele assalta a sociedade que lhe assaltou o direito de viver condignamente! 
Esta, a nossa alerta. 
Esta, a colaboração que oferecemos ao estudo de uma "matéria-destino" 

da nossa Nação. 
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito 

bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão, designando para a extraordinâria, de hoje, as 18:30 hs, 
a seguinte 

ORDEM 00 DIA 

Discussão, em turno únicO, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n• 189, de 1980 (n• 325/80, na origem), de4 de agos
to do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de~ 
liberação do Senado Federal, a escolha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor, 
Ministro de Segunda Classe; da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República Unida da Tanzânia. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DA 112' SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDENCIA DO SR. GABRIEL HERMES 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume-:- José Guiomard- EuniCe Michiles 
-Raimundo Parente- Aloysio Chave.- Gabriel Hermes- Jarbas Passa
rinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney - Al
berto Silva - Bernardino Viana - l:felvfdio Nunes - Almir Pinto - José 
Lins - Agenor Maria - Dinarte Mariz -·cunha Lima -J:Iumberto Luce
na - Aderbal Jurema - Marcos Freire - Nilo Coelho ~João Lúcio -
Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela - Gilvan Rocha- Lourival Baptista -
Passos Pôrto -Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dir
ceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dal!a- Alberto Lavinas- Hugo 
Ramos- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancredo Neves- Fran
co Montoro - Orestes Quércia -José Caixeta- Henrique Santillo- Lá
zaro Barboza - Benedito Canelas - Valdon V arjão - Vicente V uolo -
Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo 
-José Richa- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir 
Vargas - Pedro Simon - TarSo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriell:fermes) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1•-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende d~ sua prévia aquiescência: 

MENSAGÉM N' 19!, DE 1980 
(N• 332/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item UI) da Constituição, tenho a 

honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à Re~ 
pública do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de Gâmbia, nos termos do Decreto n• 56.908, de 
29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Renato Bayma Denis, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasflia, 13 de agosto de 1980. -Joio Figueiredo. 
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INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador Renato Bayrna Denis. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

o· SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa-se à 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 12 de outubro de 
1927. ORDEM DO DIA 

Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, Universidade do Discussão, em turno úniCo, do Parecer da Comissão de Re~ 
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 189, de 1980 (n• 325/80,,na 
origem), de 4 de agosto do corrente ano. _pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Lindolfo Leopoldo Collor, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Unída da Tanzãnia. 

Rio de Janeiro. 
Curso Superior de Guerra, Escola SUperior de Guerra. 
Cônsul de Terceira Classe, 4 de outubro de 1951. 
Segundo-Secretário, m~recimento, 16 de janeiro de 1956. 
Primeira-Secretário, merecimento, 8 de outubro de 1960. 
Conselheiro, título, 19 de outubro de 1%5. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de 

1967. 
A matéria cOnsfahte da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos 

termos da alínea "h" do .art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada 
em sessão secreta. Míni"stro de Pdirieirã. Classe, merecimento, 12 de dezembro de 

1978. 
Diretor da Divisão de Segurança e Informações; 1969. 
México, Terceiro-Secretário, 1954/56. 
São Salvador, Terceiro-Secretário, provisoriamente, 1954/55. 
São Salvador, Encarregado de Negócios, 1954. 
México, Segundo-Secretário; 1956.'' 
Paris, Segundo-Secretário, 1956f60 .. 
Paris, Primeiro-Secretário, 1960. 
Filadélfia, Cônsul, 1962/65. . 
Genebra, Delegação Permanente, Prirneiro-secretãriõ, · 1965. 
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 1965/67. 
Genebra, Delegação Permanente, Ministro-Conselheiro, 

1967/69-
Genebra, Delegação Permanente; Encarregado de Negócios, 

1967;'1968 e 1969. 
Barcelona, Cônsul-Geral, 1969/74. 
São Salvador, Embaixador, 1974/79. 
Dacar, Embaixador, 1979/80. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A üi'lão torna-:~e secretti àl 18 horas e 35 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 43 minutos.) 

O SR. PRF.SIDF.NTF: (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a sessão, _designando para a sessão ordinária de amanhã, a 
seguinte -. · ·· 

ORDEM OÔ DIA 

-1-

VotaçàO·, em-tur'no único-, do Requerimento n9 233, de 1980, do Senador 
Mauro Benevídes., solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
urtigo intitulado ""Nordeste e Unidade Naciçn3l", publicado no jornal Tribu-
na do Ceará. edição de 5 de junho 'de f980. · 

-2-
Confe-i"ência'-de Direito do Mar, México, 1956 (secretário). Votação, em turno único, do Requerimento n9 234, de 1980, do Senador 
IV Reunião do Subcomítê Científico, comitê da ONU sobre o Hugo Ramos, solicitando a transcrição,- nos Anais do Senado Federal, de ar-

Uso Pacífico do Espaço Cósmico, Genebra, 1966 (delegado- tigos publicados no Jornal do Brasil. referentes à vida de Paschoal Carlos 
suplente). ·Magno. 

50! Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 1966 
(conselheiro-técnico). _ 

VII Sessão da Comissão dos TrabalhadOres nas Plantações do 
Conselho de Administração, OIT,-'1966 (delegado). 

VIl Sessão da Comissão do Petróleo, RlT, 1966 (delegado). 
lV Sessã,ó do Subcomitê Ciehiífico, Comitê sobre o_Uso_ Pacífi

co do Espaço Cósmico, 1966 (delegado-suplente). 
IV Sessão do Conselho Administrativod.o PNUD, 1967 (repre

sentante). 
Reunião do Subt:omitê Jurídico, Comitê da ONU sobre o Uso 

Pacífico do Espaço Cósmico, Genebra, 1968 (delegado). 

V Sesftão do Subcomitê Jurídico, Comitê sobre o U_:=;o Pacifico 
do Espaço Cósmico~ 1968 (delegad.o). 

LII Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, 1968 
(membro). 

UI Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 1968 
(delegado governamental). 

XXXII Assembléia-Geral do instituto Internacional do Algo
dão e XXXVII Sessão Plenária do COmitê Consultivo Internacional 
do Algodão, São Salvador, E! Salvador, 1978 (chefe). 

Reunião de Direito ·_p_rivadõ da Aeronáutica, Rio de Janeiro, 
1953 (secretário). 

Reunião da Comissão Técni~ de Planejamenta dos Congres
sos Pan-Amerícanos de Estradas de Rodagem, Rio de Janeiro, !956 
(membro). 

Ofiéial de Gabinete Civil da Presidência, 1961. 
Membro Efetívo da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáuti-

co. 
Ordem do -Rio-B"ranco, Grande Oficial, Bra~jl. 

O Embaixador Renato Bavma Denis se encontra nesta data no exercício 
de suas_ funções de EmbaixadÓr do Brasil junto à República do Senegal. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em de de 1980. 
- Lúcio Pires de Amorim, Chefe, substituto, da Divisão o Pessoal. 

Ã Comissão de Rela(''-)es Exteriotl!s 

-3-

Votação, em turno único, do Reque'rimênto-n9 310, de f980, do Sen;3.dor 
Bernardino Viana, solicitando a retirada em Caráter definitivo, dq Projeto de 
Lei do Senado n9 80, de 1980, de sua autoria, dispondo sobre a concessão de 
visto de permanência ao estrangeiro qUe tenha ingressado no P~íS até o dia 15 
de novembro de 1979, através da suspensão de eficáCia do Decreto-lei n<? 941, 
de 13 de outubro. de 1969. 

--4-

D.iscusSão, em turn9 único, do Projeto de Lei da Câmara· n9 68, de 1978 
(n9 93/75, na Casa de origem), que dispô"e sobre a obrigatOriedade de infor
mação sobre o ,Fundo de Garantia, ~dÔ'TemP:o de Serviço, tendo 

PARECERES, sob n•s ssq e SSJ, de 1980, das Cóm[sséjes: ~· _ _ 
-de Economia. contrário, com voto vel1cid.o, em seParado, do Senador 

Franco Montara: e 
-de Finanças, favorâvel. 

.,.,-5-

Díscussào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 6, de 1980 
(n"' 1.523/79,-Qa Casa: c;le. origem), de iniciativa do SenhOr Presidente da Re
pública·, que dá nova rCdaçi.\0 ao Caput do art. 2<?_da Lei n9 5.86l,_de 12 de de
zembro de 1972. que aUtorizou a constituição da Companhia Imobiliária de 
Brasília - ·TERRACAP. e acreScenta parágrafo, renumerando os demais. 
tendo 

sões: 
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 576 a 578, de 1980, das Comis-

- de (' onstitui~ào e J ~sth;a: 
- [)istrito Federal; e 
- de Finanças. 

-6-

Discussào, em turno ünico,-âo Projeto de J3,.esoluçào n9 25, de 1980 (a
presentado pe[a Comíssão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer n9 266, de 1980), que autoriza a alienação de terras de propriedade da SU-
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FRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus - à Empresa 
Agro pecuária Porto Alegre. S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 267 e 168, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidã.de e juridicidade com 

voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, e, voto vencido dos Se
nadores Franco Montoro e Cunha Lima; e 

- de Agricultura, favorãvel. 
-7-

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalida
de, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câ
mara n9 77, de 1979 (n9 153/75, na Casa de origem), alterando dispositivos da 
Lei n~" 5.890, de 8 dejuiiho de 1973, que modificou a legislação da Previdência 
Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 546 e 547, de 1980, das Comissões: 
-de Legislação Social, solicitando audiência da ComiSsão de Consti

tuição e Justiça; e 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-8-
Discussãá, em- segundo iurno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 

1975, do Senador Heitor Dias, qi.Ie altera a -Lei ril' 5.107, de 13- de setembro de 
1966, que cria O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo 

PARECER, sob n• 411, de 1980, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-9-
Discussão, em primeiro tuinõ~-do Projeto de Lêi do Senado nl' 138, de 

1979, do. Senador Itamar Franco, revogando a Lei n9 6.593, de 21 de no
vembro de 1978, que "autoriza a alienação das ações da Federal de Seguros 
S.A., e dá outra::; providências", tendo 

PARECERES, sob n•s 537 e 538, de 1980, dá Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;. e 
-de Finanças, favorãvel. 

-lO-

Discussão, em primeiro tuino, do Pr0j6fo de Lei do Seliado nO? 203, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao artigo 38 da 
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo 

PARECERES, sob n's 555 a 557, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e jurídicidade, com 

emenda que apresenta de nO? 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favoráveL 

-li-

Discussão, em pritnCii"ó turno, do Projet_o de Lei do senado n9 371, de 
1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio 
incidente nas transmissões financiadas pelO Sisiema ·FinanceirO de Habi: 
tação, tendo 

PARECERES, sob n's 472 e 473, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favor~vel. 

-12-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do PrQjeto de Lei do Se
nado n9 36, de 1980, do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a necessidade 
d': autorização legislativa específica para a criação, aumento ou redução de 
tnbutos, tendo 

PARECER, sob n• 407, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 minutos.) 

ATO N' .l4, DE 1980 
DO PRESIDENTE DÓ SENADO-

O Presidente do Senacf~ Federal, no uSo de suas atribuições, resolve: 

Durante as sessões ext;aordinárias, oi"diilárias Ou especiais, ou mesmo 
d~rante o expediente normal, o Serviço de Segurança, quando assim julgar 
conveniente, poderá solicitar e reter _documento~.d~ identificação de pessoas 
que desejarem ingressar naS galerias ou ouir-aS--dCpendências, bem como, se 
for o caso, adotar outras medidas de segurança. 

Senado Federal, 13 de agosto de 1980 - L~iz Viana Filho, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÀO PARLAMENTAR DE INQUtRITO 

Criada pela Resolução nl' 1, de 1980, destinada a examinar avio~ 
Iência urbana, suas causas e conseqüências. 

6• REUNIÃO, REALIZADA EM. 6 DE MAIO DE 1980 

Às dez horas e vinte minUtos do dia seiS de maio do ano de mil novecen
tos e oitenta, na sara .. Clóvis Bevilãcqua", preseritCs-·âos-SenhOres Senadores 
Orestes Quércía (Presidente), Murílo Badaró (Relator), Aderbal furema, Ber· 
nardino Viana, Lázaro Barboza e Nelson CarneirO, reúne-se a Comissão Par
lamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 I, de 1980, destinada a exa
minar a violência urbãna;-suas causas e cohseqüêriciã.s:~ 

Deixatd de comparecer, por motiVo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, EurfiCC-Michiles e Evelâsio Vieira.-· 

Havendo número regimerifal~ sãO abertos os·traOalhos Pefo senhor Pre
sidente. 

É dispensad~ a leitura da At~ da reunião anteiior, que; logo após, é dada 
como· aprovada. . 

Dandq início aos trabalhos, o Senhor Presidente c;oncede a palavra ao 
Senhor· Ministro de Estado do Trabalho, Doutor M_urilo Macêào, que pro
cede a sua esplanação, abordando vários temas: a violência e o comprometi
mento da qualidade de vida; as causa~ da violência urbana; a dinâmica da 
violência· do Brasil; o qUadro geral do emprego no Brasil e o quadro geral do 
trabalho no BrasiL - _ . . . 

Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores Senadores MunJo 
Badaró, Bernardino Viana, Nelson Carneiro, membros ~a Comis_são e os Se~ 
nhores Senadores Teotónio VHela e Pedro Simon,_ que mesmo não fazendo 
parte -da Comissão, puderam, também, questionar o Senhor Ministro. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente anuncia para a pró
xima quinta-feira, uma reunião com a Doutora Lia Junqueira, Presidente.do 
Movimento em Defesa do Menor em São Paulo e com_o Doutor Jacob Pi~ 
nheiro Goldbérg, Psicólogo, também em São Paulo. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli
zabeth Gil. Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 

da ComissãO e ifá à Publicação, juntamente com o apanhamento taquigrãfico 
da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO. DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE lNQUtkiTO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
01, DE 1980. QUE"CRIA COMISSÃO PARLAMENTAR DE lN· 
QUER!TO PARA OS F!NSQUEESPEC!F!CA", DESTINADA A 
EXAMINAR A VIOLÊNCIA URBANA, SUAS CAUSAS E CON· 
SEQVENCIAS. COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTO· 
R!ZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SE- . 
NA DOR ORESTES QUERCIA. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quêrcia}- Havendo número legal, de
claro aberta a reunião de hoje desta ComisSão Parlamentar de InQuérito, cria
da pela Resolução I j80, destinada a examinar a violência urbana, suas causas 
e conseqüências. 

Sr. MilüstfO "MLirilO MãC~do;- MiiiíStiO -áo".Tfabã.lfio, a·CPríiiSHüi.ídã. 
no Senado Federal para analisar a violência Urbana, suas causas·e conseqUên
cias, jâ teve em suas reuniõeS diversos prop.uil.ciaffientos, inclusive, de dois 
Ministros de Estado colegas de V. Ex•, do Ministro da Justiça, e· do Ministro 
da Previdência ·e Assistênciâ Social. 

Existe um consenso daqüeles que aqui estiveram, no sentido de que uma 
das causas fundamentais, talvez a mais importante -desse problema do recru
descimento da violência nos últimos tempos, é exatarilente o problema social 
da migração interna, do desemprego. E, ev[dentemente, V. Ex• como Minis
tro do Trabalho, que cuida da parte das relações de trabalho; tem condições 
de orie~tar, graças às inforffiãções que poderá dar, os membros desta Comis
são, e o nosso trabalho, no sentido de encaminhar, da melhor maneira possí-
vel, a CoinísSão.Parlamen-tai-de InquêritO do-Seriado.-·· -- -

É com muito prazer que abrimos os nosso trabalhos dando a palavra a 
V Ex• _ 

O SR. MURILO MACEDO- Sr. Presidente desta Comissão Parla· 
rnentar de Inquêrito, Senador Orestes Quércia, Srs. Senadores, Srs. Deputa
dos: 

t, realmente, um prazer muito grande estar aqui nesta Comissão. 
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l. (Violência e comprometimento da qualidade de vida) 
É inegãvel que os problemas da violência têm se agravado multo, nasci~ 

dades brasileiras nos últimos tempos. A população dos grandes centros urba
nos já exibe inúmeras manifestações de inseg~r~n~ e apree~são. Pesq~isas 
recentes sobre o tema indicam que 3 t% dos brastleiros que v1vem no RIO de 
Janeiro se sentem ameaçados na sua segurança pessoal nas ~reas de residência 
e de trabalho. Vários estudos em São Paulo destacam que 25% da população 
consideram a viOlêncii urbana como o problema Social mais agudo do mo
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Pedindo desculpas ao Sr. 
Ministro gostaria de informar aos colegas do Senado que S. Ex• tem um :o~
promisso- às 12JO horas, e solicita que o dispens-emos antes deste borano. 

O SR. MURILO MACBDO - Em certas âreas mais periféricas do 
Rio de Janeiro, a proporção de indivíduos inseguros chega ~ quase 70%. 
Trata-se, portanto, de um sentimento muitO generalizado que va1 se estenden
do por quase todos os grandes centros urbanos e que, na verdade, te~ bastan
te fundamento pois os indicadores da violência - ainda que precáno~ - es
tão a indicar um crescimento preocupante, de 1975 para cã os a tos dehtuosos 
reportados à polícia do Rio de Janeiro passarm de cerca de 30.000 para mais 
de 80.000 por anal Na região metropolitana de São Paulo registraram-se 
340.000 crimes, em 1978, havetldo estimativas--para este ano de 1980 que che
gama 415.000 delitos, incluindo-se aqui homicídios, furtos_, roubos, .uso de 
entorpecentes, estupros e atentados violentos ao pudor. Ass1m, o sentimento 
popufar de insegurança está [onge de ser infundado: ele tem muita base na 
realidade social do momento. 

Mas, os mesmos trabalhos são unânimes em um ponto: a violência não tem 
causa única, os fatores causadores da violência são inúmeros e atuam de 
modo conjugado. Tomados isoladamente1 nenhum deles apresenta relação 
forte e positiva com a violência. Tentados em conjunto, a a:ssodação se revela 
clara, forte e positiva. Assim é que o desemprego, por exemplo, analisado iso~ 
ladamente, apre."enta. uma relação obScura e errática co_m_a violência. Não se 
dispõe de evidências empíricas capazes de apoiar a noção de que o desem~ 
prego em si seja a causa da violência, é verdade, há desempregados que en
tram no mundo do crime, mas há muito mais desempregados que não o fa~ 
zem, e que tentam resolver seus problemas mudando temporariamente de 
profissão, procurando o mercado informal, e encontrando outras formas de 
acomodação no mercado de trabalho. Se alguém perguntar: qual é a probabi
lidade de um indivíduo desempregado, por eXemplo, praticar um homicídio? 
As estatísticas mostram que essa probabilidade é a mesma de um indivíduo 
empregado. 

Outra noção generalizada é a de que o baixo salãrio é causa de violência. 
Aqui, também, inex"istem evidências que apóiem a idéia de que o baixo salário 
leva o trabalhador a cometer crimes. O salário, ou mesmo a renda per capila 
de uma população apresentam uma relação muito ténue com a violência. Ao 
contrário, em comuriidades de trabalhadores pobres, de renda homogenea~ 
mente baixa, há pouca violência. Não há evidências de que o salário, sozinho, 
seja desencadeador de violência, 

Esses são resultados de pesquísas realízadas nas condições mais diversas 
de desenvolvimento económico e social. Eles mostram que nenhuma variável 
em si é suficiente para a explosão da violência, embora muitas delas sejam ne
cessárias e_, quando combinadas, induzem à violência. O paralelo aqui é o 
caso do paciente quejá tinha superado o enfarte quando sobreveio a pneumo .. 
n_ia, doença também superável. Mas~ quando elas se somaram, o paciente não 
resistiu e morreu. Nenhuma das duas foi causa da morte, esta ocorreu pela 
combinação das duas. 

Parece-m~ que o mesmo ocorre com a violência, .e.la, se e"pande quando 
um conjUntO de fatores se instala e predomina em uma sociedade. A leitura 
que fiz de trabalhos especializados, em preparação desta exposição, indíca 
que a violênc[a cresce quando ocorrem as segu-intes variãveís símultaneamen-

Nas definições mâis modernas de qualidade de vida o sentimento de se
gurança ou insegurança ocupa um lugar de destaque ao lado dos indicadores 
mais factuais, como Os desemprego, habitação; educação e saúde. Os traba
lhos que utilizam tais definições procuram estudar o que os moradores da ci
dade sentem a respeito da segurança pessoal na ãrea de sua vizinhança. Pro
curam saber se eles se sentem seguros em caminhar sozinhos no seu quartei
rão, especialmente à noite. Indagam se eles se sentem tranqüilos com o fato 
de seus filhos estudarem em escolas noturnas e chegarem em casa depois das 
22 horas. te: 

Quando a população responde a t3.is questões com apreensão e revela in
segurança, aqueles estudos concluem por um comprometimento da qualidade 
de vida da população examinada. Em outras palavras, segurança é uma di
mensão importante da qualidade de vida urbana no mundo contemporâneo. 

Ao se levar em conta a expansão acelerada da violência urbana no Brasil, 
e o sentímento generalizado de insegurança que vai se espalhando nas popu~ 
lações de nossas cidades, ê forçoso concluir-se por um sério e crescente com~ 
prometimento da qualidade de vida urbana no Brasil. 

Tomando-se a violência como antecedente, verifica·se que ela se torna 
um enorme fardo para a sociedade, e se desdobra em conseqüências inconve. 
nientes para o pleno funcionamento da própria economia. Além das vidas 
que ela colh~ e das propriedades que destrói, a violência intranqiiiliza o ho
mem no seu trabalho, desorganiza socialmente os grupos de vizinhança, dete
ríora as comunidades, desvaloriza os imóveis, demanda mais recursos para a 
sua prevenção e controle, onera os cofres públicos nos setores de Justiça e Se
gurança, enfim, a violência é causa de diversos desarranjos pessoais, sociais e 
econômicos que pesam muito para a sociedade. 

2. As Causas da Violência Urbana 

Mas, é claro, o que nos interessa mais no momento é o entendimento das 
causas da própria violência. 

Os senhores, que vêm acompanhando os trabalhos desta Comissão, já 
devem estar de posse de um diagnóstico amplo a _respeito da etiologia da vio
lência urbana no Brasil que lhes foi fornecido pe1o Ministro Abi-Ackel. Será 
desnecessário repeti-lo aqui, mas o problema é de extrema complexidade, e 
envolve variáveis de natureza biológica, psicológica, social, económica e legal 
que vão muito além do meu ofício. Acredito que a expectativa desta Comis~ 
são em relação ao Ministro do Trabalho é a de saber em que medida os 
problemas da área do Trabalho estariam causando os recentes surtos de vio
lênc-ia nas cidades brasileiras. 

Antes, porém, de apresentar-lhes o quadro gerai da situação do emprego 
no Brasil. permitam-me expôr a concepção que tenho sobre o papel das v~riá
veis sócio-econômicas no desencadeamento de c_omportamentos delituosos, 
de modo que, com base nela, possamos apreciar o que há de verdade e de mis
titkaçào no papel do desemprego e subemprego como fatores de desencadea
mento da violência. 

Os trabalhos especializados sobre críme e violência urbana variarn bas
tante quanto às perspectivas e primazias atribuídas a esta ou aquela variável. 

I) quando a sociedade cresce de modo acelerado; 
2) quando a urbanização e a densidade urbana aumentam rapidamente; 
3) quando são colocados no mesmo cenário, e em contraste intenso, gru

pos com grande dispar-idade social; 
4) quando as necessidades crescem_ 91ais depressa do que os meios, fican

do incertas as normas de conduta na prÓpria- sociedade; 
5} quando o desemprego, subemprego e inflação acentuam as incertezas. 

Repetindo, nenhuma dessas variáveis tomada isolada~ente apresenta 
clara associação com criminalidade e violência. Entretanto, a sociedade que 
apresenta todas elas em conjun!o tem alta probabilidade de ver crescer os 
seus índices de marginalidade, a menos que, de modo rápido e eficiente, a so~ 
ciedade reorganize todo o seu aparelho judicial e de segurança, de modo a ele~ 
var o custo do crime e, assim-, compensar a tendência natural determinada 
por aqueta síndrome de fatores. 

3. A dinâmica da viÔiência do Brasil 

Como opera essa síndrome na indução da violência? Não é muito fácil 
exprimir esse fenômeno. Embora a nossa mente tenha a superior capacidade 
de pensar idéias de maneira quase simultânea e de modo multidimensional, os 
nossos processos de comunicação se fazem passo a passo, isto é, idéia por 
idéia, o que, no caso, é inadequado para se explicar e entender o problema. O 
ideal para o entendimento do fenômeno seria mentalizar o efeito conjunto do 
crescimento acelerado, da intensificação das desigualdades, da aglomeração 
urbuna, da disfuncionalidade de certas normas sociais, da inflação, do desem
prego e do subemprego. A ocorrência <fe tudo isso junto cria condições de in
certezas que para certos grupos sociais passam a ser um convíte aQ crime e à 
violência. A ocorrência dessa síndrome torna o crime mais provável e, na au
sência de controles socials eficientes, ele realmente emerge. O crescimento 
acelerado tende a ser muito desigual: favorece mais uns do que outros. A ur
banizuçào rápida tende a aumentar a densidade nas cidades, deixando as pes
soas com pouco espaço, aglomerada sem condições de subabitaçào. A urba 
nizaçào e o crescimento acelerado, por sua vez, tendem a íntensiticar os con
tn.tstes entre rícos e pobres, entre bem empregados e mal empregados, tudo 
isso acentuado pelos meios de comunicação de massa e pela própria propa
ganda, que elevam cada vez mais as expectativas materiais e sociais. Nessas 
r.:ondições é normal esperar-se que as necessidades passem a crescer muito 
mais rapidamente do que as instituições e os meios para atendê-las, gerando 
dúvidas e incertezas a respeito do princípio de justiça e da validade das no r~ 
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mas sociais. É o estado de anomia que atinge muitOs grupos sociais e que, de
vido a isso. já itàó sabem b"em como orientá r o seu ·comportamento e como 
conviver com tantos contrastes e tantas limitações. Se a esse quadro somarRse 
uma situação de inflação e dificuldades de emprego, a tendência para os des
vios de comportamento se amplia ainda mais. Sob tais condições o crime e a 
violência ganham proeminênCia: Nenhum dos fatores 1 isoladamente, pode ex R 
plicar a expansão da violência. Todos eles juntos explicam, e explicam muito 
bem. 

Essa é a experiência histórica que cnrOSSõ-raís vem vivendo nas últimas 
décadas. O Brasil se transformou profundamente de 40 anos pra câ. Saímos 
de uma economia quase inteiramente agrícola para uma nação industrializaR 
da. Saímos de um mundo homogéneo para outro muito heterogéneo, no que 
tange à distribuição de renda entre regiões e entre pesiió"as. Crescemos depres
sa e ficamos desiguais ainda mais rapidamente. Passamos de uma situação em 
1940, na qual 70% da população estava na zona rural, para Outra em 1980 em 
que quase 70% está nas cidades. O Brasil de hoje ·ç-um país urbano e com cer
tas aglomerações muito preocupantes do ponto de vista social._Nas grandes 
regiões metropolitanaS do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e outras, 
temos hoje em dia a mais variada mistura de culturas, hábitos, origens~ Todos 
com expectativas legítimas mas exacerbadas pelo contraste e pelos meios de 
comunicação que vão muito além do -permitido pela economia, e pelo estilo 
de desenvolvimento até aqui praticado. É aí que se processam as comprações 
entre grupos e que se formam as frustrações individuais. Para o homem urbaR 
no, de um modo geral, e para o migrante, em particular, preocupa mais as 
metas a alcançar do que a caminhada percorrida. A mobilidade social por 
eles realizada funciona como um Convite a mais mobilidade, o que gera muita 
dissonância a nível individuaL O nosso homem url;lanq é submetido <! fortes 
pressões. onde as.c;_onquistas são anuladas pelas expectativas, onde os sonhos 
são desmanchados pelas limitações dos meios. 

Pura esses grupos, a inflação, o subemprego e o desemprego funcionam 
corno agravantes meramente adicionais mas que, é verdade, acabam acresR 
centando ao quadro geral mais ingredientes de criminalidade. É importante 
notar, porém, que de um modo geral, o desvio de comportamento não ocorre 
no indivíduo mais imediatamente atingidO pelo desemprego ou pela inflação. 
O mais freqüente é que este se acomoda de uma nova maneira na sociedade, 
pass-ando a deslocar outro indivíduo, que jã estava no subemprego, 
empurrandoRo para o mundo da marginalidade e da violência. TrataRse, porR 
tanto. de um fenômeno reflexo cujo primeiro atingido é um determinado inR 
divíduo, mas o delituoso é outro. 

Em suma, acredito que o modo mais adequado de se analisar a violência 
é e.~e. Essa é a abordagem mult.idimensional, e não a parcial. 

Mas, corno Ministro do Trabalho, não me cabe levar_esta análise às últi
mas conseqüências, mesmo porque não disponho em meu Ministério, dos insR 
trumentos necessários para combater a violência em todas essas frentes. 
Cabe-me, porém, aprescntarRlhcs um quadro geral da situação de emptego no 
Brasil, assim como _as_ medidas que o Ministério do Trabalho, isoladamente e 
em conjunto com os demais Ministérios, vem tomando no sentido de melhoR 
raras condições de vida do trabalhador brasileiro. Este é o propósito das con
siderações que se seguem, mas - repito - não dispomos de teoria nem de 
evidênCias- empírii:âs quejustilíqucm relacionar de modo iso.lado desemprego 
com crime, ou inllação com violência. Os dados aqui apresentados são para 
que os senhores membros desta comissão usem-nos em combinação Com as 
outras variáveis que,_ acredito, já foram devidamente examinadas, e daí tirem 
suas conclusões sobre as causas de nossa_ violência urbana e pfoponham ao 
Congr~sso Nacionúl as medidas preventivas· e corretivas que lhes pareçam 
mais adequadas, 

4. O Quadro Gt'ral dn Emprego no Brasil 

Qual tem sido o comportamento da relação população/emprego no pasR 
sado recente? A nossa população tem sido atingida por um crescimento bas
tante rápido: nos ú]t_ímos 40 anos, ela praticamente triplicou. E ramos cerca 
de 41 milhões. em 19..f.O, e hoje nos aproximamos dos 120 milhões. Durante 
quase todo aquele período. nossa população cresceu a ta~as superiores a 3% 
ao ano, o que nos coloca dentro do grupo de nações de crescimento demoR 
gráfico acelerado. 

Um crescimento desta ordem constitui -uma forte pressão por emprego. 
Em termos práticos, triplicar a população significã triplicar a demanda por 
empregos. Se, cm 1940, precisúvamos de cerca de IS milhões de empregos 
para acomodar a porulaçào economicamente ativa, hoje precisamos de 45 
milhões Ue empregos. 

Mas, a pressão por- emprego no Brasil é agravada por inúmeros fatores. 
Em primeiro lugar, destacaRse o fato de que o brasileiro entra no mercado de 
trabalho muito precocemente, como conseqüência da impotência da família e 

da escola para manter a criança nos bancos escolares até completar a sua esR 
colarização. Embora a situação tenha melhorado nos últimos 10 anos, cerca 
de 70% dos chefes de família de hoje começaram a trabalhar com 14 anos de 
idade ou menos. O Brasil precisaria criar muito menos empregos anualmente 
se uns 2 milhões de crianças em idade escolar permanecessem na escola por, 
pelo menos, 4 ou 5 anos a mais do que o fazem. 

Em segundo lugar, destacaRse que a pressão por empregos urbanos vem 
aumentando intensamente nas últimas décadas: em 1940, apenas 30% da poR 
pulação estavam a pressionar por trabalho em nossas cidades; hoje, são quase 
70% os brasileiros que vivem em nossas cidades e ali buscam trabalho. Isto reR 
sulta do futo de que a ropu\ação economicamente ativa (lO anos e mais) que 
se localiza nas zonas urbanas, vem crescendo a taxas de mais de 5% ao ano, 
enquanto a rural não ultrapassa a 1%, tudo isso decorrente dos fortes nuxos 
migratórios. O revigoramento e a modernização da nossa agricultura e 
agroindústria poderá coiltdbuir mültó para a expansão do emprego no setor 
primário, assim Como no Selor de comércio e serviços ligados àquelas atividaR 
des e, conseqüentemente, atenuar os fluxos migratórios para os centros urbaR 
nos já demasiadamente congestionados. A população poderá até sair da zona 
rural mas. com o revigoramento daquelas atívi~ades, ela tenderá a se localiR 
zar adequadamente em núcleos urbanos próximos da prâtica agrícola e 
agro industrial. 

Em terceiro lugar, devemos destacar que o crescimento da população 
tem apresentado uma grande heterogeneidade no que tange a sua composição 
regional. As Regiões Norte, Nordeste e parte do Sudeste (Minas Gerais e 
Espirita Santo) apresentaram tuxas de crescimento anual abaixo da média na R 
cional (3%) no período 1950/1970. O restante dó Sudeste (Rio de Janeiro e 
São ~auJo), o Sul e, particularmente, o Centro~Oeste apresentaram taxas bem 
superiores à média. Esse rearranjo, obviamente, reflete em cheio os saldos dos 
movimentos migratórios e, em meno-r escala, as diferenças de crescimento ve
getativo nas diversas regi_ões. Mas alguém pode argumentar que as pessoas 
migram para onde já há emprego e_, portanto, não haveria muita razão para 
nos preocuparmos com esses movimentos de população. Ainda que se -dê um 
grande crédito à teoria que vê a migração como mecanismo regulador das dis
paridades do mercado de trabalho, ainda assim, não podemos esquecer que 
os fatores. de atração c repulsão de populações extravasam as forças de merR 
cado: o clima, a infm-estrutura educacional, as facilidades hospitalares, as 
oportunidudes previdenciárias, a localização da parentela, e vários outros faR 
tores sociais~ induzem os movimentos populacionais, e produzem pressões dtR 
ferenciadas por emprego. Em outros termos, a seqUência não é tão simples 
como a de primeiro· ·emprego, depois migração. Na realidade, migração, sub
emprego~ e desemprego. coexistem em várias regiões do nosso País, e de· 
mandam uma concepçUo muis abrangente para o seu entendimento. Se, de 
um lado. seria absurdo prctenderRse estUncar por completo, ou inverter os fiuR 
xos migratórios da zona rural pura a urbana. não menos absurdo seria deixar 
tais movimentos populacionais a merCê das disparidades regionais ora exisR 
tentes. Precisamos promover o desenvolvimento em toda_s as regiões do Pais, 
aproveitando a sua vocação de recursos naturais, as suas vantagens compara
tivas. atuais e potendJis, a sua localização em termos de merc<-!-do e, ãcima de 
tudo. as necessidades búskas da população em termos de saúde. educação, 
previdência. etc. Assim ftlzendo, estaremos· atacando a causa q~ migração e 
não as suas conseqüências. Aí sim. teremos um fluxo migratório que funcioR 
naró. como pleno regulador das disparidades do mercado de trabalho. 

Finalmente, cabe mencionar a clássica reacomodaçào da população econoR 
micamcnte ati v a nos diversos selares ctã · ecorlomia-: O que se 
destaca no Brasil, como em vários outros países de desenvolvimento mais tarR 
dio. é a acelerada passagem de grandes contingentes de trabalhadores do seR 
to r primário diretamente para o terciádo (comércio e serviços), quando a teoR 
ri<~ clássica nos ensina que o desenvolvimento ocorre com uma passagem se
qücnciada da màóRdcRobra das atividades agricolas para as industriais e, em 
seguida, para as de comércio e serviços. No Brasil isso não vem ocorrendo. 
Colocado de outra maneira, a expansão do-emprego industrial tem sido relaR 
tivamente modesta quando çomparada com a do comércio e serviços, espe
dalmente os serviços de baixa qualifiCi.lção~ o que Contribui muito para gerar 
um quadro crônico de subt!'mpn:g.o urbano. Essa transferência di reta da força 
de trabalho agrícola para os setorcs de comércio e serviços co:-~stitui um dos 
ternas mais polémicos entre os estudiosos da dinâmica dos mer:ldos de tra~ 
balho. O l'atll de não termos seguido o padrão clássico perturba muitos espeR 
ciulistas. Alguma coisa e:-.taria errada. Segundo eles isso seria um indicador de 
alguma patologb da nossa economia. Eu me atrevo a discordar dessa opíR 
niào. Acredito simplesmente que o Brasil vive um momento histórico diferen
te daquele experimentado pelas sOciedades que se desenvolveram há 80 ou 
100 anos. A rápida terciarizaçào do nosso mercado de trabalho reflete que a 
nossa sociedade vem sendo conduzida por trajet_órias diferentes, e não neces-
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sariamente doentias. Não podemos nos esquecer que nossa industrialização precariedade de suas condições de trabalho, não há dúvida que a mulher'bra
foí acelerada a partir de 1950, quando o mundo dispunha de tecnologias bem sileira está a merecer uma atenção especial. Aqui, também, o problema é 
diferentes daquelas do período da Revolução Industrial Inglesa ou mesmo da complexo, precisamos encontrar uma solução para a mulher que não gere de
posterior industrialização norte-americana. Com aquelas tecnologias veio, sequilíbrios profundos para o homem. Temos de equacionar os dois prob~ 
também, todo um estilo de industrialização que se caracterizou pela geração mas simultaneamente e, evidentemente, nos ajustamos às novas concepções 
de muitos empregos indiretos no setor de serviços, Sem se falar, é claro, no di- do papel do homem e da mulher na sociedade moderna. 
namismo que imprimiu ao setor comercial. A isso tudo somaram-se a forte A situação do menor no mercado de trabalho brasileiro -já analisada 
pressão por uma infra-estrutura urbana, por transporte, habitação, educação, aqui pelo Ministro Jair Soares-....:... é igualmente preocupante. Jâ fiz referência 
saúde e administração pública, que terminou gerando a enorme expansão do a isso quando comentei a precocidade da entrada no mercado de trabalho da 
setor terciário. Trata~se de um padrão de desenvolvime:nto diferente do clássi~ maior parte dos br~sileif_9~ Em9ora ~teja caindo a participação r~lativa ~
co, mas não necessariamente patológico. Se somarmos tudo isso verificare- menores Ila PEA ocupada. pefdura ainda um núffiú'õ'excessivamenle-grande 
mos que, no conjunto, os setores secundário moderno e o t~rciário responde- ·de crianças participando do mercado de trª'balho, quando, na realidade, de-. 
ram de modo muito positivo às necessidades de emprego. Mesmo quando se veriam estar na escola: cerca de 20% das crianças brasileiras (de 10 a 14 anos) 
leva em conta a acelerada terciarização e, especialmente, a geração exagerada trabalham <itivamente com pesadas responsabilidades perante suas famflias: a 
de empregos urbanos de baixa qualificação, ainda assim a sociedade brasilei- maioria, novamente, trabalh~ sem cOntratos ou carteira profissional, ganha 
ra tem proporcionado muita mobilidade social para os migrantes originários muito menos do que o salário mínimo, e interrompe precocemente a sua esca
da zona rural, e de uma condição de trabalho ainda mais precâria do que a larização. Mas, é claro, o menor simplesmente reflete os problemas do maior, 
que encontram nos grandes centros urbanos. Em suma, a tendência geral dos sendo certo que pouco se pode fazer em seu favor que não inclua melhores 
últimos 40 anos tem sido a de se acomodar o crescimento da população com a condições de emprego e salãrio dos adultos, homens e mulheres. 
geração de empregos nos setores terciário e secundário, embora reconheça- E â 'd · 1 d t • d · 1 ~ B 'I d h · Hâ · 
mos tudo te ha Sl'do 'e!' to a n' e·s b · 'er·10· ·res-aos 1·deal·s e aos dese·iados m r PI as pmce a as, es e e o qua ro socta o rast e OJe. mm-
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co, de modo que fica dtfícrl compreender o presente, Ignorando o passado. da realidade conc~:età, formam um cOnjunto de forças a pi-essionar não só 

S. O Quadro Geral do Trabalho no Brasil para mais enipregos mas, principalmente, por melhores empregos. E só deve
mos esperar que iais sentimentos de insatisfaÇão venham a ser cada vez mais 
verbalizados nas reiviridiCações, atitudes -e comportamento dos nossos traba
ihadores. E, enquanto não são atendidos, é inquestionável que tais frus· 
trações se misturem com os demais fatores criminogênícos e acabem induzin· 

Mas, qual é o quadro geral do trabalho no Brasil de hoje? Para o Brasil 
como um todo, a taxa de crescimento anual da população na dêcada de 
1960jl970 foi de 2,8%. Hã fortesindícios de que a taxa de fecundidade tenha 
se reduzido violentamente a partir de 1970. Tal fato, evidentemente, virá a 
afetar a taxa de crescimento demográfico de modo mais drástico somente nas 
próximas décadas. Usando-se uma taxa de crescimento populacional de 2,7% 
-que deve ser a taxa mais realista para este final de década e inicio da próxi
ma - estima-se que a sociedade brasileira demandará anualmente cerca de 
1,3 milhão de novos empregos nos próximos cinco anos. Mas essa ê a de
manda provocada simplesmente Pela pressão demográfica. Devo alertar que 
ela é apenas um componente da necessidade de novos empregos. Além dela, 
tem especial destaque a diminuição das taxas atuais de desemprego, subem
prego, de trabalho precário no setor informal e do trabalho sazonal. Para 
atender a tudo isso, a sociedade brasileira precisaria gerar cerca de 1,8 mi
lhão de novos e bons empregos por ano nos próxifnos 5 anos. Acredito que 
essa é ainda urna estimativa bastante conservadora. mesmo levando-se em 
conta o possível declínio das taxas de crescimento populacional a partir deste 
ano. Trata-se de um empreendimento gigantesco e que, evidentemente, exige 
um esfor<;o conjugado de toda a sociedade brasileira. Se nos últimos 40 anos 
"'acomodamos" de forma precãria o emprego à população, daqui para frente 
precisamos criar condições mais sólidas para permitir o emprego e a pro
moção do nosso trabalhador, a fim de tirá-lo do desemprego e do subempre
go. 

Um dos maiores foco; de pressão por emprego, como disse,~ a acelerada 
concentração urbana: como vimos, quase 70% da PEA ali se localiza e, em 
termos absolutos, são quase 30 milhões de pessoas que lutam por não perder 
o emprego que têm, assim como propugnam por melhorias nas condições de 
trabalho. Mas é inadequado analisar-se a situação urbana isoladamente. Os 
segmentos rural e urbano guardam relações estreitas entre si. A indesejâvel 
transferência da pobreza rural para a pobreza urbana depende da geração de 
empregos, e melhoria das condições de trabalho nos dois segmentos. 

OUtra tendência recente, e bastante marcante, diz respeito à crescente 
participação da mulher no mercado de trabalho. Hoje, cerca de 1/4 da popu· 
lação economicamente ativa ocupada é constituída por mulheres, e tudo indi
ca que isso se acentuará ainda mais nas pr6ximaS dêcadas. A alta partici
pação da mulher na força de trabalho é um traço encontrado nas sociedades 
avançadas. Mas, infelizmente, não podemos us~r esse traçg como ig~jcador 
do nosso desenvolvimento: a maioria das mulheres brisileiras ainda trabalha 
no setor informal, sem contratos ou garantias de trabalho. Cerca de 70% ga
nham um salário mínimo ou menos, sendo que 18% não têm nenhum tipo de 
remuneração. Observa-se, portanto, que o trabalho das mulheres é cercado 
de forte subemprego. Dado o volume crescente do contigente feminino, e a 

do à violência nas cidades. · 

De que forma tem o Ministério do Trabalho atuado nesse quadro tão 
complexo? A capacidade de se expandir o emprego, e atender às pressões de
mográficas e sociafs d-epende basicamente do aumento da capacidade produ
tiva global da sociedade brasileira. Esta. por sua vez, depende do volume da 
eficiência e da natureza dos investimentos públicos e privados. Quanto maior 
o volume de investimentos e maior a massa de lucros resultantes, maior serã a 
capacidade de se expandir os empregos e melhorar os salários. Para que pos· 
samos assegurar a incorporaçãO de pelo menos 1 ,3 milhão de brasileiros que 
anualmente aumentam a força de trabalho, estimamos que o Brasil precisa 
crescer o seu produto a uma taxa anual de 6,5% durante os próximos 5 anos. 
Isso obviamente depende de um grande esforço de investimento da nossa 
Nação e de uma inteligente' combinação com as restrições das metas antiinfla
cionârias. __ 

Entretanto, mais importante do que o volume de investimentos é a natu
reza dos investimentos. Cei:tos tipos de investimentos geram mais empregos 
do que outros. A estratégia-mestre da Nação, portanto, é combinar os inves
timentos que atendam às necessidades nacionais com investimentos que ge
rem empregos no mundo rural e no urbano, para homens e para mulheres. 
Esta tem sido a proposta do Ministêrio do Trabalho, e foi isso que nos levou 
a ponderar ao Senhor Presidente da República que o Ministério do Trabalho 
deveria participar milito diretamente das decisões a respeito do volume e da 
natureza dos investimentos nacionais, começando-se tal interação pela parti
cipação no próprio conselho de desenvolvimento econômico. Como os Se
nhores sabem, hoje, o Ministro do Trabalho jâ participa diretamente, com di
reito a voto, do CPE e das decisões que dizem respeito aos estímulos e incen· 
ti vos ao setor privado que visam à inauguração de novas linhas de produção, 
expansão ou retração das atuaís, assim como, é claro, das decisões que dizem 
respeito aos diversos investimentos públicos. 

Os dados indicativos das tendências mais recentes do emprego urbano 
coletados pelo próprio Ministério do Trabalho (indicadores SINE) mostram 
que, no decorrer dos anos de 1978 e 1979, ocorreram alguns fatos preocupan· 
tes: (I) embora a expansão do erÍlprego tenha prosseguido no período, hã in
dicações de que o mercado form(ll (relações de trabalho mediante contrato 
formal CLT ou outra) cresceu menos do que o mercado informai (relações 
n~o~formais que incluem trabalho temporário, trabalho precário, ambulan
tes, pequenos serviços, etc, (2) os dados sugerem que o pfincipal "responsá
vel pelo lento crescimento do mercado formal urbano foi a retração da cons-



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 14 3659 

trução civil verificada no períOdo, e oK pi"Tncipais determinantes da inchação 
do mercado informal foram o comércio e os serviços. Não fora pela queda da 
construção civil (-15% nO formal e -30% no informal) o quadro do emprego 
seria até bem equilibrado, pois o comércio e os sérviÇCls tiveram um cresci
mento que compensou a expansão modesta do setor industrial nos dois mer
cados; (3) a evolução do emprego formal no setor industrial foi muito pre
cária ao longo de todo o período, particularmente, no segundo semestre de 
1979. A olhar para esses dados, o Brasil nécessita de uma reativação dos seto
res da construção civil e da indústria. A coristrüÇão civil é um setor estratégia 
e muito favorável para um atendimento da situação atual, pois seus investi
mentos são de rápida maturação. O Ministério do Trabalho tem levantado es
ses dados e, recentemente, em conjunto com .os Minístérios da Fazenda, do 
Interior e com o BNH, lançou uma programação de construção de habitações 
para trabalhadores sindicalizados, (PROS!NDE) que além de facilitar as ha
bitações, concorrerá para a promoção do emprego urbano de modo quase 
instantâneo. 

Em termos regionaTs, hã algumas preocupações bem específicas: ( l) é 
séria a situação do Rio de Janeiro onde, além de crescer muito pouco. o em
prego formal, no período 1978J79, há indicações de ter caído substancialmen
te o emprego informal; (2} preocupa também a relativa estagnação do empre
go formal e a forte expansão do emprego informal no Distrito Federal, em 
Minas Gerais e Espírito Santo; com ex.ceção das Regiões Norte e Oeste, o em
prego formal cresceu menos do que a PEA urbana nas demais regiões. 

Mas os mercados de trabalho são muito dinâmicos e mudam a cada mo
mento. Jã nos primeíros ineses de 1980, surgiram sinais de recuperação do 
emprego no setor da construção civil, particularmente, no Rio de Janeiro e 
São Paulo. Por outro lado, a implantação dos novos e grandes projetes ener
géticos, especialmente os relativos ao álcool, carvão mineral e carVão vegetal, 
está modificando bastante o panorama do novo interior, onde jã se começa a 
ver uma retomada da demanda de mão-de-obra. A prioridade à agricultura já 
se manifestou igualmente na área de emprego, proporcionando uma nova e 
grande variedade de oportunidades de trabalho, na região Centro-Sul. A ên
fase recente na área de transportes voltados para economizar energia vem 
reativando as indústrias ligadas a trens, locomotivas, ônibus, barcos, sistemas 
de controles, etc. Tudo inidca, portanto, que as estatísticas relativas ao-pri
meiro semestre de 1980, e que virão a público a partir"de agosto, revelarão um 
quadro mais alentador, refletindo o acerto das políticas governamentais que 
priorizam construção civil, agricultura e energia. Elas também têm reflexos 
benéficos na área de emprego e, isso ocorrendo, tais polítkas tenderão a ali
viar as incertezas dos trabalhadores urbanos e rurais. Infelizmente, não se 
pode afirmar que eles reduzirão a criminalidade urbana mas, certamente e de 
modo indireto, contribuirão para tal. 

S. Conclusão 

Srs. Senadores: 
Reputo da mais alta relevância o trabalho que V. Ex•s vêm realizando 

no sentido de esclarecer o Congresso Nacional sobre as razões e as conse
qüências da escalada de violência que vem invadindo nossas cidades. Procurei 
apresentar a V. Ex.~s um panorama geral do emprego no Brasil, destacando 
as suas variações e oscilações regionais, setoriãís e até iridividuais. Esforcei
me por transmitir-lhes a concepção que tenho segundo a qual os problemas 
de emprego sào apenas uma peça no desencadeamento da violência urbana. 

O quadro geral me indica que o Brasil vem atendendo de modo apenas 
razoável às necessidades de emprego da nossa população. Embora o desem
prego aberto seja pouco expressivo em nosso País. E aí eu me baseio em da
dos do PNAD em 1977 e todos os Srs. sabem daquilo que tem sido a deficiên
cia até hoje em termos estatísticos no Brasil, razão pela qual o Ministério do 
Pla~ejao1ento, e-o MinistériO do Trabalho encomendaram uma pesquisa men
sal sobre desemprego no País como um todo_(cerca de 3%), é inegáVel que so
fremos cronicamente da doença do subemprego. Este que era prevalente nas 
zonas rurais, hoje em dia, já se faz presente em grandes segmentos urbanos. O 
Governo brasileiro jâ tem plena consciência deste fato e, para tanto, colocoU 
o emprego como uma de suas prioridades mais altas. O emprego não é apenas 
significativo do ponto de vista econômico. O emprego encerra um fim em si 
mesmo, pois é ele que permite a promoÇão do trabalhador como ser humano. 
O emprego ê, em última análise, o principal mecanismo de valorização do ho
mem. 

O Estado noderno tem pesadas responsabilidades pela manutenção do 
emprego e melhoria das condições de trabalho. E o governo brasileiro vem fa
zendo tudo o que pode para manter e ampliar os níveis atuais de emprego. A 
situação não é fácil especialmente quando a Nação se depara com a dupla ne
cessidade de gerar empregos e combater a inflação. Mas este é o nossÕ desa
fio. E o desafio colocadO diante de todos os brasileiros e, por que não dizer, 

colocado prioritariamente diante dos Senhores Membros desta Casa. Esta Casa 
que há pouco tempo tanto inovou na área da política salarial, me parecere
servada no seu futuro próximo à nobre missão de aprovar inovações na área 
de política de emprego. O Ministério do Trabalho está atento à questão e vem 
se preparando para sugerir ao Congresso Naçional novos rumos para o em
prego de nossa população. O emprego e o salário constituem, sem dúvida, os 
pilares básicos da democracia que todos nós queremos construir. E por aí que 
se harmoniza o capital com o trabalho; é por aí que se constrói a moderna de
mocracia: é por aí que se garante a paz e a tranqUilidade de nossa família. E, 
ein um mUndo tranqüilo e mais homogêneo, as dissenções se resolvem pelo 
entendimento, as diferenças são eliminadas pelo acordo e, nesse mundo mais 
igual e mais humano, havefa, evidentemente, pouco lugar para a violência. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o Relator, Se
nador M uri\o Badaró. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Sr. Ministro: 

Quero felicitá-lo pela excelente exposição, e acredíto que V. Ex' tenha 
sido realista, franco e objetivo no trato de u_m problema que é dramático e 
aflitivo. Em linhas gerais, nós concordamoS có_in o diagnóstico que V. Ex• 
apresente, de que a violência urbana não tenha- apenas uma causa, é um feixe 
de concausas, para ficar dentro da linguagem do Código Penal. E a con
junção de todas essas variáveis, símultaneamente, acaba sendo um fator de 
desencadeamento dos sintomas de violência, que V, Ex• identificou bem, ter
se agravado nas grandes cidades .. Agora, alguns pontos me chamaram a 
atenção em sua exposição, e eu gostaria de merecer de V. Ex.• a gentileza de 
alguns esclarecimentos. 

A violência que é a causa fundamental dessa CPI, não é só a violência da 
agressão pessoal, do delito, do homicídio, do estupió~"dO assalto, ela também 
envolve aspectos gerais da violência, como, por exemplo, a violência institu
cionalizada e que costuma nãO ser objeto da atenção da opinião pública. Por 
exemplo: V. Ex~ disse. com muita ênfase, que o problema do menor trabalha
dor preocupa o seu Ministério. Está aí uma forma de violência institucionali
zada. É o menor de 10 a 14 anos, reduzindo ou interrompendo a sua escolari
zação, trabalhando ativamente ou competindo no mercado de trabalho, na 
mesma situação do adulto, sem contrato, ou seja, participante do chamado 
mercado informal, com salários reduzidos, o que é indubitavelmente uma for
ma de violência institucionalizada. Então, a primeira pergunta que faço a 
V. Ex~ é a seguinte: que tipo de ação o Ministério desenvolve, pelo menos 
para reduzir a nfveis aceitáveis, esse tipo de violência? 

O SR. MURILO MACEDO- Temos, dadas as dificuldades do nosso 
aparelho fiscalizador, um número reduzido de inspetores _com que conta o 
Ministério do Trabalh_o. Reduzindo, primeiro, por um salário que evidente
mente não atrai, e que, longe de atrair, ex. pulsa muitos dos nossos inspetores 
para outras profissões. Somente para conhecimento dessa Comissão, já nos 
entendemos, incfusive, com o DASP no sentido de promover um novo con
curso para preenchimento do nosso quadro que está precârio, como também, 
para o próprio aumento em função das necessidades cada vez maiores. Mas 
enfim, dentro desse quadro de precariedade, dentro desse quadro de escassez, 
nós temos procurado substituir a tradicional fiscalização normal, feita por de
terminados tipos de inspetores especializado!; em certa matéria, por grupos 
volantes que atendam a determinados objetivos, fazendo como que um pro
cesso de varredura. E temos naturalmente com essa fiscalização, em primeiro 
lugar, evitado a chamada multa, a chamada penalidade, ou a penalização, 
procurando fazer com que haja por parte daquele que está transgredindo es
ses postulados, fazer com que ele se sinta responsável e que conserte a si
tuação, evitando a sua repetição. 

Esse mesmo grupo posteriormente volta, e, se aquilo não foi acertado, se 
não foi arranjado, dentro du legislação aplica as multas adequadas. 

Mas é evidente. Sr. Senador, que é este um problema- e eu concordo 
plenamente com V. Ex•- de violência. E_a violén_cia contra o menor, é uma 
violência que não pode ser caracterizada por alguma coisa de material, mas é 
uma violência interior, evidentemente pode provocar dentro desse menor, na 
sua formação, marcas profundas que podem transformar, aí sim, nessa vio
lência mais materializada num futuro onde ele, levando as marcas do seu pas
sado, vai transformar isso, naturalmente, em situações que não serão nada 
abonadoras para a nossa sociedade. 

Recordo-me bem que em uma das nossas inspeções promovidas em um 
Estado nordestino, encontramos um número realmente muito grande de 
adulto~ que nem carteira profissional e nem registro tinham, em determina
das usinas de açúcar do Nordeste. 
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Tivemos também a oportunidade de verificar que naquele trabalho in
formal, em que a família, por tarefa, se encarrega principalmente da colheita 
de cana, todos os membros ativos da família, inclusive aqueles menores, eram 
realmente alocados para o trabalho, e aí é que eu digo que-as raízes econômi
cas são profundas. 

O nobre Senador hâ de concluir que hâ, erD função de um processo eco
nômico difícil, em determinadas regiões, pura e simplesmente o proibir,. se 
nós não temos condições de amparar. 

Mas temos procurado acima de tudO", melhorando as conidções econô
micas, fazer ao lado disso um trabalho de inspeção, um trabalho mais profun
do de catequese. 

O SR. RELATOR (Murilo Badar6)- Sr. Ministro, a opinião pública 
tem normalmente a sua atenção convocada para esse fenômeno da insegu
rança urbana que, de certa forma, acaba por se constituir na maneira visível 
da violência. E esse é um c~so típico- V. Ex• concorda- de que essa apro
priação indevida do trabalho do menor é uma forma de violência institucio
nalizada e, por isso mésmo, talvez atê mais grave do que a outra. 

Pergunto: o Ministério estâ convencido de que esse tipo de presença do 
menor no mercado informal, e, por via de conseqUência, os próprios estímu
los ao crescimento desse mercado informal, que deve ter uma matriz, que é a 
própria empresa, o Ministério identifica nisso uma causa de necessidade que 
têm as empresas de melhorarem, por exemplo, a sua si~uação econômico
financeira? Ou é apenas um sintoma que escapa ao controle dos mecanismos 
convencionais do Governo ou das próprias empresas, ou o objetivo é real
mente pagar por um trabalho de adulto o salârio do menor? 

O SR. MURILO MACEDO - V. Ex• sabe que o que fazemos 
hoje é não discriminar eni. termos de pagamento. O que me parece muito mais 
Importante, Sr. Senador, é que possamos continuar, naquilo que diz respeito 
ao Ministério do Trabalho, numa função à qual nós temos dado o melhor de 
nossa atenção. ~uma preparação de mão-de-obra desse menor, uma prepa
ração adequada que significa não só a preparação, como a melhoria do seu 
nível intelectual. 

Os trabalhos realizados por órgãos subordinados ao Ministério do Tra
balho- SENA!, SENA C e outros órgãos diretamente ligados, como o PIPI
MOR- têm se voltado com uma intensidade muito grande para esse proble
ma. Isso porque, ao mesmo tempo em que resolvemos o problema do menor, 
dando-lhe nessa oportunidade, uma melhoria das suas condições intelectuais, 
nós o, estamos preparando para o dia de amanhã, de forma que ele possa se 
tornar realmente útil às empresas, fazendo com que então estas empresas se
jam mais rentáveis. 

Por outro lado, no Ministêrio do Trabalho temos nos dedicado muito a 
uma atuação que, de uma certa forma, significa uma melhoria nas condições 
de trabalho ilessas regiões mais pobres. Numa hora em que emprego é difícil, 
conforme procurei demonstrar aqui em minha palestra, imaginamos que 
teríamos que dar a uma determinada atividade, cujo retorno é mais râpido, 
uma atenção toda especial- refiro-me ao artesanato. Nunca, na história des
te País, o Ministério do Trabalho deu atenção tão grande ao artesanato, 
como temos dado atualmente. Recentemente tivemos, inclusive, as nossac. 
verbas aumentadas para atender especificamente ao artesanato. No Estado dl 
Minas Gerais, qUe. é o seu e o meu Estado~ tenho·um exemplo frisante no V ale 
do Jequitinhonha que, como todos sabem, é um bolsão de pobreza em Minas 
Gerais, é um milhão de habitantes com um per capita de 114 dólares. A 
atuação do Ministério do Trabalho com o artesanatO na cidade de Diamanti
na, que é praticamente a capital do Vale do Jequitinhonha, já está proporcio
nando a pelo menos 5 mil famflias, a possibilidade evidente de um trabalho 
mais dignificante. 

Por que eu digo isso"? Tem alguma coisa com o menor, porque a maioria 
do artesanato ê um trabalho que pressupõe a ausência de horârios rígidos e, 
na maioria das vezes, o aprimoramento das qualidades potenciais do indiví
duo. Então, mesmo nessas famílias onde hã necessidade que todos, de uma 
certa forma, possam contribuir para a elevação daquilo que é o índice de vida 
delas, o menor trabalhando estaria sendo muito menos prejudicado do que 
em outras atividades. Ele estaria em casa, evidentemente dentro de uma con
textura familiar. onde a educação se faz presente. E é evidente que se nós pu
dermos- e é o que temos procurado fazer com o Ministério da Educação
conjugar esse trabalho com a Educação, fazendo com que ele possa transfor
mar o artesanato quase que como um lazer, ou como uma lição de educação 
familiar, mas tendo, ao mesmo tempo, oportunidade de freqUentar a escola, 
nós estaremos evidentemente minimizando o problema do menor. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - Outra forma de violência- e 
essa incide diretamente sobre o problema da migração na zona rural para a 

zona urbana, que não é também uni fator exclusivo do aumento da violência,
- é o problema do baixo salârio. 

Verifico, pela infOrmação que V. Ex• deu anteriormente, que o seu Mi
nistério não teni condições de efetivament:e fiscalizar o pagamento de salário 
adequado, pelo menos do salário mínimo, nas regiões rurais do País. 

É a pergunta que faço a V. Ex• 

O SR. MURILO MACEDO- Sr. Senador, nós temos, nesse período de 
I ano e poucos meses de Ministério, dado mais cartas sindicais para os sindi
catos rurais e empregados do que em qualquer outra época, porque, chega
mos à conclusão de que uma forma de fazer com que a dificuldade de fiscali
zação seja corrigida, é -de fazer com que a organização do empregado possa, 
de uma certa forma, colaborar com os propósitos do Ministério. 

A sua pergunta vem muito a propósito- de um problema que eu tenho 
sido ordinariamente perguntado, porque ela tem um contingente econômico 
muito importante. Fora as aberrações e as distorções naturais daquele que ex
plora, daquele que pratica mesmo no seu primitivismo o chamado capitalis
mo selvagem, é evidente que temos que encontrar uma solução razoável de 
equilíbrio dentre a possibilidade de capital e de trabalho, entre encontrar-se a 
possibilidade de pagamento razoãvel, e a possibilidade desse pagamento ra
zoável. 

Tenho sido permanentemente indagado se devemos transformar o sa
lário mínimo numa importância muito maior do que aquela que ultimamente 
temos feito. E ordinariamente tenho respondidO que aquilo que é mais agra
dável, que aquilo que é mais fácil, evidentemente, é conceder. Mas, as nossas 
preocupações estão, evidentemente, voltadas para o lado econômico. Se se fi
zesse, como muita gente hoje pretende, um salário mínimo de 12 mil cruzeiros 
para o N ardeste, estaríamos caminhando para uma situação em que se todas 
as empresas pagassem, uma grande parte delas estaria, naturalmente, em 
função das possibilidades econômicas, levadas, inevitavelmente, ao fracasso 
econômico-financeiro. E estas empresas poderiam, evidentemente, tentar 
burlar a lei, aí então deixando de registrar, e pagar muito menos do que se 
paga hoje naquele que é o salário mínimo estipulado. 

Então, eu responderia a V. Ex• dizendo que, primeiro, procuramos fazer 
com que haja uma organização mais racional do trabalhador rural. E com a 
precariedade das nossas inspeções, temos procurado dar criatividade a essas 
inspeções, e estamos, como salientei na resposta passada, com um pedido, jâ 
encaminhado, de aumento deste quadro de inspetores do Ministério do Tra
balho. 

O SR. MURILO BADARÕ ~Queria abordar com V. Ex• o problema 
da desconcentração espacial da economia brasileira, com a necessidade de re
duzir as grandes concentrações industriais, e no quadrilâtero Brasília-São 
Paulo-Belo Horizonte-Rio, onde cerca de 63% do produto bruto brasileiro é 
ali gerado. Por outro lado, já são suficientes as provas de que a implantação 
de determinadas indústrias em centros densamente povoados, geram uma de
manda de serviços complementares que acabam transformando o investimen
to, ou a alocação de recursos para esses empreendimentos, em um fator nega
tivo do ponto de vista global da economia brasileira. V. Ex• falou na partici
pação do seu Ministério com vistas à orientação dos investimentos, não só em 
função da geração do emprego como, imagino também, com vistas ao proble
ma da desconcentração espacial da economia brasileira. 

Pergunto: o Ministério, tem atuado neste sentido, ou seja, orientando in
vestimentos, ou estimulando a necessidade de que outros pólos industriais se
jam criados no espaço geográfico do País, tudo com objetivo de dar maior 
equilíbrio à economia do Brasil, e reduzindo-lhe por isso _mesmo, a vulnerabi
lidade? 

O SR. MURILO MACEDO- Permita-me V. Ex• dizer que, realmente, 
esse é dos temas mais palpitantes, e que a mim, pessoalmente, diz muito de 
perto pOr ter passado uma parte substancial de minha vida num dos lugares 
onde a concentração industrial é a maior. Desde os meus tempos de Secre
tário da Fazenda do Estado de São Paulo, que a minha atenção era voltada 
Para a Resolucão n9 14, da desconcentração industrial promovida pelo Con
selho de Desenvolvimento Industrial. 

Acho, mesmo, que uma parte muito grande do problema da violência 
que estamos abordando aqui, evidentemente, se deva a esta concentração ex
cessiva, porque,- quando eu falava na falta de homogeneidade, e acima de 
tudo na heterogeneidade;, chegamos à conclusão que a desparidade entre de
terminados centros industriais, a concentração acentuada industrial em deter
minadas regiões, provocam heterogeneidade. E isto sem falar, nobre Senador, 
no efeito de demonstração provocado por essa mesma sociedade industrial. 
Hoje, acho que mais do que ontem, esse efeito de demonstração na sociedade 
brasileira, esse problema da sociedade de consumo atual, é efeito de demons-
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tração em função de sociedades mais avançadas, de sociedade de consumo 
evidentemente com um per capita muito mais elevado que o nosso. Hoje, esta
mos mais do que ontem, tendo esse efeito de demonstração de determinadas 
concentrações industriais para otitras zonas. O que, evidentemente, aflora 
dentro dessa heterogeneidade: primeiro, um acentuado sentido de migração; 
segundo, quando essa migração não faz uma exacerbação evidente daquilo 
que são sonhos e desejos que a comunicação, hoje tão fâcil e tão farta, vai tra
zer para estas populações tão diferenciadas. A posição do Ministério do Tra
balho tem sido, neste sentido, muito mais opinatrv·a e assessora do que execu
tiva. A execução estâ ligada predominantemente ao Ministério da Indústria e 
do Comércio, e ao Ministédo do Planejamento. Mas, posso assegurar a V. 
Ex• que é das preocupações maiores que o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico tem tido, exatamente esse de atentar para uma homogeneidade 
maior, para uma desconcentração em que se possa, evidentemente, fazer com 
que as desigualdades não sejam tão frustrantes. 

O SR. MURILO BADARO- E o Ministério de V. Ex• tem participado 
de alguma ação com vistas a·estã.belecer regras para o controle familiar, pia· 
nejamento da natalidade, e o planejamento familiar'? 

O SR. MURILO .MACEDO -Não, não tem. Não está dentro do meu 
Ministério 

O SR. MURILO BADARO- Sr. Ministro, eu gostaria muito de con
sultar V. Ex• sobre os problemas da chamada região do ABC, de São Paulo. 
É claro que isso interessa a nós todos. Mas, esta Comissão p_or ser uma Co
missão técnica, tem uma destinação específica, e ademais o Plenârio do Sena
do aprova, hoje à tarde, o requerimento de convocação de V. Ex• para que ali 
possa, num plenário maio-r, dar os esclarecimentos que todos estão interessa
dos, e que a Nação inteira esta interessada. Por causa disso, me abstenho de 
fazer este tipo de indagação, não sem antes agradeCer a V. Ex• a atenção que 
dispensou à minha interpelação, e parabenizá-lo pela franqueza com que tra
tou o assunto. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sena
dor Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Sr. Ministro, antes de tudo quero 
parabenizâ~lo pelo brilhante pronunciamento, principalmente, no que tange à 
anâlise sócio-econômlca dos problemas do trabalho vinculados a diversos se
tores de produção. 

As pessoas que se preocupam- é a minha pergunta- e analisam fatos 
sociais estão alarmadas com as migrações internas -Tâ foi inclusive objeto 
de observação da CNBB -e estão convictas que as populações que se deslo
cam do campo para as cidades chegam em grande número, e a demanda de 
emprego nunca é satisfeita pelos empresários e pelos poderes públicos. 

Acabou V. Ex• de dizer que, em 1940, 70% da população viviam no cam
po, e 30% na cidade, e que hoje a situação prat~cilirierite inverteu. Sabe-se 
também que esses 'migrantes não têm qualifiCação para os trabalhos citadi
nos e, como conseqüência disso, não podem ser recrutados, e são apontados 
como os principais responsáveis pela violência urbana. 

Por outro lado, o Ministério do Trabalho financia programas de treina
mento de mão-de-obra através de convênios com órgãos públicos, principal
mente, as Secretarias de Trabalho e Promoção Social nos Estados. Que resul
tados vêm alcançando esses convênios'? 

O SR. MURILO MACEDO- Sr. Senador, eu lhe diria que os resulta· 
dos são realmente müito bons._ Gostaria de-lhe fornecer-aqui em-pinceladas-li
geiras, algumas infonnações do que tem sido a nossa programação de prepa
ração de mão-de-obra. 

Nós temos o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
que é um serviço que a cada dia está sendo mais dinamizado. Recentemente, 
nós distribuímos 35 unidades móveis para todo o País. A distribuição dessas 
35 unidades móveis seguiu o seguinte critério: para os Estados mais evoluídos 
destacamos uma só unidade, São Paulo recebeu uma só unidade, a maioria 
dos Estados nordestinos recebeu mais de uma unidade. 

Estamos. além das atividarles normais do SENAR, com essas unidades 
móveis, a observar o seu resultado, e um resultado que já ante'lemos satisfa~ 
tório- jâ nos faz preparar por antecipação, evidentemente aguardando aquilo 
que é a prova exata do resultado, o financiamento por intermédio do BIRD 
de mais 150 unidades móveis. Gostaria de dizer qu~ não tenho muita certeza 
se são 150 ou 125, a ordem de grandeza é esta. 

Estas unidades serão então depois daquilo que é a experiência obtida 
com essas 35 que estão distribuídas pelo País todo, essas cento e tantas serão 
distribuídas também num processo de preparação de mão-de-obra rural no 
sentido de levar o treinamento aonde estã o trabalhado/. 

O que nos animou a intentar este programa foi a convicção de que nos 
parecia óbvio de que o trabalhador rural ao invés de vir à cidade para receber 
o treinamento ou a preparação de mão-de-obra, nós é que deveríamos ir aos 
aglomerados rurais e forneCer a eles esses ensinamentos. 

Então, nós estamos prevendo para a preparação de mão-de-obra rural, 
realmente, rumos alvissareiros. Temos, hoje, uma equipe de gente muito boa, 
de gente muito capaz, e de gente muito entusiasmada. 

Estamos em convênio, jâ que V. Ex• falou em convênio, com o projeto 
RONDON que é quem, de uma certa forma, nos dâ uma parte da estrutura 
para este projeto de unidades móveis. 

Por outro lado, além daqueles serviços prestados na preparação de mão
de-obra do SENA C, do SENA!, temos acima de tudo o PPMOR- Prepa
ração de Mão-de-Obra Intensiva. 

Recentemente, só para dar um exemplo do que é o trabalho do PPMOR, 
PPMOR este que já está estabelecidu em todas as Unidades da Federação, eu 
lhe diria que fui à Feira de Santana participar da entrega de certificados de 
término de vários cursos a 3.453 jovens, jovens que estavam no Exército Na~ 
cional, ou que estavam na vida civil, e que em conjunto, também num convê~ 
nio com o Exérci_to Nacional, no chamado projeto CAXIAS, nós proporcio
namos ensinamento e preparação de mão-de-obra para toda essa juventude. 

Lembro-me bem, Sr. Senador, num entusiasmo de alguns empresários de 
Feira de Santana, um deles me disse: Sr. Ministro eu sou da finna tal, eu hoje 
tenho na minha fábrica 615 operãrios, destes 615 somente li são do Centro
Sul e nós devemos isso ao PPMOR. 

Creio que nenhum brasileiro desconhece aquilo que tem as dificuldades 
da implantação industrial no Norte e no Nordeste em função do que é a au
sência de uma mão~de-obra qualificada. Daí a razão pela qual o nosso Minis
tério tem procurado proporcionar a essa parte do País uma atenção especial, 
e um incentivo cada vez maior. 

Os vârios outros convênios feitos com as Secretarias, especialmente com 
as Secretarias de Trabalho sofrem um acompanhamento e um crivo muito 
acentuado do nosso Ministério, e quando algum desse convênio não estâ pro
duzindo o efeito desejado ele é imediatamente suspenso, ou chamado a 
atenção para que os resultados possam ser aquilo que se esperava. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Fico muito grato, estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sena
dor Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Sr. Ministro passei o dia de ontem em 
São Bernardo do Campo, e como esta Comissão trata especificamente da vio
lência, suas origenS, Suas conseqUências para a vida nacional eu me permito, 
com o respeito que V. Ex• me merece, com as ligações pessoais que mante~ 
mos, entrar no ABC, preocupado que me sinto com a extensão da OperaÇão 
São Bernardo. 

Desde o dia 19 de maio que passei a me inteirar dos acontecimentos ini
cialmente gerados pela demanda entre metalúrgicos e patrões da indústria 
metalúrgica. 

Na verdade fala-se sobre a greve. A greve é sempre a razão de ser para 
todo e qualquer argumento cm torno de São Bernardo. Mas, tenho conheci
mento direto e profundo de que a greve, a meu ver, jâ é um pano de boca para 
o complexo de questões concentradas em São Bernardo, e que mereceram, 
por fim, isso que chamamos hoje de Operação São Bernardo. 

Evidentemente que não vou ocupar o tempo de V. Ex• e desta Comissão 
tratando da pauta de reivindicações dos metalúrgicos, e da negativa da outra 
par-te-de renegociar; Não-é aqui o momento para isto. V.- Ex• está sendo con
vidado a comparecer ao Senado, e já agora o nobre Líder nos informa que se
rã aprovado um requerimento hoje à tarde. Mas o problema especifico é o da 
violência. Praticou-se ontem a violência com todas as características de um 
passionalismo incontrolâvel. 

Assisti nestes últimos dias, ou seja, desde o dia 19 de abril até agora to~ 
das as assembléias dos metalúrgicos. Em cada uma delas mantive o melhor 
diâlogo com o comandante da operação, o Comandante Hraga que, por sua 
vez. é o Chefe_de Polícia de São Paulo, o Comandante da Polícia de São 
Paulo. Houve sempr~ um esp"!ço p~ra q1;1e conversássemos e procurasse
mos contornar o perigo de um cçmfronto. No dia }9 de maio a situação che
gou ao seu ponto mais elevado. Por duas ou três vezes, tanto eu quanto ao 
Comandante Braga, chegamos à conclusão de que se o Sol de São Bernardo 
tivesse aquela intensidade do Nordeste, não precisava mais nada para incen
diar aquela cidade. VerifiCamos que havia uma necessidade de uma pitada
como dizia Machado de Assis- de bom senso naquele momento. Ninguém 
escaparia do 19 de maio se houvesse um confronto. 

Este pingo de bom senso caiu em São Bernardo às 10 horas e 40 minutos 
do dia J9 de maio, quando o Comandante Braga comunicou que ia retirar a 
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sua tropa. Em 5 minutos, os policiais se retiraram de São Bernardo. Em se
guida, Sr. Presidente, assisti a uma das co_isas mais ~el~s que um homem 
público pode assistir em qualquer parte -do mundo: cento e dez ou cem mil 
pessoas, ou noventa mil, ou oitenta mil, organizarem-se numa passeata com a 
fisionomia despida de qualquer prevenção, descer desde a Matriz de São Ber
nardo, contornando o Paço Municipal, até a Vila Euclides, na maior ordem. 
A cidade havia sido entregue aos metalúrgicos. A população vibrava de entu
siasmo. A preocupação pela ordem foi tanta que à frente da passeata grupos 
procuraram dirigir o trânsito. Não houve um único in~idente, uma única 
queixa. E aquela verdadeira procissão de paz, cantando hinos patrióticos, 
dirigiu-se à Vila Euclides. Lá, se reuniram, Iá seus líderes falaram. E no decor
rer de uma hora, depois de concentrados na Vila Euclides, dispersou-Se aque
la multidão com a maior clama. Às três horas da tarde, já não havia ninguém 
nas ruas de São Bernardo, todos tinham voltado às suas casas, ao seu lar, às 
suas famílias, aos seus filhos. Maior exemplo de ilão vi.olência. 

Ontem, Sr. Ministro, ao chegar eu à porta da Matriz, já o conflito estava 
travado. As razões: que alguns populares teriam- Ofendido autoridades. Essas 
supostas ofensas eu ouvi todas_ as vezes anterí<;>res. E a prm~a ~e- que elas não 
mereciam a reação de o-ntem, é que as autoridades presentes toleraram. Mas, 
ontem não. Ontem, a disposição do dispositivO mil-itai era Outra, a de atingir 
o metalúrgico. E o metalúrgico foi atingido, Sr. Ministro, fOi dispersado pelas 
ruas de São Bernardo, casado pelas ruas de São Bernardo. Eu assisti, confes
so que vi, inclusive, quarteirões cercados de um lado e de outro por camion:-
tes, e sem aqueles grupos poderem correr para qualquer outra parte, serem ri
gorosamente atingidos por bombas e, em seguida, martelados por cassetetes. 

A cidade virou um pandemônio - sirenes, gritos, lágrimas, sangue. Os 
helicópteros sobrevoando São Bernardo. Eu vi a c\dade selvagem, e vi, evi
dentemente, a reação daqueles que estavam sendo perseguidos quando en
contravam pau ou úma pedra. Houve sangue, Sr. Ministro, e isto durou 
atê a noitinha. Cheguei a solicitar do Comandante Braga que por favor reco
lhesse a sua tropa depois de realizada a assembléia, e que todos aqueles ho
mens, todo aquele povo retornaria aos seus lares. Eles não poderiam retornar 
cercados por toda a parte pela polícia. Como? Poderiam virar êter por acaso? 
Teriam que encontrar uma calçada para ca_minhar, teriam que encontrar um 
ponto de ônibus, teriam, enfim, atê para ir a pé que pisar em algum local den
tro daquela cidade. Mas isso lhes foi negado: o dir~_ito de voltar. Ficaram cer
cados durante todo o dia dentro de São Bernardo, como animais selvagens, 
perseguidos por todos os lados. E está lá o resultado: os feridos. huinil~ados, 
ofendidos. 

Sr. Ministro, peço perdão por lhe fazer este relato, e sei que V. Ex•, pes
soalmente, no exercício da sua função de Ministro do Trabalho, não é direta
mente responsável por isto. Conheço a natureza humana de V. Ex•. e chega
mos a conversar, na véspera da intervenção no Sindicato de São Bernardo, li
geiramente, no aeroporto inclusive na presença do nosso eminente sociólogo, 
Gilberto Freyre, conversávamos sobre São Bernardo e eu, naquela oportuni
dade, pedi a V. Ex•, num tom cordial, que governar numa hora como esta é 
ensinar, muito mais ensinar do que outra coisa qualquer, mas ensinar com 
espírito atê de catequese. Foi isso que eu pedi a V. Ex-!--

Mal'., o que eu assisti ontem, Sr. Ministro, não foi ensinar, aquilo que 
gostaríamos que fosse ensinar. Ontem se ensinou a violência, por todos os 
meios e modos, não obstante os nossos apelos, os nossos pedidos, não obs
tante os encontros anteriores em que tivemos oportunidade de evitar aquilo 
que aconteceu e que aconteceu não por que tivéssemos nos omitidO ou por
que o metalúrgico tivesse mudado de opinião. Não, Sr. Ministro, ontem 
aconteceu porque estava determinado que acontecesse. Um revide à paz de }9 

de maio, quando todos nós fomos pródigos em elogios à atitude das autorida
des, quando todos nós configuramos naquele gesto o bom senso em cujo leito 
(Odos nós ternos obrigação de andar, recebemos a volta do nosso reconheci
mento através da violência. 

E isso que desejo registrar aqui, Sr. Mínisfro. Não tenho nenhuma in
tenç--do de colocar V. Ex• no pe!ourinho, muito ao contrário, sei das dificulda
des de V. Ex• Mas, aqui estamos nós, homens responsáveis pelo destino desta 
Nação; aqui estamos nós criaturas humanas: aqui estamos nós que conhece~ 
mos muito bem os limites da violência e o caminho da não-violência que ê o 
que desejamos. E se aqui estamos nós numa Comissão que trata da violência, 
a única coisa-qlfeet.rposso pedir, Sr. Ministro; ê que desça sobre nós um pou
co de reflexão. Os mela!úrgicos de São Ber'n_ã_r'do querem voltar ao trabalho. 
Não vamos mais fazer uma avaliação de erros porque, erro por erro, o pro~ 
cesso de acumulação em São Bernardo é enorme de parte a parte. 

Não é mais a lei que impede o diálogo, porque ela tem sido desrespeitada 
seguidamente cm São Bernardo, desde a intervenção militar no Munidpio à 
própria intervenção mUítar dentro do EstUdO. 

Não podemos argumentar com a lei, Sr. Ministro, quando uin homem 
estâ sendo esbordoado no meio da rua, quando procura um caminho para a 
sua casa e já não o encontra, porque foi a própria polícia quem o impediu de 
voltar a sua própria casa. · 

Então, há todo um elenco de leiS ali burladas, violentadas e se busca uma 
que, rigorosamente duvidosa, aquela que tem a sua origem na decisão de um 
tribunal que wrnou ilegal a lei, tendo poucos dias ante_s se considerado inca
paz para julgar da legalidade ou ilegalidade da greve. Estamos todos num 
emaranhado de erros, ou de equNoco_s, ou· de descaminhos. Pois se temos a 
humildade de reconhecer tudo isso, Sr. Ministro, ê hora de procurarmos o 
espírito da lei. Se ê verdade que a lei está determinando uma seqUência de vio
lência, vamos ao seu espírito que é-nos dar normas, nos tral;ar caminhos. Se 
os caminhos não estão sendo traçados devidam~nte, segundo o consenso de 
todos, por que não parar? Por que não surgir uma palavra de concórdia, de 
amor, de entendimento nesta hora grave? Porque o que sinto é que São Ber
nardo é um princípio de unia nova -esquina de nossa história, e se não tiver
mos acuidade suficiente para avaliar a sua extensão e as suas propulsões, to
dos nós seremos levados de roldão. Ali, graves e sérios interesses econômicos, 
ali graves e sérios interesses políticos à margem da pasta de V. Ex•, e chego a 
admitir que, inclusive, V. Ex• talvez tenha sido torpede_ado no seu bom senso, 
no seu alto critério- que pessoalmente eu reconheço- na execução de uma 
solução diferente daquela que apareceu. 

Perdoe-me que lhe diga isso, mas é o meu-reconhecimento pessoal à pes
soa de V. Ex~ Mas, V, Ex~ é- o Ministro do Trabalho, e lá estão os trabalha
dores que precisam da mediação de V. Ex.I'~Que o Governo reconheça que 
alêm da decisão de uma sentença, que além de uma sentença que está sendo 
ainda apreciada por que há recurso contra ela, urge uma medida imediata. E 
é isso que tOdos__ nós pedimos, os trabalhadores do Brasil, os políticos do Bra
sil, o bom senso do Brasil, Sr. Ministro. Não lhe pergunto nada. 

O SR. Mll RILO MACEDO - Nobre Senador, é evidente que o meu 
espírito cristão repudia quo.lque~ tipo de violência. Gostari~ de m~nifestar _a 
V. Ex• que cada um de nós-é, evidentemente, produto daqutlo que e a sua VI

são pessoal, ou produto daquilo que são as informações que recebe. 

Estamos aqui numa Comissão das mais oportunas, e isso procurei ressal
tar nas palavras que aqui proferi, numa Comissão que, acima de tudo, visa a 
encontrar fatores para eHminar, pelo menos, uma parte da violência que exis~ 
te em nossa sociedade. Violência es_sa que procurei caracterizar não como 
produto tão-só e unicamente de um fator, mas da conjugação da vários fato
res. E quem sabe preocupado mais com aqueles aspectos t~nicos dessa Co~ 
missão eu não tivesse colocado nas minhas palavras um fatora mais gerador 
da violência. E o nobre SenadÕf. -MUri!o Badaró já me chamava a atenção e 
me alertava para um outro típo de violência que ê aquele tipo de violência que 
não se materializa em coisa física, mas que ê violência contra o menor. Dizia
me ele que havia assistido muito dessas ViOlências por esses Brasis afora, e 
quem sabe eu mesmo tivesse sido na minha infância, produto dessa violência. 

Mas, esqueci-me de dizer que o radia~lismo, Sr. Senador, é também um 
fato r de violência. E V. Ex~ a quem agradeço com sinceridade, profundamen
te, aquilo que ê o conceito que tem a meu respeito, sabe que não sou um ho
mem radical. Sou um homem de entendimento, que procuro ser e tenho sido e 
tenho lutado para ser um homem de diálogo_, __ esse diálogo, que eu tenho dito a 
tantos e a quase todos_ que deve ser um diálogo atê a exaustão. 

Mas, V. Ex~ anota uma coisa que me parece importantíssima e eu gosta
ria aqui, mais uma vez, de assinalar o que foram as palavras que já disse ares
peito de V. Exll V. Ex• assinala por uma frase escorreíta, belo aquele seu 
grande estilo de orador. V. Ex' sina la que estamos na esquina da História, e 
V. Ex' assinala que, acima de tudo, a greve deixou de ser greve para ser pano 
de fundo, ou pano de boca para outros acontecimentos. E como somos pro
dutos de informação, as informações que tenho. nobre Senador, são de que 
realmente exístc -víolêncüt no ABC. Existe violência no ABC naquilo que diz 
"reSpeito,- pelo menos, ã rninhu Pasta, quando determinado número de indiví
duos que, muitas vezes, nem operários--são, mas filiados a certos tipos de ideo
logia, que querem, acima de tudo, evitar que se instale aqui, em nosso País, 
aquilo que V. Ex~ deseja- tenho Certeza- aquilo que eu desejo e afirmo, e 
aquilo que todos que aqui eStão - garanto - têm também o desejo, que é a de
mocracia. Mas esses homens são os que a todo momento estão a fazer com 
que os nossos trabalhadores não possam adentrar às suas fábricas. As 
ameaças são também uma forma de Violência a eles, às suas famílias, mulher e 
filhos, e a concretizaçào de muitas dessas ameaças. 

Vi, nobre Senador, fotografias de carros de operários que foram traba
lhar c que tiveram o presente de uma bomba explodir nos carros. Vi, nobre 
Senador, até bombas "rnoloto", algumas que explodiram e outras que não 
explodiram. 
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E as informações dos episódios de ontem, que não as tenho, evidente
mente, em número tão grande como V. Ex•, porque V. Ex• presenciou. as in
Formações que tenho são as de que, realmente, a provocação, teria partido 
não da policia que, pura e simplesmente, revidou. 

Mas, quero salientar que lamento, não a provocação -ou o revide. La
mento, nesta ComissãO que trata da violência, a violêndã em si mesmo. E só 
para assinalar, como V._ Ex• também quis assinalar nesta Comissão, gostaria 
de dizer que hoje, das informações que recebi que um daqueles mais ativos 
provocadores nem mesmo operãrio era, Sr. Senador, era um estudante de 
Medicina já prOcurado pela polícia de Minas Gerais. E outros dados não me 
deram, porque a triagem ainda estava sendo feita. Mas itão quero, com isso, 
numa Comissão que está à procura de instrumental para evitar que a violên
cia que jâ instalada neste País se amplie e, ao invés dísso, diminua, quero di
zer a V. Ex• que lamento. Lamento que tenha havido violência, sem entrar no 
agente provocador, ou naquele que revidou, mas lamento. Lamento como 
Ministro do Trabalho, lamento como cristão, e lamento profundamente, Sr. 
Senador, como membro da nossa sociedade. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Senador Pedro Simon, com a 
palavra. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu aproveitaria a oportunidade, Sr. Minis
tro, jã que é a cfiance que temos nesta Comissão, para indagar a V. Ex•. se V. 
Ex• acolhe em responder, sobre um problema que ainda que legal, não deixa 
de ser uma violência, que foi a intervenção do Sindicato dos Bancários em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela ocorreu no ano passado, em no
vembro foi indicada a corilissão interventora, e a Delegacia do Trabalho do 
Rio Grande do Sul, designou uma Comissão de sindicância. A Comissão fez 
o levantamento e a Imprensa publicou as conclusões. E hã até elogio à orga
nização dos sindicatos, à ordem, à normalidade que havia nas contas e na ad
ministração dos sindicatos. A própria Comissão de Sindicância afirma que é 
normal e é interessante o levantamento da intervenção. Os interventoreS no 
Sindicato dos Bancârios de Porto Alegre afirmam a mesma coisa, e dão até 
um voto de louvor pela organização perfeita que encontraram à frente daque~ 
le sindicato, e pediam, para Õ mais breve, o lev-antamento da intervenção. Os 
dados estão na mesa de V. Ex•, ou, pelo menos, no Ministério de V. Ext, des
de o início de novembro -dO-ano passado, à espera de uma definição. 

Eu perguntaria: V. Ex• já respondeu a uma carta noss~. teve a gentileza, 
dizendo que estava em estudo, mas se uma intervenção como esta, esses estu
dos seriam tão profundos que não poderiam determinar a volta à normalida
de, ou dizendo que os líderes não voltarão, os dirigentes, por essa ou aquela 
razão, ou determinar a sua volta à direção dos Sindicatos dos Bancários de 
Porto Alegre? 

O SR. MURILO MACEDO .:..._ Nobre Senador, estou na pressupo
sição de que V. Ex• está usando a palavra intervenção, evidentemente, fugin
do ao nome intervenção da CLT, e usando, de uma certa forma, a inter
venção como a ida para o sindicato, ou a nomeação para o sindicato de'repre
sentantes para substituir aqueles bancários afastados temporariamente. Cer
to? 

O SR. PEDRO SIMON - Correto. 

O SR. MURILO MACEDO - Eu diria a V. Ex• que os dados que te
nho no meu relatório" não são exatamente aqueles que V. Ex• informa. Deve 
haver, evidentemente, alguma distorção de informação. 

Louvo aqui a administração do sindicato. Realmente, nada há contra a 
administração desse sindicato, até porque, o motivo do afastamento não se 
deveu, evidentemente, a uma mâ administração, se deveu por incitamento à 
greve provocada pelos dirigentes sindicais. e aquele primeiro" relatório que 
nos chegou, não nos deu prova cabal, ou não nos deu elementos bastante 
para que pudéssemos decidir a exemplo daquilo que foi feito em Belo Hori
:z;onte e no Rio de Janeiro porque, na mesma ocasião, nós promover!tos o 
afastamento do Presidente do Sindicato dos Bancârlos de Belo Horizonte e à 
vista do processo era tão límpido e tão claro que o despacho foi o primeiro a 
ser dado. 

Posteriormente, a mesma coisa aconteceu com o Sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro. E no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, também, 
ficou absolutamente comprovada a inexistência de incitamento à greve por 
qualquer daqueles diriáC:::ntes do Rio de Janeiro. 

No entanto, quanto ao Sindicato de Porto Alegre e ao Sindicato de São 
Paulo, noVas informações foram pedidas, e em função desse processo de no
vas informações ê que a nossa decisão foi atrasada. Prometo a V. Ex• verificar 
em que pé estâ, e voltar evidentemerite COm a resposta, aí diretamente a V. 
Ex•, em complementação ou em aditamento àquela outra que eujâ lhe forne
ci. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• fez uma afirmativa que considero da 
maior importância. V. Ex• ãrgumentou, respondendo ao Senador Teotdnio 
Vilela, que nesta questão de São Bernardo, como em geral, a sua preocupação 
é levar o diâlogo até à exaustão, e V. Ex• tem essa preocupação ... 

O SR. MURILO MACEDO - Como norma de V. Ex•, Sr. Senador. 

O SR. PEDRO SIMON- ... de como norma de vida levar esse diâlogo 
até à exaustão. 

Ao longo desses dias, principalmente destes últimos dias, a Imprensa, 
pelo menos, tem publicado que houve por parte dos trabalhadores o desejo de 
reabrir o diálogo. O Senador TeotôniO Vilela informou à Casa, que ele teria 
conseguido, inclusive, a possibilidade de que até os empresários estariam dis
postos a reabrirem um início de diãlogo. No entanto, a imprensa tem infor
mado declarações de V. Ex• de que V. Ex' só reabriria as negociações se os 
trabalhadores voltassem ao trabalho, e encerrassem a greve. Isso seria uma 
forma de levar o diãlogo atê à exaustão, ou seria ouvir os trabalhadores, de
bater, discutir com eles constantemente, demovê-los inclusive se V. Ex•, por 
essa ou aquela razão, não pudesse aceitar a tese que eles apresentavam. 

Agora, o que a imprensa tem publicado é que os trabalhadoreS insistem 
em buscar as negociações, em buscar o diálogo, e a resposta é essa. E a im
prensa de hoje publica que, inclusive, o prefeito de São Bernardo solicitou 
uma audiência ao Presidente da República no sentido de buscar o entendi
mento com este e a resposta foi a de que só se os trabalhadores voltassem ao 
trabalho. Aceito atê que o Governo possa ter essa tese de que eles exigem a 
volta ao trabalho por essa ou aquela razão. Mas, serã que o diálogo não seria 
uma forma de tentar buscar o entendimento? Será que V. Ex• conversando 
com os trabalhadores, o Presidente da República recebendo o prefeito de São 
Bernardo, este diálogo não estaria: possibilitando talvez o encontro de uma 
solução? Parece-me que hã uma diferença entre levar o diálogo até à exaus
tão, afirmativa muito importante que admiro e respeito de V. Ex•, e o que a 
realidade está a mostrar. Perguntaria a quanto tem-po V. Ex• não fala com as 
lideranças de São Bernardo? 

O SR. MURILO MACEDO -Sr. Senador, tenho a impressão de que 
estã havendo um manifesto equivoco entre duas palavras: negociação e diálo
go. Sou a Favor do diálogo, e nunca o neguei. Somos contra o reinício das ne
gociações, até porque quem está -à frente de não querer negociação é a outra 
parte, e achamos que a outra parte estâ pura e simplesmente cumprindo a lei. 
Então, hâ um certo equivoco entre o diálogo e a negociação. 

Acho, sempre, que entre empregado e empregador o diálogo é resultante 
de um puro processo administrativo; ai daquele empresário que se esquecer 
de dialogar com seus empregados, haverá uma diferença. um fosso entre os 
dois que, evidentemente, só servirã para fazer com que capital e trabalho fi
quem cada vez amis distanciados. O diâlogo é absolutamente necessário. O 
que se discute hoje, no momento, não é a ausência do diálogo, porque todas 
as vezes que fui procurado, e outras procurei, o diálogo foi feito. O que está se 
discutindo hoje é um pouco diferente, é a reabertura de negociações, e ê con~ 
tra essa reabertura de negociações que se tem m3.nifestado, porque acima de 
tudo o pressuposto é de que nós, que temos obrigação de sermos paladinos, 
de sermos soldadoS da democracia, precisamos-chegar à conclusão de que a 
democracia, que é acima de tudo um esti1.9 de vida, é um processo que para fi
car defeso, para ficar protegido contra as investidas de outras ideologias que 
visarão eliminar o próprio processo democrãtico, tem que ser, acima de tudo, 
alguma coisa que signifique um processo de defesa própria que é transformar, 
é fazer com que o império da lei prevaleÇa, é a obediência, à lei. Enfim, em 
função disso é que as negociações não foram aceitas pelo empregador e o Go
verno até então, naturalmente, não pode fazer com que isso seja considerado 
como uma possibilidade, porque o que estamos fazendo ê: defender a lei, defe
dendo a aplicação da lei, defendendo os nossos tribunais. 

De maneira que gostaria de dizer a V. Ex• que continuo defendendo o 
diálogo, continuo com o diálogo até à exaustão. Foi em função desse diâlogo 
que fizemos depois da Lei Salarial, perto de 496 acordos e convenções de tra
balho; foi em função desse diálogo que ontem conseguimos acertar o proble
ma dos metalúrgicos navais, da SINAVAL, de Niterói e de Angra dos Reis; 
foi em função desse diálogo que conseguimos fazer com que os empregados e 
empregadores chegassem a um denominador comum, apesar de ter 350 in
divíduos que delcararam a classe em greve contrariando os outros 45 mil. En~ 
fim, continuamos pelo diãlogo. Tenha a certeza, Sr. Senador, que somos im
pedernidos defensores e propugnadores do diálogo até à exaustão. 

O SR. TEOTON!O VILELA- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra V. Ex• 

O SR. TEOTÚNIO VILELA-: Sr. Ministro, nó bojo da Operação São 
Bernardo, além de outras questões, hâ também, o que acabo de verificar, 
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uma questão semântica, a diferença entre díãlogo e conversação. Perguntaria 
a V. Exf: em que consistiria hoje o diálogo em São Bernardo do Campo? 

O SR. MURILO MACEDO - O entendimento, Sr. Senador, entre 
empregados e empregadores que não signifique passar por cima da lei, passar 
por cima do Tribunal Regional do Trabalho. 

O SR. TEOTON!O VILELA- V. Ex• está me ajudando. Onde podería
mos chegar com esse diãlogo? 

O SR. MURILO MACEDO - A um bom entendimento, espero eu. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Esse entendimento- permita V. Ex•
para esse entendimento procurei intermediár ttndo uma conversação~ tendo 
um diãlogo, vamos tirar a palavra conversação ... 

O SR. MURILO MACEDO - Não, Senador, perdoe interrompê-lo, 
diãlogo e negociação. 

O SR. TEOTÚNIO VILELA- ... com o Sr. Teobaldo deNigris, Presi
dente da Federação das Indústrias de São Paulo. Ele, pessoalmente, concor
dou por inteiro com uma conversa que permitisse a volta ao trabalho. Segun
do está me parecendo, a conversação significaria a volta ao debate sobre a 
pauta de reivindicações dos operários, me parece que a volta às conversações 
significaria isso. E ao diâlogo, segundo estou entendendo, procurando enten
der, significaria uma forma de voltar ao trabalho, inclusive se deixando de 
lado a pauta, porque o que se procura agora, e nisso os empresários estão in
teressados, é numa forma de se voltar ao trabalho, não ofendidos e humilha
dos porque seria uma condição escrava que não interessa ao cmpresârio. Sei 
disso de fonte limpa porque sou empresário, e V. Ex,. também o é, e não que
remos um inimigo trabalhando conosco. O que se procura é uma forma de se 
voltar ao trabalho, aquele caminho de volta, aquele caminho de volta que on~ 
tem foi proibido pela polícia e que estã sendo proibido em nome de uma argu~ 
mentação legal que não é justa. 

Portanto, não se trata de reivindicar, não se trata de voltar à discussão 
sobre a pauta de reivindicações, mas de uma forma de se voltar ao trabalho, 
forma essa que não precisava ser algo de muito complicado, mas simples
mente uma atitude de boa vontade de parte a parte. Eu, preso à própria expo .. 
sição de V. Ex• quando levantou aqui a questão semântica, verifico que há 
uma possibilidade de se voltar ao trabalho, inclusive pela intermediação de V. 
Ex• 

Abandonando a palavra conversação, ou negociação, vamos dialogar 
como se volta, qual é a forma de voltar, mas que não seja esta volta configu
rada pela maneira de ontem, porque o que está se criando agora ê, inclusive, 
a impossibilidade de voltar. 

Is-to o que considero mais gra've. Não é sequer uma capitulação, a capitu
lação já seria algo horrível numa convivência entre empresário e patrão, mas 
nem a capitulação, é até o impedimento de voltar. 

Hã, portanto, Sr. Ministro, ainda tempo, oportunidade, despreendimen
to e colaboração 4e todos ao que estou verificando, porque aqui pelo menos 
no Congresso Nacional todos estamos empenhados, a Bancada Governista, 
as Bancadas Oposicionistas, tenho sehtido isto por toda parte. Não seria o 
momento de V. Ex' permitir o diálogo, não vamos falar em reabertura, de 
volta? 

O SR. MURILO MACEDO - Nobre Senador, diria a V. Ex• que o 
diálogo já se faz hoje com todos aqueles que voltaram, e para a felicidade da 
sociedade brasileira, voltaram todos de São Caetano, voltaram todos de San
to André, e pelo menos 60% ou 70% de São Bernardo. O diãlogo jã se faz en
tre eles, porque empresário algum - e concordo com V. Ex' - quer dentro 
da sua empresa um empregado frustrado, um empregado revoltado. 

O diálogo vai servir sim, vai servir para mostrar a eles, que seguindo fal
sas lideranças, que muito mais do que os interesses dos trabalhadores defen
diam, sim, os seus próprios interesses, muitas vezes interesses políticos e -
quem sabe- fizeram com que eles, trabalhadores, pudessem, acima de tudo, 
servir a objetivos outros. E o diálogo servirá, inclusive, para uma discussão 
franca, pois um diâlogo franco vai servir para o esclarecimento de muitas coi-
sas. 

E espero, Sr. Senador, que este diãlogO, realmente se reabra para aqueles 
que ainda não voltaram, porque jã está existindo- para aqueles que voltaram. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sena
dor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Ministro, V. Ex• na sua exposição 
falou sobre o problema do sul)emprego e do desemprego. Gostaria que V. Ex• 
informasse, se tiver elementos em mãos, a contríbuíção que para o desempre~ 
go tem trazido os maiores de 35 anos. 

V. Ex'- sabe que uma das dificuÍdades -hoje de empi-é:go rio Brasíl, resulta 
do fato de alguém ter alcançado 35 anos, porque n_o Brasil a velhice começa 
aos 35 anos. Criamos a idéia de que somos um País de jovens e, então, aos 35 
anos todos somos velhos. 

O SR. MURILO BADARÚ - Não apoiado. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Gostaria que V. Ex• informasse se hã 
por acaso, nos dados de V. Ex', alguma referência a este quantitativo desem
prego quanto à faixa etária superior a 35 anos. 

O SR. MURILO MACEDO- Não tenho aqui em mãos dados que pos
sam esclarecer V. Ex' 

Tenho aquí um quadro de subemprego de pessoas ocupadas, segundo 
sexo e grupos de horas trabalhadas. Não tenho o de idade. Agora, acho que, 
realmente, V. Ext. aborda um tema dos mais importantes, e posso assegurar a 
V. Ex' que esta tem sido uma das nossas pre-ocupações no Ministério do Tra~ 
balho. Estamos, inclusive, fazendo uma pesquisa e um estudo a respeito desse 
ponto que V. Ex,. levanta. 

Parece-me que é muito importante, para um número enorme de proces
sos decisórios que temos, verificar com exatidão aquilo que constitui as 
várias faixas etárias do trabalhador brasileiro e, evidentemente, a significação 
daquilo que é um determinado repúdio que todos notamos aos indivíduos de
pois de uma determinada idade. 

Estamos cansados de ler, nos anúncios à procura de emprego, aquele 
célebre e de um vexame total anúncio em que diz "só para indivíduos até 30 
anos, até 35 anos". Confesso a V. Ex• que é uma das minhas preocupações. E 
estou, realmente, junto com V. Ex!> quando manifesta ídêntica preocupação. 

Prometo a V. Ex•, como já prometi ao nobre Senador Pedro Simon, tã-o 
logo os estudos que estamos promovendo, e as pesquisas que estamos efe· 
tuando estejam prontos, encaininhar a V. Ex' um extra to~ ou a própria pes
quisa, colocando à disposiç_ão de V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO- Antes de fazer outra pergunta, quero 
dar a V, Ex• um exemplo de como se envelhece no Brasil. 

A PETROBRÁS estã, ou estava, admitindo guardas. Apareceu no meu 
escritório um tãpaz alto e forte, recomendado por um amigo, que acabava de 
prestar três anos de serviços à Policia do Exército. Escrevi uma carta 
apresentando-o, para que ele fosse submetido aos exames, e fosse ou não ad~ 
mi tido. 

Recebi a resposta de que ele não podia ser admitido, porque tinha com
pletado 26 anos. 

Veja V. Ex• que com todas outras qualidades, passado em todos os tes
tes, ele não foi admitido porque tinha 26 anos. Muitos empregos no Brasil são 
negados, até nas autarquias, a pessoas que completam 26 anos, não é preciso 
nem se chegar aos 35 anos. 

Mas a outra pergunta é se V. Ex'- não considera uma forma de violência 
que deve ser examinada, extirpada, essa da invasão da terra, não só dos 
índios, e melhor seria, nesse caso,_ouvir o Ministro do Interior, mas, também~ 
essa multiplicação de grileiros que afastam do meio rural aqueles homens que 
ali estão plantados há muitos anos com suas famílias, e dali retiram com seu 
trabalho o fruto, o indjspensável para sua manutenção. 

O problema da posse da terra, que tem sido muito discutido, acredito 
que constitua -e creio que V. ExJ também concordará- numa forma vio~ 
lenta, numa expressão de violência que seria necessário se evitar que se repro
duzisse no BrasiL 

O SR~ M!JRILO MACEDO -Diria a V. Ex• que, realmente, o proble
ma fundiário brasileiro é um dos problemas mais sérios que temos e numa 
hora em que caminhamos para alargar as nossas fronteiras agrícolas, princi
palmente com o problema enérgetico, é uma coisa que, posso afiançar a 
V. Ex', preocupa sobremodo o Governo, transformando numa das suas me~ 
tas prioritárias. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Finalmente, Sr. Ministro, gostaria que 
V. Ex• dissesse uma palavra no que tange à migração, quanto ao recrutamen
to para as Forças Armadas de muitos moços que estão entregues aos seus tra~ 
baihos na lavoura, e que convocados para a cidade, à lavoura não mais reter~ 
nam, e são os futuros migrantes para as grandes cidades do Sul. 

V. Ex' não entenderia que seria chegado o instante de se dar uma 
atenção especial a esse aspecto? Se haveria algum levantamento feito pelo Mi
nistério desses homens retirados do campo, entregues à atividade militar por 
um ano ou um ano e pouco e, depois, não mais devolvidos à lavoura e conta
minados pelas grandes cidades se tornarem, então, os migrantes do futuro? 
Há alguma estatística, algum levantamento feito pelo Ministério a este respei~ 
to? 
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O SR. MURILO MACEDO- Diria a V. Ex• que, primeiro, os dados 
·que temos é que o percentual dos jovens recrutados pelas Forças Armadas 
não é um percentual tão signíficativo. Mas, apesar disso, ou conquanto não 
seja sign"ificativo~- nós do Ministério do Trabalho- e eu disse, aqui, anteS de 
V. Ex' adentrar no recinto - temos tido convênios espeCiais com o Minis
tério do Exército, um deles é o projeto Caxias, onde temos a oportunidade de 
levar a esses jovens, em combinação com os jovens da Sociedade civil, .uma 
preparação de mão-de-obra para uma multiplicidade enorme de funções. E 
recordava aqui que uma das últimas, quem sabe das mais marcantes, entrega 
de certificados se procedeu na cidade de Feira de Santana. De- maneira que,
coisas como essa é que nôs temos feito. 

Não diria ao Sr. que nós não temos essas estatísticas, mas Cstaria faltan
do com a verdade se dissesse a S. Ex' que eu as conheço. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•, mos a formação 
da mão-de-obra também contribui para o afastamento do homem do campo. 

O SR. MURILO MACEDO - Mas, estamos também combinando com 
a preparação da mão-de-obra industrial e comercial, a preparação da mão
de-obra rural, temos, também, o SENAR. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Sr. Ministro, sabemos que o 
tempo que V. Ex' dispõe é curto, mas gostaria de fazer uma observação. Não 
ocuparei mais de que um minuto de V. Ex• Talvez até não devesse fazê-lo, 
como Presidente da Comissão, mas como Senador por São Paulo, tendo em 
vista que se levantou aqui o problema do ABC, gostaria de fazer uma rápida 
observação a V. Ex• 

Amanhã está marcada uma nova assembléia em São Bernardo, e V. Ex• 
dá uma informação de que 50% ou 60% dos trabalhadores retornaram ao traw 
balho. 

Quero dizer a V. Ex•, no sentido construtivo, porque todos nós políti
cos, da Oposição e da Situação, queremos o bem do País, queremos a paz so
cial, queremos que nada de grave ocorra. 

Estive ontem, também, como diversas vezes, em São Bernardo, estive 
com V. Ex', V. Ex' até atendeu liderança sindi~is a inéu pedido, ria-seman~ 
passada ... 

O SR. MUR!LO MACEDO- O que demonstra a minha disposição, 
nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - ... e até julguei, quando da 
pergunta do Sr. Senador Pedro Simon, que V. Ex• iiia -se recordar desse as
pecto, mas, demonstra, realmente, essa predisposição de V. Ex' 

Mas, ocorre, Sr. Ministro, que ontem, também, estivemos em São Ber
nardo. E a impressão de quem esteve antes, e depois, lá .esteve, no dia de on
tem era no sentido de que a situação era piOr ainda do que antes. ~ a minha 
impressão, e quero crer que é a do nobre Senador Teotônio Vilela, também. 
E, realmente, existia um ambiente muito ruim. Para V. Ex' ter uma idéia 
conversei com um coronel subcomandante que dizia o seguinte: uDepois do 
que ocorreu no dia primeiro de maio o meu pai disse que vai riscar da minha 
carteira de identidade o sexo a expressão masculino". 

O subcomandante da operação militar me falou isto numa demonstração 
de que ele estava predisposto, realmente, a uma ação mais violenta. E ontem, 
na Praça da Matriz conversei com muitos trabalhadores, e tive a impressão de 
que se estivesse ali uma liderança forte de trabalhadores e determinasse a vol
ta ao trabalho, todo muqdo voltaria. 

Nós políticos temos sensibilidade para saber distinguir trabalhadores de 
não trabalhadores, acredito eu, e parece, Sr. Ministro, que a situação é muito 
séria. Aqueles que ali estavam, não sei o quanto eles representam, gostariam 
de uma saída honrosa da situação, e eles não têm uma liderança "forte que 
possa conduzi-los, pois o Presidente_ do Sindicatq__ estã preso. 

De forma que como Senador acredito que talvez- é,· minha opinião, e 
peço desculpas por dâ-la aqui aproveitando a reunião da Comissão -o Go
verno devesse, fazer um esforço mais. Acho que a sitUação em São Bernardo é 
muito séria, acredito até que as autoridades do Governo minimizem as coisas, 
não com má fé, evidentemente, talvez em raZão das informações. 

Amanhã haverá mais uma assembléia, todos nós desejamos a paz, quere
mos que haja uma solução pacífiCa para aquele 'problema e, quem sabe, com 
uma pequena demonstração de boa vontade do Governo poderia resolver 
essa situação. 

Esta é a palavra final que deixo com V. Ex' Não sei se V. Ex• quer usar 
da palavra ou não, mas quero, antes de encerrar, anunciar que na próxima 
quinta-feira teremos aqui a Dr• Lia Junquei:i-a, Presidente do Movimento de 
Defesa do Menor Abandonado em São PaulO; O Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, 
psicólogo dos mais renomados de São Paulo; na próxima terça-feira teremos 
a presença do Presidente da OAB, Dr. Eduardo Seabra Fagundes; no dia 15, 
quinta-feira, teremos a pres-ença do jornalista Percival de Souza, do jornal O 
Estado de S. Paulo; do Dr. Renato-Laércio Talles, Juiz das Execuções Crimí· 
na is de SãO Paulo; e jâ estã, também, programado para o dia 27 a presença do 
Ministro do Interior, Mário David Andreazza, aqui na nossa CPI. 

Tem V. Ex• a palavra se quiser concluir. 

O SR. MURILO MACEDO- Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero 
agradecer a honra de ter sido convidado para participar desta Comissão. 

Com estas minhas palavras, imagino, de uma certa forma, ter trazido o 
que é o pensamento do Ministério do Trabalho a respeito da violência e, aci
ma de tudo, aquilo que seria a ligação da violência com o emprego, o desem
prego e o subemprego. 

Paulistas por adoção, como V. Ex•, Sr. SenadOr, também espero que 
volte a prevalecer o bom senso, que a violência não seja usada, e que o traba
lhador possa, realmente, voltar à sua fábrica como ele deseja. Sou testemu
nha, pelos encontros que tivemos em São Paulo, da sua preocupação e do seu 
interesse, como Senador por São Paulo, na solução dos problemas do ABC. 
Espero em Deus, que, voltando a inexistir os radicalismos, que voltando a 
prevalecer o equilíbrio, aqueles que de uma certa forma contribuíram, ostensi
vamente ou não, para que acontecesse uma greve, que realmente não precisa
va acontecer, e se estou falando de coisas passadas é porque, como disse na 
minha palestra, a história é feita do passado e do presente, para que o exem
plo signifique amanhã uma frutificação do bom senso e uma estrada para o 
equilíbrio, mas que, deixando de existir esses radicalismos, radicalismos pro
vocados, possam os nossos trabalhadores, voltando ao trabalho, encontrar 
num diálogo franco com os empregadores, coisa que nós nos propugnamos a 
incentivar, se necessário for, e ten~am, para as suas famflias e para sociedade 
brasileira, aquela tranqUilidade que todos almejamos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Agradecemos a presença do 
Sr. Ministro Murilo Macedo. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às I 2 horas e 50 minutos.) 
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local: Sala "Clóvis Sevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 · a. Pedro Simon 
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Auistente: FranciKo Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às f0:30 horas 
local: Sola do Anexo. 8 - Ramal 442 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Více-Prosidonte: Jutohy Magalhães 

Suplentes 

1. João Colmon 1. José lins 
2. Tarso Outro 2. Arnon do Mello 
3. Jutohy Magalhães 3. Jorge Kalumo 
4. Aloysio Choves 4. Pedro Pedronion 
5. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michilos 

1. Adalberto Seno 1. Marcos Freire 
2. EvelosiO Vieira 2. Gilvon Rocha 
3. franco Montara 

Assistente: Sersjíõ da Fonse<:a Braga - Ramal 307 
Reuniões: QuintOs-feiras; àS 10:00 horas 
local: Sal C "Clóvis Bovílóequci'' ·- Anexo 11 - 'R.anial-623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
{ 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente:_ Cunha lima 
Vico·Presidonte: Toncredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lamento Junior 
4. Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 

7. Amoral Furlan 
8. Jorge KOiume 
9. Jutohy MogOihães 

10. Mendes Canele 

1. Cunha Limo 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto . 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. T eotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de la Rocque 
3. Jeue Freire 
4. Jose Sarney 
5. Mílton Cabral 
6. Josb Guiomard 

1. Paulo Brossord 
2. Marcos Freire 
3. lazoro Barbozo 
.4. Josb Richa 

Anistente: Carfos GUilherme .Fonse<:a - Ramal 676 
Re-uniões: Quiritas-feiros, às 9:30 horas 
tocai: Sala "Clovis BeviiOcqúo" _:_ ~-An~~O li .:... Ramal 623-

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL , - (CLS) 
(9 -membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice·Presidenta: lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Halvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jcsse Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moocyr Dalla 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de la Rocque 
6. Aloysio Chaves 
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1. franco Montara 1. Nelson Carneiro 1 . Paulo Brossord 1. Marcos Freire 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 2. Nelson Carneiro 2. Mauro BeneYides 

3. Jaison Barreto 3. Itamar Franco 3. leite Chaves 
4. José Richa 

Assistente: Leilo Leivas Ferro Casta - Ramal -497 S. Amoral Peixoto 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 6. Tancredo Neves 
local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vico-Presidente: Alberto Silva 

Titulares 

1. Luiz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3. Alberto Silvo_ 
.4. Arnon de Mello 

1, Dirceu-Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Santíllo 

Suplentes 

1. Affonso Camorgo 
2. Joào Calman 
3. Jutohy Magalhàes 

1 . Gilvon Rocha 
-2. Roberto Saturnino 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 hora-s 
local: Anexo "8" - Sola ao lodo do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Michiles - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Pre-sidente: Adalberto Sena 

TitUlares Suplentes 

1. Torso Outro 1. João Calmon 

2. Saldanha Derzi 2. Murilo Bodaró 

3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Maria Thereza Magolhlles Motta - Ramal 13.4 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala '~Clóvis BeYilácqua" - Anexa 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice·Pf"esidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lamento Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. l.enoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Pedrossion 
3. Henrique de la Rocuque 
4. José Guiomard 
5. lulz Cavoleante 
6, 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniõe~ Quartos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilv_an Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1, lamento Júnior 1. Saldanha Cerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. -Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: Lêda ferreiro da Racha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10130 ·horas 

Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexa 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vico-Prosidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante- 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Bodaró 3. José Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

1. Mouro Benevid~t 1. Cunha üma 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quercia 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiro:., às 9:30" horas 

local. Sala "Ruy Barbosa" - Anexo li - Ramai:o 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, CIVIL - (CSPC) 
(1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreiro 
Vice·Presidente: Humberto lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Henrique de lo Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. Evandro Carreira 1. or~nte5 Quérdo 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. l.ázaro Barboza 

Assistente: lei lo leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feir~$, à$ 9!30 horas 
loc:ol; Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBliCAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 
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Titulares 

1. Benedito Ferreiro 
2. Vitente Vuolo 
3. Pedro Pedrouian 
.4. Alfonso Comargo 

1. Evandro Carreira 
2. Lázaro Barboz.a 
3. Orestes Quércia 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 
2. Lomanto Júnior 
3. Alberto Silva 

1. leite Chaves 
2. Agenor Maria 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal ,.97 
Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 horas 
lo(al: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Romais621 e71ó 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Agosto de 1980 

B) SERVIÇO OE COMlSSOES MISTAS, ESPECIAIS E OE 
INQUÉRITO 

Cominões Temporários 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporârias paro Proietos do Congresso Nado· 
na I 
2) Comissões Temporcirias para Apredaçlio de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -
Ramal 674; Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramal598; Mauro lo· 
pes de Sá -Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME C.F. 
Ramal --621 Ramal- 623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁC..~UA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEDA C.A.R. 
Ramal- 623 Ramal- 621 

HORAS QUARTA SALAS WISTENTE C.E.e. 
ANEXO "B" 

Ramal- 484 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 

Ramal- 621 
C.D.F. 

RUY BARBOSA LEDA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 623 RUY BARBOSA 
10,00 10,30 C. S. L~ DA 

ANEXO "B" 
Ramal- 621 

C. A. 
Ramal 484 

SÉRGIO . CLÓVIS BEVILÁCOUA 
11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 623 

10,30 C.E. FRANCISCO 
Ramal 442 12,00 C. R. 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

RUY BARBOSA 
Ramal- 623 THEREZA 

C.R.E. CÂNDIDO 
Ramal- 621 

n,oo 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 

-· 
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ANO XXXV - 086 SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 1980 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 113• SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Parecer 

Ref~rente à següinte matéria: 

- Offcio n• S/16/80 (n' 35-P/MC/80, na origem), do Sr. Presidente 
do Supremo Tribunal Féderal, encaminhando ao Senado Federal cópia 
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Re~ 
curso Ex.traordinârio n9 87. 728 .. 2, o qual declarou a inconstitucionalidade 
do artigo 116, caput, e suas al!neas I a VIII, do Código de Organização e 
Divisão Judiciãrias do Estado do Paranã, baixado pela Resolução Nor
mativa n• 1, de 11-12-75, do Tribunal de Justiça Estadual. 

1.2.2- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 184/80, de autoria do Sr. Senador 
Henrique de La Rocque, que altera a redação do artigo 394 do Código de 
Processo Penal, e acrescenta parãgrafo ao artigo 34 do Código de Proces
so Penal Militar. 

-Projeto de Lei do Senado n• 185/80, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que dispõe sobre a inclusão de representante do maior 
Partido Político de Oposição na administração das entidades paraestatais, 
e dá outras providencias. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR MARCOS FREIRE- Reivindicações indfgenas. 

SENADOR VALDON VARJÃO- Discriminação racial. 

1.2.4- Requerimento 

- N9 328/80, de autoria do Sr. Senador Luiz Viana, de homenagens 
de pesar pelo falecimento do exwparlamentar Romeu de Campos Vergai. 
Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 233/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Bene
vides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado ·~Nordeste e Unidade Nacional", publicado no jornal Tribuna 
do Ceará, edição de 5 de junho de 1980. Aprovado. 

-Requerimento n9 234/80, de autoria do Sr. Senador Hugo Ramos, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, de artigos publi~ 
cados no Jornal do Brasil, referentes à vida de Paschoal Carlos Magno. 
Aprovado. 

-Requerimento n9 -310/80, de autoria do Sr. Senador Bernardino 
Viana, solicitando a retirada em carãter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado n'i' 80/80, de sua autoria, dispondo sobre a concessão de visto de 

permanência ao estrangeiro que tenha ingressado no País atê o dia 15 de 
novembro de 1979, através da suspensão de eficãcia do Decreto-lei n9 941, 
de 13 de outubro de 1969. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 68/78 (n• 93/75, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço. Discussão adiada para a sessão do dia 10 de 
setembro de 1980, nos termos do Requerimento n• 329/80. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 6f80 (n• 1.523/79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dá nova re
dação ao caput do art. 2• da Lei n• 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que 
autorizou a constituição da Companhia Imobiliâria de Brasflia -
TERRA CAP, e acrescenta parágrafo, renurncrando os demais. Aprovado. 
À sanção. 

-Projeto de Resolução n' 25/80, que autoriza a alienação de terras 
de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de 
Manaus - à Empresa Agropecuâria Porto Alegre S.A. Votação adiada 
para reexame da Comissão de Agricultura, nos termos do Requerimento 
n• 330/80, tendo usado da palavra os Srs. Leite Chaves, Bernardino Via
na, Henrique Santillo e Affonso Camargo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 77/79 (n' 153/75, na Casa de ori
gem), alterando dispositivos da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
modificou a legislação da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 164/75, de autoria do Sr. Senador 
Heitor Dias, que altera a Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 138/79, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, revogando a Lei n'~' 6.593, de 21 de novembro de 1978, que 
Hautoriza a alienação das ações da Federal de Seguros S.A., e dã outras 
providências". Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. Ita
mar Franco, Humberto Lucena e Franco Montoro, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 203/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao artigo 38 da Lei n9 3.807, de 
26 de agosto de 1960. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 371/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio incidente nas 
transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação. 
Discussão sobrestada por falta de quorwn para votação do Requerimento 
n• 332/80, de adiamento da discussão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 36/80, de autoria do Sr. Senador Pe· 
dro Simon, que dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa es· 
pecífica para a criaÇão, aumento ou redução de tributos. (Apreciação pre
liminar da constitucionalidade.). Discussão encerradJ.~, após usarem da pa-
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lavra os Srs. Pedro Simon e Dirceu Cardoso, ficando sua votação adiada 
por falta de quorum. 

1.4- DtSCU RSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GIL VAN ROCHA- Considerações sobre o recente pro
nunciamento do Senador Jarbas Passarinho, quando analisou as propos
tas alternativas, apresentadas por membros da Oposição, para a economia 
brasileira. Posição assumida pelo Partido Popular no momento político 
brasileir-o. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Relatório das observações co
lhidas por S. Ex• durante a XXXIV Assembléia Geral das Nações Unidas. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO. como Líder- Considerações 
sobre o discurso do Senador Gilvan Rocha pronunciado na presente ses
são. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Mensagem enviada por Sua 
Santidade o Papa João Paulo II ao Presidente João Figueiredo, de agrade
cimento pela atenção dispensada pelo Governo brasileiro, em sua recente 
viagem de peregrinação ao Brasil. 

SENADOR CUNHA LIMA- Solenidades de inauguração do Gru
po Escolar Fernando Cunha Lima, na cidade de Guarabira-PB. 

SENADOR HENRIQUE SANTJÚ.O- Apelo aos Srs. Congressis
tas no sentido de que rejeitem projeto de lei em tramitaÇão no Congresso, 
que estabelece normas gerais de arrecadação do Imposto de Circulação de 
Mercadorias. 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Ofício recebido do Superin
tendente da SUDENE, a propósito de discurso proferido por S. Ex• sobre 
o desempenho do Projeto Sertanejo._ Apelo aos Srs. Ministros do Interior 
e do Planejamento, em favor de medidas que possibilitem uma maior apli
cação de recursos, em crédito rural, por aquele Programa. 

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

2- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N•s 35 a 38, de 1980 

3-ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 113~ SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO DE 1980 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIOll:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E JORGE KALUME 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Aloysio Chaves 
-Alexandre Costa -17!enrique de La Rocque- José Sarney- Bernardino 
Viana- Almir Pinto- JosêLins- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Ader
bal Jurema - Marcos Freire -João Lúcio - Luiz Cavalcante - Gilvan 
Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo man
to J(lnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Alberto La vi
nas - Itamar Franco - Tancredo NeVes - Hi:::nrique Santillo - Benedito 
Canelas- Valdon Varjão- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo - Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 35 Srs. Senadores. ijavendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1•-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 592, DE 1980 

Da Comissão de Constitui~ilo e Justi~a, sobre o Oficio "S" 
n' I6, de 1980", (Ofício n• 35-P/MG, de 13-6-80, na origem), do 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao 
Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nl? 87.728-2, o qual de
clarou a inconstitucionalidade do artlgo 116, caput, e suas alrneas I a 
VIII, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do 
Paraná, baixado pela Resolução Normatil'a n9 1, de 11-12-75, do Tri
bunal de Justiça Estadual. 

Relator: Senador Leite Chaves 

Encaminha-nos ofício o Supremo Tribunal Federal comunicando que 
através de acórdão proferido no Recurso Extraordinãrio n9 87.728-2 foi de~ 
clarada a inconstitucionalidade do art. 1 I 6, caput e alíneas I a VIII do Códi-

go de Organiiação e Divisão Judiciãrias do Paraná, baixado pela Resolução 
Normativa n' 1, de 11-12-75, do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

Os fatos, em síntese, são os seguintes: - Em janeiro de 1976 uma firma 
comercial da cidade de Cascavel recebeu citação de uma ação de despejo, jul
gada procedente e determinada a desocupação. 

Em seguida à apelação irriprovida, recorreu extraordinariamente para o 
STF. 

Através de acórdão de 5~3~80 o Supremo declarou a inconstitucionalida
de daquele artigo do Código de Organização Judiciária que incluiu a ação de 
despejo entre os feitos que têm curso nas férias forenses. 

Reconheceu a Suprema Corte que matéria processual civil é de compe
tência exclusiva da União, em conformidade com o que preceitua o art. 89", 
XVil, "b", da Constituição e artigos 173 e 174 do CPC. 

A decisão foi definitiva e teve o seu trânsito em julgado, cabendo ao Se
nado, em razão da atribuição que lhe é cometida pelo art. 42, inciso VII, da 
Constituição, decretar a inconstitucionalidade de tal dispositivo. 

Sendo assim, somos pelo acolhimento da inconstitucionalidade declara
da, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 69, DE 1980 

SuSpeiJde a execução do artigo 116, caput, e suas al[neas I a VIII, 
do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Para
ná, baixado pela Resolução Normativa n9 1, de 11-12-75, do Tribunal 
de Justiça Estadual. 

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

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 5 de março de 
1980, nos autos do Recurso Extraordinário nl? 87.728-2, a execução do art. 
116, caput, e suas alíneas I a VIII, do Código de Organização e Divisão Judi
ciárias do Estado do Paraná, baixado pela Resolução Normativa n'~ 1, de 
11-12-75, do Tribunal de Justiça Estadual. 

Sala das Comissões~ 13 de agosto de 1980. - Henrique de La Rocque, 
Presidente - Leite Chaves, Relator - Cunha Lima - Lázaro Barboza -
Helvídio Nunes - Almir Pinto - Tancredo Neves - Raimundo Parente -
Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 11?-Secretário. 
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São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 184, DE 1980 

Altera a redação do artigo 394, do Código de Processo Penal, e 
acrescenta parágrafo ao artigo 34, do Código de Processo Penal Mili
tar. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O artigo 394, do Código de Processo Penal, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

uArt. 394. Ao lhe ser apresentada a denúncia ou a queixa, e 
antes de se pronunciar sobre sua aceitaçãO ou rejeição, o juiz man
dará citar o Acusado para que replique à acusação dentro de cinco 
dias. 

§ 1 'i' A réplica versarâ, exclusivamente, sobre a existência de 
qualquer das causas de rejeição prevista no artigo 43. 

§ 2'i' Se o juiz receber a denúncia ou a queixa, designarã dia e 
hora para o interrogatório, intimando o réti, -o MíniStério Público, 
e, se for o caso, o querelante ou o Assistente, da data aprazada." 

Art. 2'i' Acrescente-se ao artigo 34, do Código de Processo Penal Mili
tar, o seguinte parágrafo: 

.. § Ao lhe ser apresentada a denúncia, o Auditor mandará ci
tar o Acusado para que replique a acusação, em S dias. 

Art. 3'i' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as diposições em contrãrio. 

Justificação 

A garantia constitucional do contraditório só em parte é observada em 
nossas leis de Processo Penal. Atualmente o Juiz recebe a denúncia (ou a 
queixa) sem ouvir o Acusado, a não ser em casos excepcionais. Dessa forma, 
a regra audietur et altera pars é desprezada no Direito Pátrio. 

Em conseqüência, se na atual Defesa Prévia, que na realidade não é pré
via, o Juiz se convence, de plano, da improcedência da acusação, o processo 
tem de seguir todos os_ _trâmites, até a sentença de mérito, com evidente prejuí
zo para o Réu, e com desatenção ao princípio- da economia processual. A 
adoção das emendas contribui rã para desobstrução do 'Juízo e aceleração dos 
processos. 

Para obviar a esse inconveniente, o anteprojeto .de Código de Processo 
Penal, do Professor Hélio Tornaghi, dispunha, no artigo 549, no mesmo sen~ 
tido do projeto agora apresentado. Posteriormente, o Egrégio Supremo Tri~ 
bunal Federal, valendo-se da delegação legislativa que lhe dã a atual Consti~ 
tuição, no art. 119, § 39, letra c, introduziu em seu Regimento Interno igual 
dispositivo (art. 226}. Vale notar que, na Egrégia Corte, o prazo concedido ao 
Acusado é de-15 dias. 

Também o projeto 633, retirado do Congresso pelo Executivo, e agora 
objeto de novos estudos para ser reenviado contêm idêntico dispositivo (art. 
272). 

Não é preciso encarecer a importância da modificação agora proposta, 
pelo que represent~ de garantia para o Acusado e de economia para o Estado. 
Assim, se conseguirâ que o Réu inocente se livre do ferrete, que atualmente 
lhe é impr~sso, por acusações que, só depois, se mostram improcedentes. 

Sala das Sessões, f3 de agosto de 1980. - Henrique de La Rocque. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 185, DE 1980 

Dispõe sobre a inclusão de representantes do maior Partido Polí
tico de Oposição na administra~ão das entidades paraestatals, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: __ _ 
Art. 19 Na composição das diretorias, dos-Conselhos de administração 

e dos conselhos fiscais das entidades paraestatais vinculadas à União, pelo 
menos 1/3 (um terço) dos respectivos membros serão representantes do 
maior partido político que integrar a corrente de Oposição no Congresso Na
cional. 

§ 1 'i' A escolha dos membros a que alude este artigo será. feita pelo Presi
dente da República, mediante lista tríplice de nomes indicados pelo Diretório 
Nacional do Partido Político. 

§- 2'i' Para os fins deste artigo, compreende-se por entidades paraestatais 
vinculadas à União, as sociedades de economia mista em que a União tenha 
participação acionária, as empresas públicas federais e as fundações mantidas 
pela União. 

Art. 29 As entidades paraestataiS vinculãdas à União terão prazo de I 
(um) ano, contado a partir da vigência desta lei, para atendimento do precei
tuado no artigo anterior. 

Art. J'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

J u_s_tificação 

São freqUentes as-denúncias de irregularidades praticadas pelas entida
des paraestatais vinculadas à União- sociedades de economia mista,' empre
sas públicas e fundações- seja no que tange à malversação de verbas, como 
também a equívocos administrativos, de planejamento e execução. 

Não hã representantes de outra facção que não a do próprio Governo, 
que possam melhor fiscalizar a atuação dessas entidades, melhor 
sintonizando-as com o interesse público. 

Nesse contexto, a nós nos parece conveniente a inclusão, na diretoria, 
conselho de administração e conselho fiscal das entidades paraestatais. de um 
terço de membros indicados pelo maior Partido Político de Oposição no Con
gresso Nacional. 

Essa providência permitirá que oposicionistas participem das decisões de 
órgãos da Administração Federal Indireta, o que, irrecusavelmente, significa
rã importante conquista democrâtica. 

A esta altura, cumpre assinalar que a medida absolutamente não confi
gura nenhuma inovação, porquanto já a Lei n'i' 2.874, de 19 de setembro de 
1956, que dispôs sobre a mudança da Capital Federal, estabeleceu, no§ 6• do 
art. 12, que um terço dos membros do conselho de admi_nistração, da direto
ria e do cçnselho fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil- NOV ACAP, seriam escolhidos em lista tríplice de nomes indicados 
pela diretoria nacional do maior partido político que integrasse a corrente de 
oposição no Congresso Nacional. 

Em face ao exposto e tendo em vista as positivas repercussões que enseja
rá, esperamos venha a proposição a merecer a acolhida dos ilustres membros 
desta Casa. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1980. -Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 2.874, DE 19 DE SETEMBRO DE 1956 

Dispõe sobre a mudança da Capital Federal, e dá outras provi
dências. 

Seçào !li 
Da administração e -fiscalização da Companhia 

Art. 394. O Juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designarã dia e hora Art. 12. A administração· e fiscalização da Companhia serão exercidas 
para o interrogatóriá, ·ordenãndo a citação do réu e a notificação do Minis- por um conselho de administração, uma diretoria e um conselho fiscal, com 
tério Público e, se for caso; -do querelante ou do assistente. mandato de 5 (cinco) anos e o preenchimento dos respectivos cargos farwse-ã 

por nomeação do Presidente_ da República, com observância dos parágrafos ........... ·e:óóiüc) i:iÊ . .PR:ocEsso .PÉNÃL -~úúr Ã"R ............ · seguintes: 

Art. 34. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público, como re
presentante da lei e fiscal da sua execução, e o de defesa pelo acusado, caben
do ao juiz exercer o poder de jurisdição, em norrie do Estado. 

§ J9 O conselho de administração compor~se-ã de 6 (seis) membros com 
igualdade de votos e suas deliberações serão obrigatórias para a diretoria, ca
bendo, todavia, recurso ao Presidente da República. 

§ 2'i' A diretoria serã consti_tuída de 1 (um) presidente e 3 (três) direto-
res. 

§ J'i' As reuniões -do conselho de administraÇão serão presididas pelo 
(À ComissãO-de ConstiiuiÇão e Justiça.) presidente da díretoria, que nelas terâ apenas o voto de qualidade. 
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§ 49 O conselho de administração reunir-se-á, pelo menos, urna vez por 
semana e de suas deliberações lavrar-se-ã ata circunstanciada, cujo teor, devi
damente autenticado, será fornecido a cada um dos seus membros. 

§ so O conselho fiscal constituir-se-á de 3 (três) membros efetívos e 3 
(três) suplentes e exercerá as funções previstas na legislação de sociedades 
anônimas, sem as restrições do Decreto-lei n'? 2.928, de 31 de dezembro de 
1940. . 

§ 6• Um terço dos membros do conselho de administração, da diretoria 
e do conselho fiscal, será escolhido em lista tríplice de nomes indicados pela 
diretoria nacional do maior partido polftico que integrar a corrente da opo
sição no Congresso Nacional. 

{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil 
e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetes lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSfJ QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÂ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Valdon Varjão para uma breve comunicação. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT. Para uma breve comunicação.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos termos regimentais, requeiro a transcrição nos Anais do Senado de 
reportagem publicado pelo O Globo, no dia 13-8-80, em que relata anúncio 
publicado por jornal de Niterói, cujo texto diz claramente que não se aceita 
"gente de cor" no curso de datilografia Oxford, em Niterói, de responsabili
dade da diretora daquele estabelecimento, Dona Léa Alves Nestler. 

Sr. Presidente, ainda no indesejâvel anúncio, ela fez um comentário: 

NO ANÚNCIO DE EMPREGO, VETO A "GENTE DE COR" 

Um anúncio de emprego cujo texto diz claramente que não se 
aceita ''gente de cor" foi publicado domingo num jornal de Niterói) 
pela diretora do curso de datilografia Oxford, Lea Alves Nestler. 
Ontem ela disse ao O Globo que desconhece a lei Afonso Arinos e 
que fez a restrição a negros porque seus alunos .. têm preconceito 
contra gente de cor". 

O anúncio, para vaga de professora de datilografia, é o seguin~ 
te: "Precisa datilógrafa pjtrab. 14/21 salário 5.600 não prec. prática 
pode ser casada não aceito gente de cor. Rua Ãurelino Leal51j202 
10 h." 

-Coloquei o anúncio nestes termos- disse D. Lea Nestler
para poupar-me de dizer um não a uma pessoa negra que se candi
datasse ao emprego. Jã perdi alunos quando empreguei aqui uma 
atendente e uma professora negras. 

D. Lea, que disse não ser racista, confessou ter despedido essa 
professora .. porque ela era de cor": 

- Quando ela estava aqui, não recebi alunos novos. Infeliz
mente tive que despedi-la·. Como não gostaria de fazer isso outra 
vez, resolvi não mais aceitar pessoas de cor para trabalhar. 

O delegado da 76• DP, de Niterói, Idovan Ferreira, informou 
não ter recebido até ofitem queixa· baseada na lei Afonso Arinos 
contra D. Lea Nestler. Ele disse que a polícia só pode agir nestes ca
sos quando há reclamação forrllalizada por alguém .. que se sinta 
ofendido". 

Sr. Presidente, faço questão de deixar transcrito nos Anais desta Casa do 
povo este protesto a tão indesejável discriminação. E a todas que se fizerem 
durante nosso período nesta Casa, eu levantarei a minha voz como um pro
testo humilde, mas que não pode ficar silenciado diante dessas discrimi
nações. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 328, DE 1980 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da Ca
sa, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do-ex-parlamentar Ro-

meu de Campos Vergai, Constituinte de 1946 e Deputado Federal por quatro 
legislaturas: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famOia c ao Estado de São Paulo. 
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1980. - Lulz VIana. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O requerimento depende de vo· 
tação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Sena
dores que o desejarem. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
A Mesa, nos termos regimentais, associa-se ao voto de pesar e às demais 

homenagens que foram votadas neste momento cm memória do ex
parlamentar Romeu de Campos Vergai, Constituinte de 46, Deputado Fede
ral em 4 legislaturas e, realmente, um homem que exerceu o seu mandato de 
Deputado, por longos anos, sempre com uma intensa atividade voltada ao 
bem público. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Raimundo Parente- Jarbas Passarinho- Helvídio 
Nunes- Agenor Maria- Humberto Lucena- Teotónio Vilela- Moacyr 
Dalla - Hugo Ramos- Roberto Saturnino - Franco Montoro -José 
Caixeta - Lázaro Barboza - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Leite 
Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Si· 
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, dó Requerimento n' 233, de 1980, do 
Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado '6 Nordeste e Unidade Nacio
nal", publicado no jornal Tribuna do Ceará, edição de 5 de junho de 
1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

É a seguinte a mathia cuja tranScrição é solicitada: 
Tribuna do Ceará, 5-6-80 

NORDESTE E UNIDADE NACIONAL 
O l':lordeste tem sido, até hoje, uma região malsinada e incompreendida. 
As lideranças regionais não conseguiram que as autoridades federais se 

convencessem de que os problemas desta ârea castigada por fatores endóge
nos desfavorãveis são essencialmente nacionais. 

É claro que os nordestinos somos os intéressados diretos na consecução 
de um plano realístico que tonifique nossa frágil economia e eleve o precarís
simo nível de bem-estar social de uma população de mais de 30 milhões de 
brasileiros dos quais um percentual altíssimo vive em dolorosas condições. 

Mas o interesse do governo central não deve ser menor. porque a inter
pretação do que seja o Nordeste, para lhe ministrar terapêutica adequada, é 
matéria de preservação da unidade nacional. 

A abordagem incorreta da problemâtica nordestina estã criando a falsa 
imagem de um Nordeste pletórico de recursos, esvaídos pela incompetência e 
improbidade, representando uma sangria insuportável no Tesouro Nacional, 
sem retorno econômico-social satisfatório. 

Este é o conceito de que o Nordeste desfruta no Sul e Sudeste do país, 
onde crescem a incompreensão sobre a nossa realidade, pela qual é responsâ~ 
vel o governo da União. 

Em realidade, o governo federal dá a impressão de que nos fornece re
cursos vultosos, constantes de programas anunciados com estardalhaço e que 
mal conseguem erigatinhar, porque os recursos prometidos não saem do cam
po retórico. 

Vejam-se alguns exemplos: O PROTERRA, que promoveu saudáveis 
melhorias no setor rural, permitindo a instalação de empresas agropecuârias 
que absorveram técnicas modernas, com resultados auspiciosos, entrou em 
colapso, tendo, atualmente, existência meramente simbólica; o Projeto Serta
nejo, muito bem concebido. é uma amarga pilhéria, tal a insignificância dos 
recursos de que dispõe, com os quais deverã promover algumas modificaçõeS 
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na estrutura rural nordestina mais ou menos em meio Século; o POLONOR
DESTE caminha a passos de cágado; o Projeto l:lídrico, lançado com uma pi
rotecnia verbal incandescente, ao qual se alocaram, teoricamente, para um 
qüinqüênio, cerca de Cr$ 10 bilhões, a preços de 1979, teve liberada no exerci
cio p. pâssado, a cifra ridícula de Cr$ 400 milhões, em um ano de seca, quan
do- a necessidade de criar pontos d'água se mostrava mais premente; o 
DNOCS estâ praticamente sem dinheiro para impulsionar os projetas de irri
gação e manter o bom funcionamento dos que já estão funcionando. 

Nesse andar, caminham as coisas relacionadas com o Nordeste. 
Mas não fica nisso. 
Contra nós foram desfechados, a partir de 1964, outros rudes golpes- a 

eliminação, na Constituição de 1966, do dispositivo da Carta Magna ante
rior~ que reservava 3 por cento da receita tributãria nacional para o combate 
à seca; criação do ICM, que representa uma iniquidade contra os Estados 
predominantemente consumidores (entre os quais, os nordestinos), que entra~ 
ram em cronicidade deficitãria insolúvel; atomização dos incentivos fiscais, 
mediante a criação de incentivos setorais, do PIN e do PROTERRA; centra
lização do planejamento económico a nivel nacional, em função do que a SU
DENE perdeu a competSncia de formular programas de desenvolvimento re
gional, transformados atualmente em meras sugestões ao Minist~rio do Inte
'rior; rebaixamento hierárquico da SUDENE que, de órgão diretamente su
bordinado ao gabinete do Presidente da República, passou a simples departa

. menta do Ministêrio do Interior, despojada da autonomia e flexibilidade ne
cessárias ao cumprimento da missão de superintender o desenvolvimento re
gional; redução dos recursos estáveis do Banco do Nordeste do Brasil, que fi
cou impedido de estender substancialmente seu raio de ação, malgrado os es
forços tenazes de seus dirigentes; suspensão da construção de pequenos em~ 
dias açudes em cooperação, em propriedades rurais no sertão, sob o ridículo 
pretexto que essa política seria paternalista; execução de uma política de 
apoio aos grandes pólos económicos do Sul e Sudeste, relegando-se o Nordes
te à condição de empresa perenemente em dificuldades, extremamente incô
moda, sem meios de oferecer retorno aos investimentos federais; redução, em 
termos Teais, do orçamento do FINO R~ para este ano, criando s~rias dificul
dades às empresaS que utilizam incentivos fiscais e as que pretendem instalar
se nesta região. 

Esta é a realidade que nossos irmãos do Sul e Sudeste preCisam conhecer, 
para que não pensem que estamos recebendo rios de dinheiro sem competên
cia para empregá-lo. 

A verdade é exatamente oposta: os recursos que nos chegam em conta
gotas são ínfimos e, apesar da insuficiência de capital~ o Nordeste cresceu, em 
1979, mais de 6 por cento- bem próximo do fndice de crescimento nacional. 

· Por que o Nordeste continua vulnerável às secas, como há séculos? 
Simplesmente porque o governo da União tem preferido socorrer o Nor

deste nas épocas de calamidade climática, através de programas de emergên
cia, que atendem a uma conjuntura, deixando os problemas estruturais à 
margem. 

Quando não fosse por razões humanas, sociais e econômicas, ao merios 
por motivos financeiros, o governo federal jã deveria ter concluído que seria 
mais barato investir em estrutura do que em conjuntura. 

:f: necessário que os líderes politicas nordestinos exponham esse quadro 
no Congresso Nacional, com as tintas vivas da verdade, sem "véus diãfanos 
da fantasia", para que os sulistas tenham uma idéia exata do que é o Nordes
te. 

As prevenções crescentes entre o Sul, o Sudeste o Nordeste precisam ser 
detidas com presteza, pois representam um perigoso fermento de desunião, 
altamente prejudicial à integridade nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 234, de 1980, do 
Senador Hugo Ramos, solicitando a transcrição, nos Anais do Se
nado Federal de artigos publicados no Jornal do Brasil, referentes à 
vida de Paschoal Carlos Magno. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

É a seguinte a matéria cuja transcn"ção é solicitada 

PASCOAL 

Josué Montello 

Certa vez, ao pedir a publicação de uma noticia sobre o Teatro do Estu
dante num de nossos jornais, Pascoal Carlos Magno ameaçou matar-se. caso 

a notícia não saisse; E acrescentou, no bilhete afetuoso ao redator do jornal: 
.. Nesse caso, vocês vão ter de dar uma notícia muito maior a meu respeito na 
primeira pãgína.'' 

Como a notícia foi publicada, Pascoal pôde chegar até o último sâbado, 
depois de longo convívio com a enfermidade que o levou. Ultimamente, ele, 
que sempre fora o companheiro alegre, pronto ao louvor e ao riso, como que 
havia feito do silêncio triste o seu refúgio. Falava pouco, andava com dificul
dade, tinha uma sombra de melancolia constante na fisionomia fatigada. 

Na nossa última conversa, hâ alguns meses, pelo telefone, cu tive a opor
tunidade de ler para ele este trecho das memórias de uma grande comediante, 
MadameJudith, recolhidas por um de seus admiradores, Paul Gsell: ~·Quan
do, num canto do modesto apartamento que hoje ocupo, o espelho de minha. 
penteadeira me devolve minha imagem, freqUentemente experimento uma es
pêcie de surpresa ao me ver toda branca, enrugada e solitâria, eu que antiga
mente concentrava sobre a minha pessoa a atenção das brilhantes salas de es
petáculos, eu que fui aplaudida por soberanos e por toda a alta aristocracia 
que os cercava, eu cujas juventude e graça angariaram tantas ·homenagens, eu 
que tive palacete e equipagem e que recebi à minha mesa as companhias mais 
espirituosas, eu que me associei a tudo o que o último século produziu dê 
mais destacado nas letras, nas artes e na política. E então me parece que a boa 
velhinha um pouco curvada que se reflete no espelho não ê senão uma visão 
imaginária, enquanto que a realidade é o passado que foi tão suntuoso, tão 
deslumbrante para mim. A verdadeira Judith é a de outrora, e eu só vivo hoje 
para a memória do que fui." 

Pascoal deixou passar um silêncio, e observou~me: 
- Sempre vi minha imagem nas coisas que fiz. Agora, que não me dei

xam completar a Aldeia, não consigo ver meu rosto no espelho embaciado. 
Ele não teria a tristeza de quem se despede da vida que vai chegando ao 

seu termo, porém a amargura de que tem consciência de que deixará incon
cluso o seu derradeiro sonho. 

Mais do que uin id.ealizador, a erguer castelos em Espanha, Pascoal era 
um semeador de entusiasmos, sabendo congregar à sua volta os companhei
ros que o ajudavam a construir. 

Minha mais distante recordação desse benemérito da cultura nacional é 
um retratinho seu na revista Fonfon, do Rio de Janeiro, com elogios a um li~ 
vro de versos, Chagas de Sol, que ele acabara de publicar. 

Se bem me lembro, esse livro havia sido distinguido com uma menção 
honrosa da Academia Brasileira. 

Por esse tempo, ainda moço, Pascoal era poeta. Poeta de versos líricos, 
fascinado pela poesia de Olegãrio Mariano e Alberto de Oliveira, em plena 
fase da opção modernista. Creio que tinha então umas costeletas negras, que 
davam também um ar de toureiro espanhol ao poeta das VItimas Cigarras, tal 
como Olegârio ainda nos olha, no vão de parede de uma das salas da Acade· 
mia, no retrato que dele pintou Portinari. 

A poesia tradicional dessa êpoca era essencialmente teatral. Como que 
havia sido escrita para ser declamada. Não pedia um leitor, no seu canto, com· 
um livro - pedia platéia, e platéia de um teatro. As moças bonitas, de voz 
empastada, exibiam-se nos grandes salões, recitando poemas. 

Não sei se Pascoal Carlos Magno foi levado à poesia pelo teatro. Presu
mo que sim. O teatro estava na essência de sua condição. Não nascera para 
viver isolado. A comunicação com o público era o complemento natural de 
sua personalidade. 

O prêmio que a Academia Brasileira lhe conferiu, em 1930, por sua peça 
Pierrot. representada por Jaime Costa no ano seguinte, no Teatro João Cae
tano, corresponde à vitória do homem de teatro sobre o poeta. Mas, a despei
to desse triunfo, Pascoal ainda permaneceria à procura de si mesmo. Escreve
rã romance, contos, ensaios, artigos de jornal, andará por longes terras como 
diplomata, e serã com o Teatro do Estudante, em 1938, que as diversas 
feições de seu talento repentinamente se associarão e sublimarão no formidá
vel animador das vocações alheias. 

Já ele dera uma demonstração admirável de seu poder de ajudar os ou
tros quando fundou no Rio de Janeiro, em 1929, a Casa do Estudante do Bra
sil. Pascoal trazia em si a experiência do moço que ten_ta sobreviver para 
realizar-se. Seu compromisso com a vida ultrapassava os limites de seu pró· 
prio ser. Queria congregar e dar a mão, estimular e abrir caminho, na singula
ridade de um apostolado que dele faria, na evolução de nosso teatro, um mar
co representativo, no plano da reconquista cultural. Porque é Pascoal quem 
restitui Shakespeare ao nosso teatro - com a colaboração dos jovens talen
tos que ele descobre e empurra para o palco. 

Lembro-me bem dele nesses dias antigoS. Ninguém mais radiante. Dir
se-ia que era ele quem recolhia os aplausos, quando o pano baixava no teatro 
repleto. Não era um empresário, mas um animador. Sabia o que a iniciativa 
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significava, no sentido de dar ao nosso teatro uma dimensão mais densa, um 
rumo mais alto. 

Durante anos e anos, Pascoal aliou a capacidade de criar teatro, estimu
lando vocações e criando espetãculos, com o tirocínio da crítica dramãtica, 
na sua coluna do Correio da Manhã. Era, ali, menos o crítico que o professor. 
E poderia reconhecer, com Remy de Gourmont, que a crítica negativa, embo
ra necessária, deve ceder lugar, nos momentos adequados, às festas de glória, 
que amparam as vocações hesitantes. 

O louvor, aparentemente tão fãcil, é na verdade tão difícil, que facilmen
te _nos leva ao lugar comum. Pascoal soube ter o talento excepcional do aplau
so comunicativo. De certo modo, doando-se aos outros, no cuidado de 
estimulã-los, esqueceu-se da própria obra, que reclamava a sua reclusão e o 
seu trabalho obstinado. O sangue italiano como que lhe trouxe um pouco dos 
mecenatos da Renascença. E ele conseguiu criar um teatro dentro da própria 
casa, em Santa Teresa- para a representação das peças alheias, animando os 
jovens que vinham chegando. 

Vi-o pela última vez num documentário cinamatogrãfico de J. Diniz, exi
bido num de nossos cinemas. Jã era o lutador cansado, que andava com lenti~ 
dão, amparando-se para caminhar. Mas, ao falar, num breve depoimento 
sobre a sua vida de lutas, voltou a ser o que sempre fora, batendo-se pela con
tinuidade da realização de seu último ideal- o aconchego cultural da Aldeia, 
como oficina de vocações teatrais, como convergência de poetas e de artistas, 
corno estuãrio de debates sobre o BraSil. 

Napoleão dízía que fizera os seus pfanÕsde batalh3. com- õ sOnho dos sol
dados adormecidos. Nosso Pascoal fez tambêm assim. No Rio Grande do 
Sul, no Maranhão, na Bahia, em Minas, em Mato Grosso, no Paraná, no 
Amazonas, em qualquer parte do País, sempre hã um moço que pensa ein 
projetar-se com a sua arte, longe do meio onde nasceu. Pascoal, durante meio 
século, foi o intérprete desses sonhos, e com eles criou muitas das grandes ini
ciativas que nos levam a aplaudi~lo com entusiasmo e com saudade, no mo· 
,menta em que ele concluiu a sua missão. 

TEATRO FOI A MOTIVAÇÃO DA VIDA 

Pascoal Carlos Magno foi teatrólogo, poeta, memorialista, romancista, 
diplomata. Nasceu no Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1906. Filho de imi
grantes italianos. Seu pai era modesto illfaiate, mas dotado de extraordinária 
sensibilidade artística. 

Pascoal viveu a infância e a juventude em Paula Matos (Santa Teresa), 
em conta to muito íntimo com o povo, as manifestações populares, os teatros. 
a vida noturna da cidade, a vida boêmia. Ele e seus irmãos conviviam real~ 
mente com o povo. 

A 19 de abril de 1918, o pai-alfaiate desceu à cidade, vestido com o me
lhor terno, a melhor gravata, a melhor camisa. Acabava de libertar-se de uma 
gripe. Fora uma convalescença longa e difícil. Apenas amulher-a mãe de 
Pascoal - sabia a razão daquela saída vespertina. 

Lã ia ele c-om um canudo debaixo do braço. Eram os versos do filho. O 
pai os descobrira, em;:arregara urna das meninas de os copiar à mãquina. E 
fora conversar com um amigo e clieiíte, desembargador. Mas o amigo o dis
suadira. Não valia a pena ser poeta ... O alfaiate arquitetara um plano. 

E foi bater com o canudo de versos debaixo do braço numa casa aristo
crática. Era a casa do Conde Afonso Celso. Entregou um cartão; Fizeram-no 
entrar. Pouco depois aparecia o Conde. E tudo se esclareceu. O alfaiate usara 
o cartão do amigo desembargador, que era amigo do Conde. E logo decla
mou um soneto do Conde para sua filhinha doente. Fora esse belo soneto
de um pai aflito diante do destino de sua filha- que o fizer-a procurá-lo afoi
tamente. Também eu tenho um filho doente, frágil, que faz versos. Os versos 
estão aqui, Senhor Conde. Entrego·os a apreciação de Vossa Excelência. 

O Conde comovido prometeu que iria lê-los. E a 14 de maio de 1919, 
chegava ao modesto endereço de Paula Matos Urriã. carta do Conde Afonso 
Celso dizendo que o poeta tinha talento. Foi esse o primeiro contato de Pas
coal Carlos Magno com a literatura em termos siciais. 

Dois livros de poemas juvenis marcaram a sua entrada triunfal na vida li
terária, ainda muito jovem. C-om Ana Amélia Queirós Carneiro de Men· 
donça, funda a Casa do Estudante do Brasil. 

No início da décac;ia de 30, com Raul Boj,p e José Jobim, entrou para a 
carreira diplomática. Foi servir como vice-cônsul em Liverpool, onde Rio 
Branco servira. Foi, depois, transferido para Londres, onde passou os anos 
dramátiCos da Guerra. Em Londres, escreveu o seu romance muito aplaudi
do, Sol sobre as Palmeiras, publicado em inglês e effi português. 

A 4 de dezembro de 1945, foi eleito vereador pela UDN. Veio assumir a 
sua cadeira na Câmara Municipal do Rio. Fez crítica de teatro no Correio da 
Manhã. Fundou o Teatro Ouse, em sua casa de Santa Teresa. As irmãs, que 

moravam na Travessa Afonso, na Tijuca, foram morar com ele. A família se 
r~constituiu. Sol sobre as Palmeiras, lançado em português, fazia sucesso. 

Foi esse talvez o período mais feliz da vida de Pascoal Carlos Magno. O 
seu convívio mais íntimo e dinâmico com o teatro. Lançou inúmeros atores, 
como Sérgio Cardoso, que ele descobriu para fazer o Homlet. Sua casa de 
Santa Teresa era urna oficina teatral, palco, ponto de reunião, academia, cen~ 
tro soc;_ial. 

Transferido para a Grécia, escreveu em Atenas grande parte do seu livro 
de memórias, que só publicaria bem mais tarde. Juscelino o convidou para 
subchefe da Casa Civil da Presidência da República. Durante o Governo Jus
celino, Pascoal foi no Catete o grande protetor do teatro e da arte em geral. O 
seu apoio· era certo, se houvesse talento, vocação, valor. 

Um dos mais belos atos de Pascoal foi acompanhar mais tarde o enterro 
de Juscelino da sede de Manchete ao Aeroporto Santos Dumont, 
misturando-se à multidão que cantava e homenageava o grande líder. 

Indicado para Embaixador na Polônia, começou a estudar polonês, mas 
não chegou a viajar para Varsóvia. Perseguições mesquinhas perturbaram-lhe 
a carreira. Pediu aposentadoria, antes do tempo. Não chegou a ter uma Em
baixada. 

Recolhe-se sabiamente à sua casa de Santa Teresa, na curva da Rua Her
menegildo de Barros, com vista maravilhosa sobre a cidade, a cavaleiro do 
mar. Reabriu o Teatro Duse. O Ministro Jarbas Passarinho o prestigiou, 
comparecendo pessoalmente ao ato solene de inauguração. Pascoal voltou a 
fazer critica no Correio da Manhã. Mais do que nunca se uniu ao teatro. 

A última realização de Pascoal foi a Aldeia de Arcozelo, sonho derradei
ro de uma vida cheia de empreendimentos e iniciativas generosas. A Aldeia 
sintetizava a sua existência inteira. Era um centro nacional, uma universidade 
livre, uma fundação de arte. Pascoal sonhava, como sempre. E como sempre 
havia uma distância entre o seu sonho e a ãspera realidade cruel da vida. 

Houve dissabores e dificuldades de ordem material. Pascoal foi obrigado 
a vender a sua casa deliciosa, antiga, de Santa Teresa. Vendeu sua coleção de 
santos barrocos. Candidatou·se à Academia Brasileira de Letras em 1973 e 
foi derrotado. Mudou-se para ufn aPartamento alugado na Rua Dias de Bar
ros. A vista ampla era a mesma. Mas ele é que jâ não era o mesmo, fisicamen~ 
te. A velhice o tocara. Os últimos anos foram de luta. Pascoal teimava em ser
vir, pois o seu ideal sempre fora este, servir, dar·se. Pascoal foi fiel até o fim a 
este ideal, que vinha da sua mocidade. Servir à juventude. Servir ao teatro. 
Foram as duas causas permanentes e até patéticas de sua vida. A causa da ju
ventude, a causa do teatro. 

Ainda publicou um volume de poemas, com prefãcio de Roberto Alvim 
Corrêa. A ~ua poesia era toda feita de melancolia, de tristesa, de um desalen
to, de um tom elegíaco, que era surpreendente em um ser assim tão ativamen
te empreen,dedor, voltado para a vida, a ação, o dinamismo criador. Criar foi 
a aspiração constante do seu espírito. 

A última glória de sua vida agitada foi a nomeação para o Conselho Fe
deral de Cultura. Era o público reconhecimento dos seus méritos no longo es· 
forÇo em defesa de nossa cultura. Já fora membro do Conselho Estadual de 
Cultura. 

O seu destino oscilou entre a poesia e o teatro. Roberto Ribeiro reeditou 
em 1962 Sol sobre as Palmeiras, mistura de romance e livro de memórias, 
com Paula Matos, O teatro, a vida noturna do Rio, o claustro de São Bento, a 
sombra de seu pai, italianO sensível, cafés. carnavais, uma juventude que co
meçava a ag"ita:r-se na década de 20, o Rio Velho de Laurinda Santos Lobo, 
pacata cidade tranqUila, à beirakmar, com seus poetas. 

Pascoal soube fixar tudo isso, no seu grande livro autobiogrãfico, escrito 
em Londres, sob o bombardeio, em plena Guerra. Ali fixou ele para sempre 
um pedaço de si mesmo e do Brasil de outrora. 

Cansado, triste, lutou bravamente pela sobrevivência de sua Aldeia de 
Arcozelo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 310, de 1980, do 
Senador Bernardino Viana, solicitando a retirada em carãter defini
tivo, do Projeto de Lei do Senado n'i' 80, de 1980, de sua autoría, dis
pondo sobre a concessãO de visto de permanência ao estrangeiro 
que tenha ingressado no País até o dia IS de novembro de 1979, 
através da suspensão de eficácia do Decreto-lei n9 941, de 13 de ou
tubro de 1969. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria nele contida serã definitivamente 

arquivada. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 4: 

Discussão cm turno llnico, do Projeto de Lei da Câmara n9 68, 
de 1978 (n• 93/75, na casa de origem), que dispõe sobre a obrigato
riedade de informação sobre o Fundo de Garantia por tempo de ser
viço tendo 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1980, das Comis~ões: 
-de Economia, contrário, com voto vencido, em separado, do 

Senador Franco Montoro; e 
- de Finanças, favorável. 

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

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 329, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 68/78, a fim de ser feita 
na sessão de 10 de setembro de 1980. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1980. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com a deliberação 
do Plenário a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar no dia lO do 
próximo mês de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 5: 

Discussão, em turno ünico, do Projeto de Lei da Câmara n'? 6, 
de 1980 (n• 1.523/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dã nova redação ao caput do art. 29 da 
Lei n9 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que autorizou a consti
tuição da Companhia Imobiliâria de Brasília - TERRACAP, e 
acrescenta parágrafo, renumerandO os demitis, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n• 576 a 578, de 1980, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça; 
- Distrito Federal; e 
- de Finanças. 

Em discussão -o projeto, ·em turrió único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanaÇo. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 6, DE 1980 
(N• 1.523(79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dá nova redação ao caput do art. 29 da Lei n"' 5.861, de 12 de de
zembro de 1972, que autorizou a constituição da Companhia Imobi
liária de Brasma - TERRA CAP, e acrescenta parágrafo, renume
rando os demais. 

O Congresso Nacional decreta: _ __ _ __ 
Art. 1• O caput do art. 2• da Lei n• 5.861, de 12 áe dezembro de 1972, 

que autorizou a constituiÇão da Companhia Imobiliária de Brasüia- TER
RACAP, passa a ter a seguinte redação, acrescentando-se-lhe novo.§ }9, renu
merando os demais: 

"Art. 29 O Governo do Distrito Federal é autorizado a cons
tituir a Companhia Imoblliâria de Brasflia - TERRACAP, para 
suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na 
execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Fe
deral, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição~ in
corporação, oneração ou alienação de b·ens, assim como reahzar 
obras e serviços de infra~estrutura e obras viãrias no Distrito Fede
rat, vinculadas às suas finalidades essenciais. 

§ I• A TERRACAP, podcrâ celebrar contratos e co~vênios 
com a administração dircta c com entidades compreendidas na ad
ministração indireta do Distrito Federal. Quando no exercido dessa 
faculdade, suas atividades específicas forem processadas através de 
empresa públic~ ou sociedade de economia mista, resultando do su
primento de recursos o retorno correspondente, a TERRA CAP po
derá, com autorização das respectivas assembléias gerais, recebê-lo 
em ações, ressalvada a participação de 51% (cinqUenta e um por 
cento), no mínimo, do Distrito Federal, bem como a proporcionali-

dadc do capital social do Distrito Federal, e da União na Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP.", 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n9 266, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus- à Empresa Agropccuâria Porto Alegre S. A., 
tendo 

PARECERES, sob n<>s 267 e 268, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, e voto vencido dos Se
nadores Franco Montoro e Cunha Lima; e 

-de Agricultura, favorável. 

Em discussão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PP. Para discutir o projeto.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Como a Casa vê, não podemos aprovar, em tranqUila consciência, este 
projeto. Ele visa à alienação de uma ârea de 15 mil hectares, área pertencente 
ao setor público, a um grupo de pessoas sem qualificação para explorâ-la. 
Nós emitimos um longo voto divergente à aprovação da matéria. E mostra
mos que num país em que a terra estâ concentrada em mãos de poucos, em 
quê 80% das terras brasileiras pertencem a 2% das pessoas, onde existem mi
lhões de marginalizados tangidos das fazendas, não_ se pode fazer concen
trações dessas sob pena de estarmos fechando a única via que leva este País a 
um regular encminhamento no que diz respeito à exploração da terra. Mos
tramos que a SUFRAMA recebeu da União uma grande extensão de terras 
perto de Manaus. Diversas estradas asfaltadas passaram pela área. Em segui
da, exatamente as melhores terras, as que ficaram ao longo dos eixos daque
las estradas, foram objeto de venda a firmas que se organizaram exatamente 
.para isto. Mui tas delas eram de pessoas - pai, filhos, cunhados - que nem 
sequer experiência agrícola tinham. Organizaram-se para comprar essas áreas 
por quarenta e cinco cruzeiros o hectare, para pagamento em seis anos, e lo
go, mal recebiam a escritura definitiva com clãusula resolutória, recebiam, 
também. financiamentos superiores muitas vezes ao próprio valor da área. 
Algumas dessas pessoas se declararam sem preparo algum, sem conhecimen
to algum de agricultura ou pecuária. Então nós constatamos que houve de 
parte de Governadores do Estado do Amazonas, de administradores da pró
pria SUFRAMA, interesse em aquinhoar parentes e amigos, pessoas influen
tes. 

Então, Sr. Presidente, ~uando nãó hã terra para o bóia-fria, quan.do não 
hâ terra nem para o índio, como se pode fazer uma concessão dessa na:tureza? 
De forma que dei o meu voto divergente, porque também o.Senado faz His
tória e cada um é responsável pelos seus atos, às vezes em futuro remoto. O , 
meu voto cm separado, exaustivo, é um brado para que nos alertemos e não 
permitamos que essa política continue em vigor, de venda indiscriminada de 
ãrea, por preços írritos, apenas para favorecer pequenos grupos. E, se antes 
não havia motivos para venda de área dessa proporção, agora muito menos, 
quandO o Governo do atual Presidente João Figueiredo criou um grupo cons
tituído dos seguintes órgãos: 

IBDF- INCRA- SUDAM- SEMA- BASA- DNER 
- PROJETO RADAM-BRASIL - UNIVERSIDADE FE
DERAL DO AMAZONAS- UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE- FACUL
DADE DE CiflNCIAS AGRÁRIAS DO PARÁ- CONSELHO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TEC
NOLÓGICO - CNPQ - EMFA. 

Esse grupo foi criado através do Decreto 83.518, para um exame do qua
dro fundiário brasileiro e a definição de uma política mais pertinente. O que 
menos se espera do Governo é que dê cumprimento aos seus a tos, aos seus de
cretos. A aprovação deste projeto é violentadora dessa determinação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Bernardino Viana. 
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O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

~ praxe, no Senado Federal, conceder autorização aos governos esta
duais para a alienação de terras públicas, até 25 mil hectares, para a implan
tação de projetas agropecuârios e agroindustriais. E na escritura de compra e 
venda consta a clâusula seguinte: 

"4. A alienação será processada sob a forma de promessa de 
compra e venda, com clâusula resolutiva que condiciona a lavratura 
de Escritura de Compra e Venda da área ao fiel cumprimento do 
cronograma ftSico-financeiro de execução do projeto." 

O Estado do Amazonas, principalmente perto, nas proximidades das 
grandes cidades, objetiva implantar projetas agropecuârios e agroindustriais 
não s6 para melhorar a sua receita tributária, mas também, para abasteceres
ses grandes centros populacionais. 

E como vemos deste projeto, ele prevê: 

"Produção de carne bovina (1.350 animais/ano) em projeto de 
bovinocultura de corte, que encontra mercado garantido a nível da 
Cidade de Manaus, onde se prevê:, para 1980, uma demanda de 
20.451 toneladas contra uma oferta de 9.600 toneladas. O empreen
dimento gerarâ setenta e seis empregos permanentes, com o investi~ 
menta total de Cr$ 48.602.000,00, em uma área de 15.000 hectares." 

Eram estes os esclarecimentos que queria prestar, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Para discutir o proje
to. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Veja V. Ex• que, enquanto vastíssimos setores da sociedade brasileira 
meçam a conscientizar-se da necessidade de uma efetiva reforma agrâria, que 
tenha como finalidades principais não apenas o aspecto social, ma~ tambêm, 
o aspecto econômico, mais uma vez o Governo envia para esta Casa solici
tação de autorização para que a SUFRAMA faça a alienação de 15 mil hecta
res de suas terras a urna empresa privada. 

Ê óbvio que, se compulsarmos o projeto apresentado em todos os seus 
detalhamentos~ estou certo, estou convencido de que ele não terá falhas. No 
entanto, quantos foram os projetas sem falhas que, não apenas na Amazônia, 
mas no Brasil inteiro, nos últimos anos, ao serem implantados, redundaram 
em fracasso ou em beneficio a poucas pessoas? Não foram poucos, Sr. Presi
dente, não foram poucos e é possível que este seja mais um, mais uma dessas 
iniciativas tendentes a beneficiar determinados grupos, quando, tambêm, não 
são poucos os posseiros que continuam sendo ~pulsos de escassos pedaços 
de terra; quando não são poucos os lavradores, neste País, pressionados, 
obrigados a abandonarem seus pequenos pedaços de chão para colaborarem 
com o inchaça das grandes cidades. 

Nós nos colocamos naquela posição de não considerarmos este tipo de 
projeto como a mais saudâvel e a melhor solução para o problema da terra no 
País. 

O que o Governo deveria fazer é um projeto de colonização oficial, com 
toda a assistência creditícia, tWnica, que permitisse uma ampliação efetiva 
das fronteiras agrícolas do País, para que ele pudesse, aí sim, inserido numa 
refoitna como essa, num espectro mais abrangente de reformas gerais das es
truturas sociais deste Pais, pudesse o Brasil avançar para o futuro como uma 
grande nação. 

Neste caso, Sr. Presidente, nós nos colocaremos, mais urna vez, con
trários a projetas como este. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) -Ouço o nobre Se
nador Moacyr Dalla. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS -ES)- Quero me congratular, preliminar
mente, com V. Ex• pela preocupação com relação à defesa dos posseiros. 
Mas, neste projeto, hã um esclarecimento, à pâgina 4, sobre a inexistência 
de ocupantes, posseiros na área. Com relação ~ votação desta matéria, por esta 
face, nós não precisaríamos ter maiores preocupações porque, efetivamente, 
já hã uma declaração de que inexistem posseiros na área cedida pelo Governo 
do Amazonas à SUFRAMA. li de se registrar, contudo, o real interesse de V. 
Ex• na defesa de muitos daqueles que, diuturnamente, no amanho da terra, 
sem ter o título de propriedade, apenas a posse, aí estão, nisto concordo com 
V. Ex• em número, esbulhados, às vezes, nos seus direitos. Mas neste projeto, 
nos parece, efetivamente, que não hã essa prioridade de preocupação. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLÓ (PMDB - GO) - Muito obrigado a 
V. Ex• Creio mesmo. vou acreditar nas entrelinhas do projeto, que, nesta 
ârea, não deva mesmo haver posseiros -ou problemas de conflito com possei
ros. Mas são centenas de milhares de bóias~ frias e de posseiros que, em todo o 
território nacional, estão ã vi dos por um pedaço de terra para continuarem 
colaborando na construção da riqueza nacional. 

E eu me refiro aqui ao País como um todo·, ao Brasil como um todo. E 
fico a imaginar o imenso vazio da Amazônia sendo ocupado. paulatinamente, 
por grandes empresas agropecuârias, criando novas levas de bóias-frias, 
sobrevivendo com o salário-médio inferior ao salârlo mínimo, c portanto, ve
jetando apenas. 

Estou certo, estou convencido de que esta elnpresa muito provavelmente 
estará aplicando lá os seus 42 milhões de cruzeiros. O que eu queria saber é se 
estes 42 milhões de cruzeiros investidos, dessa maneira, retornariam à Nação, 
em termos de contribuição na construção de nossas riquezas e para solução 
de nossos gravissimos problemas sociais. 

Estou certo, Sr. Presidente, e mais certo ainda estava o constitucionalistá 
Themístocles Cavalcante, cujas palavras foram transcritas num voto em sepa
rado na Comissão que _examinou esta matéria pelo eminente Senador Leite 
Chaves, quando ele disse: 

uAo Senado cabe exercer essa vigilância contra a constituição 
de latifúndios à sombra da generosidade e da influência pessoal. 
Fixou-se o mãximo da ãrea concedível a dez mil hectares. Medida 
convencional. mas que permite uma disciplina legal da matéria, 
pode satisfazer à proteção do nosso patrimônio territorial e evitar 
crises provocadas pela especulação, em torno da aquisição e conces
sões de terras públicas.,. 

~·o controle do Senado tem um carâter social c económico de 
âmbito nacional: abrange não só as terras públicas da União. como 
as dos Estados e Municípios. Pelo corpo do art. 156 se verifica que a 
preocupação do legislador constituinte foi dar ao homem do campo 
oportunidade de explorâ·las, mediante planos de colonização ade
quados. A sua fixação nelas, bem como aos habitantes das zonas 
empobrecidas, os desempregados e os posseiros, deve constituir a 
principal preocupação dos incumbidos das terras públicas. Como 
fiador desta política deve o Senado intervir em se tratando de alie
nação ou concessão de área considerável." 

E, nós sabemos como essas alienações se fazem: se fazem a preços sim
bólicos, são verdadeiras doaçô(:s a grandes, a gigantescas empresas agropecuárias 
que estarão com suas atividades numa produção a elevad!ssimos custns, 
porque isto lhes interessa na medida em que captam recursos em todo o 
território nacional. gozando dos incentivos, gozando de toda legislação que 
lhes beneficia, e criando, ao mesmo tempo, novas levas e centenas de milhares 
de milhões de bóias-frias, que jã são I O milhões neste País, à m!ngua e na mi
séria, à procura de trabalho, à procura de terras para produzir, porque amam 
a terra, amam extraordinâria e acendradamente a terra de onde foram expul· 
sos, por contingência do desenvolvimento que se lhes impuseram. 

Daí, Sr. Presidente, nossa colocação fundamental: quer no aspecto eco
nómico, quer no aspecto social, somos inteiramente contrário a medidas 
como estas. 

O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILI.O (PMDB- GO)- Com muito prazer 
ouço o Senador Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS) -li mais um depoimento que eu que
ro prestar a V. Ex• e a Casa. Nós tivemos a oportunidade de visitar esta re
gião, por ocasião da ida da Comissão de Assuntos Regionais ao Projeto Jari. 
No nosso regresso passamos por Manaus e visitamos a região agropecuãria 
da SUFRAMA, os projetas que estão ali sendo desenvolvidos. Outro dia ain
da, quando a Casa apreciava um projeto de natureza igual ao que estamos 
discutindot depois de me pronunciar contrariamente a respeito do projetot 
porque eu achava que se tratava de um projeto que visava o desenvolvimento 
da pecuária, do gado e corte, o nobre Senador Vice-Lider, José Lins, demons
trou que se tratava do plantio de açaí. Eu voltei atrás então do meu posicio
namento. Mas hoje eu vejo aqui que o projeto está,se referindo a gado de cor
te. Quero dizer portanto a V. Ex• que nós tivemos a oportunidade de verificar 
que não há condições de formação de pastagem para gado de corte nesta re
gião. As derrubadas que nós verificamos ali, procedidas por duas empresas
uma, cujo nome me foge agora 'da memória e outra de homens do Rio Gran
de do Sul - eram para a exploração da madeira, enquanto o gado estava 
completamente no abandono. E nós tivemos a oportunidade de verificar que, 
em Jari. a formação de pastagem só é possível debaixo dos pinus, tal a inci-
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dência das chuvas que o terreno não suportava a formação de pastagem e 
ocasionava então erosão muito grande. E mesmo nesses projetes que nós visi
tamos em Manaus, tivemos oportunidade de verificar que o terreno é aciden
tado, e que na área de certo declive - não precisava de ser muito grande
no terreno acidentado, jã há a formação de erosão. Assim, eu acho que nós 
devíamos, de fato, nos valermos da experiência- e aí é que interessa a expe
riência que Jari nos oferece no campo da formação de pastagem- para de
monstrarmos que é impraticável a formação de pastagem em outras âreas da 
Região Amazónica, principalmente em se tratando de terreno acidentado. 
Assim, coerente com o meu primeiro pronunciamerito anterior, que inclusive 
retifiquei, hoje eu me posiciono contrário ao presente projeto que estamos 
discutindo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Se de tudo o que eu 
disse, Sr. Presidente, nada valesse, ainda assim estou feliz por ter propiciado o 
depoimento sério do eminente Senador Mendes Canale. Conhecedor de per
to do toda essa problemática, traz aqui um depoimento que esta Casa deve le
var em conta. 

Disse o eminente Senador Bernardino Viana, que é de praxe o Senado 
autorizar a venda de até 25 mil hectares, nesses projetas de alienação de áreas, 
na Amazônia. Nós já aprovamos aqui projetas de 400 mil hectares, em áreas 
do Pará, para a Andrade Gutierrez, um projeto de colonização também nes
ses moldes e que a gente fica a pensar como se encontram estas coisas. 

E lã, ainda havia, comprovadamente, serifssimo conflito de posse de ter
ra; lã havia posseiros e centenas e centenas de pessoas aglomeradas numa ci
dade que crescia a custa dos posseiros e suas famílias. 

De modo que fica registrado aqui o meu voto contrário, a esta matéria, 
Sr. Presidente, apelando ao Senado que a examine detidamente. (Muito 
bem!) 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Affonso Camargo, para discutir. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, Srs. Senadores: 

Este assunto que estã sendo discutido no momento, Íla Casa, é objeto de 
debate permanente na Comissão de Agricultura, da qual somos membro su
plente. Inclusive, na última reunião da Comissão, se me recordo, no mês de 
junho, uma outra proposta, outro pedido de autorização de alienação de ter
ras da SU FRAMA foi feito, foi exarriinado e depois de longa discussão sobre 
a matéria, a Comissão aceitou a proposta feita por um de seus membros de 
que deveria ser convidado algum técnico em condições de dar amplos esclare
cimentos à Comissão de Agricultura- que é a Comissão Técnica para exa
minar essa matéria- com relação a esses problemas específicos da SUFRA
MA, porque os membros da Comissão desejavam ter conhecimento do plano 
global da SUFRAMA para ter uma idéia concreta de como se pretende fazer 
a colonização daquelas áreas. 

Disseram bem alguns Senaôores que jã falaram nesta_ reunião que, 
muitas vezes, estas vendas são feitas com uma intenção e, na verdade, os 
compradores das terras acabam apenas extraindo madeira e, posteriormente, 
fazendo uma pura especulação imobiliária, vendendo essas terras por valores 
bem maiores, centenas de vezes maiores do que o valor quase simbólico por 
que compraram essas terras. E hã meios inclusive de fazer isso e nós todos 
conhecemos este problema. 

A minha participação nesta discussão, Sr. Presidente, é que em decorrên
cia exatamente daquela decisão da Comissão de Agricultura, se não aprovar 
os processos de pedido de autorização de venda de terra da SUFRAMA, sem 
antes tomar conhecimento de uma exposição que deverá ser feita por autori
dades competentes para isso, com relação ao plano global da SUFRAMA, é 
para solicitar a V. Ex•, naquilo que possa ser feito regimentalmente, para que 
a discussão o:u, eventualmente, a votação desta matéria seja adiada, para que 
ela só seja feita depois, jlliilO-i::om outros pedidos idênticos a este com relação 
à aiienação âe vendas de terrãs da SUFRAMA. 

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

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Pois não. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP) - Parece que a ponderação de 
V. Ex• é do maior interesse público. O-caminho regimental para atender à so
lução de V. Ex• parece-nos ser um requerimento que V. Ex• poderia formular, 
para que a matéria retorne à Comissão de Agricultura, a fim de que a Comis
são possa ouvir a autoridade e apresentar ao Senado esse esclarecimento 
lembrado por V. Ex• O caminho regimental não seria pura e simplesmente o 

adiamento, mas o retorno à Comissão para essa providência que V. Ex• 
lembra e que parece de incontestável interesse público. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pediria licença para fazer um es· 
clarecimento, de que há sobre a Mesa um pedido de adiamento da votação 
para o dia 27. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Sr. Presidente, realmente 
a sugestão feita pelo nobre Senador FrancO Montoro seria a que mais atende
ria ao interesse da Comissão que está discutindo assunto idêntico a essa ma
téria, está esperando, inclusive, a presença de autoridade competente para dar 
maiores dados sobre o assunto. De modo que gostaria de assistir nesta so
lução que seria a preferível, a do requerimento que faria para que esta matêria 
Voltasse à Comissão de Agriculüara para ser examinada juntamente com ou
tras matêrias idênticas que estão sendo lã examinadas neste momento. (muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo mais oradores, de· 
claro encerrada a discussão. 

Em votaÇão. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 111-Secretãrio. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 330, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea b do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n<? 
25, de 1980, a fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de Agri
cultura. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1980. - Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com a manifestação 
favorãvel do Plenário, a matéria deixa a Ordem do Dia para reexame da Co
missão de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimçnto Interno)t do Pro
jeto de Lei da Câmara n• 77. de 1979 (n' 153f75. na Casa de ori· 
gem), alterando dispositivos da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, 
que modificou a legislação da Previdência Social, tendo 

PARECERES. sob n•s 546 e 547, de 1980, das Comissões: 
- de Legislação Social, solicitando audiência da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, em turno único, quanto à constitucionalidade. 
(Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon

tram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos De

putados. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1979 
(N• 153/75, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei nt>t 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
modificou a legislação da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' Os incisos II e III do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973, que altera a legislação da Previdência Social e dâ outras providências, 
são resumidos em apenas um, que passa a vigorai" com a seguinte redação: 

"Art. 3<? ......... -. --~-...... ~~-· ... -~· ••..............•.. 
I- .................. ··~··~-····· ·- ·~ ................. . 
II -para as demais espécies de aposentadoria, assim como 

para o abono de permanência em serviço, 1/24 (um vinte e quatro 
avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anterio
res ao m_ês de afastamento da atividade ou da entrada do requeri
mento, até o mâximo de 24 (vinte e quatro), apurados em período 
não superior a 30 (trinta) meses." 

Art. 2<? As despesas decorrentes da execução da presente lei serão cus
teadas pelo superavit da Previdência Social. 
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Art. 39 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 41' RevogamMse as disposições em Contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -~Item 8: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
164, de 1975, do Senador Heitor Dias, que altera a Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que cria ó Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, tendo 

PARECER, sob n' 411, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redac;ão do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 331, DE 1980 

prorrogâvel de 10 (dez) dias, contados da data da formalização do pedido 
pelo interessado. 

§ 39 Após o prazo a que se refere o parâgrafo anterior, os pagamentos 
serão, obrigatoriamente, acrescidos de multa de 10% (dez por cento) do valor 
do saque a que tem direito o interessado, por 1 O (dez) dias de atraso ou 
fração, a cargo do banco depositário e a favor do titular da conta." 

Art. 2• O art. 9i da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vi
ger com os seguintes parãgrafos, eliminando-se o atual parágrafo único: 

"Art. 9• ........................................... . 
§ 19 Não havendo dependentes habilitados perante a Previ

dência SoCial, o rateio se fará entre os herdeiros, observada a ordem 
de vocação hereditâria estabelecida pela lei civil. 

§ 2• Se não houver dependentes habilitados, nem herdeiros 
necessários, e decorrido o prazo de 2 (dois) anos do falecimento do 
empregado, o valor da conta reverterá a favor do Fundo a que se reM 
fere o art. ll desta Lei.11 

I · Art. 3• O caput do art. lO da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, Requeiro, nos termos do art. 315, in fine, do Regimento nterno, seJa 
submetido a votos o Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1975. passa a ter a seguinte redação: 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1980. - Bernardino VIana. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em virtude da deliberação do Ple
nário, passaremos à votação da matêria. 

sa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitâdo 

Reda(':ào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 164, de 1975, que altera a Le~ n9 5._107, de 13 de 
setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia d~ Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacion_al decreta: 
Art.l' O art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vi-

gorar com as seguintes alterações: 

"Art. 8• ............................... ··· · ··· ······ 
1- ................................................ . 
li- ................................................ . 
a) .................................................. . 
b) aquisição, construçãO ou reforma de moradia própria; 
c) ......•....•......•..... ., ....••.... ·-· ........... .. 
d) ·····-······ ...................................... . 
e) por motivo de casamento do _empregado; 
f) cm caso de hospitalização óu tratamento médico ou odonto

lógico pessoal ou familiar; 
g) por motivo de nascimento de filho de empregado do sexo fe~ 

minino; 
h) anualmente, para pagamento integral ou parcial de anuida

de de instituição de ensino superior onde o empregado esteja matri
culado, em montante nunca acima do valor do referido pagamento. 

III - Durante a vigência do contrato de trabalho a conta somente pode~ 
rá ser movimentada em conformidade com o disposto no inciso anterior e na 
ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas b, c, e, f, g e h do inciso II deste 
artigo. ___ _ 

IV - Em caso de hospitalização, a conta pOderá- ser utilizada pelo em~ 
pregado, mediante autorização do INPS, em saques mensais correspondentes 
à diferença entre o auxílio-doença e o va(or do salário percebido pelo empre~ 
gad_o quando em atividade, durante o período da hospitalização. 

§ 19 Quando, na hipótese da alínea c, a nec_essidade grave e premente 
for resultante de desemprego, somente poderão ser exigidos do interessado na 
utilização da conta vinculada: 

1) prova do efetivo desligamento da empresa, mediante anotação da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, suprida por outros meios permiti~ 
dos em direito; c 

2) atestado comprobatório da existência de necessidade grave e premen
te, pessoal ou familiar e de que ainda se encontra desempregado, mensalmen
te fornecidQ pelo Sindicato da respectiva categoria profissional, ou, ainda, 
por 2 (duas) pessoas portadoras de Carteira de Trabalho e Pr,vidência Social, 
com o "visto" de autoridade judiciária oU policial, da localidade. 

§ 29 Em todos os casos de utilização da conta vinculada, os bancos de
positáriOs sãO obrigados a efetuar o pagamento correspondente no prazo im-

..Art. 10. A utilização da conta vinculada, para fins de aqui
sição, ·con·strução ou reforma de moradia própria, ê assegurada ao 
empregado que completar, depois da vigência desta Lei, 5 (cinco) 
anos de serviço na mesma empresa ou em empresas diferentes, de 
acordo com as disposições da Lei n' 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
por intermédio do Banco Nacional da Habitação (BNH), de confor· 
midade com as instruções por este expedidas . ., 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art._ 59 Revogam~se ~s d!sposições C:m contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 
138, de 1979, do Senador Itamar Franco- revogando a Lei número 
6.593, de 21 de novembro de 1978, que .. autoriza a alienação das 
ações da Fedéral de Seguros S.A. e dá outras providências", tendo 

PARECERES, sob n•s 537 e 538, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade; e ~ ~ 

-:.de Finanças, ·favorâvel. 

Em _discussão o projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir o projeto. 
Se~ re\_'isão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadofes: 

Anies de discutir o projeto, faria urna conSulta à nobre Bancada do Go
vernQ nesta Casa. Considerando que este projeto tem pareceres favorâveis 
das comissões permanentes desta Casa, consultaria a nobre Maioria se ela 
pretende aprovar ou rejeitar eE~se projeto. É a indagação que faria, de pronto, 
à Liderança do Governo. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS. PI. Como Líder)- A Maioria vai rejeitar 
o projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Veja, Sr. Presidente, que 
ainda ontem o Líder do Governo~ nesta Casa, lembrava que projetas com pa~ 
receres favoráveis de todas as comissões a Oposição tentava rejeitâ~los; mas 
tem-se dado exatamente o inverso, Sr. Presidente. 

Projetas com pareceres favoráveis, a Maioria nesta Casa tenta rejeitA-
los. 

Gostaria; Sr. presidente, até antes de iniciar a discutir o projeto, que o 
Governo apresentasse as razões que determinam a rejeição desse projeto. 
Porque, incrível que pareça, é o próprio Líder do Governo o Senador Jarbas 
Passarinho, quem defende e já defendeu a cia. Federal de Seguros. Então se
ria mais lógico que o Governo explicasse e expusesse as suas razões. 

O Sr. Bernardino VIana (PDS:..... PI)- Veja V. Ex•, segundo se deprcn
de do processo, ~ justificativa: 

4. Primeiro preocupa-se que esse controle acionârio venha a 
cair em mãos estrangeiras, através da aquisição de ações por "testa~ 
de-ferro". ludibriando. dessa forma, o perceito legal. 

5. Essa preiléupação é de pouco fundamento, jâ QUe a possive1 
transferência do. co~trole acionário será processada por intermédio 
da Superintendêliêiã~cte-seguiós Privados - SUSEP, a qual, na 
oportunidade, tomará todas as medidas acauteladoras necessárias à 
fiel observância da Lei n<ii-6:593, de 21 de novembro de 1978. Além 



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta~feira IS 3679 

disso, esse diploma é meramente autorizativo, ou seja, fica ao intei~ 
ro talante dos acionistas a iniciativa de se desfazerem dos títulos em 
causa. 

6. De outra parte, a Lei que se pretende revogar está plenamen
te identificada com os seguintes objetivos gerais do Governo: 

- diminuição do coeficiente de tutela do Estado sobre os seto
res da economia e as relações intrafederativas; e 

-apoio à empresa privada nacional. em especial a de pequeno 
e mêdio porte, pelo relevante papel que pode desempenhar na ab
sorção de mão-de-obra e na distribuição da renda. 

7. Deve-se considerar, ainda, que a manutenção do diploma le
gal que se pretende revogar, garante ao Governo da União ampla li
berdade para decidir sobre a conveniência ou não da a,lienação das 
ações da empresa; e com a aprovação da proposta. haveria um tolhi
mento no arbítrio da administração de poder dispor de tais ações. 

Eram estes os argumentos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Esses argumentos são da 
Bancada ou do Executivo? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Da Liderança. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Então, a propósito do 
problema das multinacionais - veja V. Ex•, não é o Senador de Oposição 
quem fala -lembro, aqui, o seguinte: jã salientava o próprio Senador Jarbas 
Passarinho: 

••Finalmente , a presença das multinacionais em negócio mera
mente especulativo, que não traz nenhum beneficio à economia na
cional, ê uma das razões pelas quais se olha, cada vez com mais re
serva, para a ação das multinacionais". 

Evidentemente, a argumentação que usei, no caso da Federal de Seguros 
SA., da tentativa de se alienar- e o próprio Sr. Senador Tancrcdo Neves 
lembrava, no seu parecer, que se processou esta tentativa de aprovação pelo 
Cqngresso, na êpoca do arbítrio, quando tivermos que discutir, Câmara c Se-
na"do, a alienação dessas ações no período de 40 dias. 

A argumentação de V. Ex•, nobre Senador Bernardino Viana·
desculpe·me, respeitosamente - não convence. E, aí, usa os mesmos argu
mentos que ontem usava, nesta Casa, o nobre Líder de V. Ex• O projeto pas
sou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve a sua constitucionalidade e 
juridicidade aprovadas, tendo ido, também, à Comissão de Finanças do Se· 
nado, com o parecer favorável dado pelo ilustre Senador Affonso Camargo, 
que também é um defensor da revogação da alienação da Federal de Seguros 
S.A. 

Eu lembraria, ainda, inclusive, Sr. Presidente, que esta lei originou-se da 

"Mensagem n'1 354J78, do Senhor Presidente da República, na 
qual se registra- na Exposição de Motivos assinada pelo então Mi
nistro da Previdência c Assistência Social - que a decisão de se pri
vatizar a Federal de Seguros S.A., foi tomada pelo Conselho de De
senvolvimento Econômico, em junho de 1976. Informa o mesmo 
documento que houve negociações para a transferência do controle 
acionãrio da empresa para o Banco do Brasil, mas este órgão mfsto 
desistiu de lcvã-las adiante por ofício encaminhado ao Presidente do 
extinto lP ASE, a 13 de janeiro de 1978. 

A Exposição de Motivos ministerial, referendada pelo Senhor 
Presidente da República, ressaltou que a desistência do Banco do 
Brasil, em assumir o controle acionário da Federal de Seguros S.A., 
favoreceu os propósitos governamentais da desestatização." 

E justifico eu, nobre Senador Bernardino Viana: 

"Jâ se observa um justo e incontida clamor na opinião pública 
brasileira contra a dissolução da Federal de Seguros S.A., empresa 
pública vinculada ao Instituto de Administração Financeira da Pre~ 
vidência Social - lAPAS. 

Atendendo as alegadas pressões conjunturais do mercado, foi 
editada a Lei n9 5.593, de 1978, que autorizou os acionistas da Fe
deral de Seguro S.A., .. a alinear suas açõcs em conjunto, mediante 
licitação a pessoas tisicas ou jurídicas de capital privado exclusiva
mente nacional". 

O Sr. Alfonso Camargo (PP - PR) - V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, Se· 
nadar. 

O Sr. Alfonso Camargo (PP - PR) - Até porque, Senador Itamar 
Franco, se fosse aquele clamor- V. Ex• lembra bem isso- poderíamos afir
mar que a companhia poderia ter sido vendida, porque, naquela ocasião já se 
pretendia fazer edital de venda, tendo havido, inclusive, um recuo consciente 
do Governo. Inclusive, estivemos, com alguns Senadores, conversando sobre 
o problema com o Ministro da Previdência e Assistência Social e ele, pessoal~ 
mente, nos afirmou que era contrãrio à venda, tanto que ela não foi vendida 
até boje. Gostaria de aprov~itar esta oportunidade para dizer a V. Ex• que 
quem mais entende do problema da Federal de Seguros S.A. é o eminente 
Líder Jarbas Passarinho. E foi exatamente baseado em_ projeto do Líder Jar
bas Passarinho, que pretendia, como nós achamos, dar um outro sentido à 
Federal de Seguros S.A., modificando, inclusive, os seus objetivos, a sua for~ 
ma de atuação na área securitâria, é que nós nOs convencemos de que era, 
realmente, uma companhia que deveria ser fortalecida, se modificando, inclu~ 
sive, os seus objetivos sociais. E é por isso que me parece até que seria um 
pouco de falta de ética nossa, hoje, virmos até a discutir, de uma forma defini
tiva, essa matêria, sem a presença do Lider Jarbas Passarinho, que, tenho cer
teza, continua pensando como nós estamos pensando, procurando evitar ou~ 
pelo menos, deixar em risco de que algum dia possa ser vendida essa compa~ 
nhia que, realmente, em nossa opinião, não deve ter suas ações alienadas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vaie a lembrança de 
V. Ex•, Senador Affonso Camargo. Se não houvesse aquele clamor público 
- c V. Ex• foi uma das vozes que chamou a 3.tenÇão do Governo para este 
aspecto- nósjã teríamos hoje a Federal de Seguros S.A. vendida. E quando 
se diz, Senador Bernardino Viana, que nós somos protegidos da ação dos gru
pos multinacionais, nós, sabemos como esses grupos multinacionais agem 
sub-reptinamente nos controles de ações. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Gostaria de prestar mais alguns 
esclarecimentos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer, nobre Se· 
nador. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - É o seguinte. Em verdade, a Lei 
n'1 6.593" õão trata da dissolução da empresa e sim da autorização para que os 
acionistas alienem suas açÕes cm conjunto, mediante licitação a pessoas físi~ 
cas ou jurídicas, de capital privado exclusivamente nacionais. Então, não vai 
ser vendida para frrmes multinacionais ou pessoas físicas estrangeiras. Isto 
significa que a empresa não se extinguirâ. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Senador Bernardino 
Viana, nós compreendemos o papel que V. Ex• tem que desempenhar, defen~ 
dendo as posições do Governá. Porém, estamos estranhando, nesta tarde, 
que a Maioria governista do Senado venha tentar impedir um projeto que 
visa o quê? A revogação de um outro projeto que determinou a possível alie
nação das ações da empresa Federal de Seguros S.A. Qual é o nosso objetivo 
neste projeto? É exatamente não permitir, no momento, essa alienação c per~ 
mitir, também, ao CongressO Nacional, nesta chamada fase de abertura, que 
ele possa, realmente, debater os problemas da Federal de Seguros S.A., mas 
não isoladamente. 

Por quê impedir a aprovação deste projeto? 
O projeto é contra o Governo, o projeto atenta contra a Segurança Nacional, 
atenta contra o sistema financeiro brasileiro? Em absoluto. Ao contrário, o 
projeto vem defender uma empresa nacional, uma empresa que, no momento, 
presta relevantes serviços ao País. 

Portanto, nós continuamos insistindo, Sr. Presidente, em que o Senado 
deve aprovar este projeto. 

O Senador Affonso Camargo lembrou bem. É uma pena que o nobre Se
nador J arbas Passarinho não se encontre hoje no plenãrio, porque nós temos 
a certeza de que S. Ex•, possivelmente, iria meditar, com bastante tranqüilida~ 
âe, no voto que sua Bancada pretende dar nesta tarde rejeitando este projeto. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite-me um aparte, Exce
lência? 

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

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO)- Senador Itamar Franco, eu 
também não vejo outra saída para o Senado senão aprovar o seu projeto. O 
GoVerno, jâ há uns dois anos, lançou o balão de ensaio da privatização da 
economia. Na verdade, era apenas um balão de ensaio, porque essa de dizer 
que a economia estâ estatizada só passa mesmo por ironia. Principalmente 
num setor como este, sobre o qual achamos que o Estado deveria ter uma 
atuação maior. Não como ele vem fazendo, naquilo que se convencionou, nos 
termos de autoridade do próprio Governo, chamar-se de capitalismo perver
so. Deve o Estado intervir cOm recursos públicos em empresas falidas, c qua~ 
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se sempre falidas as empresas, mas seus diretores, seus proprietàrios, com 
polpudas contas bancârias- e depois de recuperâ-las com recursos públicos, 
tentar privatizâ-las novamente. É contra c:sse estilo de capitalismo que nos 
voltamos, e o projeto de V. Ex• consulta os interesses nacionais, na medida 
em que revoga uma iniciativa do Governo, essa s_im, contraiiando efetiva
mente os interesses nacionais. Eu não vejo outro comportamento da unanimi
dade do Senado, que não aprovando com aplausos a iniciativa de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Henrique San
tillo, os cristalinos argumentos de V. Ex• honram o pronunciamento que faço 
em defesa da Federal de Seguros. Eu também esperava que o Senado hoje 
aplaudisse a revogação desta lei, mas lamentávelmente estamos assistindo 
mais uma vez a Maioria atentando contra a economia nacional, ao permitir a 
alienação da Empresa Federal de Seguros. 

Veja, Senador I:Ienrique Santillo, que somos nós- e é interessante, no 
campo político, este aspectÓ contradíiórlo- ê a Oposição" que tenta~defen
der aqueles princípios que todos os governantes, os governantes de hoje, di
zem estar defendendo, a economia nacional. A defesa da economia nacional 
aí estA, não permitindo exatamente a alienação- da Federal de Seguros. 

Mas, Sr. Presidente, aqui fica o meu propósito de permanecer nesta luta, 
na esperança de que a Bancada governista nesta Casa não dê esse voto desfa~ 
vorãvel ao prOjeto. 

O Sr. Alfonso Camargo (PP - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. Alfonso Camargo (PP- PR)- Vê V. Ex•, Senador Itamar Fran-
co, como a tecnocracia efetivamente decide neste País, é rigida e, neste caso, 
até pouco inteligente~ porque nos pareceria muito mais hâbil, até para preser~ 
var a figura da Liderança do Governo no Senado, que tem posição notória a 
favor da Federal de Seguros, que se aprovasse este projeto aqui ·no Senado, e 
o Governo, atravês da Liderança da Câmara, eventualmente poderia rejeitA
lo. Parece-me até incompreensível que,~ na medida em que é notória a posição 
do Líder do Governo no Senado, a favor da Federal de Seguros, que o Sena~ 
do não dê o apoio a esta companhia, eliminando aquela possibilidade de alie-
nação das suas ações. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, Sena· 
dor Affonso Camargo, pela intervenção de V. Ex• 

Aqui fica, Sr. Presi~ente, a nossa defesa da Federal de Seguros S.A. Os 
Anais registrarão, mais um'a vez, a nossa fala em defesa desse projeto que pas

.. sou por todas as Comissões Permanentes, nelas obtendo parecer favorAvel, e 
que o Governo tenta impedir a sua aprovação. (Muito bem r) 

te. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Peço a palavra, Sr. Preslden-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discutir. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por duas vezes, primeiro na Câmara é de!Jois no Senado, detive--me sobre 
a pretendida transferência para grupos privados, do controle acionârio da Fe
deral de Seguros. E, em ambas as ocasiões, demonstrei à saciedade, através de 
números irrefutâveis, que constavam dos balanços anuais da companhia, o 
seu extraordinârio desempenho do ponto de vista econQmico~financeiro, para 
concluir sempre contra qualquer 'iniciativa no sentido da venda do seu con .. 
trote acionârio. 

E, aliâs, quando falei aqui no Senado, vali-me justamente da autoridade 
do Líder Jarbas Passarinho para transcrever, como o fez o nobre Senador Ita
mar Franco, palavras textuais de S. Ex• que,_ em época passada, chegou a 
apresentar um projeto que, pelo contrârio, procurava era ampliar a faixa de 
atuação da Federal de Seguros, possibilizando a sua expansão cada vez mais. 
Na verdade, ao invés de tranferí-la para grupos privados, o que o Governo 
deveria fázer era, realmente, transferir para a Federal de Seguros a Carteira 
de Acidentes do Trabalho da Previdência Social, o PROAGRO, que é o segu
ro agricola, o Seguro Obrigatório dos Automóveis ~ tudo mais que tivesse o 
caráter de seguro social, justamente para fortalecer as suas finanças e fazê-la 
sobreviver na estrutura administrativa do Pais. Mas só hli um meio de conse· 
guir isso; é aprovar o projeto do nobre Senador Itamar Franco, que de outra 
coisa não cui~a senão de revogar a lei que autorizou essa pretendida transfe-
rtncia do controle aclonário .da Federal de SCguros. 

E o próprio Ministro da Previdência Social, sob cuja supervisão se en
contra a Fede~ de Seguros, não faz nenhum silêncio quanto a sua posição 

contrAria à venda da Federal de Seguros. Já o disse em entrevista a imprensa, 
tanto assiin que as inidativas governamentais, do ponto de vista concreto, 
para negociar as ações da Federal de Seguros,jA não se fazem mais sentir. En
tão, o projeto vem. apenas atender a uma situação de fato. O próprio Gover
no, na prática, jã desistiu, ao que se sabe, ao que se proclama, de transferir o 
controle acionArio da Federal de Seguros. Por conseguinte, o que objeti?.a o 
projeto dO Senador Itamar Franco é ir ao encontro do pensamento do pró
prio Governo e do seu Líder nesta Casa. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -Ouço o nobre Sena· 
dor Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex•, nobre Senador Humber· 
~o Lucena, dA um grande argumento, mas a Bancada do Governo não presta 
atenção. O próprio Governo já desistiu~ mas não podemos permitir que essa 
lei permaneça, evidentemente, para que um outro governante qualquer a uti
lize quando desejar, quandO interessar ao governO a venda dessas ações. 
Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• também tem sido uma voz na defe-. 
sa da Federal de Seguros. e através da palavra de V. Ex•, mais uma vez, levo o 
meu apelo para que a Maioria nesta Casa não rejeite este projeto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Muito oprigado a 
V. Ex• 

Tantos são os argumentos favorãveis à proposição que a Bancada dq 
Partido do Moviinento Democrâtlco Brasileiro não tem outro caminho senão 
de forma coesa votar a favor do projeto do Senador Itamar Franco, apelan
do à Maioria_para que, antes de qualquer decisão sobre o assunto, ouça me-
lhor o seu próprio Líder, Senador J arbas Passarinho, que é um dos maiores 
defensores da sobrevivênci~ da Federal de Seguros no Brasil e da expansão de 
suas ati_vidades. - - -

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 

O Sr. Fra,;oo Montoro (PMDB- SP)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presiden~e, Srs. Senadores: 

EsperAvamoS que a Liderançã da Maioria usasse da palavra para expli~ 
car, ao Senado Federale à N:~ç-~o. as razões por que vai votar contra o proje.: 
to que tem todos os pareceres favoráveis. 

Este projeto, Sr. Presidente, não pode ser rejeitado. 
É lamentâvel que o interesse público esteja sendo patentemente defendi

do pelo ·senador Itamar Franco, autor do projeto, e pelos Senadores da Opo
sição que estão falando. 

Basta citar O seguinte exemplo, Sr. Presidente: trata~se de uma comp·a~ 
nhia de seguro vinculada à Previdência Social. O seu l.ucro vai para o traba
lhador brasileiro. EstA dando lucro, lucro de 70, 80 milhões por ano. Vai-se ti
rar esse dinheiro dOs trabalhadores brasileiros para dá-lo a organizações fi
,nanceiras e a multinacionais que dominam o setor, com a chancela do Gover~ 
no. 

Chamo a atenção da Bancada do Governo. Peço, em nome do interesse 
público,,que a Bancada reveja a sua posição. 

Não aceitaremos, pediremos imediatamente verificação de presença ou 
até votação nominal. 

O assunto é grave, Sr. Presidente! Como justificar essa posição sem uma 
palavra?! As Comissões examinam a matéria; por unanimidade votam favo
ravelmente à matéria, e, õ.ó ·ptenãrio, na tiora decisiva, vem a Bancada do Go
'verno e, sem uma palavra de esclarecimento- interpelada pelo autor da ma
téria, o Senador Itamar Franco - alega que vai rejeitâ-la. 

NãO posso acreditar cíue isso aconteça! 
Peço à Bancada aa Maioria que modifique a sua posição ou reqúeira o 

adiamento da discussão da matéria, para, talvez, fazer um reexame com a au-
toridade competente. . , 

Informo também, Sr. Presidente, que o próprio Ministro da Previdência 
e Assistência Social se manifestou a respeito e declarou~se favorãvel à medi~ 
da. 

Então, a-Oposição estâ a favor, o órgão do Governo, a favor, a Bancada 
do .Governo é que vai v:otar contra?! 

Aqui dá-se o contrário da famosa fórmula Robin Hood - tirar dos 
grandes para dar aos pequenos. Aqui o que se pretende é tirar dos pequenos 
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para dar aos grandes, tirar do trabalhador brasileiro sofrido, que tem uma 
previdência difícil, obrigado a filas, a uma desassistência reconhecida pelo 
Governo, vamos tirar do trabalhadOr 'alguns milhões de cruzeiros para 
transfcri~los a uma empresa privada de seguro. 

Não crc:io que, colocada a matéria, com a clareza como o foi no projeto, 
c agora sintetizo nesta$ palavras, não creio que a Bancada do Governo vote 
contra a medida. 

É o apelo que fazemos, para que, em face do interesse público, das decla~ 
rações do próprio Executivo, a mat~ria seja reexaminada pela Bancada -
vote favoravelmente à matéria já ou peça adiamento, para um nov9 entendi
mento com o Governo, diante das razões apresentadas no plenário. 

Assim agindo, a Bancada não terá, de modo nenhum, diminuído a sua 
autoridade. Pelo contrário, ganhará em autoridade, em respeito ao debate 
que se trava no plenário. Qualquer um de nós poderia ser momentaneamente 
convencido das razões contrárias. No entanto, feito o debate, como o está 
sendo neste momento, parece-me que corresponde à grandeza e ao reconheci~ 
mento da importância do debate patlamentar pleitear o adiamento, para um 
reexame com os órgãos do Executivo, ou a sua aprovação imediata, com o 
que só se honratla o Congresso Nacional, e, particularmente, o Senado da 
República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar 
a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, requeiro 
verificação de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sendo evidente a falta de quorum 
na Casa, a Presidência não fa!â a verificação, ficando a matéria adiada para 
outra oportunidade. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, apenas 
para registrar que, se houvesse a votação, o Senador Jutahy Magalhães vota
ria favoravelmente ao meu projeto. Gostaria qüC cOnstasse dOS Anais do Se
nado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão, em primeiro 'turno, do Projeto de Lei do Senado 
nll 203, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que acresçe_nta pará
grafo ao artigo 38 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo 

PARECERES, sob n's 555 a 557, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com emenda que apresenta de nll 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a votação 

adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum pai-a delibe
ração. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 11: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n'\1 371, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o paga
mento do laudêmio incidente nas transmissões financiadas pelo Sis
tema Fiilance1:fo da Habitação, tendo 

PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Finanças, favorãvel. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 111-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 332, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei n9 371, de 1979, a fim de ser feita na ses
são de 10-9-80. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1980. - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo quorum j)ara delibe
raÇão, a votação do requerimento que vem de ser lido fica adiada para a pró
xima sessão. Em conseqüência, fica sobi'estada a discussão do projeto. 

de. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto Lei do Senado n11 36, de 1980, do Senador Pedro Simon, que 
dispõe Sobre a necessidade de autorização legislativa específica para 
a criação, aumento ou redução de tributos, tendo 

PARECER, sob nv 407, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à constitucionalida~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para discutir o projeto. Sem re
visão do orador.)_- Sr. Presidente e Srs. Senadores, com o maior respeito ao 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, é imPressionante a decisão 
que esta Comissão tomou. 

Este projeto foi apreseriüido visto o ocorrido no Rio Grande do Sul, com 
relação ao chamado confisco da soja. · 

O Governo houve por bem criar um tributo de exportação para a soja 
brasileira destinada à exportação. Ocorreiam todos aqueles incidentes, mi~ 
lhares, cerca de 700 mil agricultores foram para as estradas, e o Sr. Delfim 
Netto houve por bem voltar atrás. 

Pois foi aquele problema que nos chamou a atenção para a apresentação 
deste projeto.~ . _ 

O que acontece hoje, Sr. Presidente? O Decreto-lei n• 1.578, de 11 de ou-
tubro de 1977, diz o seguinte: -

"Art. 19 O imposto sObre a exportação, para o estrangeiro, de 
produto nacional ou nacionalizado tem como fato gerador a saída 
deste do território nacional. 

§ 29 O Poder Executivo, mediante ato do Conselho Mone-
tário Nacional, relacionará os produtos sujeitos ao imposto." 

Quer dizer, se cria o imposto de exportação, mas se dá ao Conselho Mo
netário Nacional o direito de dizer qual é o tributo, qual é a oportunidade, 
quando o produto estará sujeito e quando não estarâ sujeito ao imposto de 
exportação. 

O art. 39, então, é impressionante:· 

"A alíquota do imposto é de 10% (dez por cento) facultado ao 
Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetário, reduzi-la 
ou aumentâ~Ia, atendendo aos objetivos da política cambial e do co
mércio exterior." 

Ora, Sr. Presidente, uma das poucas coisas que restou a esta Casa é exa
tamente a tributação. Agora, vir o Governo e determinar um imposto para o 
produto que ele quiser, à hora em que ele quiser, na quantia que ele quiser, 
me parece que é um absurdo. Parece-me que se poderia criar o imposto de ex
portação, poder-se-ia di2;er, pagará o imposto de exportação a soja, o café, o 
açúcar, seja lã 'O que for, poder-se-ia dizer a alíquota é 10, é 12, é 15 ou é 20; 
agora, estã cri.ldo o imposto de exportação, o Governo _dirá, cada ano, qual o 
imposto que ele deseja, sobre qual o artigo, e fixar em 10, mas podendo bai
xar para I e aumentar para 10 mil, me parece que é absolutamente inconstitu
cional, contrário aos interesses da Nação, é um ato de arbítrio por parte do 
Governo federal. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E uma fraude à lei. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- E uma fraude à lei, diz bem. o 
Senador Paulo Brossard. 

O nosso projeto diz que nenhum tributo será criado, aumentado ou re
duzido sem lei específica que o autorize e que ficam revogadas as disposições 
que permitam ao Poder Executivo relacionar produtos sujeitos a imposto, au
mentar ou reduzir alíquotas em vigor. 
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O que diz o douto parecer da Comissão de Constituição e Justiça? 

"O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Pedro Si
mon, estabelece que nenhum tributo serâ criado, aumentado oure
duzido sem lei especifica autorizativa, revoga todas as disposições 
legais ... " 

HNa Justificação Salienta o Autor que •6existem, hoje, em vi
gor, decretos-leis que autorizam o Poder Executivo a_relacionar pro
dutos sujeitos a impostos, bem como a aumentar ou reduzir alíquo
tas" - e dâ como .. exemplo específico" disso, o 4 'Decreto-lei n9 
1.576 (na verdade o Decreto-lei n' 1.578), de 11 de outubro de 
1977 ... " 

O projeto, 

uno ponto de vista da técnica legislativa, cumpre verificar que 
melhor teria sido a sua apresentação na forma de emenda constitu
cional. jâ que o Projeto estã revogando, implicitamente, o item II do 
art. 55 da Carta Magna, que defere ao Presidente da República a 
competência, nos casos que indica, para expedir decretos~leis sobre 
.. finanças públicas, inclusive normas tributárias'', 

i! evidente, portanto, que a proposição em estudo colide fron
talmente com a mencionada norma constitucional. 

Ora, Sr. Presidente, o que diz o artigo da Constituição' referido pelo pa~ 
recer da douta Comissão de Constituição e Justiça? 

•• Art. 55.- O Presidente da República, em caso de urgência ou 
de interesse público relevante, e-desde que não haja aumento de des
pesa, poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matêriaS: 

.. II- finanças públicas, inclusive-normas tributárias." 

Sr. Presidente, "em caso de urgência, em Cãsõ de interesse público rele
vante, sobre finanças públicas e normas tributárias''; parece-me que são nor
mas gerais. Esse artigo não dá ao Presidente da República o direito de criar· 
imposto. Parece-me que esse artigo da Constituíçã9, que, na verdade, tem 
sido exageradarnente, diría até escandalosamente, usado pelo Presidente da 
República, dã o direito ao Senhor Presidente de apresentar decreto-lei sobre 
absolutamente tudo. Mas esse artigo da Constituição fala no caso de urgên
cia, no caso de interesse relevante e público. Não é o caso, por exemplo, de, 
anualmente, o Gover-no estabelecer a criação de tributos, no caso da soja ou 
no caso de outros produtos de exportação. 

Cometeu um grave equívoco a ComisSão de Constituição e Justiça. 
Quem estã contra o artigo da Constituição é o decreto-lei que permite ao Pre
sidente da República e ao Conselho Monetãrio determinar a criação de tribu
tos e o percentual do tributo. Parece-me que a Comissão_ de C~nstituição e 
Justiça, ao invés de reconhecer o equívoco, o erro, a inconstitucionalidade do 
decreto~lei e revogar o decreto-lei, determinando que as normas tributárias, 
que a criação de tributOs e a fixação dos mesmos deveriam passar por esta 
Casa, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu sair pelo mais fãcil e pelo 
mais simples, dizer que o nosso projeto era inconstitucional. 

Lamento, Sr. Presidente, profundamente. Não me preocupo em tentar 
alterar essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça porque sei que a 
Bancada do Governo, majoritária nesta Casa, haverã de mantê-la. Não tenho 
nenhuma ilusão, não luto para pedir adiamento, não me preocupo em tentar 
demover os meus colegas do PDS, porque sei que, infelizmente, em termos 
desta matéria, eles sairão pela forma simplista- o projeto que estou apresen
tando é um projeto inconstitucional. Mas é óbvio, é claro, é cristalino que nós 
não podemos admitir que exista um decreto~lei que dê ao Poder Executivo 
esse direito absurdo de dizer, cada ano, o artigo que vai ser taxado na expor
tação, o artigo que não vai ser taxado na exportação. Pelo decreto-lei, se o 
Governo resolvesse esmagar uma determinada classe, resolvesse impedir, ele 
teria a possibilidade 4e taxar um percentual escandalosamente elevado, por
que o artigo diz exatamente isso, a taxa de exportaÇão é de lO%, mas o Gover
no poderá diminuir ou aumentar a seu bel-prazer, pode diminuir a O, l% e 
pode aumentar a 10 mil por cento, e não deve satisfação, absolutamente, a 
ninguém. _ 

Dizer que esse artigo do decreto-lei é constitucional e dizer que um proje
to que determina que, para se criar impostO, para dizer o artigo que deverâ 
ser tabelado e o percentual desse tabelamento deva passar pelo Congresso 
Nacional, um projeto desse é inconstitucional, com todo respeito aos juristas 
da Comissão de Constituição e Justiça, é algo que fere a sensibilidade de 
quem quer que seja. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, o projeto tinha um objetivo, que era 
o de evitar, exatamente, no futuro aconteCesse fatos como os do Rio Grande 

do Sul, onde o Governo, abruptamente, à última hora, determinou estabele
cer um impoSto, que a· opinião pública chamou de confisco sobre a soja. 
Parece-me Sr. Presidente, que aquele que vai ser tributado tem o direito de sa
ber qual.é o tributo. f: uma norma, um preceito de finanças públicas, determi
nar que só pode ser cobrado um tributo quando ele foi estabelecido no ano 
anterior à sua cobrança, quando ele jâ foi prefixado, inclusive, a sua arreca
dação consta da receita federal no orçamento. 

Essas normas, absolutamente, são colocadas à margem, não existem 
para o decreto-lei, porque no decreto-lei acontece como aconteceu na soja do 
Rio Grande do Sul, onde o Governo federal, às vésperas da sua comerciali
zação, estabeleceu um tributo. Os agricultores plantaram, trabalharam, luta
ram, colheram e, à última hora, aparece o Governo e determina utn tributo. 

Parece-me cjue a norina do bom senso, a norma jurídica, a norma consti~ 
tucional, a norma de Direito Financeito seria exatamente esta: poderíamos 
agora estar votando a criação do tributo, determinando a exportação da soja, 
no ano que vem, haveria um tributo .. X", haveria um percentual Y, podería
mos fazer isso, mas o decreto~lei draconiano dá ao Poder Executivo o direito 
de vida e de morte sobre todos os produtos que vão ser tributáveis ou não, ao 
capricho do Poder Executivo. Parece-me que dizer, como diz a Comissão de 
Constituição e Justiça, que este decreto~lei é constitucional, que está dentro 
das normas da Constituição e que o projeto que nós estamos apresentando, 
determinando que nenhum tributo possa ser cobrado sem que a Casa o deter
mine, esse projeto é"inconstitücional, sinceramente, Sr. Presidente, não pode
mos compreender. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte, nobre Se:nador? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com prazer, ouço o aparte 
de V. Ex• 

O sr: Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Pedro Simon, folgo em que 
o Rio Grande se enfileire com outros Estados na queixa contra o confisco que 
o GoVerno faz com alguns produtos. Quando o Rio Grande era um Estado 
que ainda se iniciaVa na agropecuária, jã o Governo arrancava do meu Esta~ 
do, do Estado de São Paulo, de Minas Gerias e do Paraná, o confisco do café. 
O café é que tem sustentado este País até agora. Produtores em condições 
quase subumanas, corno do Espírito Santo, produzindo e cultivarido a la
voura em terrenos ásperos, íngremes e quase inacessíveis, cultivando café; 
pois bem, houve época em que o produtor de café do meu Estado trocava a 
saca de café pelo confisco, tal a arrecadação desumana dos tributos sobre o 
café._Nós estamos numa República tributãria que estã arrancando o olho do 
cidadão e lambendo o buraco. Esta que é a característica do Governo. Hoje, é 
o Rio Grande do Sul que estã trabalhando com a soja. Mas, quando o Rio 
Grande não tinha soja, éramos nós que pagãvamos para se implantarem as 
fábricas de automóveis do País, para se asfaltarem as estadas, para cons
truírem e erguerem as usinas hidrelétricas, para se construir o armamento que 
tem o nosso Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Tudo isso foi arrancado do 
confisco cambial do café, dos nossos produtores que, com sacrifício imenso, 
têm contribuído para a grandeza e o progresso deste País. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem razão o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. Este não é um problema novo, é antigo. O que estamos ten
tando buscar, nobre Senador, é que o Congresso Nacional tenha o direito de 
participar dessa política tributârfa. O que achamos é que esse poder é discri
cionário; somos a representação da vontade popular; se estamos aqui repre
sentando a vontade popular, a lei mais importante, que temos a responsabili
dade de votar, chama-se Lei Orçamentâria. 

O que é uma Lei Orçamentária? É uma lei que fixa tudo aquilo que o Go
verno pode arrecadar e fixa onde o Governo deve gastar. Se temos o direito e 
o dever de determin(!.r onde o Governo pode arrecadar, nos paises democráti
cos somos a segurança do cidadão, que tem alguém vigiando, orientando e. 
controlando a forma com que o poder público vai agir em termos de arreca
dar e -tributar. Somos a tranqUilidade que o cidadão tem, no sentido de ele ... 

O Sr. Dirceu Car.doso (ES) - Somos ·a garantia. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... no sentido de ele saber no 
que ele vai ser arrecadado, quando vai ser arrecadado, como vai ser arrecada~ 
do. _Pois este decreto-lei üra deste Congresso qualquer possibilidade de inter~ 
venção nesSa tributação. O plantador de café, o plantando r de soja, o planta
dor de qualquer artigo, ou o criador ou produtor de qualq_uer artigo indus
trial, estão ao crivo do arbítrio do poder central. Sr o poder central resolver, 
lá pelas tantas, esmagar uma determinada categoria, ele simplesmente o faz, 
porque o decreto-lei diz que o percentual da exportação é 10%, mas o Gover
no - veja o es_cãndalo do artigo - atendendo, aos interesses, pode diminuir 
ou aumentar a percentagem. E não se diz que pode aumentar mais 10%; não 
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se diz que pode aumentar mais 5%; pode aumentar à vontade, quer dizer, 
pode aumentar de 10% a 10.000%, .porque ele tem o poder. Logo, o cidadão 
não tem mais, no Congresso·, a tranqUilidade de que estamos aqui para que 
ele saiba qual será a tributação no ano que vem. -

Por exemplo, o cidadão quer plantar a soja, o cidadão que quer plantar o 
café, plantando hoje, saberá quais são os-compromissos que ele tem. Ele sabe
ria, pOr exemplo, se o nosso projeto fosse aprovado; o Governo enviaria 
para câ e diria: o café é um dos artigos que para exportação terã o imposto de ex
portação, o imposto de exportação serã isto, flxo. A soja é um artigo, que 
para exportar, terã o irilposto de exportação. O imposto-de exportação ser~ 
isto. Vai plantar quem quer; quem não quer, não planta, porque elejA sabe 
dessa norma. Agora, o que faz o Governo"? Estimula, manda plantar, faz a 
propaganda; na hora da colheita, na hora da comercialização, vem o Gover
no e diz: a soja, para set exportada, paga tributo; o tributo é tanto. Isso é um 
absurdo. E mais absurdo - perdoe-me. a sinceridade - é a Comissão de 
Constituição e Justiça dizer que o nosso projeto, que determina que para criar 
tributo deve-se dizer qual o artigo que deva ser tributado e o percentual, esse 
projeto é inconstitucional; e que o ato de arbítrio, que dâ ao Governo Federal 
o direito de vida e morte sobre os produtos exportâveis, esse decreto é um de
creto constitucional. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Parece mentira- perdoe-me 
a sinceridade - mas custa-me a crer; que o Governo apresentasse, que a Co
missão de Constituição e Justiça dissesse que o decreto é constitucional; lã 
adiante, na Comissão de Finanças, que lá adiante, na Comissão Economia, 
noutra Comissão, se dissesse que havia interesse do Governo, que havia inte
resse da Nação, que é importante ao Governo que ele possa usar, de acoido 
com a política internacional, de acordo com os pi-cços internacionais; qUe se 
usassem outros argumentos do mérito, era ailida discutível; mas, usar o argu
mento da inconstitucionalidade, perdoem-me, mas acho que a Comissão de 
Constituição e Justiça cometeu um ato de arbítrio que não era necessário, 
obrigatoriamente, na sua necessidade de dar cobertura ao Governo. 

Ela não precisava tê-lo praticado. Poderia deixar para a Maioria do Ple
nário. Quantas vezes tem acontecido nesta Casa. Ainda há pouco, O projeto 
do Senador Itamar F rance teve aprovação de todas as Comissões e quando 
che:gou aqui, num ato político, a Bancada do PDS resolveu votar contra. A 
Bancada do PDS poderia, num grande gesto político, votar contra. Uma ou
tra Comissão poderia, a pretexto de A, a p-retexto de B~ votar contra. Mas, di
zer que é legal o arbítrio do Presidente da República, do Governo Federal, de 
taxar, à hora que quiser, o produto que quiser, quando quiser, e dizer que o 
projeto de lei que acha, que determina que para criar um tributo esta Casa 
tem que se manifestãi, esse projeto é inconstitucional, pelo amor de Deus! 

Sinceramente, acho_ que a Comissão de Constituição e Justiça, na sua fide
lidade ao Governo, exOrbitou, porque esse era daqueles projetes que poderia 
ser derrotado, mas poderia ser derrotado em uma instância; poderia ser der
rotado lá na Comissão de Economia, poderia ser derrotado aqui no Plenário 
da Casa, numa decisão política daquelas normais, quando não se tem que dar 
explicação. 

Quantos e quantos projetes, os mais legítimos, o PDS simplesmente não 
diz nada e vota contra? Poderia ter feito isso, e poderia, com isso, Sr. Presi
dente, ter evitado que a Comissão de Constituição e Justiça desse esse pare
cer, profundamente lamentável, porque com esse parecer, Sr. Presidente, so
mos nós que estamos nos limitando. Não hã que se dizer aqui prerrogativas 
do Congresso Nacional; não há que se dizer aqui que o Congresso Nacional 
está limitado nas suas prerrogativas; não há que se dizer aqUi que foi o Al 5; 
que foi a Carta outorgada de 1969 que cortou, que limitou as atividades do 
Congresso Nacional. Somos nós, nã. nossa respoilsabilidade, que estanios 
praticando isso. Somos nós, com a nossa responsabilidade, que estamos, a 
uma hora, exigindo novas prerrogativas, e, numa outra hora, estamos abrin
do mão daquHo que temos direito, porque Seria- o-caso de diZer: realmente, 
tem um artigo da Constituição que permite o Presidente da República baixar 
decreto-lei em caso de urgência, em casos determinados. Agora, como norma 
permanente, como norma constante em o Governo poder estabelecer quais os 
artigos que vão ser tributados na exportação, o percentual dessa exportaçã~, 
isso é um arbítrio. A Comissão ao invés de dizer isso, ao invés de ter um ato 
de afirmação do Legislativo, vem c diz que o nosso projeto é inconstitucional. 

E diz que o decretoRlei que permite esse ato de arbítrio do Poder Executi
vo, esse projeto é a norma legal. 

São essas ações, Sr. Presidente, são essas tomadas de posição do Poder 
Legislativo, que nos diminuem, que nos tiram a autoridade, porque, nesta ho
ra, neste momento, neste projeto - vamos ser claros - não houve pressão 
nenhuma nesta Casa, não tem nem poder civil, nem poder militar, nem MiR 

nistro daqui, nem de lã. É um projeto que tramitou normal, e normalmente a 
Comissão e a Casa fogem da sua atribuição. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- São ações ou omissões? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Normalmente, num projeto, 
onde a Casa poderia se firmar, evitando, inclusive, que, no futuro, aconteçam 
os casos que aconteceram no Rio Grande do Sul: praticamente uma rebelião 
de uma classe- foi a primeira vez na história desse País-, milhares e milha
res de agricultores com as suas máquinas, com as suas mulheres, com os seus 
filhos foram para as estradas e pararam o Rio Grande do Sul. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E, até hoje;o Ministro do Plane
jamento não pode ir ao Rio Grãnd_e do Sul. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem razão, mais uma vez, o 
Senador. E diz o PDS que está encontrando, no Rio" Grande do Sul, tremen
das dificuldades de se organizar como Partido, fruto da revolta do agricultor. 
Mas, diante desse fato, para evitar que isso se repiiá.~ vem a Comissão de 
Constituição e Justiça e o que diz? A norma é legal, o projeto é inconstitucio
nal. 

- - Com que autoridade vamos nós protestar contra que realmente é arbi
trârio? Tem um artigo na Constituição que diz que não temos imunidade par
lamentar no que tange aos crimes contra a Lei de Segurança Nacional. A Lei 
de Segurança Nacional é uma lei que só não pune pensamento, porque o Go
verno não descobriu a fórmula de descobrir o que as pessoas pensam. Essa 
norma da Constituição é arbitrária. Temos que lutar para alterá-la? Temos. 
Mas, com que autoridade vamos lutar para alterar uma norma da Consti
tuição que é arbitrária, se numa outra em que teriios o direito, que temos con
dições, que temos autoridade, que temos força, que temos poder, uma Comis
são, da responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça, pura e sim
plesmente, diz que a norma de arbítrio de um decreto-lei é legal e que um pro
jeto que visa a normalizar aquilo que, em qualquer nação civilizada e demo
crática do mundo, existe, que é o Congresso Nacional que estabelece o tribu
to, no artigo, e o percentual desse tributo, isso é inconStitucional? 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com o maior prazer, nobre 
Senad.or. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador, V. Ex• ao comentar que o 
produtor de soja foi colhido de surpresa com a nova tributação, e que aqui a 
Comissão de Constituição e Justiça negou fomento de validade, ou seja, o fo
mento de constitucionalidade ao seu projeto, isso não me admira mais, por
que tenho visto tanta coisa estranha acontecer, nesta Casa, que nada mais me 
estranha aqui - nada mais. Quando digo nada mais, não excluo coisa algu
ma. I;: a nossa Constituição Federal _que estabeJec~ o seguinte no seu art. 153: 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - A nossa ou a vossa. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - É. Pois é. 
(62) § 29. Nenhum tributo serã exigido ou aumentado sem que a 
lei o estabelaça, nem cobrado, em cada exercício, sem que a lei que o 
houver instituído ou_ aumentado esteja ein vi&or antes do início do 
exercício financeiro, ressalvados a tarifa alfandegária e a de trans
porte, o imposto sobre produtos industrializados e outros especial
mente indicados em lei complementar; ãlém do imposto lançado por 
motivo de guerra e demais casos prévistos nesta Constituição. 

Então, vejo cobrarem, inopinadamente, um tributo sobre o soja, é o que me 
admira. Mas, não me admira a Comissão de Constituição e Justiça resolver 
assim. Vimos o Senhor Presidente da República, no ano passado, criar uma 
taxa - uma taxa sobre proventos, sobre imposto de renda- uma sobretaxa 
sobre imposto de renda, sem que a lei o autorizasse. E vimos o Senhor Presi· 
dente da República, também, criar um célebre tributo às pessoas que viaja
vam para o exterior. Também inconstitucional. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E o empréstimo compulsório? 

O Sr. Dilceu Cardoso (ES)- O emprêstiriló COinPulsório, sem a lei ante
rior o autórízar ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Se V. Ex• me permite, agora, no 
meio do ano corrente, por um novo decreto-lei, foi instituído um outro em~ 
préstimo compulsório ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - É. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... contra as normas expressas 
dessa chamada Constituição ... 



3684 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) AlostO .. !980 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - f:. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... e que Constituição não o é. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Pois é, nobre Senador, i~to, hâ 700 anos, 
junto ao rio Windsor, na Planíce· de Hudmitch, na Inglaterra, João sem Terra 
foi enfrenlãâo pelos barões ingleses, porque queria cobrar impostos 
sobre a terra, as suas propriedades e seus produtos, sem uma lei que o autori· 
zasse. E ficou, então, constituída a Carta Ma~na que a Inglaterra deu ao 
Mundo, cm 1215, na Planicie de Hudmitch, junto ao rio Windsor. . 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Se mepermiteonobreSenador, 
carta essa que, segundo um autor, foi escrita "nUma latim bárbaro, mas que 
vale mais do Que todos os clássicos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- E V. Ex• deve saber que a maioria dos ba
rões qUe assinaram o documento com o rei, eXigindo aquilo, que nunc~ mais 
fosse cobrado tributo sem uma lei, sem um decreto, sem uma fOrma, um regu
lamento anterior, foi assinada, foi manifestada a opinião com o traço, a im
pressão dos barões analfabetos. Poucos eram os que sabiam ler. I:Ioje, no 
Brasil, tantos doutores fazem cobrar os impostos sem as leis anteriores ... 
Mas, há 700 anos, acontecía e aqui nesta te!ra acontece ainda. Não cobram 
dos barões; cobram do povo, da plebe suarenta, que estâ esmagada de tribu~ 
tos, de impostos e de contribuições. A Carta Magna vigora no mundo, mas os 
seus preceitos fundamentais aqui ainda não entraram em vigor: 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Agradeço o aparte do nobre 
Senador Dirceu Cardoso, que lembrou um artigo da Constituição que, em 
verdade, _está em desuso. Mas, é um artigo da Constituição que ~ praxe em 
qualquer Constituição de um pais democrático. Nenhum tributo poderá ser 
cobrado - e eu jâ tinha afirmado anteriormente ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Podia ler o art. 20, inciso I•, que 
diz a mesma coisa. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)-" ... nenhum tributo poderá 
ser cobrado, Sr. Presidente, sem que tenha sido deliberado, no ano anterior, e 
faça parte da receita orçamentâria". 

Esse artigo, os Membros da Comissão de Constituição e Justiça não le~ 
ram. Não tomaram conhecimento da leitura desse artigo. ~ uma pena, Sr. 
Presidente, não pelo projeto enl si, mas é uma pena, Porque, se pelo menos 
houvesse uma decisão política da Bancada do PDS, votando contra. votou 
contra. Agora, um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, nos mol
des deste que foi apresentado ao nosso projeto, é algo que ficará na Casa, 
marcando gravemente os dias em que estamos vivendo, Sr. Presidente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir projeto. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É estranhável que a nobre Comissão de Constituição e Justiça tenha emi· 
tido o seu parecer contrário ao projeto do nobre Senador Pedro Simon, que 
regulava a matê:ria, e fulminou com o epíteto de inconstitucional. 

Mas, como disse, temos visto coisas nesta Casa, Sr. Presidente, é esta 
Casa está habituando, aqui, muitos dos seus membros a que se manifestem ou 
permaneçam de cabeça para baixo, ao contrãrio da posição normal. Muita 
coisa ocorreu como ontem, e estâ ocorrendo hoje. O Sr. Presidente saiu, perdi 
a oportunidade, queria dizer era para ele, essa missa seca era para o Presiden
te, mas ele saiu. 

Sr. Presidente, assistimos anteontem e ontem, depois de uma votação no~ 
minai, com o chamamento do Senador e a sua manifestação de voto pelo pai~ 
nel eletrônico, votação nominal, em que houve falta de quorum, o Presidente 
ameaçar- desculpe. não é para V. Ex•, mas para o Presidente que estava ai e 
que saiu, ele adivinhou o pensamento, houve uma transmissão de pensamen~ 
to, ele adivinhou que eu iria investir contra a Mesa, foi bom atê:- quis, não 
havendo número, bater as campainhas, chamar a esta hora os Senadores que 
estavam nos seus gabinetes, os Senadores que estavam no dolce far niente. 
por aí, para voltar ao plenârio e continuar a votação. 

Hoje eu ouvi a mesma boca, a mesma personalidade. a mesma voz que 
eu jã conheço hâ muito tempo anunciar aq_ui que, sendo visível a falta de quo
rum, então, toda a matéria em votação estava suspensa, e passou-se à discus
são. Então, Sr. Presidente, dois procedimentos. Quero caracterizar isso, por
que daqui para a frente temos que nos valer desse precedente- quando nesta 
Casa, após uma votação nominal não houver quorum, não pode ser chamado 
mais ninguê:m. 

Sr. Presidente, duas coisas eu fiz: esta é uma delas, é o contrârio do que 
se fez anteontem, não foi o ano passado, nem no principio do ano, nem no s~ .. 
culo passado, faz quarenta e oito horas que isto aconteceu, faz vinte e quatro 
horas que isto aconteceu, foi ontem e anteontem, isto 6, verificada a falta de 
quorum, não se pode mais chamar ningu!:m para vir encher a sessão e conti~ 
nuar. Não, cai a sessão. São os precedentes ·que formam a bist6ria desta Ca· 
sa. Hoje ouvi exatamente a mesma voz, aquela mesma boca, aquela mesma 
personalidade, aquela mesma autoridade que a Casa elegeu Presidente, anun
ciar - é visível a falta de quorum, portanto está suspensa a matm.a em vo
taç11:o, e deu inicio à discussão da matéria. Sr. Presidente, islo vimos e desejo 
que se registre nos Anais que é assiin, que é o precederite da Casá, E: assim que 
manda o nosso Regimento, esse livrinho que temos de obedecer, do contrArio 
vira casa-da-mãe-joana. Sr. Presidente e Srs. Senadores, registro este fato me
lancolicamente, porgue é o regime de dois pesos e duas medidas. 

O projeto do nobre Senador Itamar Franco, ao suposto em votaç!o nlo 
houve quorum. S. Ex•, então declarou: extinta a hora da votação, passa-se à 
discussão. Quando o Presidente quer, bate as campainh_asJ,té quando este 
orador estã falando, um orador indCpendente como eu, porque o orador do 
lado de lâ, do ocidente, é respeitado, o Presidente acata a sua decisão, a sua 
palavra e manda buscar o's Senadores nos seus gabinetes. 

Sr. Presidente, eu até solicitaria que fosse instalado aqui, n§.o um regime 
de ferry-boat, mas aqueles carrinhos para ir buscar o Senador na porta, só os 
do PDS, do ocidente, para que fossem trazido ao plenário nessas horas devo
tação. Vimos hoje, com o Senador Itamar Franco, um projeto se:rio, uma ma
téria que precisávamos votar, caiu por falta de quorum. não se chamou nin
guém. Mas ontem e anteontem, na aprovação dos projetos do Governo, de 
empréstimos aos Estados, que estão arrasando a economia brasileira, estão' 
arrasando a vida do pobre, difi~ltando o l)ão dos pobres, se quis chamar o 
senador lâ no gabinete para vir votar contra a minha questão de ordem, e 
aprovar a decisão do Governo. 

Jã vi, Sr. Presidente, e vou iepetir, uma frase de um pens~dor franc!s: O 
faut vivre JlOW' soir tont et !e contraire de tout, que quer dizer: viver para vermos 
tudo e o contrário de tudo. Já vi tudo, estou começando no Senado Fe
deral a ver o contfário de tudo. Aqui, a Comissão de Justiça nega coniO in
constitucional, injuridico um projelo legitimo do nobre Senador Pedro Si
mon. Mas por quê? Porque ele tem o mal de origem, é do PMDB. Se fosse do 
ocidente, seria aprovado, Iimar-se-ia a inconstitucionalidade e a injuridicida
de, e ele passaria. 

Então, Sr. Presidente, estou vendo o contrário. Desculpem, esta missa 
seca eu queria fazer para o Presidente da Casa. Mas, quando eu assumi, 
S. Ex• cometeu o ato amistoso, cortês, cavalheiresco de se retirar. Mas, pode 
se retirar hoje, mas amanhã não se retira, porque, ainda pego o Presidente a( 
para dizer essas coisas. 

Sr. Presidente, esse procedimento da nobre e ilustrada Comissão de 
Constituição e Justiça é um pro~dimento que, às vezes, atende a moda da 
Casa, quan·do quer fulminar um projeto de origem da Oposição, estâ fulmina
do mesmo. Não hâ Santo Antônio que dê jeito; nem com gancho. Quando 
quer aprovar, aprova também. Coisas rebarbativamente inconstitucionais 
são aprovadas nesta Casa. 

Sr. Presidente, assim, manifesto, mais uma vez, desculpe, estou fugindo 
um pouco da tese, mas a crítica que estou fazendo~ construtiva- mas, quero 
que se registre., Sr. Presidente, de hoje em diante, que o mesmo Presidente Que 
quis chamar os Senadores fora de hora para vir aqui dar número e votar, foi o 
mesmo, o mesmíssimo em carne e osso, em nervo e alma que veio para aqui, 
agora, e disse: C: visível a falta de quonun, então, passemos à discussão. Estâ 
encerrada a fase de votação. 

Desculpe-me, V. Ex• a Hmissa seca", que era endereçada a outro. O aÍtar 
é o mesmo e a poeira e a fumaça que eu estou erguendo com o meu turibulo, 
fez com que a figura de V. Ex• esmaecesse, mas não a confundo com o Presi
dente da Casa, a quem a minha umissa" era dirigida. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Continua em discussão o pro
jeto. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de número em plenário para 

deliberação. 
Devo esclarecer a V. Ex• que as campainhas foram acionadas durante al

g~ns minutos e como os Srs. Senador~ não acorreram ao Plenário, o Sr. Pre
sidente titular considerou encerrado o assunto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não vou dialogar com a Mesa, Sr. 
Presidente, mas estou numa luta de vida ou morte com a Mesa, nlo ê dC hoje. 
f: uma luta longa, que não sei como vai terminar. Sei que começou, mas não 
sei com<,> vai terminar. 
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Sr. Presidente, não tocou nem de leve, a campainha. E anteontem só não 
chamou, porque eu disse: '•calma, Sr. Presidente, não faça assim, porque vou 
resistir." E ia resistir de qualquer maneira, isto~. ia rasgar o nosso Regimento 
Interno. · 

Desculpe-me, mas não foi acionada a campainha. "~ vis1vel a falta de 
quorum. Estâ encerrada a fase de votação". É o Regimento l!lterno que deter
mina assim. Mas, aqui, o que está se querendo é que a vontade do Presidente 
seja soberana, acima do Regimento Interno e, isso, não iremos reconhecer. 

V. Ex• me desculpe esta observaç~o. Sou seu admirador de todas as ho
ras, mas o Presidente que o antecedeu, não chamou a atenção de ninguém, 
não tocou a campainha- nem pensou em tocá-la- e converteu a fase devo
tação - porque tudo issO aqui é em fase- passou a fase de votação e entra
mos na fase de discussão. 

V. Ex• estâ querendo resguardar o Presidente da Casa, e eu estou falando 
na sua ausência, porque ele saiu, senão seria na sua presença: potência para 
potência, de homem para homem, de Senador para Senador, de um Senador 
humilde para o Presidente da Casa. Desculpe-me fazê-lo ouvir estas conside
rações que V. Ex• não merece. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Respeitd o ponto de vista de 
V. Ex• e não sei se incorri em equívoco, tnas vou ter a alegria de conceder a 
palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha, como· Líder. 

O SR. GIL VAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tive a honra, em fins do ano passado, de assistir os trabalhos da XXXIV 
sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, como observador parlamen
tar. Ao retornar, jâ na segunda quinzena de dezembro, encontrei esta Casa 
com seus trabalhos encerrados, razão pela qual somente na presente sessão 
poderia faZer um relatório, ainda que breve, o esquemático, do que me foi 
dado ver naquele importante foro internacional. Esgotou-se a primeira parte 
da presente sessão, e confesso que não me dei conta do meu dever para com o 
Senado do relato que lhe devia.~ o que venho fazer agora, Sr. Presidente, pe
dindo escusas pela demora com que cumpro esse dever. 

A Assembléia Geral das Nações Unidas é, notoriamente, o mais impor
tante dos foros de debates de âmbito multilateral. 

Nos quatro últiinos meses de cada ano, 152 membros da comunidade das 
nações passam em revista os grandes temas de interesse universal, aí incluídos 
o desarmamento e o fortalecimento da segurança internacional; as relações 
Norte-Sul no quadro do_ estabelecimento da nova ordem econômica; as ques
tões de carãter humanitário e social, como a proteção dos direitos humanos, a 
promoção da mulher, a assistência à infância e à velhice; a descoloniza_ção e o 
desenvolvimento do Direito Internacional. Também é a Assembléia Geral 
que fixa as diretrizes bâsicas do trabalho anual das Nações Unidas, com a 
preocupação de adaptar esse trabalho às necessidades mais marcantes da vida 
internacional. 

Durante a XXXIV Assembléia Geial, realizada de setembro a dezembro 
de 1979, um novo membro da comunidade latino-americana, Santa Lúcia, 
com a qual o Brasil recentemente estabeleceu relações diplomáticas, foi admi
tido na Organização das Nações Unidas; foram adotados e abertos à assina
tura quatro instrumentos internacionais, dos quais caberia destacar a Con
venção Contra a Tomada de Reféns, um passo significativo no combate ao 
terrorismo, e o Tratado sobre a Lua e outros Corpos Celestes, de cujas nego
ciações o Brasil participou ativamente, sempre dentro da perspectiva de ga
rantir que a exploração e utilização do espaço exterior seja feita em beneficio 
de todos os países e não apenas daqueles que detêm o controle da tecnologia 
espacial sofisticada. 

Como ~sabido, os temas de debates da Assembléia Geral são examina
dos em âmbito de Plenário e de sete Comissões, nas quais todos os Estados
membros estão representados. 

O Plenãrio da XXXIV Assemblêia Geral examinou a questões do Orien
te Médio, havendo aprovado diversas resoluções sobre o assunto. Dentre es
sas, a Resolução n'>' 34/70,, adotada por expressiva maioria- 102 votos a fa
vor, entre os quais o do Brasil - pede a convocação de uma nova Conferên
cia de Paz, sob os auspícios das Nações Unidas e da qual participem todas as 
Partes interessadas. Outro tema de particular relevância foi o Combate ao 
áptÍrtheid, sobre o qual a Assembléia adotou, também por expressiva maioria, 
diversas resoluções. O Brasil, seguindo ·sua linha tradicional de atuaçãq, 

apoiou essas resoluções, dando, assim, testemunho de que repudia a discrimi
nação racial e o racismo e de que está disposto a colaborar com a ação inter
nacional nesse setor. 

A Assembléia Geral também deliberou sobre os desenvolvimentos mais 
recentes das questões de Chipre, Namíbia e Rodésia. Quanto à questão de 
Chipre, adotou-se por 99 votos a favor (Brasil, inclusive) resolução que exige 
a retirada de forças estrangeiras daquele país e pede às Partes envolvidas que 
se abstenham de qualquer ação unilateral que possa afetar as previsões de 
uma solução justa e duradoura para o problema cipriota. A independência da 
Namíbia é um assunto que vem preocupando as Nações Unidas jâ há algum 
tempo. Em anos anteriores, diversas reuniões foram organizadas para deba
ter o problema namibiano, mas, até O preSerite momento, não se chegou a 
uma solução definitiva. O Brasil tem acompanhado essas reuniões, marcando 
sua posição em favor da autodeterminação e independência do povo da 
Namíbia. Tem também tomado medidas concretas que atestam essa posição, 
tais como o apoio, inclusive através de contribuições financeiras, ao Conselho 
das Nações Unidas para a Namíbia. Na XXXIV Asssemblêia Geral o Brasil 
voltou a registrar seus pontos de vista, pronunciando-se em plenário favora
velmente à independência do povo namibiano e apoiando resolução'-...adotada 
nessa linha. Quanto à questão da Rodésia, também preocupou a Assembléia 
Geral, embora com menos intensidade que em anos anteriores, já que no últi
mo trimestre de 1979, realizaram-se em Londres negociações diretas entre as 
Partes interessadas. De todo modo, a XXXIV Assembléia Geral adotou, por 
107 votos a favor (Brasil, inclusive), resolução que, entre outros pontos, rea
firma o direito do povo do Zimbabwe à autodeterminação e à indepenP.ência. 
O problema rodesiano, com a recente realização de eleições e a vitória de Ro
bert Mugabe, parece agora estar bem encaminhado. 

Finalmente, dentre os itens exclusivos de Plenário, a XXXIV Assembléia 
Geral procedeu à eleição para o preenchimento de vagas abertas dos vários 
órgãos das Nações Unidas. Ponto particularmente delicado nessas eleições 
foi a disputa entre Colômbia e Cuba para o preenchimento da vaga latino
americana do Conselho de Segurança. Mais de cem escrutínios secretos fo
ram realizados, sem que qualquer dos dois candidatos obtivesse a I1J,aioria de 
2/3 requerida para obter a vitória. Criou-se, efetivamente, um impasse, resol
vido ao apagar das luzes da Assembléia Geral, quando Colômbia e Cuba de
cidiram retirar suas candidaturas e aceitaram a indicação de um tertius, o Mé
xico, que obteve o número de votos necessários. 

Quanto ao trabalho das Comissões, caberia observar o seguinte: 

I Comissão 

Os itens em debate na I Comissão compreenderam duas gran·des catego
rias: assuntos de desarmamento e questões de segurança internacional. Entre 
os primeiros merecem relevo ·especial os seguintes aspectos: 

a) a ênfase dada pelos paises tradicionalmente defensores do Tratado de 
Não-Proliferação à necessidade de fortalecimento do chamado uRegime de 
Não-Proliferação''; 

b) a importância creScente atribuída à questão do desarmamento con
vencional, por parte de países não nucleares; . 

c) o prosseguimento do impulso em direção à negociação de uma Con
venção de Proscrição de Armas Químicas. 

Os itens relativos à segurança internacional se distingUiram pela falta de 
originalidade nas propostas apresentadas, praticamente todas destinadas a 
alimentar exercícios de propaganda ou a marcar rivalidades poHticas. 

Em pronunciamento do representante do Brasíl junto à I Comissão fo
ram reiteradas as linhas básicas da posição brasileira na matéria, ou seja, de 
procurar alcançar medidas concretas de desarmamento atravês dos mecanis
mos multilaterais existentes, agindo em conjunto com o maior número possí
vel de nações, a fim de atingirmos um desarmamento nuclear efetivo dentro 
de um espírito de obediência às prioridades estabelecidas pela Assemblêia 
Geral. 

II Comissão 
No âmbito da II Comissão, três grandes temas de interesse foram exami

nados: a Cooperp.ção Econômica Internacional para o Desenvolvimento; a 
implementação dos resultados da Conferência das Nações Unidas sobre 
Ciência e Tecnologia (Viena, 20 a 31 de agosto de 1979) e a preparação da 
Terceira Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para o De
senvolvimento Industrial. A Comissão, após delicadas negociações das quais 
a delegação do Brasil participou com grande empenho, aprovou a criação de 
um Comitê intergovernamental sobre ciência e tecnologia, bem como o esta
belecimento de um sistema financeiro destinado a estimular a ação das 
Nações Unidas no campo científico e tecnológico. 

A Comissão aprovou ainda diversos programas de assistência a países de 
menor desenvolvimento relativo. O Brasil apoiou as resoluções sobre esses 
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programas e co-patrocinou aquelas dirigidas aos países africanos de expres
são portuguesa. 

A II Comissão também dedicou-se à cooperação econômica e técnica en
tre paises em desenvolvimento, tema que nos toca muito de perto e ao qual o 
Brasil tem dado particular estímulo em diversos foros internacionais. A Có
missão analisou os recentes resultados das negociações multilaterais comer~ 
ciais realizadas no âmbito do GA TI, tendo aprovado resolução que, entre 
outros pontos, afirma que os direitos e interesses dos pafses em desenvolvi
mento devem ser preservados. 

Finalmente, a II Comissão passou em revista e deliberou sobre o traba
lho dos diversos órgãos das Nações Unidas em matéria de estabelecimento 
humano, meio ambiente e recursos naturais. 

A Delegação do Brasil participou ativamente das negociações sobre os 
itens de meio ambiente, tendo sempre presente procurar fazer com que a ação 
internacional nesse campo se desenvolva em estrito respeito à soberania dos 
Estados sobre os seus recursos naturais e ao direito dos Estados de utilizarem 
esses recursos de acordo com seus programas nacionais. Foi dentro dessa li
nha que o Brasil empenhou-se em impedir que a AssembU:ia adotasse um pro
jeto de princípios sobre a utilização de recursos naturais compartilhados por 
dois ou mais Estados. O projeto de princípios, por conter uma série de dispo· 
sitivos que estabeleciam limitações ao princípio da soberania plena, era ina
ceitãvel do ponto-de-vista brasileiro, embora diversos países defendessem sua 
aprovação. Por ação da Delegação do Brasil, a Assembléia Geral, apenas to
mou nota do projeto de princípios - sem adotâ-los. 

UI Comissão 

Novamente uma das comissões mais assíduas durante a XXXIV As
sembléia Geral, a III Comissão realizou 73 sesSões regulares, além de nume
rosas reuniões de seus dois grupos de trabalhos, respectivamente sobre o pro
jeto de código de conduta para oficiais encarreg-ados de fazer cumprir a lei. e 
sobre o projeto de convenção sobre a eliminação da discriminação c_ontra a 
mulher. 

Aprovou a III Comissão 42 resoluções sendo inicialmente importante 
notar a aprovação de dois instrumentos internacionais, resultantes dos traba~ 
lhos daqueles dois grupos sessionais que conseguiram finalizar textos que 
constavam, jã havia vãrias sessões da agenda da Assembléia Geral. 

O primeiro dos textos aprovados diz respeito ao Código de conduta para 
oficiais encarregados de fazer cumprir a lei e constitui importante contri
buição para a uniformização de princípios de ordem geral na ação de forças 
p9liciais. O segundo instrumento, a Convenção sobre -a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher, foi elaborado pela Comissão 
sobre a Situação da Mulher, e jã havia sido objeto de anãlise por grupos de 
trabalho sessionais nas XXXII e XXXIII Assembléias Gerais. Apesar de suas 
imperfeições, algumas de ordem juridica que tornarão difícil sua aceitação 
por vãrios países e que motivaram a abstenção brasileira, a convenção reflete 
um importante esforço para eliminar situações discriminatórias contra a mu
lher. 

Racismo e Discriminação Racial e Direitos Humanos foram os outros 
temas principais tratados pela III Comissão. Acessoriamente ou interligado 
com os temas anteriores. apareceu também em foco o tema relativo ao Direi
to dos Povos à Autodeterminação. Merece também menção especial o trata
mento do item relativo à Situação Social Mundial, que levou a diversas reu
niões do grupo dos 77. Os temas acima, como sempre, foram tratados com 
carregados ingredientes políticos. 

No que se refere ao Racismo, Discriminação Racial e Apartheid, os países 
do grupo ·africano, auxiliados pelos países socialistas, conseguiram através 
dos projetas de resolução apresentados manter o tema em discussão, obrigan
do novamente os países do grupo ocidental a voltar a intervir nos debates e 
reafirmar suas posições·, em atitude nitidamente defensiva. 

Os itens sobre Direitos Humanos constituíram novamente o centro dos 
trabalhos da Comissão. Em ambiente menos emocional do que em anos ante
riores, segundo os experientes, continuou a III Comissão a procurar reforçar 
o papel das Nações Unidas nos aspectos de proteção dos Direitos Humanos, 
sem, no entanto, deixar de lado sua luta, por todas as delegações apoiadas, 
pelo fortalecimento de suas atividades de promoção de Direitos Humanos. 

Os direitos humanos no Chile foram novamente analisados, não se con
firmando, portanto, a expectativa de que o tema estaria esvaziado, ou amor
tecido. 

O tema relativo à Situação Social Mundial foi objeto de amplas nego
ciações dentro do grupo dos 77, que preparou projeto próprio cobrindo todas 
as necessidades do grupo como um todo e capaz de merecer aprovação por 
consenso. 

A Delegação do Brasil procurou contribuir de maneira eficaz para o 
bom andamento dos trabalhos, sem deixar de lembrar sua candidatura à ree
leição para a Comissão de Direitos Humanos e tendo presentes as linhas dou
trinárias que informam a posição brasileira nos assuntos ali tratados. Sem 
identificar-se com qualquer grupo, a Delegação levou sempre em conta a de
fesa de posições juridicamente corretas e do interesse latino-americano. 

IV Comissão 

A Resolução 1514, sobre outorga de independência às Nações coloniza
das, aprovada em 14 de dezembro de 1960 pela Assembléia Geral, desenca
deou inteilso processo parlamentar em prol da autodeterminação dos povos. 

Terminados os trabalhos da XXXIV Assembléia Geral. parece ter-se for
talecido a convicção de que os temas de descolonização, que há anos têm sus
citado tanta polêmica e controvérsias dentro em pouco terão a sua importân
cia política decrescida, relativamente ao conjunto dos itens que compõem a 
agenda da Assembléia. 

Estimou-se. por exemplo, que a questão rodesiana seria provavelmente 
solucionada a contento, tendo em vista os acordos de Lancaster H ouse, e os 
atuais desdobramentos políticos na região parecem comprovar tal parecer. O 
Governo brasileiro sistematicamente emprestou seU apoio a toda medida fa
vorável à autodeterminação do Zimbâbue. 

No tocante ao problema do povo, de expressão portuguesa, de Timor 
Leste, pareceu firmar-se, aos olhos de um número crescente de Delegações, a 
inevitabilidade de aceitar o fato consumado da invasão pela Indonésia. Con
tudo, os debates na IV Comissão foram dominados por numerosas inter~ 
venções condenatórias à ocupaÇão estrangeira. O Brasil alinha-se entre os 
países que votaram favoravelmente à autodeterminação e independência de 
Timor Leste. 

Quanto à questão do Saara Ocideo.tal, _a de_cisão da Organização dosEs
tados Africanos favorâvel à autodeterminação, o acordo conclUído entre a 
Mauritânia e a Frente Polisário contribuíram decisivamente para o isolamen~ 
to do Marrocos. -Prevaleceu o sentimento de que o Marrocos ver-se-â obriga
do a negociar acordo para a indep-endêÕ.cia do Saara Ocidental, direito do 
povo saauri, a que o Brasil mantém inalteradamente sua posição de apoio. 

Dentre ~~ itens de descolonização, dois -grandes problemas permanece
ram, e sem perspectivas de solução real a curto prazo: as questões da Namlbia 
e da política de aparrheid da África do Sul. Quanto à primeira, ·acirraram-se 
as condenações à ocupação ilegal sul-africana e fortaleceram-se as pressões 
para que o ConSelho de Segurança imponha sanções coercitivas à África do 
Sul, tendo o Goyei'no brasileiro expressado em voto sua convicção do direito 
à autodeterminação e independência do povo namíbio. 

No que se refere à politica de apartheid do Governo da África do Sul, 
mais uma vez assis_tiu-se a repetidas c~:mdenações e veementes expressões de 
frustrãção e indignação por parte de todos os membros da comunidade inter
nacional. 

Com respeito à questão de Belize, a N Comissão adotou, por 134 votos 
a favor (Brasil, inclusive) resolução que reconhece o direito do povo daquele 
território à autodeterminação e à independência e pede que seja mantida a in
tegridade territorial de Belize. 

V Comissão 

No exame das questões de orçamento, debateu-se a necessidade de con
ter a expansão orçamentária das Nações Unidas. aliada ao ponto de vista 
partilhado pelos países em desenvolvimento de que a contenç[o não poderâ 
primar sobre as exigências -do desenvolvimento. O Brasil_ocupa a posição de 
159 entre os maiores contribuintes das Nações Unidas e tem sistematicamente' 
apoiado as medidas que visam ao criterioso acompanhamento da elaboração 
e execução orçamentária da Organização. 

VI Comissão 

Os temas da VI Comissão são, em princípio, jurídicos, embora surjam 
em muitos casos conotações políticas, jUstificadas ou não. Os trabalhos da 
VI Comissão durante a XXXIV Sessão da Assembléia Geral decorreram, de 
modo normal, tendo a Comissão conseguido examinar todos os ítens inclui~ 
dos em sua agenda. Apesar da oposição entre o enfoque tradicional das dele~ 
gações dos países desenvolvidos e as tendências progressistas da maior parte 
dos países em desenvolvimento, as divergências politicas não assumiram o 
nível de confrontação que se verifica em outras comissões. 

Os resultados mais importantes dos trabalhos da VI Comissão durante a 
XXXIV Assembléia Geral foram os obtidos no tocante à elaboração da con
venção contra:- a tomada de reiens. Foi aprovada sem voto e aberta à assinatu
ra, com efeito. uma convenção internacional bastante satisfatória. A Dele
gação do Brasil, apoiou o texto apresentado. buscando rnelhorâ-lo quanto à 
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forma, tendo, desde o início, favorecido o resultado, afinal obtido, de que o 
projeto fosse aprovado como ConvençãO e aberto à assinatura. 

Tambêm em relação às medidas contra o Terrorismo Internacional fo
ram alcançados resultados positivos. As recomendações do Comitê Ad-Hoc 
que tratara do assunto, comportando uma condenação inequívoca do Terro
rismo Internacional, foram incluídas em resolução, tendo o Brasil manifesta
do o seu apoio a essas recomendações. 

Os relatórios da Comissão de Direito Internacional e da UNCITRAL 
(Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional) fo
ram examinados em razoável nível técnico e a Delegação do Brasil buscou 
dar uma contribuição positiva ao debate. 

Foram igualmente examinados quatro ítens referentes ao acompanha
mento de certos assuntos: Registro e Publicação de Tratados, Situação dos 
Protocolos de Ge_nebra sobre Direitos Humanos em conflitos armados, Pro
grama de Assistência ao Ensino, Estudo e Disseminação do Direito Interna
cional, Relatório do Comitê de Relações com o país hóspede. Estes ítens não 
foram objeto de longa consideração e não despertaram grande interesse. 

Os itens restantes referiam-se igualmente a questões de desenvolvimento 
do Direito Internacional, tendo o exame destes se desenvolvido de forma len
ta, com poucos rCsultados positivos; são eles: o Fortalecimento do Princípio 
do Não-Uso da Força nas Relações Internacionais, o Relatório do Comitê 
Especial sobre a Carta das Nações Unidas, Direito Econômico Internacional 
e Representação de Estados em suas relações com organismos internacionais. 

Paralelamente à XXXIV sessão da Assembléia Geral, reuniu-se por qua
tro vezes o Conselho de Segurança das Nações Unidas~ com o objetivo de 
examinar a questão da ocupação da Embaixada dos Estados Unidos em Tee
rã. Eu tive a oportunidade de assistir às quatro reuniões, aliás, realizadas em 
ambiente de visível tensão. Por unanimidade, coisa rara, o Conselho de Segu
rança aprovou resolução em que deplorou a detenção dos reféns, pediu ao 
Governo iraniano que protegesse e libertasse todos os nacionais americanos 
aprisionados e solicitou ao Secretário Geral que interisificasse seus esforços 
para a solução da questão. 

DELEGAÇÃO DO BRASIL Ã XXXIV SESSÃO DA 
ASSEMBLf:IA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

1) Secretaria de Estado das Relac:ões Exteriores 

Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro das Relações Exterioies 
(Chefe da Delegação) 
Embaixador Luiz Paulo Lindenberg Sette 
Chefe do Departamento de Organismos Internacionais 
Embaixador Orlando Soares Carbonar 
Chefe do Gabinete do Ministro 
Embaixador Hélio de Burgos Cabal 
Ministro Sérgio Thompson Flores 
Assessor do MinistrO de Estado para Assuntos Multilaterais 
Ministro Henrique R. Valle 
Chefe da Divisão das Nações Unidas 
Conselheiro Luiz Filipe de Macedo Soares Guimarães 
Subchefe da Divisão das Nações Unidas 
C<?nselheiro Luiz August~ Araújo Castro 
Assessor do Secretário Geral 
Secretário Marcos Cárámuru de Paiva 
Divisão das Nações Unidas 
Secretário Enio Cordeiro 
Divisão das Nações Unidas 
Secretário Ruy Casaes e Silva 
Assessor do Ministro de Estado 
Secretário Maria Thereza Lâzaro 
Assessor do Ministro de Estado 

2) Missão Permanente do Brasil junto à ONU 

Embaixador Sérgio Corrêa da Costa 
Representante Permanente 
Embaixador Carlos Calero Rodriguez 
Representante Especial 
Ministro Carlos B. Bueno 
Ministro Conselheiro 
Ministro Gilberto Velloso 
Chefe d'o Setor Econômico 
Conselheiro Luiz Antonio Gagliardi 
Conselheiro Gilda Guimarães 
Conselheiro José Maurício Bustani 

Conselheiro Maurício Magnavita 
Conselheiro Joaquim Palmeiro 
Secretário Carlos M-. Gãrcia 
Secretário Julio Zelner Gonçalves 
Secretário Antonio José Guerreiro 

3) Representação do Brasil para Assuntos de Desarmamento (Genebra) 
Embaixador Celso Souza e Silva 
Ministro Sêrgio de Queiroz Duarte 
É este, Sr. Presidente, o relatório que ofereço ao Senado. Mas não gosta

ria de dá-lo por encerrado sem antes prestar um depoimento relativo aos ser
vidores do nosso País junto à Organização das Nações Unidas. 

Não vou me referir, Sr. Presidente, ao Embaixador Sérgio Corrêa da 
Costa, que tem a responsabilidade de ser o representante permanente doBra
sil junto à ONU e, por isso mesmo, tem sobre seus ombros o peso da respon
sabilidade da condução dessa representação. Mas gostaria de dizer que todos 
os servidores, inclusive os mais novos, os mais moços, se apresentaram aos 
meus olhos como servidores modelares do País, pela sua dedicação exemplar 
ao trabalho que lhes ê incumbido. · 

É este o breve, mas exato depoimento que gostaria de prestar a esta Ca
sa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra, como 
Líder, ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Líder da Maioria. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Infelizmente, por pressão de público externo, não pude ouvir todo o dis
curso do nobre Senador Gilvan Rocha, e atento à exigüidade do tempo, 
preferi desde logo dar um aparte a S. Ex•, que com sua lhaneza habitUal, aco
lheu o meu aparte. O discurso, entretanto, merece uma análise profunda. Eu 
1_1ão teria nenh1Jm constrangimento em saudar o discurso na sua anãlise, que 
parece-m_e uma das mais brilhantes já feitas nesta Casa, em relação à verda
deira doutrina so_cial da igreja católica. Por isso mesmo é que assinalei, às 
pressas, uma ou outra passagem para caracterizar que há, entretanto, uma ex
trapolação feita pelo nobre Senador por Sergipe, Líder aqui do Partido Popu
l~r. quando S. Ex" diz testualmente: 

"Quem afirma -que setores -da Igreja estão comprometidos com 
a doutrina marxista-IeniniSta, não entende nada· de marxfsmo e, 

- muito menos, de doutrina católica. Se existem duas coisas antagôni
cas, antípodas, excludentes mesmo, estas são a religião cristã e as 
idéiaS coinunistas." 

Estou de acordo, mas vê-se bem que S. Exf. é um estudioso das doutrinas 
sociais contemporâneas, porque teve o cuidãdo da qualificação precisa de 
marxista-leninísta e não apenas marxista. 

Ora, como nós sabemos e pOdemos admitir, que enquanto marxistas, po
deremos ter apenas uma teoria e, enquanto Ieninistas, teremos a praxis dessa 
teoria, segundo um determinado modelo, é evidente que nunca vi, mesmo nos 
padres progressistas mais acusados equivocadamente de envolvidos com li
nha revolucionária esquerdista, nunca vi - repito -, da parte deles, qual
quer confusão que permitiSse· Concluir que eles -aceitam o Ieninismo também. 

Mas o que disse no meu aparte ao nobre Senador por Sergipe, é que há 
clêrigos, hâ hierarcas da Igreja Católica no Brasil, da Igreja Católica brasilei
ra, que pretendem a compatibilização da teoria marXista, enquanto análise, 
com a doutrina cirstã. E disse mais: que isso infelizmente no Brasil acontece, 
porque nós ainda estamos naquele período de deixar que as coisas fluarri de
pois de 30 ou 40 anos que ocorreram na Europa. Com Desroches, começou 
est_e fato na França. Depois, Vieram OS episódiOs dos padres operários e o que 
aconteceu é que a Igreja Católica perdeu muitos desses padres porque eles fo
ram convertidos a uma praxls que acabou sendo mais importante para eles, 
na sua luta contra as injustiças pertinentes à sociedade capitalista, do que a 
própria doutrina social da Igreja. 

Como sou-um velho admirador da doutrina social da Igreja, como sem
pre concordei com a mesma, no que ela classifica de erros perversos do capi
talismo liberal e no que ela classifica, também, de inaceitável no socialismo 
concentracionário, no socialismo sem liberdade, é que saúdo o exame que 
acaba de ser feito aqui, não apenas de maneira muito percuciente como cora
josa, pelo Líder do Partido Popular. S. Exf. me atribuiu algumas qualidades 
que, desde logo, tornam difíceis as minhas afirmativas. Devo a S. Ex• e ao 
nobre Senador Paulo Brossard a caricatura de ser o homem mais irônico do 
Senado. Em conseqUência, tenho não só de não me deixar trair por qualquer 
efeito muscular facial como, ainda, ter que chamar a atenção de que não es
tou pondo aspas onde elas não devem existir. 
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O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex•, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Sena
dor. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Em primeiro lugar, para lembrar a 
V. Ex• que a ironia, bem posta, é um dos sinais mais perfeitos de higidez men
tal, tanto que não existe na história médica, nenhum insano que consiga ser 
irônico. A ironia é uma forma sofistiCada de inteligência. V. Ex• a possui 
como prova de que V. Ex• é, realmente, um homem bem dotado de inteligên
cia. Mas, pretendo também fazer um pequeno comentário sobre o que V. Ex• 
assinalou de clêricos que tentam compatibilizar o marxismo com a doutrina 
social da Igreja. Lembro a V. Ex• que isso sendo um terreno escorregadio, 
nós poderemos, às vezes, chegar a excesso. Porque V. Ex• bem sabe que quan
do Teilhard Chardin publicou a sua obra, 4'0 Fenômeno Humano", ele foi 
considerado como herético e justamente como um homem que estava queren-

Eu devo discordar, mas seguramente Marx desencadeou no mundo, Uffi 
proselitismo somente comparável a Maomé, maior em número, maior em 
quantidade que CríSto. 

De maneira que não é possível distinguir, neste momento, ou tentar se
parar o socialismo do marxismo. Mas sabemos que temos oportunidade de 
caracterizar socialismo de base marxista e socialismo que não é de base mar
xista. Aí começamos a entrar num terreno, este sim, extremamente difícil. De 
maneira que quando um padre diz a mim, como disse esse admirável Arcebis
po de João Pessoa, quando debateu comigo em 1967: "eu sou um socialista 
cristão". Eu pedi: expresse-me isso em termos de doutrina. Ele foi tão hones
to, tão correto comigo no debate em São Paulo, que disse: ~·reconheço que 
essa expressão não foi até hoje liberada por nenhum Papa, mas eu sou um so-
cialista cristão". · 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pede-me o aparte, o 
nobre Senador pela Bahia, meu querido colega da Bancada, Lomanto Júnior. 

O Sr. LomantoJúnior (PDS- BA)- Meu nobre Líder, nesta altura do 
seu pronunciamento faz-me recordar uma certa noite, uma frase que, no en~ 
tusiasmo dos albores da minha mocidade, eu pronunciei. .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Que não estâ tão lon-

do, por linhas travessas, compatibilizar a Igreja com aquilo que é o pensa
mento central de Marx, isto é, nós poderemos alcançar a felicidade plena. A 
teoria do Padre Teilhard Chardin é que nós, também, desembocaríamos no 

super-homem, que seria quase totalmente não a imagem, mas quase totalmen
te igual ao Ente Supremo. Então vê V. Ex• que é preciso muito cuidado nes
sas reflexões porque os próprios setores que achavam que Teilhard Chardin 
era um partidário, consciente ou não de Marx, esses mesmos setores, depois 
de meditarem mais profundamente, chegaram à conclusão contrária; de que a ge. 
teoria dele, muito pelo contrãrio, valoriza mais uma vez as teorias e a doutri~ O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - ... diante de um jovem padre. 
na da Igreja. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador, eu me 
preparava para desencadear um tipo de afirmativa quando V. Ex• me pediu o 
aparte e eu, com muito agrado, o concedi. V. Ex• desviou a minha atenção 
para uma nova tese igualmente profunda ou talvez até mais profunda. Mas eu 
gostaria de salientar que as dúvidas da natureza teológica em si são bem di
versas daquelas a que me refiro. V. Ex• sabe, principalmente com Teilhard 
Chardin, quando se falou no Cristo cós:mico, isso teve sabor de heresia, mas 
não era o Cristo compatibilizado com Marx, era também, uma cosmovisão e, 
tanto é assim que nos dois milênios de história católica não tem sido infre
qUente a presença de teólogos considerados como até no Index da própria 
Igreja. Ainda recentemente, nós todos sabemos da ação restritiva de João 
Paulo n sobre Kilng- não sei se pronuncio corretamente o nome com o tre
ma alemão- e aqui mesmo no Brasil existe um teólogo, Leonardo Bobb, que 
foi objeto de algumas dúvidas, mas que a Igreja, com muito cuidado, fâ·las 
amadurecer ao longo da crítica. Então, não é neste campo que me situo. 

De sorte que a minha colocação é completamente diversa, é precisarrien~ 
te até- se V. Ex• não se contrangesse pela companhia-, me situar ao lado 
de V. Ex' neste interpretação. Realmente, V. Ex• citou os comunistas. Os co
munistas, hoje, nós temos que citâ~los também já à luz do neomarxismo. 
Marx jã não é mais 1847, quando foi preparado o manifesto, submetido ao 
pleno e, em 1848, publicado·. Hoje, nós temos a variação do marxismo ao lon
go deste século e não sei se, por exemplo, os comunistas, no Brasil seriam ci
tados, neste momento pelo Sr. Luíz Carlos Prestes, pelo Sr. Giocondo Dias, 
pelo grupo do Sr. João Amazonas Pedroso- o HPC do B"- ou pelas outras 
diversas facções, ou pelos trotskystas, que também ressugiram no panorama 
brasileiro, ultimamente. 

Não, eu apenas diria que de fato eles que durante algum tempo usaram o 
leitmotiv a que V. Ex• se referiu, a Hreligião, ópio do povo", expressão que se 
empresta a Marx e outros mais a Lenin, eles hoje tem uma Igreja voltada para 
o conserto do mundo, para a correção das injustiças sociais e, habilmente, 
dão a impressão de que são aliados. Foi a expressão que o Sr. Luiz Carlos 
Prestes utilizou e recebeu, imediatamente, a reprimenda de Dom Helder Câ~ 
mara e dC outro hierârca brasileiro que jã não me recordo mais o nome mas, 
fundamentalmente, Dom Helder Câmara. 

Ora, não há realmente como, senão por ignorância, ou por falta de co
nhecimento, eu diria melhor, confundir a posição da Igreja com a posição 
marxista-leninista ou comunista. Não. O que há entretanto é que bispos se 
declararam socialistas. E, aí, nós precisaríamos saber definir o que ê. socialis
mo. Porque os comunistas, por exemplo, riem-se dos socialistas utópicos, 
desde Proudhom, muito antes, portante, de Marx, já existia a palavra socialismo e 
já existiam motes socialistas. Nós havemos de concordar que quem 
sistematizou a doutrina foi Marx; isso é fora de qualquer dúvida. Fora de 
uma expr.essão angustiada, sabe Deus talvez até mais dirigida como desabafo 
do que outra coisa, como Proudhom disse; "a propriedade privada é um rou~ 
bo", fora dessas expressões e dessas atitudes, fora da aventura da comuna de 
Paris, a verdade é que Marx sistematizou de uma maneira que nenhum de nós 
pode ignorar. 

Analisando numa longa conversa, eu disse: "Cheguei à conclusão de que sou 
um socialista cristão". Ao que o jovem padre, hoje um brilhante e virtuoso 
prelado, dos mais dignos pastores de diocese do meu Estado, retrucou-me em 
tom de quase censura, que a intimidade permitia: "Você acaba de cometer 
uma impropriedade, para não dizer uma heresia, porque socialismo e cristia
nismo são antíteses." O socialismo, dizia o jovem padre, utem como base o 
materialismo histórico e o cristianismo tem como fundamento os principias 
espirituais. Você confunde socialismo cristão com doutrina social da Igreja. 

... são coisas inteiramente conflitantes." Daí não acreditar, meu caro Líder, não 
conceber que um prelado, um hierarca, um pastor da Igreja Católica, a qual 
me sinto feliz em pertencer, possa considerar-se socialista. Que ele seja um de
fensor, da doutrina social da Igreja, é seu dever. Ser socialista, no meu fraco 
entender, está em desacordo com a doutrina cristã. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouvimos o aparte do 
nobre Senador Lomanto JClnior e eu colocaria essa resposta no tempo exata· 
mente em que S. Ex• ouviu. Àquele tempo, inclusive, a distinção era total. A 
doutrina social da Igreja que vinha de séculos, sem dúvida dois séculos, teve 
um marco tão brilhante, tão cintilante que não se apagou até hoje, Leão XIII; 
essa doutrina fala em socializa~ão, não fala em socialismo. É completamente 
diferente. E alguns dos nosso.s companheiros que foram integrantes do Parti
do Democrata Cristão, quando ele existiu neste País, sabem que esta era uma 
tese fundamental do próprio partido. Há até um fato muito interessante a as
sinalar, porque quando a Mater et Magistra foi publicada- e como se sabe 
as encíclicas papais são redigidas em latim e depois traduzidas para as diver
sas línguas do mundo- apareceu uma dificuldade, porque no latim não exis
tia o vocábulo socialização. De maneira que esta expressão colocada na Ma
ter et Magistra levou alguns equívocos de interpretação de socialismo com so· 
cialização, que não tem cabimento. 

Otiço o nobre Senador Dirceu Cardos9. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, não de
sejava interromper V. Ex• ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ao contrário, eu me 
sinto honrado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- ... mas no caso da reforma social, da dou· 
trína social da Igreja, tenho algo a dizer. Estive três dias sob as árvores da flo
resta amazónica e trouxe de lã um documento que futuramente vou revelar à 
Casa, vou ler para a Casa sobre a doutrina agrária da Igreja, o grito da PA-
150, Diocese de Marabá. Este quadro mostrando essas duas mãos aqui, re
bentando o arame da cerca, das posses, não é nada; isto aqui é apenas um car
tão de visitas, isto é um assovio, a cantiga está aqui dentro. Somente quando 
tiver tempo, vou ler alguns trechos aqui. ~ da Diocese de Marabá. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nós esperamos ansio
sos que V. Ex•, não sendo político de minha terra, sendo entretanto um políti
co de dimensão nacional, brinde esta Casa com as apreciações de V. Ex• sobre 
essa visita. Porque ai estâ outro ponto extremamente importante. Tenho um 
defeito fundamental comigo: respeito todas as doutrinas as quais não acredi
to. Mas respeito. Eu não as combato com aquilo que a velha companheira de 
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Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, dizia que era a doutrina do medo, que 
armava o braço da direita sempre pelo medo. Não. Quando vejo certas tra
duções invulgares de algo extremamente dificil, rio sentido conceptual, fico preo
cupado. Isto estâ se dando. PQr exemplo, quando se diz que é indiscutível que o 
direito de propriedade à terra é uma direito natural, Que Deus fez a terra 
para nós todos e não para alguns. Estã aí uma colocação irreprochâvel. Mas 
quando se parte deste princípio, como sendo o direito natural, era - ~e não 
estou equivocado, cometendo alguma barbaridade - preexistente à organi
zação do homem em sociedade, e assim esse direito natural passa a ser expli
cado muito simplesmente pelos colonos, que dizem: nós temos o direito à 
propriedade tanto quanto aqueles que a tem cercada. Então isto dã margem 
às invasões, às violências, aos tiroteios e, sabe Deus, ao caos. 

Sr. Presidente, vejo que meu tempo está esgotado. 
Nobre Senador Gilvan Rocha, como a coragem de V. Ex• em dar nomes 

aos bois é extremamente importante quando V. Ex• fala sem receios nos co
munistas. Talvez o PMDB não pudesse falar com tanta clareza, porque evi
dentemente criaria alguma dificUldade de natureza aliancista. Eu sei, tenho 
absoluta certeza, que líderes do PMDB têm pensamento igual ao de V. Ex•, 
igual ao meu, no entanto, estamos em três Partidos diferentes, naquilo em 
que significa repúdio à solução Ieninista.-Alguns podem ser atê: marxixtas, 
mas não praticantes da solução Ieninista. Até com as palavras temos que se 
ter cuidado, para não julgá.~ las. Aí sim, a advertência de V. Ex• é inteiramente 
plausível. Veja V. Ex', por exemplo. Quem pinçasse do seu discurso apenas 
este trecho: 

uos capitalistas mais resistentes que insistem na intocabitidade 
da sua mais valia voltaram seus olhos para os países pouco desen
volvidos ... '' 

Ora, '"mais valia" é o jargão marxista. Quem inventou a .. mais valia" foi 
Marx. É exatamente aplus valia ou a "mais valia" que, nós sabemos, se carac
teriza pela apropriação indêbita, segundo ele, de uma força do trabalho, de 
uma parte de horário dado pelo trabalhador, empregado. Da razão pela qual 
ele não admite, na sua teoria, que possa haver qualquer salário justo, salário 
apropriado, não pago. 

Aí estã V. Ex•, por exemplo, dando oportunidade para que alguém diga: 
~·o Senador Gilvan Rocha admitiu, na hora em que falou em ·~mais valia", 
que hã uma filiação intelectual dele. 

Todos nós usamos o jargão marxista. Hoje estamos cansados de usar, in
clusive nos documentos do Governo, a palavra infra-estrutura, supra
estrutura, Estas expressões surgiram a partir do tnafxismo, que não é apenas 
uma teoria do conhecimento, ela é até uma Metafísica. Daí por que tem imensa 
razão o Senador Lomanto Júnior quando se refere ao materialismo históri
sa razão o Senador Lomanto Júnior quando se refere ao materialismo históri
co. Realmente, para ser-se um socialista~maxista é fundamental que se parta 
do materialismo-história, porque se não for materialista, não se pode ser mar
xista. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Essa incorporação de vocábulos 
que tiveram uma origem numa filosofia se dá. e depois parece que perdem a 
identidade. Quem de nós, empregando hoje o vocábulo .. evolução", estará 
lembrado que o vocábulo vem da Filosofia Evolucionista, ê Darwin. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas a isso eu chamo, 
nobre Senador Paulo Brossard,_ a domesticação das palavras. E hoje nós fala
mos em "mais valia" para caracterizar lucro. Em regra, o que se caracteriza 
na sociedade capitalistas, "mais valia'\ é lucro. E foi admitida como tal. 

Lastimo que o nobre Senador Gílvan Rocha, pelo seu Partido e tendo 
aqui a honra de ouvi-lo falar o Presidente Nacional do Partido Popular, esta 
admirável figura do Senador Tancredp Neves, tenha desde logo repudiado o 
entendimento com o Governo. Li, às pressas, e sublinhei, exceto quando V. 
Ex•, Senador Gilvan Rocha, deu a condicionante ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Acho que foi a pressa Ex•, porque o 
fim está bem claro o que penso seja o pensamento do Partido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -~V. Ex• disse, numa de
terminada passagem, será que as Oposições colaborariam com este Governo 
desastrado, que não possui nenhum resquício de humildade, que exibe uma 
teimosia própria dos autoritários, que sempre as cOlOcou em Completa sus
peição? Neste ponto, aproveito estes dois últimos minutos para caracterizar. 
Nos debates que tanto me gratificam, quando tenho a honra de travar aqui 
com o nobre Senador Roberto Saturnino, falamos nós ambos, precisamente 
na segunda-feira desta semana, já ao fim da tarde, sobre problemas econômi
cos, a inflação e os déficits de conta corrente e a necessidade de -solvê-los. 
Aquele nobre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, com a responsabilida-

de que tem, foi dele que partiu a expressão, num determinado momento: 
·~Não interessa deblaterar o passado, não interessa nos enredarmos no passa
do e discutirmos indefinidamente o passado". Eu guardo bem; sempre fui um 
aluno razoâ.vel, um pouco mais do que medíocre, porque sempre tive uma 
boa repentiva auditiva e visual. E S. Ex' dizia assim: uPorque precisamos sair 
todos juntos disso, _É preciso é sair esse País disso". No que imediatamente re
cebeu de mim a concordância. Digo, de fato. E como o nobre Senador Luce
na tinha falado numa imagem metafófica, de mãos dadas, ou algo assim, eu 
disse: nem precisa de mãos dadas, mas ombro a ombro. Estã ali o Senador 
Roberto Saturnino assentindo, confirmando a minha versão. No dia seguin
te, eu lia que tinha proposto um governo de união nacional, e recebia as 
maiores grosserias partidas de elementos das oposições brasileiras e neste 
caso partidas quer de integrantes do PMDB como de integrantes do Partido 
Popular. Era como se eu tivesse ofendido a dignidade dessas pessoas, 
oferecendo-lhes, quem sabe, um passeio em lugares de mã fama e conseqüen
temente devesse receber, em norrie dos dez mandamentos da Igreja Católica, 
o mais formal repúdio. 

Acredito que as circun_stâncias que vivemos nos obrigam a pensar como 
brasileiros e não apenas como membros deste ou daquele partido. E neste 
sentido é que reafirmo a expressão qiie utilizei para o meu nobre colega pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Lê o seguinte discurso.) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Como é do conhecimento de todos, órgãos responsáveis de divulgação 
-jornais, radioemissoras e estações de TV -, veicularam opiniões diver
gentes e pontos de vista conflitantes sobre as palavras do Papa João Paulo II, 
em suas inesquecíveis homilias, quando, no decorrer de sua peregrinação 
apostólica, em nossa terra, abordou um imenso e complexo espectro de 
problemas. 

Ainda agora verificamos, aqui e ali, garimpeiros da retórica dos incon
formados, pinçarem textos, e até palavras isoladas, dos pronunciamentos do 
Santo Padre, na vã tentativa de encontrarem críticas, ou manifestações fulmi
nantes de desagrado, com relação ao desempenho do Governo do Presidente 
João Baptista de Figueiredo. 

Considero natural essa obcessão, em determinados círculos, de detrato- , 
res sistemáticos que buscam, embora sem quaisquer possibilidades de êxito, 
encontrar nas palavras do Sumo Pontífice da Igreja Católica, pontos de 
apoio, estímulo e argumentos para o exercício do facciosismo passional e ne
gativista. Debalde prosseguirão nessa mesquinha tarefa. 

Os anglo-saxões se referem a essas tentativas exacerbadas do fanatismo 
raivoso e estéril como manifestações de uma conhecida diâtese "Wishful thin
king". 

Eles desejariam, de fato,- e neste sentido, ••torceram" desesperadamen
te, que o Papa João Paulo II se aproveitasse da histórica viagem através dos 
grandes centros estratégicos e nevfãlglcos do Brasil, para "fulminar", com a 
veemência dos juizos e condenações inapeláveis, o nosso Presidente e o seu 
Governo. 

Felizmente, perderam o seu tempo; em nenhuma das homilias, ou em 
qualquer declaração isolada, nas cidades que visitou, em parte alguma, logra
ram encontrar o que pretendiam, recorrendo, por este motivo, às exegeses 
distorcidas e às interpretações deformadas do pensamento e das palavras de 
Sua Santidade. 

Vamos, porém, concluir este breve registro, Senhor Presidente, transcre
vendo na íntegra, devidamente incorporada ao seu texto, a própria Mensa
gem enviada pelo Papa João Paulo II ao Presidente João Baptista de Figuei
redo, no dia 20 de julho passado, após regressar ao Vaticano. 

A divulgação dessa Mensagem torna-se indispensâvel para liquidar e, 
destarte, erradicar, em definitivo, as veleidades daqueles teimosos artífices 
das interpretações maliciosas e perversas dos textos límpidos, corajosos e rea
listas do Papa João Paulo II. 

Ponto final. 
Nenhuma suposição, intriga, ou retórica deturpadora, poderá subsistir, 

diante do claro e decisivo documento cuja incorporação à minha breve comu
nicação solicito neste momento. 

Senhor Presidente 
Como já disse nesta Casa, ouvi o discurso aqui proferido pelo ilustre 

Líder J arbas Passarinho e depois li os demais pronunciamentos feitos pelos 
nobres Senadores Mauro Benevides, Paulo Brossard, Marcos Freire e Franco 
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Montoro, que examinaram sob todos os ângulos, com realismo, a histórica 
peregrinação do Sumo Pontífice cm-terras brasileiras. 

Faltava, porém, Senhor Presidente, a manifestãção pessoal de Sua Santi
dade nos termos da sua incisiva Mensagem ao Presidente João Baptista de Fi~ 
gueiredo, que ficará iil.Corporada a este meu pronunciamento. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA 
EM SEU DISCURSO.) 

A íntegra da mensagem de João Paulo II é a seguinte: 
·~À sua excelência o senhor General João Baptista de Oliveira Figueire

do, Presidente da República Federativa do Brasil. 
Quis Vossa Excelência ter a delicadeza de oferecer-me, mediante o se

nhor Ministro das Relações Exteriores, um presente significativo e que me 
mereceu o melhor apreço, quando me preparava para deixar o Brasil, de re
gresso a Roma, da minha visita pastorai a esse seu país; fazia acompanhar tal 
presente de deferente carta, datada de 11 de junho de 1980. 

Profundamente sensibilizado, por mais esse gesto atencioso de Vossa Ex
celência e pelos termos penhorantes da missiva:, venho agradecer. Ao mesmo 
tempo, quero, ainda uma vez, renovar o meu muito reconhecimento por to
das as atenções recebidas, durante a preparação e o desenrolar da minha pe
regrinação apostólica por terras brasileiras, bem como por todas as facilida
des que me foram dadas, desde a primeira hora, para poder efetuã-la; faça ex
tensivo este meu agradecimento ao governo, às diversas entidades que cola
boraram e a todo o querido povo brasileiro, do qual conservO sempre grata e 
indelével recordação, por tudo o que fizeram para tornar p·ossível e agradável 
essa minha viagem pelo Brasil. Que Deus l~~s pague. 

Nesta ocasião, reitero também os melhores votos por um sempre cres
cente progresso, prosperidades e bem-estar fraternalmente participado por 
todos os filhos dessa dileta nação, e destes meus votos faço prece ao Altíssimo 
para que a todos favoreça com a sua contínv.a assistência e com os mais co~ 
piosos dons celestiais. 

Vaticano, 20 de junho de 1980.- Joannes Paulus pp. II" 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No domingo 4 do corrente, participei, em minha terra natal, a progres
sista cidade paraibana de Guarabira, de uma das mais emocionantes soleni
dades de toda a minha vida: a inauguração do Grupo Escolar Fernando 
Cunha Lima. 

Idêntica homenagem póstuma foi prestada ao meu irmão, anteriormen
te, no município de-Bayellx, e aqui reitero o sincero agradecimento meu e de 
toda a minha família à dinâmica Prefeita Severina Freire de Melo e ao meu 
querido amigo e bravo correligionário, peputado Lourival Caetano de Lima 
pela generosidade e simpatia da iniciativa. 

Em Guarabira, no entanto, Senhor Presidente, pesadas vagas de 
emoções envolveram a minha sensibilidade e a dos meus familiares, pois além 
da inauguração do estabelecimento escolar denominado Fernando Cunha 
Lima na terra abençoada que nos serviu de berço, a solenidade foi abrilhanta
da pela Banda de Música Demosthenes Cunha Lima, uma evocação à me-
mória do meu pai, homem público que sempre se preocupou com essas enti
dades promotoras de cultura e da arte, que são os grupos musicais das comu
nas interioranas. 

Ao operoso e inteligente Prefeito Roberto Paulino, vocação inconteste 
de administrador eficiente e sensível às reivindicações do povo, a minha grati
dão e de toda a minha família, gratidão, que se estende aos vereadores e à co-
munidade de Guarabira, posto que a decisão do Prefeito de homenagear Fer
nando colocando o seu nome no frontispício de um prédio escolar, obteve 
apoio unânime dos nossos conterrâneos. 

Valho-me, agora, da oportunidade desse registro sentimental e gratula
tório, para endereçar ao Governo do Estado um apelo em favor da minha ter
ra: urgenciamento das providências relativas à implantação efetiva do Distri
to Industrial de Guarabira. 

Considerada Capital do brejo paraibano, Guarabira é o centro de con
vergência de mais de 20 municípios daquela região do Estado, reunindo uma 
população em torno de 500 mil habitantes. 

~ uma ãrea fêrtil, de imensas potencialidades, que não sofre tanto as in
clemências das longas estiagens como o sertão, o Cariri e o Curimataú, mas, 
infelizmente, não recebe os estímulos do poder público na razão direta de 
suas necessidades. 

Diariamente, Senhor Presidente, três ônibus partem de Guarabira con
duzindo agricultores e operários que não encontrando ocupação lucrativa 

nos municípios do brejo paraibano, procuram sobreviver nas me.trópolcs do 
Sudeste. 

Círculo vicioso de hâ muito denunciado e que é uma das causas do au .. 
mento do índice de violência no Rio, em São Paulo e outras Capitais; chegan .. 
do às grandes cidades e também não encontrando colocação, o Nordestino 
desesperado, faminto e _ausente do lar, se vC envolvido pelos esquemas do 
vício e do crime, pesadelo permanente dos habitantes dos centros urbanos 
mais populosos do País. 

O que se pretende com a implantação do Distrito Industrial de Guarabi
ra é abrir oportunidades de fixação do homem da região à sua terra de ori· 
gem. 

A viabilidade econômica da iniciativa não estâ mais em discussão. 
Guarabita dispõe de condições suficientes para sediar um Distrito Indus

trial. 
Distando 130 km do Porto de Cabedelo e pouco mais de 200 km do Por· 

to do Recife, aos quais está ligada por excelentes estradas asfaltadas, a cidade 
tem ligações rodoviárias também em asfalto com João Pessoa, Campina 
Grande, Natal e por conseqUência, com todo o País, sendo facflimo escoar 
sua produção para os grandes centros consumidores. 

O Distrito Industrial de Gua:rabira, será direcionado certamente para o 
aproveitamento de matéria-prima de origem agrfcola, como os frutós tropi
cais abundantes na região, o abacaxi, o caju, a manga; as fibras de m11ltipla 
destinação industrial como o sisal e o algodão, e ainda, a cana-se-açúcar. 

O Prefeito Roberto Paulino e ~s progressistas empresários guarabiren
ses, vários deles mantendo estreitos e crescentes vínculos comerciais com gru
pos do Sudeste, do Centro e do Sul do Pais, desejam atrair para sua terra, in
vestimentos e iniciativas diversificadas, e em pouco tempo, Guarabira, será 
mais um pólo industrial da Paraíba, oferecendo alternativas aos investidoréS 
e sobretudo criando mais empregos para o povo paraibano. 

Com energia e água abundantes. a Prefeitura Municipal nas mãos de um 
Prefeito infatigável na luta pelo progresso da terra e uma comunidade vibran
te e vOcacionada para o trabalho, Guarabira é urna cidade predestinada para 
o desenvolvimento. 

Esperamos apenas que o Governo do Estado acione os dispositivos ne· 
cessários ao funcionamento do Distrito Industrial, criado hã algum tempo 
mas ainda à espera das providências imprescindíveis ao preenchimento obje
tivo de suas finalidades. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT- GO. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não nos é dado desconhecer a situação de penúria econôinico-financeira 
por que passam os Estados e os Municípios brasileiros. Também, merece nos
sas considerações a orgia de despesas supérfluas a que se entregaram nossos 
administradores, principalmente os estaduais, comprometendo irreparavel
mente suas finanças com obras suntuosas e de pouco alcance social. Não fo· 
raro pouc9s os elevados financiamentos realizados por alguns Estados para a 
realização de obras como colossais estádios de futebol, refinados autódromos 
etc., responsáveis, inúmeras vezes,-pelo agravamento excessivo das dívidas in
ternas e externas de suas administrações. 

Em todo o atual período da história republicana, raros foram os gover
nadores indiretos que se preocuparam em eleger, com bom senso e as cautelas 
que um País em de~envolvimento e carente de recursos próprios não pode dis
pensar, prioridades administrativas tendentes a impulsionar seu desenvolvi
mento e a- atender os problemas sociais de suas comunidades. 

Não é sem motivos, que o Senado Federal, apenas durante o ano 1979, 
autorizou émprêsfi.mos eXternos aos Estados no montante de 1 bilhão e 780 
milhões de dólares, em financiamentos cÕntratados no exterior a altas taxas 
de risco. Grande parte destes recursos extremamente onerosos às suas comu
nidades acabaram destinando-se à complementação de suas despesas de 
custeio, ou seja, despesas com pessoal e manutenção dos serviços p(lblicos. 
Mais 700 milhões de dólares em empréstimos jâ foram autorizados, apenas 
no 19 período do atual ano legislativo. Aos Estados e a alguns Municípios, 
apenas no Governo do Presidente Figueiredo, mais de 90 bilhões de cruzeiros 
já foram autorizados em empréstimos internos, o que nos dâ o parâmetro d;1s 
crise a que foram levados. 

Tenta-se discutir a necessidade de uma ampla reforma tributâria, que 
possibilitasse melhor distribuição dos tributos arrecadados à sociedade entre 
a União, Estados e Municípios, como forma indispensãvel à solução de seu 
empobrecimento. 

Cremos-que estareforma,obviamente,precisaria vir num contexto de ou
tras reformas mais abrangentes, que incluam obrigatoriamente o respeito ao 
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direito de o povo participar democraticamente do estabelecimento das priori
dades administrativas em todos os níveis. Ti-ata-se de um problema de con
quista democrática mais ampla. 

Ainda assim, é tão grave a situação de alguns Estados e certos Municí
pios cujoS Prefeitos são nomeados, como as Capitais e Municípios de Segu
rança Nacional, qÚe nenhuma reforma tributária simplesmente poderia resol
ver seus problemas, provocados quase sempre pela total irresponsabilidade 
de seus administradores. A municipalidade de Anápolis, por exemplo, princi
pal cidade do interior de meu Estado e área de Segurança Nacional desde 27 
de agosto de 1973, tem dívidas fundadas superiores a 500 milhões de cruzeiros 
para uma receita orçamentária prevista para o cOrrente ano pouco superior a 
150 milhões de cruzeiros, excetuando-se a previsão para operações de créditos 
e subvenções. De que outro modo, problemas como este poderão ser resolvi
dos, em futuro próximo, sem que a União, representada pelo Governo Fede
ral, este responsável pela imposição de Governadores e Prefeitos, assuma o 
compromisso de resolvê-los? 

Estã tramitando, no CongressO Nacional, a Mensagem do Executivo n9 
81/80, tendo em anexo o Projeto de Lei Complementar que "altera o 
Decreto-Lei n9 406/68", que estabelece normas gerais de arrecadação do Im
posto de Circulação de Mercadorias. 

Sua íntegra é a seguinte: 

"O Congresso Nacional decreta: 
Art. l• Ficam incluídos no art. 2• do Decreto-lei n• 406, de 31 

de dezembro de 1968, os seguintes parágrafos: 
"§ 99 Quando for atribuída a condição de responsável ao in

dustrial, ao comerciante atacadista ou ao produtor, relativamente 
ao imposto devido pelo comerciante varejista, a base de cálculo do 
imposto serâ: -

a) o valor da operação promovida pelo responsável, acrescido 
da margem estimada de lucro do comerciante varejista obtida me
diante aplicação de percentual fixado em Leis sobre aquele valor; 

b) o valor da operação promovtda pelo responsâvet, acrescido 
da margem de lucro atribuída ao revendedor, no caso de mercadoria 
com preço, mãximo ou único, de venda marcada pelo fabricante ou 
fixado pela autoridade competente. 

§ 10. Caso a margem de lucro efetiva seja normalmente supe
rior à estimada na forma da letra a do parágrafo anterior, o percen
tual ali estabelecido será substituído pelo que for determinado em 
convênio celebrado na forma do disposto no§ 69 do art. 23 da Cons
tituição.'' 

Art. 2• Fica incluído no art. 3• do Decreto-lei n• 406, de 31 de 
dezembro de 1968, o seguinte parãgrafo: 

'
4§ 79 A Lei estadual poderã estabelecer que o montante devi

do, em determinado período, seja calculado com base em valor fixa
do por estimativa, garantia, nos termos da referida Lei, ao final do 
período, a complementação ou a restituição em moeda ou sob a for
ma de utilização como crédito fiscal, em relação, respectivamente, 
às quantias pagas com insuficiência ou em excesso.'' 

Art. 3• Ficam incluídas no art. 6• do Decreto-lei n• 406, de 31 
de dezembro de 1968, os seguintes parãgrafos: 

u§ 39 A Lei estadual poderá atribuir a condição de responsável: 
a) ao comerciante, ao industrial, ou outra categoria de contri

buinte, quanto ao imposto devido por produtor pela saída de mer· 
cadoria a eles destinada; 

b) ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto 
ao imposto devido pelo comerciante varejista; 

c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo 
comerciante atacadista e pelo comerciante varejista; 

d) aos transportadores, depositários e demais encarregados da 
guarda ou cmriercialização de mercadorias. 
· § 49 Caso o responsável e o contribuinte substituído estejam es

tabelecidos em Estados diversos, a substituição dependerá de convê
nio entre os Estados interessados.'' 

Art. 49 Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publicação, 
admitida a vigência imediata da respectiva lei ordinária estadual que 
regula a matéria, na forma da ressalva contida na parte final do§ 29 
do art. 153 da Constituição. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrãrio." 

O referido Projeto trata, fundamentalmente, de dois assuntos: o do con
tribuinte substituto, para possibilitar a arrecadação do IMC na fonte, e o da 
cobrança do ICM por estimativa. 

O objetivo é inserir na legislação básica federal estes dois institutos, da
das as dúvidas quanto à competência dos Estados para legislar sobre a ma
téria, apesar de várias Unidades da Federação deles se utilizarem, há vários 
anos. 

No caso do contribuinte substitututo, o Projeto dâ poderes indiscrimina
dos aos Estados de legislarem sobre a matéria, o que poderá acarretar sérias 
distorções, com prejuízo principalmente da pequena e média empresa. 

Consideramos oportuno transcrever como manifestou-se sobre o assun
to a Federação e Centro do Comércio do Estado de São Paulo, em memorial 
enviado aos membros da Comissão Mista do Congresso Nacional que exami
nou a matéria: 

.. A instituição dO contribuinte substituto, nas hipóteses das alf
neas "b" e ••c", do parágrafo 39, que se pretende acrescentar ao arti
go 6• do Decreto-lei n• 406/68, somente pode ser admitida em casos 
excepcionais, sob_pena de se desfigurar completamente a sistemática 
jurídico-constitucional da cobrança do ICM. 

No entanto, o artigo 39 dO Projeto em exame dâ um verdadeiro 
·~cheque em branco" aos fiscos estaduais, pois não contém qualquer 
critério ou limite para a eleição da substituição da responsabilidade, 
dispondo apenas que .. a lei estadual poderá atribuir a condição de 
responsável". Portanto, todos os ramos de negócio poderão ser 
atingidos. 

Economicamente, a substituição da responsabilidade tal como 
prevista, ou o ICM na fonte como se lhe poderâ chamar, irá, total
mente, criar distorções para muitas empresas, sobretudo para aque
las que comercializam inúmeros produtos. 

Assim, se a saída da mercadoria não for rápida, o comerciante, 
que jâ pagou o ICM pela futura saída no ato mesmo da compra de 
mercadoria, terã de dispor de maior capital de giro para poder 
sobreviver. E, no caso, como se trata de pequenas e médias empre
sas- não se deve olvidar que 90% da atividade comercial se exerce 
através de empresas de tal porte, quando não de microempresas
jâ se podem presumir as dificuldades financeiras que encontrarão.'' 

Mesmo certo de que as considerações expostas acima precisam ser leva
das na devida conta pelo Congresso Nacional, ficaríamos mais detidamente 
na segunda medida proposta pelo governo, legalizando a arrecadação do 
ICM pelo regime de estimativas preceituando: 

"A lei estadual poderá estabelecer que o montante, devido; em 
determinado período, seja calculado com base em valor fixado por 
estimativa garantida, nos termos da referida Lei, ao final do perío
do, a complementação ou a restituição em moeda ou sob forma de 
utilização como crédito fiscal, em relação, respectivamente, às 
quantias pagas com insuficiência ou em excesso." 

A medida previstajã vem sendo aplicada ilegalmente por inúmeros Esta
dos, em alguns casos, como em Goiâs, sem nem mesmo legislação estadual 
que a estabeleça, implantado que foi apenas por Ato Normativo das respecti
vas Secretarias da Fazenda. 

Alega o Executivo Federal, na Exposição de Motivos, que se trata de me
dida desburocratizante, na área do ICM a que o regime de estimativa uvisa a 
subtrair do pequen.o contribuinte, em geral comerciante Varejista, o pesado ô
nus a ele atribuído pela exigência do cumprimento das obrigações aces
sórias". 

Nada disso vem ocorrendo na prática. As estimativas vêm sendo estabe
lecidas de forma aleatória, quase sempre, e aos peciuenos empresários não se 
subtraem as exigências do cumprimento de uma série de medidas burocráti
cas que acabam por onerá-los mais ainda. 

Além disso, a legislação proposta não estabelece critérios básicos para a 
implantação do regime de estimativa, e não dã oportunidade de opção ao 
contribuinte, nem fixa o período em que a estimativa se fará. 

Por outro lado, mesmo prevendo a devolução do possível excedente arre
cadado, não estabelece a necessidade de que esta devolução deva ser feita 
após correção monetãria e juros de mora compUtados. 

Na verdade, tal regime tem se constituído em verdadeiros empréstimos 
compulsórios lançados sobre as pequenas e médias empresas, a maioria das 
quais jã em processo de liquidação. 

O que o Projeto não diz, mas está implícito, é que se pretende ampliar a 
arrecadação do ICM pelos Estados às custas do pequeno e médio em presaria· 
do, jã às voltas com intenso processo de descapitalização. 

Cremos que alterações precisariam ser propostas, disciplinando os cri
térios bãsicos para a implantação deste regime, de arrecadação do ICM, ofe
recendo aos contribuintes o direito à opção entre o referido regime e o proces-
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so normal de arrecadação, por um determinado prazo -de tempo, bem como 
obrigarido-se à devolução do possível excedente arrecadado após correção 
monetária e juros computados. 

A legislação federal precisaria conter normas que coibissem os abusos 
praticados pelas mãquinas arrecadadoras estaduais, sem o que continuarão 
sendo irreparãveis os prejuízos a vasta parcela da sociedade brasileira. 

Se é de penúria a situaçãQ das finanças estaduais, melhor seria que se 
propusesse imediatamente reformulação da política tributária que reduzisse 
os escorchantes tributos que recaem sobre a população de forma indireta e se 
estabelecessem normas de distribuição equitativa dos recursos arrecadados 
entre os três níveis da administração pública. 

Segundo nosso entendimento, o Projeto já referido não poderá ser apro
vado nos termos propostos pelo Executivo, sem que se penalizem ainda mais 
as pequenas e médias empresas brasileiras. 

Cremos ser Iouvâvd e necessária quaJquer iniciativa que se destine a sim
plificar e a reduzir os custos da arrecàdação dos tributos, desde que obedeci
das determinadas normas impeditivas de abusos, que se fazem sempre em 
prejuizo dos que menos podem socorrer-se âos recursos previstos em Lei
os pequenos e microempresários. A legislação federal precisa limitar a possi
bilidade destes abusos. 

São os ~endeiros, os quitandeiros, os pequetú)s lojistas de todo o Pafs, 
parcela considerável de nossa população economicamente ativa, impossibili
tados de acesso democrático à complexa e intrincada rêde dos fiscos estaduais 
e de arcarem com os elevados custos dos recursos administrativos ou judi
ciais. São milhões de brasileiros impossibilitados do tráfico de influência, em 
um País onde essa execrável prática ainda perdura, sob suas mais variadas 
formas. 

Para que efetivamente se implantasse um sistema de simplificação de me
cânica, de arrecadação do ICM às pequenas empresas, indispensável seria 
que se estabeJecesse, no Projeto do Governo, um processo que abolisse a n~ 
cessidade de complexas contabilidades e outras obrigações acessórias, cujas 
nuances são permanentemente alteradas pelas fazendas estaduais, elevando 
os custos operacionais dos que jã não suportam a pesada carga tributâria que 
se lhes impõe. 

Acreditamos, assim, que o Projeto de Lei Complementar n' 13/80, não 
deve ser aprovado pelo Congresso Nacional, senão com substanciais alte
rações que assegurem aos contribuintes todos .os seus direi_to~. 

No çaso do contribuinte substituto a margem de lucro estimada não deve 
exceder ao valor do lucro mêdio obtido pelo setor, apurado anualmente. 

No caso da arrecadação do ICM pelo regime de estimativa é preciso as
segurar ao contribuinte o direito à opção entre este regime e o processo nor
mal de arrecadação, bem como estabelecer o período de um ano. durante o 
qual estimativa não poderia alterar-se. 

Alêm disso, ê preciso que fique bastante claro no texto da Lei que tal re~ 
gime se aplicaria apenas às_peg,uenas e microempresas comerciais, bem como 
a devolução do possível excesso arrecadado far-se-ia após correção monetâria 
e computados juros de mora. 

Após estas considerações, Sr. Presidente, con~luímos fazendo um vee-
mente apelo aos Srs. Senadores, que será extensivo aos Srs. Deputados, no 
sentido da rejeição do referido Projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PJ. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em 17 de maio de 1980, pronunciei desta Tribuna discurso sobre o de
sempenho do Projeto Sertanejo, calcado em informes publicados pela Direto
ria de Engenharia Rural do aludido "Pi-ojeto, vinculado ao Departamento Na
cional de Obras Contra as Se<as (DNOCS). · 

Agora, chega-me às mãos ofício RE 9661/80, de 31 de julho próximo fin
do, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em que nos faz, a 
propósito do aludido discurso, as seguintes observações que ora as transmito 
aos Senhores Senadores, ao mesmo tempo em que agradeço sensibilizado ao 
seu ilustre Superintendente, Sr. Valfrido Salmito, pela gentileza da remessa. 

De início, esclarece que "o Projeto Sertanejo foi criado com a finalidade 
de fortalecer a economia das unidades de produção agropecuária, sobretudo 
pequenas e médias, do semi-ãrido nordestino, tornando-as resistentes aos 
efeitos das secas, a partir de núcleos de prestação de serviços e de assistência 
técnica". 

Que ·~os Núcleos têm por úrgão Executor, além do DNOCS, os Gover
nos dos Estados e a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São FranciS
co- CODEVASF". 

Que "até o momento já foram implantados 46 núcleos, estando todos em 
plena fase de operação, o que eleva os dados apresentados pelo DNOCS a um 
índice bem mais alto e significativo, em termos de realizações'). 

Que uaté fins de março do corrente ano já foram elaborados, no Progra
ma corn um todo, cerca de 4.300 projetas, dos quais 3.000 contratados, bene
ficiando, aproximadamente, uma ãrea de 400 mil ha e irrigando outros 4.500 
ha, gerando 9.000 empregos permanentes e 29.000 temporários". 

Outra inforni.ação é de que "no presente exercício estão sendo implanta
dos mais 30 núcleos nos vários Estados do Nordeste e ê a meta do Programa, 
havendo disponibilidade de recursos, elevar a 200 o número de núcleos até o 
final do III PND, cobrindo assim toda a região do semi-árido do Nordeste 
com os benefícios do Programa". 

Que •~atualmente a SUDENE está elaborando a regulamentação do cré
dito fundiário do Projeto Sertanejo, visando a participação, no Programa, 
dos grandes proprietários, que deverão alienar parte de suas terras-em benefi
cias dos agricultores sem terra e dos pequenos proprietários". 

Os dados trazidos em meu pronunciamento de maio referem-se apenas 
às atividades do DNCOS. 

Em consequência, até março de 1980, além dos 22 núcleos implantados 
pelo DNOCS, 24 outros o foram pelos Governos dos Estados e pela CODE
V ASF que também jâ elaboraram 1.586 projetes, dos quais 1.230 jã foram 
contratados, abrangendo ârea de 177.030 ha, com a ãrea total irrigada de 
1.721 ha. 

Nas atividades desenvolvidas pelos Governos dos Estados e aCODE
V ASF, mereceu realce o número de empregos permanentes criados, cerca de 
3.095, e 14.295 temporãrios. 

Na oportunidade, vai um apelo para que os órgãoS envolvidos no Pro
grama divulguem numa só publicação os dados anuais para que se tenha uma 
visão global das atividades desenvolvidas. 

Dados os resultados comprovadamente satisfatórios que o Programa 
tem alcançado, o notâvel homem público que é Valfrido Salmito Filho apre
sentou, em nome da Entidade que superintende, ao Ministério do Interior, 
justificativa da necessidade da aplicação de recursos mais vultosos, cm crédi
to rural, pelo Programa, durante o ano de 1980, no valor de 5,9 bilhões de 
cruzeiros, mas não alimenta esperanças em que essa pretensão seja atendida. 

A minha opinião, endossada por inúmeros companheiros de bancada, 
nesta Casa> é de que o Programa se estenda a todo semi-árido nordestino, ain
da que com sacrifício de outros Pi-Ogramas defendidos pelo Ministêrio. 

Acreditamos firmemente que a expansão do Sertanejo a todas ãreas 
semi-ãi'idas do Nordeste seria meio mais eficiente de atenuarem-se os efeitos 
das secas periódicas. 

Fica, pois, nosso apelo ao Ministro Mário Andreazza, do Interior, e ao 
Ministro Delfim Netto, do Planejamento, no sentido de atenderem ao pleito 
da SUOENE, oportuno e inquestionável. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Sr. Senador Roberto Satur
nino enviou à Mesa projetou cuja tramitação, de acordo com o disposto no 
art. 259 do Regimento Interno, deve ter inicio na Hora do Expediente. A pro
posição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inscri
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 
sessão ordinária de amanhã,. a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 138, de 
1979, do Senador Itamar Franco, revogando a Lei número 6.593, de 21 de no
vembro de 1978, que "autoriza a afienação das ações da Federal de Seguros 
S. A .• e dá outras providências", tendo 

PARECERES, sob n•s 537 e 538, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favorável. 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 203,- de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao artigo 38, da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo 

PARECERES, sob n•s 555 a 557, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta de n9 1-CCJ; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Financas. favorável, 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nv 36, de 1980, do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a necessidade 
de autorização legislativa específica para a criação, aumento ou redução de 
tributos, tendo 

PARECER, sob n• 407, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e' Justiça, pela inconstitucionalidade. 

4 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

N• 36, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato nv 2, de 1973, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto no art. 29 da Lei nv '-. 809, de 7 de julho 
de 1980, resolve: 

- N amear Adriano Bezerra de Faria. para exercer o cargo em comissão 
de Diretor da Subsecretaria de Engenharia, Código SF-DAS-101.4, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, a que se refere o art. 29 da Lei nv 6.809, 
de 7 de julho de 1980. Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv ~71, de 

1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio 
incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de Habi- te. 
tação, tendo 

Senado Federal, 12 de agosto de [g8o.- Senador Lulz VIana, Presiden-

PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favorável. 
(Dependendo .da votação do Requerimento n• 332, de 1980, do Senador 

Humberto Lucena, de adiamento da discussão). 

5 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 25, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que altera o art. 14 do Decreto-lei n• 73, 
de 21 de novembro de 1966, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 375 a 377, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Tancrcdo Neves; 
- de Economia, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25 minutos.( 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

N• 35, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato nv 2, de 1973, da Co
missão Diretora, resolve: 

-Exonerar, a pedido, Ayrton José Abritta do cargo em comissão de Di-' 
retor da Subsecretaria de Serviços Especiàis, Código SF-DAS-101.4, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, denominada Subsecretaria de Engenha
ria pela Lei n• 6.809, de 1980. 

·senado Federal, 12 de agosto de 1980.- Senador Lulz VIana, Presiden-
tC. 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

N' 37, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, da Co
missão Diretora, r.esolve: 

-Nomear Ayrton José Abritta para exercer o cargo em comissão de As
sessor Legislativo, SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, em vaga existente. 

te. 
Senado Federal, 12 de agosto de 1980.- Senador Lulz VIana, Presiden-

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

N• 38, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, da Co
missão Diretora, e à vista da absoluta necessidade de serviço, exposta pelo Se
nhor Primeiro-Secretário, resolVe: 

- Autorizar a Contratação do Engenheiro Acacio Nelson Fernandes 
Ternieden, CREA 1585/D, 12• Região, pelo prazo determinado de (1) ano e 
sob o regime jurídico da C. L T., em dedicação exclusiva e tempo. integral, 
com o salário mensal de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), para pres
tação de serviços técnicos de sua especialidade nas obras em andamento no 
Senado Federal, a partir de [o de agosto de 1980. 

Senado Federal, 14 de agosto de !980 . ...:. Senador Lulz VIana, Presiden-
te. 

ATA DE COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
21• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 1980 

Ãs dez horas do dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta, na Sala 
''Clóvis Bevilâcquan, sob a presidência do Sr. Senador Henrique de La Roc
que, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com apre
sença dos Srs. Senadores Raimundo Parente, Helvídio Nunes, Bernardino 
Viana, Almir Pinto, Aloysio Chaves, Cunha Lima, Leite Chaves, Lázaro Bar
boza e Tancredo Neves. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José 
Sarney, Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Amaral Furlan, 
Hugo Ramos, Nelson Carneiro, Paulo Brossard e Franco Montoro. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: 1) Oficio "S" n• 16, de 1980, do Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, có
pia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Re
curso Extraordinário nv 87.728-2, o qual declarou a inconstitucionalidade do 
artigo 116, caput e suas alíneas I a VIII, do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado do Paraná, baixado pela Resolução Normativa nv I, de 
1975, do Tribunal de Justiça Estadual. Relator: Senador Leite Chaves. Pare
cer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Não há 
debates e a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 

2) Projeto de Lei da Câmara n9 38, de 1980, que .. retifica. sem ônus, a Lei 
no 6.730, de 03 de dezembro de 1979, que "estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1980". Relator: Senador Helvídio 
Nunes. Parecer: pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. NãO há 
debates e o parecer é aprovado, por unanimidade. 3) Projeto de Lei do Sena
do n913, de 1980, que .. estabelece abatimento nos preços de derivados de pe
tróleo e do âlcool quando destinados ao consumo próprio de motoristas pro
fissionais autônomos". Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: favorável ao 
projeto, por constitucional ejurfdico. Em discussão o parecer, não há quem 
queira usar da palavra e a presidência declara encerrada a discussão, colocan
do, em seguida, o parecer em votação, sendo o mesmo aprovado, por unani
midade. 4) Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1980, que "altera a redação do 
§ 3• do artigo 90 da Lei no 5.889, de 08 de junho de 1973, que "dispõe sobre a 
entrega da moradia pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do 
contrato de trabalho". Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, usam da palavra os Srs: 
Senadores Helvídio Nunes e Lázaro Barboza, ambos externando pontos de 
vista favoráveis à intenção do autor da proposição, que consideram justa. En
cerrada a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado, por 
unanimidade. 5) Projeto de Lei do Senado no 129, de 1980, que "assegura a parti
cipação dos empregados na direção das empresas públicas e sociedades 
de economia mista". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico, inclusive, quanto ao mé"rito. Não há debates e a 
Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 6) Projeto de Lei 
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do Senado n'i' lOS, de 1978, que ~·acrescenta§ 49 ao artigo 18, da Lei n9 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: con
trârio, por inconstitucional. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Lãzaro 
Barboza aborda alguns aspectos do problema da iristalação de bascos estran
geiros no País e, para melhor exame da matéria, pede vista do projeto, que é 
deferido pela presidência. Em seguida, a presidência verifica a inexistência de 
quorum para deliberação e detern:tina o adiamento da apreciação dos parece
res dos relatores sobre os seguintes projetas: Projetas de Lei do Senado 
n' 122, de 1980; 35, de 1980; 52, de 1980; 54, de 1980; 50, de 1980; 98, de 1980; 

46, de 1980; 67, de 1980; 157, de 1979; 286, de 1979; 44, de 1980; 229; de 1979-
Complementares; 172, de 1979; 290, de 1979; 307, de 1979; 280, de 1979; 317, 
de 1979; 307, de 1978; 82, de 1980; e, 88, de 1980; Projetos de Lei da Câmara 
n•s 60, de 1977; 149, de 1978; e, 37, de 1978; e, Projetos de Resolução n' 22, 
de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Sr. Presidente. 
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ANO XXXV- 087 SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 114' SESSÃO, EM IS DE AGOSTO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 106/78 (n' 2.657-B/76, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao item IV do art. 117 da Lei n• 5.988, de 10 
de dezembro de 1973. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 23/79 (n' 1.849/76, na Casa de ori
gem), que estabelece normas sobre a documentação exigida aos candida
tos em concursos públicos. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 15/79 (n' 378-Bf75, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a reabertura do prazo antes previsto na Lei n9 
5.480, de lO de agosto de 1968, para aplicar aos trabalhadores avulsos as 
disposições da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, e dâ outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 39/80 (n' 2.573-B/80, na origem), 
que reajusta o valor da pensão especial concedida a Dulce Evers de Abreu. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 34/80 (n' 2.570-BfSO, na Casa de 
origem), que autoriza a reversão ao Município de Castro, Estado do Para
ná, do terreno que menciona. 

- Projeto de Lei do Senado n' 19/78-Co~mplementarLque altera a 
redação de dispositivos da Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975. 

- Projeto de Lei do Senado n• 83/79, que revoga os§§ 2•, 3• e 5• e dá 
nova redação ao§ 49 do artigo 69 da Lei n9 6.439, de 19 de setembro de 
1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, 
e dá outras providências. 

- Pr'ojeto de Lei do Senado n9 14/80, que autoriza o Poder Executi
vo a propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE, a 
providência que especifica. 

1.2.2 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 186/80, de autoria do Sr. Sena.dor 
Roberto Saturnino, que dá nova redação ao art. 29 da Lei n9 4.266, de 3 de 
outubro de 1963. 

1.2.3 - Requerimentos 

- N• 333/80, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon e outros Srs. 
Senadores, solicitando realização de sessão especial do Senado_ Federal, 
no próximo dia 3 de outubro, data em que se comemora os 50 anos daRe
volução de 1930. 

- N9 334/80, de autoria do Sr. Senador- José Richa, soTiC-itandO'---ii-u-
torização do Senado Federal para participar, na qualidade de Observador 
Parlamentar, da IX Sessão Reconvocada da III Conferência das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar. 

1.2.4 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Jarbas Passarinho, solicitando substituições de 
Membros em comissão permanente. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALO YSIO CHAVES- Plano Decenal de Mineração, 
em elaboração pelo Ministério das Minas e Energia. 

SENADOR JOSE RICHA- Pressão que estaria sendo exercida pelo 
INCRA, para que a Cooperativà Central Regional do lguaçu - CON
TRlGUAÇU, vendagleba de terra situada no Município de Aripuanã
MT. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Apelo ao Senhor Pre
sidente da República em favor de um maior apoio governamental à Le
gião Brasileira de Assistência. Homenagem à memória de. Adalgisa Neri. 
Solidariedade aos Generais Antônio Bandeira e Milton Tavares, em face 
de campanha injuriosa tentando envolver Suas Excelências com os a tos de 
terrorismo que se verificam no País. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Requerimento enviado por 
S. Ex• ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada 
a examinar a violência urbana, no sentido de que apurem os a tos de terro
rismo que se verificam no PaíS. 

1.3 - ORDEM DO DIÀ 

- Projeto de Lei do Senado n' 138/79, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, revogando a Lei n9 6.593, de 21 de novembro de 1978, que 
..autoriza a alienação d'ª~ ações da Federal de Seguros S.A., e dá outras 
providências". Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 203/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao artigo 38, da Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 36/80, de autoria do Sr. Senador Pe
dro Simon, que qispõ-e sObre a necessidade_ de autoriz~ção legislativa espe
cífica para a criação, aumento ou iedução -de tributos. (Apreciação preli .. 
minar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 371/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudémio incidente nas 
transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação. Discus-
são sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 
332/80, de adiamento da discussão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 25/79, de autoria do Sr. Senador 
Gabriel Hermes, que altera o art. 14 do Decreto-lei n9 73, de 21 de no
vembro de 1966, e dá outras providências. Discussão ~brestada por falta 
de quorum para votação do Requerimento n9 335/80, de adiamento da 
discussão. 

1.4- MATÊRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

Requerimento n' 334/80, lido no Expediente. Votação adiada por fal
ta de quorum, após parecer da comissão competente. 
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Requerimento n~' 333/80, lido no Expediente da presente sessão. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR CUNHA LIMA- Documento recebido do Bispo Dio
cesano de Campina Grande-PB, D. Manoel Pereira da Costa, denun-Cfiit~ 
do o clima de insegurança vivido pelos habitantes daquela cidade, em de
corrência de atentados terroristas ali ocorridos. 

!.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Degradação moral em filmes SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

nacionais que menciona. 

SENADOR GABRIEL HERMES- Observações colhidas por S. 
Ex~ em visita ao garimpõ de Serra Pelada-PA. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- O problema da inflação no 
País. 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Aniversãrio de fundação da 
Casa de Saúde Sebastião Martin~. em Floriano-PI. 

SENADOR PAULO BROSSARD, como Líder- A retirada do 
subsídio governamental ao trigo e1 seus reflexos na alimentação da popu
lação de_ baixa renda. 

SENA DOR JOSE UNS, como Líder- Observações sobre o discur
so proferido pelo orador que o precedeu na tribuna. 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR. 

- Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 14-8-80. 
- Do Sr. Gilvan Rocha, proferido na Sessão de 14-8-80. 

3- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N•s 39 e 40, de 1980 

4 - ATAS DE COMISSÕES 

5 - MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

. .. · 

ATA DA 114~ SESSÃO, EM 15 DE AGOSTO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES, JORGE KALUME E ALMIR PINTO 

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

Adalbe_rto Sena -Jorge Kalume- José Guionlard- Raimundo Pa
rente - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Alexandre Costa - Henrique 
de La Rocque- José Sarney - Bernardino Viana- Almir Pinto - José 
Uns- Cunha Lima- Humberto Lucena- Luiz Viana- Dirceu Cardos.o 
- Moacyr Dalla - Roberto Saturnino- Tancr:edo Neves- José Caixeta 
- Henrique Santillo- Valdon Varjão- Vicente Vuolo- Mendes Canale 
- Saldanha Derzi- Affonso Çamargo_- José Richa- Lenoir Vargas-
Paulo Brossard - Pedro Simon. ---

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

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

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•S 593 E 594, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 106, de 1978 (N• 2.657-B, 
de 1976, na Casa de origem), que "dá nova redação ao item IV do art. 
117 da Lei "' 5.988, de 10 de dezembro de 1973". 

PARECER N• 593, DE 1980 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O presente Projeto de Lei, oriundo da Câmara dos Deputados, vem a 
exame desta Comissão, nos tci"mos do Substitutivo aprovado pela Comissão 
de Educação e Cultura da outra Casa do Congresso. 

Seu oQ.ietivo é disciplinar a distribuição do produto arrecadado de direi
tos autorais, vedando, expressamente, quanto às composições musicais, qual
quer discriminação valoratíva em razão do gênero musical. 

2. A Justificação do Projeto, originariamente apresentado, mencionava 
o fato de que " ... muitas sociedades arrecadadoras de direitos autorais refe
rentes à reprodução e execução de obras musicais, ao distribuírem o nume
rário arrecadado, fazem distinção do respectivo quantum tendo em vista o gê
nero musical ou ritmo composto pelo autor". 

Para exemplificar e protestar cC:II'itra·esta' discriminação, afirmou-se que, 
naquele sentido, .. um compositor de samba, por exemplo, recebe mais que 
um autor de baião, de valsa ou outro ritmo" 

3. De acordo com o art. 105 da Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, que "regula os direitos dO autor necessitam de autorização prévia do 
Conselho Nacional de Direito autoral para funcionarem no Paf.s". 

Além disso, urna vez aprovados seus estatutos pefo CNDA, essas asso~ 
ciações se organizarão em Escritório Central de Arrecadação e distribuição 
observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Direito Auto~ 
ral, consoante o disposto no art. 115 da citada Lei n' 5.988j73. 

Por outro lado, compet::: ao Conselho Nacional de Direito Autoral, se
gundo as atribuições específicas previstas no art. I 17 da referida Lei, fiscali
zar essas associações e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, 
podendo, inclusive, neles intervir, sempre que suas determinações ou dispo
sições legais forem descumpridas, ou quando, de qualquer modo, essas asso~ 
ciações lesarem os interesses de seus associados. 

Convém ressaltar, ainda em relação à competência do CNDA, a atri
buição prevista no item IV do art. 117 da Lei n' 5.988/73, segundo o qual 
cabe ao Conselho -.. fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de 
cobrança de distribuição de direitos autorais" 

Por tudo isto, vê-se que o CNDA exerce uma rigorosa fiscalização sobre 
as associações arrecadadoras e, por lei, é o órgão competente para estabelecer 

. as normas que regulam o desempenho das atividades de arrecadação e distri
buição de direitos autorais. 

Logo, o Projeto em exame invade a competência do CNDA. no que lhe 
atribui a lei, especificamente quanto à distribuição do produto arrecadado 
(art. 117, IV), pretendendo disciplinar o que a legislação jã regula com pro
priedade, razão pela qual a alteração proposta é desnecessária. 

4. É preciso advertir sobre a complexidade que envolve matéria refe
rente a direitOS autorais. O setor -apresenta situações particulares e especiais, 
que não comportam soluções simplistas e tratamento muito genérico) como 
suscitado na Justificação e proposto no Projeto. Sem dúvida, todas as ques
tões relativas a direitos autorais e suas complexas fases de arrecadação edis
tribuição, não podem ser tratadas com abordagem de uma ârea específica, 
excluindo-se outras. 

Portanto, no mérito, a proposição não merece acolhimento, porque pre
tende uma solução setoriai num campo onde toda a atividade desenvolvida é 
da maior complexidade e abrangência. 

Sabe-se que, não obstante todas as dificuldades enfrentadas pelo CNDA 
e, por extensão, os órgãos que com ele buscam estruturar convenientemente a 
área do direito autoral, estão sendo obtidos resultados altamente positivos, 
que autorizam previsões otimistas quanto às soluções mais aproximadas do 
ideal desejado. 

5. Ante o exposto, somos pela rejeição do presente Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979.- João Calmou, Presiden
te- Jutahy Magalhães, Relator- Aderbal Jurema, (Vencido)- Eunice Mi
chiles - Tarso Outra. 
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VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR FRANCO MON
TORO: 

O Projeto ora em exame "dã nova redação ao item IV do artigo 117 da 
Lei n'~'5.988, de 14 de dezembro de 1973, sendo o texto alterado para o seguin
te: ••fixar normas para unificação dos preços, sistema de cobrança e distri
buição de direitos autorais, vedada quanto às composições musicais, a discri
minação valorativa em decorrência do gênero respectivo". 

O Projeto em estudo, de autoria do ilustre Deputado Ãlvaro Valle, sur
giu em conseqUência de emenda apresentada na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei n9 2.657-A, de 1976, 
apresentado pelo ilustre Deputado Jorge Paulo. 

Posteriormente, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados, ao apreciar o Projeto, adotou aquelas emendas, 
consubstanciando-as em Substitutivo, apresentado pelo relator, Deputado 
Âlvaro Yalle. 

A modificação introduzida no artigo-117 da Lei n'"' 5.988, de 14 de de
zembro de 1973, é a que acrescenta, na parte final do item IV a proibição de 
discriminação de valor quanto ao gênero musical, ficando o Conselho Nacio~ 
nal de Direito Autoral com esta atribuição. 

Segundo o Autor do Projeto inicial, tem acontecido que muitas socieda
des arrecadadoras de direitos autorais referentes à reprodução e execução de 
obras musicais, ao distribuírem o numerãrio arrecadado, fazem distinção do 
respectivo quantum, tendo em vista o gênero musical ou ritmo composto pelo 
autor: 

.. Assim, um compositor de samba, por exemplo, recebe mais que um ou
tro de baião, de valsa ou outro ritmo. Essa discriminação, a nosso ver, é total
mente descabida, prejudicando sensivelmente os direitos de muitos composi-
t9res populares." , 

Para corrigir essa situação, o presente Projeto, introduz no sistema vi
gente de distribuição dos direitos autorais o critério da uniformidade remune
ratória, qUalquer que seja o ritmo ou gênero melódico, íinpedindo, portanto, 
a utilização do critério atual, totalmente despropositado. 

Isto posto, somos, no mérito, favorâveis ao presente projeto. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979. - Franco Montoro. 

PARECER N• 594, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

Na forma regimental, vem a exame desta Comissão de Finanças o Proje
·to de Lei da Câmara que "dá nova redação ao item IV do artigo 117 da Lei n• 
5.988, de 10 de dezembro de 1973". 

A proposição é de iniciativa do nobre Deputado Jorge Paulo, que assim 
a Justifica: 

.. As sociedades arrecadadoras de direitos autorais, constituí
das, nos termos do Título IV da Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, para defesa dos direitos do autor, vêm, por paradoxal que 
possa parecer, prejudicando os interesses de muitos autores. 

Efetivarilente, temos conhecimento de que muitas sociedades 
arrecadadoras de direitos autoraiS referentes à reprodução e exe
cução de obras musicais, ao distribuírem o numerãrio arrecadado, 
fazem distinção do respectivo quantum tendo em vista o gênero mu
sical ou ritmo composto pelo autor. 

Assim, um compositor de samba, por exemplo, recebe mais que 
um autor de baião, de valsa ou outro ritmo. 

Essa discriminação, a nosso ver, é totalmente descabida, preju
dicando sensivelmente os direitos de muitos compositores popula~ 
res. 

Assim, o objetivo central desta proposição é coibir esse absur
do estado de coisas, estabelecendo que tais entidades arrecadadoras 
deverão obedecer a critério uniforme e idêntico na distribuição do 
numerârio que arrecadam, não fazendo distinções tendo em vista o 
ritmo ou gênero musical da composição. 

Por outro lado, o projetado prevê a aplicação de penalidades 
aos infratores, sem o que, evidenteme~te, seria mera letra morta." 

Na Câmara dos Deputados, o projeto obteve aprovação em Plenário, 
após tramitar pelas Comissões Técnicas daquela Casa do Congresso Nacio
nal. 

Tramitando no Senado Federai, manifestou-se pela rejeição do projeto a 
· Comissão de Educação e Cultura. 

Sob o aspecto financeiro, que nos cabe analisar, vale ressaltar que o arti
go 105, da Lei n9 5.988, de 10 de dezembro de 1973, estabelece a prévia autorik 

zação do Conselho Nacional de Direito Autoral para o funcionamento de as
sociações de titulares de: direitos do autor no País. 

O CNDA, em face do disposto no artigo 115 e seus parãgrafos, é que 
analisa e aprova os Estatutos do Escritório Central de Arrecadação e Distri
buição dos direitos relativos a execução pública, inclusive através da radiodi
fusão e de exibição cinematográfica, das composições musicais ou litero
musicais e de fonogramas. 

Por sua vez, o ECAD é, por lei obrigado a enviar bimensalmente ao 
CN DA, relatório de atividades e balancete, seguindo normas por este fixadas. 

Como se vê, o CNDA tem atribuições legais bem definidas para fiscalik 
zar os direitos do autor e conexos, cabendo até intervenção, dentre outras 
sanções. 

O Conselho Nacional de Direito Autoral pode fixar normas para unifi
cação de preços e sistema de cobrança e de distribuição de direitos autorais. 

Assim sendo, vemos que o projeto em exame invade o campo de atri~ 
buições legais do CNDA. ao propor disciplina ao que a Lei jã regulou com 
acerto. 

O CNDA vem obtendo resultados positivos em sua relevante missão, 
cumprindo o que lhe foi atribuído por Lei. 

Ante as razões referidas, ·entendemos que o projeto é redundante, por 
chocar-se com dispositivos da Lei n9 5.988~ de 1973, que dão ao CNDA pode
res para realizar o que estã na proposição. 

Somos, assim, pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980- Cunha Lima, Presidente

Vicente Vuolo, Relator- Jorge Kalume- Lomanto Júnior- Jutahy Maga
lhães- Mendes Canale- José Richa- Raimundo Parente- Saldanha Der
zi - Affonso Camargo. 

PARECERES NoS 595 E 596, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 23, de 1979, (n' 1.849/76 
- na Casa de origem), que "estabelece normas sobre a documentação 
exigida aos candidatos em concursos públicos". 

PARECER N• 595, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lázaro Barboza 

O Projeto em exame, oriundo da Câmara dos Deputados,jâ foi objeto de 
estudo nesta Comissão, cujo parecer, unanimemente aprovado, concluiu pela 
apresentação de emenda, no sentido de modificar a redação do item IV, do 
seu artigo 29, conclusão igualmente acatada na Comissão de Serviço Público 
Civil. 

Já em plenário, incluída que fora na Ordem do Dia de 20-11-79, a ma
téria é mais uma vez emendada, agora com a apresentação de Substitutivo de 
iniciativa do ilustre Senador Humberto Lucena, em conseqüência do que vol
ta o Projeto à consideração desta e da Comissão de Serviço Público Civil. 

Nos termos do SubstitutíVo, é eliminado o art. 1'"', modificada a redação 
do art. 29, que passa, em razão da primeira alteração, a constituir o art. 19, e 
mantidos inalterados os itens I a IV, com a redação dada pela Emenda n9 1-
CCJ. 

Ao mesmo tempo em que permanecem inalteradas ajuridicidade e cons
titucionalidade da proposição, evidente se faz que o substitutivo do Senador 
Humberto Lucena, aperfeiçoando-a, no q)le concerne à Técnica Legislativa, 
mantém incólumes os objetivos perseguidos. 

Somos, asSim pela aprovação do Projeto, na forma do Substitutivo. 
Sala das Comissões, II de junho de 1980- Henrique de La Rocque, Pre

sidente - Lázaro Barboza, Relator - Nelson Carneiro - Cunha Lima -
Aloysio Chaves- Amarai Furlan- ~ugo Ramos- Moacyr Dalla- Bernar~ 
dino Viana - Almir Pinto. 

PARECER N• 596, DE 1980 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Affonso Camargo 

A proposição, de autoria do ilustre Deputado Teodoro Mendes,jâ foi es
tudada e aprovada por unanimidade nesta Com1Ssão, tendo, naquela oportu
nidade, acatado a Emenda n'"' 1-CCJ, do Relator, Senador Lázaro Barboza, 
no sentido de modificar a redação do item IV do seu artigo 29 

Incluída_na Ordem do Dia da Sessão de 20 de nove_mbro c;fe 1979, foi-lhe 
oferecida Emenda Substitutiva, de Plenãrio, da lavra do ilustre Senador 
Humberto Lucena, eliminando o art. 19 do Projeto e modificando o art. 29, o 
qual, por conseguinte, passaria a conStituir o art. 1~", mantido inalterado o 
item IV, com a redação dada pela Emenda n'"' 1-CCJ. 
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A modificação proposta, apenas busca aperfeiçoar a proposição, quanto 
à boa técnica legislativa, em nada alterando o seu mérito, jâ analisado em ou
tra oportunidade. 

Assím, somos pela aprovação do Projeto, na forma da Emenda Substitu
tiva a ele apresentada. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980 - Humberto Lucena, Vice
Presidente, no exercício da presidência - Affonso Camargo, Relator - Ber
nardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECERES N•s 597 E 598, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 15, de 1979 (n9 378-8, de 
1975, na Casa de origem) que udispõe sobre a reabertura do prazo an
tes previsto na Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, para aplicar aos 
trabalhadores avulsos as disposições da Lei ~ 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia do Tempo de Servic;o, 
e dá outras providências". 

PARECER N• 597, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Moacyr Dalla 

Com o objefivO de assegurar aos trabalhadores avulsos na indústria da 
extração de sal os benefícios do Fundo de Garantía -do Tempo de Serviço, o 
ilustre Deputado Henrique Eduardo Alves apresentou à Câmara: dos Deputa
dos o presente projeto que reabre, por cento e oitenta dias, o prazo previsto 
no artigo 3' da Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968. 

Referida lei tornou aplicáveis aos trabalhadores avulsos, em geral, as dis
posições das Leis n's 4.090}62 (13' salário) e 5.107 J66 (FGTS), determinando, 
porém, que, no pra;zo de 90 dias, se manifestassem as categorias interessadas 
por meio de seus órgãos de representação nacional. 

Posteriormente, ao ser regulamentada a citada lei, foram enumeradas di
versas categorias de trabalhadores avulsos,_ ficando, porém, excluídas, como 
diz o ilustre Autor do projeto, as do que éXCrcem atividades na indústria de 
sal. 

O projeto, embora aprovado pela Câmara dos Deputados, recebeu algu
mas restrições nos pareceres das Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças, especialmente no sentido de que a providência proposta poderia ser 
atendida na via administrativa, nos precisos termos do próprio decreto rego
lamentador. 

De fato, reexaminando a matêria, verifica~se que o Decreto 
n' 63.912/68, que tratou da extensão do 13• salário aos trabalhadores avul
sos, assim dispôs no § 39 do artigo 19: 

"§ 3v O Ministro do Tr_abalho e Previdência Social mediante 
solicitação do sindicato e_ouvida a Comissãq -de Enquadramento 
SindiCal, poderâ incluir outras categOrias- de trabalhadores na re
lação constante do § 19 " 

No mesmo sentido preceituou o Decreto n9 6.819/70, que incumbiu O 
BNH de discipHnar o recolhimento do Fundo de Garantia dos referidos 
trabalhadores. 

Ora, não nos parece necessário, realmente, a edição de lei no sentido pro
posto, quando todos os diplomas legais preexistentes jã deferem a um sim
ples ato administrativo a solução do problema. E a desnecessidade da medida é 
tanto mais flagrante quando, no atendimento das normas aqui citadas, o 
Coordenador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço jã determinou pela 
Ordem de Serviço n' FGTS-CDS-01(78, que: 

~·I. O item 2.1.2 qa Consolidação das _Determinações de Ser
viço (CDS) passa a vígotar com a seguinte redação: 

2.1.2- As categorias profissionais dos trabalhadores avulsos 
são, para os efeitos do FGTS, as seguintes: 

A) ·····--·-···-··-··············-··~-··············-
L) trabalhador na indústria da extração do sal na condição de 

avulso." 

Estando, assim, plenamente atendidos os objetivoS do presente projeto, 
opinamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979. - Lenoir Vargas, Presi
dente - Moacyr Dalla, Relator - Raimundo Parente - Humberto Lucena, 
vencido - Jutahy Magalhães - Nelson Carneiro, vencido. 

VOTO EM SEPARADO. VENCIDO, DO SR. SENADOR HUMBER
TO LUCENA: 

A Lei n' 480, de 10 de agosto de 1968, que revogou o Decreto-lei n' 127, 
de 3 l-10-67, revogou e alterou dispositivos do Decreto-lei n'? 5, de 4-4-66, e 
determinou outras providências, estabeleceu ipsis /itteris: 

''Art. J9 Aplicam-se aos trabalhadores avulsos as disposições 
das Leis n's 4.090, de 13 de julho de 1962, e 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, e suas respectivas alterações legais, nos termos da regula
mentação a ser expedida pelo Poder Executivo, dentro do prazo má
ximo de noventa dias, a contar da publicação desta Lei, por inter
médio dos Ministérios do Trabalho e Previdência SOcial e dos 
Transportes, com audiência das categorias prOfissionais interessa
das, atravéS de seus órgãos de representação de âmbito nacional. 

Parágrafo único. Ultrapassado o prazo previsto neste artigo, 
sem que ocorra a publicação da regulamentação no mesmo referida, 
ficarão assegurados os_ direitos e vantagens nele constantes a partir 
do dia imediato ao término do prazo." 

Tratava-se da extensão, aos Trabalhadores avulsos, da g:rat_ificação de 
N atai, e das normas da Lei do FGTS. 

O autor do projeto, na Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Al
ves, intentou garantir apenas aos trabalhadores avulsos, da indústria, de ex
tração do sal, os benefícios da Lei n'? 5.107, de 13 de setembro, instituidora do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

No entanto, prevaleceu naquela Casa o entendimento de que se devia 
prOceder à reabertura do prazo assinado no art 39 da Lei n9 5.480, de 1968, 
para que mais elevado número de trabalhadores fosse contemplado, nos ter
mos do S1,1bstitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

Aludido Substitutivo foi ·aprovàdo pelas Comissões de Trabalho e Legis
lação Social --a de mérito- e pelas Finanças. 

Foi com a reformulação da Comissão de Constituição e Justiça que a 
matéria se viu submetida à douta revisão- do Senado Federal, e ora se encon
tra pendente de nossa apreciação. 

O Relator do Projeto n9 15, de 1979, perante este órgão téCnico, o nobre 
Senador Moacyr Dalla, enteridendO desnecesSária a edição de lei para assegu
rar o atendimento de normas que consubstanciam a Ordem de Serviço n'? 
FGTS-CDS-01(78, do Coordenador do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, manifestou-se por sua rejeição. 

Ocorre, no entanto, que a indigitada Ordem de Serviçe prevê: 

"'2.1.2- As categorias profissionais dos trabalhadores avulsos 
são, para os efeitos do ~OTS, as segu~ntes: 

L- trabalhador na indústria da extração do sal na condição 
de avulso." 

Essa Ordem de Serviço, como se constata, abrange tão~somente osTra
balhadores_avulsos com dispositivos da Lei do FGTS. E como ato dessa natu
reza poderá, a qualquer tempo, ser alterado ou revogado, ad libitum do Coar.: 
denador do Fundo, da vontade exclusiva deste ficará dependendo. Já, ao con
trário, se essa mesma norma for prefinida em lei, consoante proposto na ini
ciativa sub examinem, somente outro diploma legal, de categoria idêntica ou 
superior, poderá modifiCá-la ou elidi-la. 

Além disso, o que pretende a propositura sob nossa análise é reabrir pra
zo para que os Trabalhadores avulsos logrem obter as vantagens do FGTS e 
as da Lei do 139 salário. E pertinentemente a este último diploma legal a apo
sentada Ordem de Serviço nada prevê. 

Face ao exposto, proferimos nosso voto pelo acOlhimento ao PLC fi9 15, 
de 1979 (378-B, na Casa de Origem), nos termos do Substitutivo. da CCJ çla 
Câmara dos Deputados, confiando v~nham os_ ilustres Senadores presentes a 
se manifestar no mesmo sentido~ face ao alto alcance social abrigado na pro
posição sub apreciationem" 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1979. - Humberto Lucena. 

PARECER N• 598, DE 1980 
Da Comissão de Fina~t.as 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

Oriundo da Câmara dos Deputad_os, vem ao exame desta Comissão o 
presente Projeto de Lei, que propõe a reabertura do prazo previsto no art. 39 
da Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968. 

2. A proposição, àpresentada pelo ilustre Deputado Henrique Eduardo 
Alves, objetivava, na sua forma original, estender, especificamente, aos traba
lhadores avulsos na indústria de extração do sal as disposições da Lei n'? 
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5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Temw 
po de Serviço. 

Alega o Autor que o Art. 3• da Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, de
terminou que se aplicassem aos trabalhadores avulsos as disposições das Leis 
n•s 4.090(62 e 5.107(66, referentes à gratificação de Natal e ao FGTS, respec
tivamente. 

Todavia, o Decreto n~ 63,912, de 26wl2~68, que regulamentou o paga
mento da gratificação de Natal ao trabalhador avulso, ao arrolar diversas de 
suas categorias, omitiu algumas, embora o§ 3"' do art. l~ atri~ua corllpetência 
ao Ministro do Trabalho e Previdência Social para incluir outras, mediante 
solicitação do seu Sindicato e ouvida a Comissão de Enquadramento Sindi
cal. 

Esclarece ainda o Autor que, da mesma forma, o Decreto n~ 66.819, de 
1"'-7-70, ao regulamentar o disposto no mencionado art. 3~ da Lei""' 5.480, de 
1968, referente ao FGTS, atribuiu ao então Ministério do Trabalho e Previ
dência Social e ao BNH a expedição de normas complementares à sua exe
cução. O BNH, por sua vez, na Ordem de Serviço POS n~ 01/71, relacionou 
as categorias abrangidas pelas referidas normas, reincidíndo, porêm, nas in
justificadas exclusões de outras categorias, dentre as quais a dos trabalhado
res avulsos na indústria de extração de sal. 

Diante disso, conclui o Autor, embora reconhecendo a possibilidade de 
solução administrativa-para o problema, que se deve estender ao direitos as
segurados no art. 3"' da Lei n~ 5.48nj68 aos trabalhadores na indústria de exR 
tração de sal, por via legislativa, consubstanciada em norma de hierarquia su
perior a um simples atO administrativo, o que-representa maiór'segurança 
jurídica para a tutela de seus interesses. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 
examinando a matéria, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo 
que apresentou, tendo em vista as seguintes razões: 

"O Decreto n• 66.819, de I• de julho de 1970, mencionado no parágrafo 
único do art. I~ do Projeto, foi editado pelo Presidente da República, em vista 
do disposto no art. 3•~ da Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968. 

Ocorre, entretanto, que este art. 3~ mandava aplicar as disposições da Lei 
n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, aos trabalhadores avulsos, dentro do 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação da Lei n~ 
5.480, de 1970. 

Exigia mais esta lei, para que se concretizaSSe a apli~~Ção de tais be_~efí
cios, a "audiência das_ categorias profissionais interessadas, através de seus 
órgãos de representação nacional". 

Assim, a não inclusão de determinadas categorias de trabalhadores avul
sos certamente se deu por não terem alguns trabalhadores, atravês de seus órR 
gãos representativos, optado no prazo previsto em lei. 

Já agora, a nosso ver, não se pode invocar a proteção da Lei n~ 5.480, de 
1968, para a solução de casos ainda pendentes, porque ela se autolimitou no 
tempo. Efetivamente, estamos frente a um caso tíPico de lei transitória, ou 
temporária, instituída para viger apenas pelo período de três meses. E já esta
mos há quase quatro anos de sua vigência". 

Nessas condições, o substitutivo propõe que se reabra o prazo da citada 
Lei n' 5.480(68. 

4. _ Por outro lado, as Comissões de Trabalho e Legislação Social e de 
Finanças, da outra Casa do Congresso, opínatam faVóf3.Velmente ao Projeto 
na sua redação original, rejeitando o Substitutivo. Esta última ComiSsão sa
lientou, a propósito, o equívoco de interpretação do ilustre Relator da Co
missão de Constituição e Justiça; quanto ao prazo previsto no art. 3~ da Lei n~ 
5.480(68. 

De fato, parece-nos que aquela Coniissão de FinanÇas tem razão ao alu
dir que o referido prazo é o de regulamentação da Lei, e não o de vigêricia 
para aplicação de seus dispositivos. 

Sendo assim, ao determinar a reabertura desse prazo, o Substitutivo rnci
de em indiscutível inocuidade, atê porque o Regulamento já foi expedido, não 
obstante fora do prazo determinado~ 

5. Submetido à Comissão de Legislação Social desta Casa, o Projeto, 
com a redação do Substitutivo aprovado na Câma'iá dos Deputados, acabou 
rejeitado, coni fundamento no que dispõe o § 3"' do art. 1 ~ do Decreto n~ 
63.912/68, o qual autoriza a inclusão de novas categorias de trabalhador 
avulso, dentre a~ beneficiadas com a Lei n~ 5.480/68, mediante ato adminis
trativo. No caso específico do trabalhador na indústria de extração do sal, 
sua inclusão está consUbstanciada na Ordem de Serviço n~ FGTS-CDS-
01/78, que expressamente determina: 

u l. O item 2.1.2 da Consolidação das Determinações de SerR 
viço (CDS) passa a vigorar com a seguinte reCiação: 

2.1.2- As categorias profissionais -dos trabalhadores avulsos 
são, para os efelfos do FGTS, as seguintes: 

A) ·····················•·······•·•••••······•······· 
B) trabalhador na indústria da extração do sal, na condição de 

avulso.'' 

Desse modo, a Comissão entendeu que os objetivos do_ Projeto jã se en
contram plenamente atendidos na legislação em vigõr. 

6. Pensamos que, realmente, tanto o Decreto n~63.912, de26-l2-68, no 
~ 3~ de seu art. l"', quanto o Decreto n~ 66.819, de l~-7-70, em seu art. 2~. auto
rizam a inclusão de novas categorias e a expedição de normas complementa
res põr via de ato administrativo, o que permite ampliar o rol dos benefíR 
ciários da Lei n"' 5.480/68 de forma mais rápidá-do que por via do processo le
gislativo ordinário. 

Argumenta-se-á, como fez o Autor do Projeto, que a lei é norma hierar
quicamente superior e, por is-so mesmo, menoS vUlnerável a alterações even
tuais e, algumas vezes, discricionária. Não há dúvida quanto a esse aspecto de 

·maior segurança, porém é de considerar-se, também, a urgência daqueles 
mais interessados na obtenção de seus direitos. Enquanto até hoje, por exem
plo, tramita esse Projeto, que é de 1975, desde 1978 os trabalhadores na in
dústria de extração do sal já obtiveram seus direitos, decorrentes da Lei n~ 
5.480/68, por via administrativa, a partir da citada Ordem de Serviço. 

A segurança pretendida está, inequivocamente, preSente nas disposições 
dos Decretos regulamentadores, os quais, afinal, de acordo com o art. 81, H I, 
da Constituição, são expedidos para a fiel execução das leis. Sendo assim, 
nada há a temer quanto ao aspecto de s_egurança jurídica. 

Ante o exposto, adotando "as conclusõeS da douta Comissão de Legis
lação Social do Senado, no _sentido de constatar que a legislação já regula 
convenientemente a matéria ora examinada somos pela rejeição do presente 
Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980.- Cunha Lima, Presidente
Jutahy Magalhães, Relator- Jorge Kalume- José Richa, cf o Projeto
Lomanto Júnior- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Camargo
Vicente V uolo. 

PARECER N• 599, DE 1980. 

Da Comissão de finanças. Sobre o Projeto de lei da Câmara n~· 
39, de 1980 (n~' 2.573-B, de 1980, na origem), que '"reajusta o valor da 
pensão especial concedida a Dulce Evers de Abreu". 

Relator: Senador José Richa 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a esta Comissão o 
presente Projeto de Lei que eleva o valor mensal da pensão vitalícia e intrans
ferível, concedida pela Lei n~ 6.440, de Olf9f77, a Dulce Evers de Abreu, viú
va do cientista Manoel Dias de Abreu, inventor da abreugrafia. 

2. A referida Lei fixou o valor da pensão ao equivalente a duas vezes o 
maior salário míniino vigente no País. 

O Projeto eleva seu valor para o equivalente a três vezes o mesmo pa
drão. 

3. Acompanha a Mensagem PresidenciafEXiJ.osiÇão de Motivos do Mi
nistro de Estado da Fazenda, que ressalta a justa homenagem prestada pelo 
poder Público à memória do benemérito cientista e ilustre brasileiro, pelos 
inestimáveis benefícios legados à humanidade, carãter de que se reveste a pen
são concedida à sua ilustríssima viúva. 

Ocorre que, "dado aos encargos que oneram o orçamento doméstico da
quela senhora, o valor arbitrado para a pensão, praticamente sua única fonte 
de renda, não vem permitindo atingir o objetivo colimado de garantir à viúva 
meios capazes de manter existência condigna". 

4. Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação das Comis
sões competentes. 

5. Trata-se, sem dúvida, de medida das mais justas e merecidas, sobretu
do porque traduz o sentimento unâniine de gratidão e reverência à memória 
de quem tanto contribuiu para o progresso da ciência. 

6. O custeio da despesa com a execução da lei ora proposta correrá à 
conta de Encargos Gerais da União- Recursos sob a supervisão do Minis
tério da Fazenda, conforme prevê o art. 2"'. 

7. Ante o exposto, inexistindo óbices de natureza financeira à trami
tação da matéria, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das ComisSões, 14 de agosto de 1980.- Cunha Lima, Pfesidente.
José Richa, Relator.- Mendes Canale- Jutahy Magalhães- Lomanto Jú
nior - Saldanha Derzi -Jorge Kalume - Raimundo Parente - Vicente V uo-
1o. 
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PARECER N• 600, DE 1980. 

Da Comissão de Finanças. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 
34, de 1980 (n' 2.570-B, de 1980, na Câmara dos Deputados), que 
Hautoriza a reversão ao município de Castro, Estado do Paraná, do 
terreno que menciona". 

Relator: Senador Affonso Camargo. 
Na forma regimental, vem a exame da comissão de finanças Projeto de 

Lei, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão 
ao Município de Castro, Estado do Paraná, do terreno que menciona. 

A proposição é submetida à deliberação do Congresso Nacional, nos· ter
mos do artigo 51 da Constituição, e está acompanhada de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da FazenQa, que destaca: 

'
4NO anexo processo, cogita-se da reversão ao Município de 

Castro, Estado do Paraná, do terreno, com 3.905,00 m2 , situado na 
rua Coronel Indalécio de Macedo sfn", naquela Municipalidade, a 
fim de, ali, construir-se uma praça pública. 

Fora esse terreno doado à União Federal por aquele Município, 
através da Lei Municipal n9 I de ll de maio de 1954. Aceitou-o a 
donatária, mercê do Decreto n9 36.48"9 de 20 de novembro de 1954 e 
Escritura Pública de 16 de janeiro de 1956, transcrita no Registro de 
Imóveis da Comarca de Castro, no Uvro 3-E, às fls. 262v /263, sob o 
n• 11.019, em 8 de março de 1956. 

Destinava-se o terreno em referência à construção de casas 
para oficiais e sargentos do exército, não chegando, porém, a ser uti
lizado nesse objetivo. 

O Ministério do Exército anui ao pedido de reversão. 
Q_ Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria-Geral deste 

Ministério opina favorave_lmente àquela medida." . 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação em Plenário, 
após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Na
cional e do Interior. 

O Município de Castro utilizará o imÓvel Para áreas verdes e de lazer, 
dentro de seu programa de urbanização e atendendo a justos anseios daquela 
comunidade. 

Trata-se--de projeto que objetiva a indispensável autorização legislativa 
para que a reversão seja efetivada. 

Sob o aspecto financeiro - competência regimental desta Comissão de 
Finanças - nada vemos que se possa opor à iniciã.tiva em exame. 

Ã vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n• 34, de 1980. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980.- CUnha Lir.na, Presidente
Affonso Camargo, Relator - Mendes Canale - Raimundo Parente -
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Saldanha Derzi- Vicente Vuolo
Jorge kalume- José Richa. 

PARECERES N•S 601 E 602, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 19, de 1978- Complemen
tar, que ualtera a redação de dispositivos da Lei Complementar n9 25, 
de 2 de julho de 1975". 

PARECER N• 601, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob exame al
tera a redação da Lei CQmplementar n9 25/75, estabelecendo novos percen
tuais para a remune-ração de vereadores. 

2. Na Justificação, alega o Autor: .. os critérios e limites fixados pela 
Lei Complementar n_9 25, de 2 de julho d~ 1975, para a remuneração dos ve
readores, demonstraram, na prática, serem extremamente injustos, eis que em 
muitas comunas a remuneração dos edis ê: absolutamente irrisória, não atin
gindo, sequer, ao valor do salário mínimo regional." 

3. Do ponto de vista jurídico-constituciOnal, o Projeto apresenta-se 
viável. 

Dispõe, com efeito, o§ 29, do art. 15, da Constituição: "a remuneração 
dos vereadores será fixada pelas respectivas Câmaras Municipais para a legis
latura seguinte, nos limites e segundo critérios estabelecidos em lei comple
mentar". 

Não se trata, no caso, de matéria reservada à iniciativa do Presidente da 
República. Não d.i~põe sobre o Projete;> sobre matéria financeira, pois apenas 
fixa os parâmetros da remuneração a ser votada pelas Câmaras Municipais. 
Nem implica em aumento da despesa pública, pela mesma razão. Nem incide 

em qualquer outra ãrea de iniciativa privativa do Presidente da República ou 
dos Tribunais. 

3. I. Regimental e tecnicamente, não cabem, igualmente, reparos. 
Do mérito, ditá a douta Comissão de Finanças. 
4. Isso posto, opínamos pela aprovação do Projeto, por constitucioriai, 

jurídico, regimental e de boa técnica legislativa. 
Sala das Comissões, 28 de_novernbro qe 1979. -Henrique de La Rocque, 

Presidente- Raimundo Parente, Relator- Aderbal Jurema - Bernardino 
Viana- Lenoir Vafgas- Amaral Furlan- Murilo Badaró- Moacyr Dalla 
- Almir Pinto. 

PARECER N• 602, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente 

É submetido a esta Çomi~são o presente Projeto de Lei,_de autoria do 
ilustre Senador Nelson Carneiro, que objetiva alterar os artigos 49 e 79 da Lei 
Complementar n9 25/75, que dispõe sobre critério e limites para a fixação da 
remuneração de Vereadores. 

2. Na Comissão de.Constituição e Justiça, fomos designados para emi
tir parecer spbre o Projeto, quando sustentamos sua viabilidade jurídico
constituciOnal, com base, principalmente, no argumentO de que não se trata 
de assunto reservado à iniciativa privativa do Presidente da República, nem 
versa matéria finanCeira, uma vez que apenas propõe novos parâmetros dare
muneração a sér votada pelas Câmaras Municipais, nem, em decorrência des~ 
se último aspecto, implica em aumento da despesa pública. 

3. Agora, novamente Relator, devemos examinar a proposição sob o 
prisma financeiro. 

O Autor alega que os critérios e limites, hoje estabelecidos na Lei Com~ 
plementar n9 25, de 1975, não atendem, na prática, às exigências de uma re
muneração mais digna para os vereadores, compatível com a importância da 
função pública que desempenham. 

Parece-nos perfeitamente justa essa preocupação. 
Entretanto, devemos levantar algumas dúvidas à viabilidade do Projeto, 

quanto às conseqüências de caráter financeiro, sobretudo no que se refere a 
uma indispensável quantificação dos novos limites de remuneração propos
tos, a fim de sabermos se diante da realidade, especialmente-- orçamentária, 
dos MunicíPiOs, eles serão factíveis. 

Tornemos, como exemplo, a alteração do limite estabelecido no art. 79 da 
mencionada Lei Complementar n9 25/75. Aqui se propõe que ele se eleve de 
3% para 6%. Perguntamos: não seria exagerado, ou mesmo insuportãvel, 
para alguns orçamentos municipais, que, de sua receita efetivamente realiza~ 
da, 6% se destinem à remuneração dos Vereadores? 

Isto não é uma simples conjectura, mas uma objeção concreta, na medi
da em que demonstra a necessidade de uma quantificação dos limites propos
tos, em face da realidade dos Municípios. Portanto, sem essa avaliação preci
sa, a aprovação do Projeto acarretaria graves conseqUências às finanças mu
nicipais. 

4. Ante o exposto, no âmbito de competência da Comissão de Fi
nanças, somos pela rejeição do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980.- Cunha Lima, Presidente
Raimundo Parente, Relator - Jorge Kalume - Vicente Vuolo - Lomanto 
Jünior- Mendes Canale- José Richa- Jutahy Magalhães- Saldanha 
Derzi - Affonso Camargo. 

PARECERES N•s 603, 604 e 605, DE 1980 

Sobre_o Projeto de Lei do ~enado n9 83, de 1979, que "revoga os 
§§ 29, 3.., e 59 e dá- noVa redação ao§ 49 do artigo 69 da Lei ns:o 6~439, de 
]9 de setembro de l9n, que "institui o Sistema Nacional de Previdên .. 
cia e Assistência Social e dá outras providênciasn. 

PARECER N• 603, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal J orem a. 
De autoria do ilustre Senador Humberto Lucena, o Projeto sob exame 

revoga os parágrafos 29, 39 e 59 do artigo 69 da Lei n9 6.439/77, que institui o 
Sistema Nacional de Previdência Social, dando nova redação ao parágrafo 4" 
do mesmo artigo. Tais parágrafos se referem à autorização concedida ao Exe-_ 
cutivo para instituir a particip-ação direta dos beneficiários da Previdência no 
custeio de serviços médicos e medicamentos utilizados. 

2. Na Justificação aduz o Autor, entre outras considerações:" ... os refe
ridos dispositivos legais ferem o princípio de isonomia inserido no texto cons
titucional, segundo o qual .. todos são iguais perante a lei" ... "E ainda:" ... se 
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o Governo confessa que precisa de novos recursos, para enfrentar o vulto 
crescente das despesas com a previdência urbana e rural, que se recorra, en
tão, a outras fontes ... " E-arrematando: ~·a nossa proposição renete, assim, a 
preocupação existente eiltre os contribuintes da Previdência Social que estão 
sob a permanente ameaça de virem a arcar com mais esse 6nus no custo de 
sua vida ... " 

3. Cabe observar, sob o aspecto constitucional, que o Projeto, ainda que 
elimine uma autorização ao Executivo que, uma vez utilizada implica em ar
recadação para a Previdência Social, não trata propriamente de matéria fi
nanceira, no sentido estrito em que deve ser entendida a redação do item I do 
art. 57 da Lei Maior, mas antes dos direitos dos beneficiários da Previdência. 
Nem se veja nele aumento da despesa pública, proibido em projeto de iniciati
va parlamentar (arts. 57, item II e 65, da ConstitUição), pois despesa pública é 
despesa da Administração Direta C não despesa de Autarquias, devendo-se 
observar, ademais, que tal efeito, no ·caso, será apenas indireto. 

Também não se configura inflação ao disposto no art. 81, item V,já que 
estamos diante apenas da eliminação de uma autorização "ex lege". 

I nexistem, igualmente, na proposição, óbices jurídic-os_ ou de técnica le
gislativa. 

Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, 
jurídico e de boa técnica legislativa, 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. -Henrique de La Rocque, 
Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Aloysio Chaves- Moacyr Dalla, 
com restrições - Almir Pinto - Raimundo Parente - Tancredo Neves -
Nelson Carneiro. 

PARECER N• 604, DE 1980 

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃOSÓCIAL 

Relator: Senador Benedito Canelas 
Propõe o eminente Senador Humberto Lucena, pelo presente projeto, a 

revogação dos parãgrafos 29, )9 e 5'1 e a alteração do parãgrafo 49, todos do 
artigo 69 da Lei n9 6.439, de J9 de setembro de 1977, instituidora do ·~Sistema 
Nacional de Previdência e Ássistência -Social- SINPAS". 

Referido artigo e seus parâgrafos autorizam o Poder Executivo ''a iristi
tuir um esquema de participação direta dos beneficiáriOs, em função do seu 
nível de renda, no custeio dos serviços médicos de que se utilizarem e dos me
dicamentos que lhe forem fornecidos em .ambulatórios" da Previdência So
cial. 

Lembra o Autor que, durante a discussão, no Congresso Nacional, do 
projeto de lei que resultou no referido diploma legal, um dos pontos mais 
controvertidos e, por isso mesmo, insistentemente Conibatido, foi a questão 
da participação direta dos beneficiários da Previdência Social no custeio da 
assistência médica a farmacêutica. · 

Realmente, foi grande a oposição à medida proposta, afinal cOnsubstan
ciada em lei, tendo em vista, especialmente, o seu sentido discriminatório, 
pois se todos são iguais petaiite a lei, é injUstificável que somente alguns, em 
função do seu nível de renda ou da natureza da doença, venham a contribuir 
a mais para o pagamento das despesas da instituição previdenciãria, 

O presente projeto -tem,- assim, ·por objetivo, não apenas corrigir a dis
torção apontada, mas também, eliminar do texto legal uma flagrante incons
titucionalidade, uma vez que afronta ao consagrado princípio da isonomia. 

Talvez, como acertadamente ressalta a douta Comissão de Justiça, esteja 
o projeto visando a eliminação de uma autorização ex /ege, cujajuridicidade 
só poderia ser infirmada quando posta em prática a medida. Entretanto, não 
é caso de se aguardar que tal aconteça, sendo melhor que se corrija, desde 
agora, o erro. 

Nestas condições, opinamos pela aprovação do presente projeto. 
Sala das Comi_ssões, 13 de novembro de 1979. - Lenoir Vargas, Presi

dente - Benedito Canelas, Relator - Jutahy Magalhães - Henrique de La 
Rocque - Raimundo Parente --'- Eunice Michiles - Moacyr Dalla. 

PARECER N• 605, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Affonso Camargo 

Sob exame o Projeto de Lei do Senado, de iniciativa do ilustre Senador 
Humberto Lucena, que ••revoga os§§ 29, 39 e 59 e dá nova redação _ao§ 49 do 
artigo 69 da Lei n9 6.439, de 19 de setembro de 1977, que .. institui o Sistema 
Nacional de Assistência Sociã.I, e dã outras providências". 

Justificando sua proposição, afirma o autor: 

.. Durante a discussão~ no Congresso Nacional, do projeto de 
lei que resultou no referido diploma legal, um dos pontos mais con
trovertidos e, por isso mesmo;-insistentemente combatidos (vide có-

pia anexa do discurso que pronunciei naquela oportunidade) foi a 
questão relacionada com a participação direta dos beneficiários da 
Previdência Social no custeio da assiStência médica e farmacêutica. 

Evidentemente, conforme salientou-se na ocasião, os referidos 
dispositivos legais ferem o princípio de isonomia inserido no texto 
constitucional, segundo o qual .. todos são iguaiS perante a lei", ao 
discriminar entre os benefici"ários da Previdência Social, levando em 
conta nível de renda, natureza da doerrça, vulto das despesas gerais e 
o porte do custeio, entre os fatores que influirão na fixação do es
quema de participação direta no custeiO- dos serviços de assistência 
médica e farmacêutica que poderã ser instituído pelo Poder Executi-
vo. 

Dir-se-â que a assistênCia médica e fârinacêutiCa não consti
tuem obrigações da Previdência Social e que, portanto, se justifiCa 
essa cobrança adicional, dos beneficiáriOs de melhor nível de renda. 

Ora, em primeiro lugar, a tradição brasileira sempre foi o siste
ma anterior à Lei n9 6.439, de}'? de setembro de 1977, quanto a esse 
tipo de assistência. Por outro lado, se o Governo confessa que preci
sa de novos recursos, para enfrentar o vulto crescente das despesas 
com a previdência urbana e rural, que se recorra, então, a outras 
fontes, como por exemplo à majoração da taxa de previdência ou 
até ao aumento da contribuição contanto que não persista essa idéia 
injusta de discriminar entre beneficiários de um mesmo sistema, 
para cujo custeio contribuem igualmente, sob o ângulo proporcio
naL 

A nossa proposição, reflete, assim, a preocupação existente en
tre contribuintes da Previdência Social que estão sob a permanente 
ameaça de virem a arcar com mais este ônus no custo de sua vida 
que vai, aos poucos, se tornando insuportável, diante da inflação 
que aí está, desafiãrido toda sorte de medidas de controle acionadas 
pelas autoridades monetãrías e fiscaiS," 

Em sua tramitação regimental o projeto obteve parecer da Comissão de 
Const~tuição e Justiça, pela constitucionalidade, Juridicidade e boa técnica le
gislativa. 

Também a Comissão de Legislação Social opinou pela aprovação da ini
ciativa. 

Objetíva o projeto evitar que o Poder Executivo institua esquema de par
tiçipação di reta dos beneficiários, em funçãO de seu nível de renda, no custeio 
de serviços médicos utilizados e dos_ medicamentos fornecidos. 

Sob o aspecto financeiro- competência regimental da Comissão de Fi
nanças - vale destacar que o custeio da Previdência Social Brasileira se ba
seia no sistema de seguro contributivo. 

Se os recursos são insuficientes, cabe estudar a possibilidade de majo
ração da fonte de custeio - o aumento das contribuições -, não sendo ne
cessário, portanto, estabelecer distinção entre beneficiários de um mesmo sis
tema. 

Quando da discussão e votação do Projeto que se transformou na Lei n9 
6.439, de 19 de setembro de 1977, no Congresso Nacional se fez grande opo
siçãO ao Caráter disCriminatóriO dos dispositivos que ora se pretende revogar. 

Vem agora o presente projeto eliminar a distorção indicada, além de su
primir inconstitucionalidade contida no texto legal, que fere o princípio da 
isonomia. 

Ante as razões apresentadas, manifestamo-nos pela aprovação do Proje-
to de Lei do Senodo n• 83, de 1979. · 

Sala das Comissões, 16 de agosto de 1980. --Cunha Lima, Presidente
Affonso CamRrgo, Relator- Mendes Canale ~Raimundo Parente- Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior- Saldanha Derzi- Vicente Vuolo- -Jorge 
Kalume -José Richa. 

PARECERES N's 606 E 607, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1980, que ""autoriza o 
Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômi
co - CDE, a providência que especifica". 

PARECER N• 606, DE 1980 
Da Comissão de Constituicão e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto de Lei sob exame, de autoria do ilustre Senador Jorge Kalume, 
é simplesmente autorizativo, e pretende que o Poder Executivo proponha ao 
Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE, seja auinentada de 8% 
para I 0% c de 4% para 8%, a arrecadação do Imposto sobre Operações Finan
ceiras- IOF, destinada, respectivamente, ao Banco do Nordeste· do Brasil 
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S.A., e Banco da Amazônia S.A., a partir do exercício financeiro de 1980 e até 
o de 1986. 

Na Justificação, destaca o Autor que urge "que se aproxime (pelo me
nos) parte da distribuição do IOF entre a Amazônia, através do seu principal 
Banco (o da Amazónia), e o do N ardeste (BN B), isto porque"- segundo en
tende - "sendo o N ardeste mais povoado di!veria merecer maior percentual 
e atento a isso é que estou propondo o aumento de 8% para 10%, porém é pre-
ciso considerar a extensão territorial da Amazônia, representando 2/3 do 
Território Nacional, limítrofe com 8 países e, embora com uma população in
ferior, exige, por tudo isso, tratamento cuidadoso e diferenciado". 

Sendo matéria priva!iva do Presidente da República (Constituição, art. 
57, I), por dispor sobre finanças públicas, fez bem o Autor em contornar o ó
bice constitucional, remetendo a proposição à i-niciativa de quem tem a com
petência para dispor dela, isto seja. limitando-a ao nível autoriza tório, com o 
qual o Presidente poderã acatã-la ou não. -

Diante do exposto e considerando que a questão de mérito é deferida à 
douta Comissão de Finanças, e como inexistem óbices quanto ao aspecto 
jurídico-constitucional, nosso Parecer é pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Raimundo Parente, Relator- Moacyr Dalla- Aderbal Jurema
Nelson Carneiro - Tancredo Neves - Cunha Lima - Franco Montoro -
Aloysio Chaves - Helvídio Nunes, vencido - Murilo Badaró. 

PARECER N• 607, DE 1980 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre Senador Jorge Kalurne, 
objetiva conceder ao Poder Executivo autorizaÇão para ptopor ao Conselho 
de Desenvolvimento Económico -·coE, aumento das parcelas da arreca
dação do Imposto sobre Operações Financeiras- IOF, destinadas ao Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. e Banco da Amazônia S.A., de 8% para 10% e de 
4% para 8%, respectivamente, a partir do exercício financeiro de 1981 até 
1986. 

2. Alega o Autor que a receita- áeS:Se tributo vem sendo aplicada em 
diversos setores. contribuindo para o fortalecimento da política creditícia for
mulada pelo Conselho Monetário Nacional, e que os pere<:ntuais hoje atribuí
dos ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (8%), e ao Banco da Amazônia S.A. 
(4%), constituem uma substancial ajuda àquelas regiões que, como se sabe. 
são as mais carentes do Pais. 

Entretanto, prossegue a argumentação, é de todo conveniente que se re
duza a diferença na distribuição desses recursos, considerando sobretudo a 
extensão territorial da Amazônia, representativa de 2/3 do Território nacio
nal, embora com menos população, e, ainda, a maior responsabilidade atual 
do BASA, sensivelmente aumentada com a criação do Estado de Mato Gros
so do Sul, integrado na área da SUDAM pela Lei Complementar n' 31, de 
l977. 

Daí, a proposição preconizar uma elevação proporcionalmente maior da 
parcela destinada ao BASA do que a atribuída ao Banco do Nordeste. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, onde fomos também Relator, 
manifestou-se favoravelmente à tramitação da matéria, quando salientamos 
que, não obstante privativa do Presidente da República por dispor sobre fi
nanças públicas, trata~se de proposição-simplesmente autorizativa, o que con
torna o óbice constitucional. 

4. No mérito, devemos registrar que a distribuição das parcelas da ar
recadação do IOF àquelas instituições, foi autorizada pelo Senhor Presidente 
da República~ com fundamento na Exposição de Motivos n9 13, de 5 de junho 
de 1974, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, publicada no Diário 
Oficial, de lO de junho do mesmo ano. 

A referida Exposição de Motivos prop-ôS que, a pattir do exercício finan
ceiro de 1975 até o dç 1979, valores correspondentes a 8% e 4%, respectiva
mente, do produto da arrecadação do IOF, fosse_m destinados ao BNB e ao 
BASA. Esclareceu-se, aind~! na oportunidade,- que a estiniativa da arreca
dação do referido impostó p-ara o exercfcio de 1975, era da ordem de Cr$ 
3.too.ooo.ooo;oo (três bilhões e cem milhões de cruzeiros). 

Com a elevação dos percentuais ora prOposta, considerando-se a receita 
estimada do aludido tributo para o exercício de 19-80, conforme o Orçamento 
aprovado para este ano, da ordem de CrS 27,5 bilhões, teríamos um aparte de 
recursos em torno de Cr$ 5 bilhões, sendo Cr$ 2,75 bilhões ao BNB e Cr$ 2,2 
bilhões ao BASA, o que representa um montante bastante significativo. Evi
dentemente, os câlculos que apresentamos são apenas ilustrativos, pois, de 
acordo com o Projeto, os recursos seriam distribui dos a partir do exercício de 
1981. 

A medida proposta é, portanto, benéfica àquelas regiões, mas sua viabili
dade dependerã da quantificação global, no contexto da política creditícia do 
governo, e de sua real conveniência, a critério do Conselho de Desenvolvi~ 
mente Econômico. 

De qualquer forma, tratando-se. como frisamos em nosso parecer naCo
missão de Constituição e Justiça, de proposição meramente autorizativa,~ 
nada desaconselha sua tramitação do ponto de vista financeiro. 

5. Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980.- Cunha Lima, Presidente

Raimundo Parente, Relator- José R.icha- Mendes C anate -Jutahy Maga
lhães- Lomanto Júnior- Vicente Vuolo- Jorge Kalume- Saldanha Derzi 
- Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi
cação. Sobre a mesa, projeto de l.ei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 186, DE 1980 

Dá nova redação ao arL 29 da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 
1963. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' Dê-se ao art. 2• da Lei n' 4.266, de 3 de outubro de 1963, a se
guinte redaçào: 

"Art. 29 O salãrio-famnia serã pago sob a forma de uma quota 
percentual, calculada sobre o valor do. salário minimo local, arre~ 
dondado este para a unidade de cruzeiro imediatamente superior 
por dependente do trabalhador como tal definido na Lei Orgânica 
da Previdência Social." 

Art. 29 Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos com os recur
sos provenientes da contribuição a que se refere o § 29 do art. 35 da Lei n~ 
4.863, de 29 de novembro de 1965~ com a alteração determinada pelo art. 4" 
da Lei n• 6.136, de 7 de novembro de 1974. 

Art. 39 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

J ustificaçào 

Presentemente, como se sabe, o art. 2'~ da Lei nv 4.266, de 3 de outubro de 
1963, tem a seguin~e redação: 

"Art. 29 O salârio-família será pago sob a forma de uma quota 
percentual, calculada sobre o valor do salãrio mínimo local, arre
dondado este para o múltiplo de cruzeiro seguinte, por filho menor 
de qualquer condição, até 14 anos de idade.~' 

Tal critério, entretanto, para pagamento do salârio família diverge de 
toda a legislação social, como veremos. 

De fato, assim, define a Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960) os dependentes dos segurados: 

~'Art. ll. Consideram-se dependentes dos segurados, para efei
to desta lei: 

I - a esposa, o marido invâlido, a companheira, mantida hã 
mais de cinco anos, os filhos de qualquer condição menos de 18 
anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menos 
de 21 anos ou invâlidas; 

II- a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderá 
ser menor de 18 anos ou maior de 60 anos ou invãlida; 

III - o pai inválido e a mãe; 
-- IV- os irmãos de qualquer condição, menores de 18 anos ou 

inválidos. e as irmãs solteiras de qualquer condição, menores de 21 
anos ou inválidas. 

§ 19 A existênciá. de dependentes de qualquer das classes enu
meradas nos itens deste artigo exclui do direito às prestações os de
pendentes enumerados nos itens subseqüentes, ressalvado o dispos
to nos §§ 39, 4"' e 59. 

§ 29 Equiparam-se aos filhos, nas condições estabelecidas no 
item I, mediante declaração escrita do segurado: 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determinação judicial, se acha sob sua 

guarda; 
c) o menor que se ache sob sua tutela e não possua bens sufi

cientes para o próprio sustento e educação. 
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§ 3<? I nexistindo esposa, ou marido ifiVá-fid-o, com direíto às 
prestações, a pessoa designada poderá, mediante declaração escrita 
do segurado, concorrer com os filhos deste. 

§ 4<? Não sendo o segurado civilmente casado, considerar-se-á 
tacitamente designada a pessoa com que se tenha casado segundo 

§ 29 As contribuições a que se refere este artigo Integrarão, com as con
tribuições de previdêncía, urna taxa única de 2;8% (vinte e oito por cento) inci
dente, mensalmente, sobre o salário de contribuição definido na legislação so
cial e assim distribuída: 

rito religioso, presumindo-se feita a declaração prevista no parágra- _______ C_O_N_T_R_IB_U_I_ç_O_ES ________ D_o_s ___ D_a_s_ 

fo anterior. 
§ 5<? Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes segurados empresas 

enumerados no item III poderão concorrer com a esposa, o marido ----------------------------
inválido, ou com a pessoa designada, salvo se existirem filhos com I- geral de previdência · · · · · · · · · · · · · · · ~ · · · · · · 8,0% 8,0% 
direito às prestações." -- - II- 139 salário · · · · · · · · · .. · · .. · · · · · .. · · .. · ·.. 1,2% 

III - salãrio-família . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3% 
Geraldo Augusto Faria Baptista (Rev. Direito Administrativo, Vol. JV-salário-educação ···-·--··········-······· 1,4% 

Ilf/284/291), sobre conceito de dependência, assin-ala com muita proprieda- V- Legião Brasileira de Assistência ........... _. 0,5% 
de: VI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

.. Embora, em muitos casos, experimente o influxo inevit4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAC) ............ . 1,0% 
lei civil, o conceito de dependência, no seguro social, ê, antes de tu- VIl- Serviço Soc1al da lndús_tria (SESI) 
do, um conceito econômico. ou do Comércio (SESC) .............. _ ........ . 2,0% 

A dependência é um simples estado de fato, e não um estado de VIII- Instituto Nacional de Desenvolvimento 
0,4% 
1,2% 

direito, configurando, conforme acentua Arnaldo Agnelli (Jnfortu- Agrário (lN DA) ....... " .................... . 
nii Dei Lavoro, 1926, pág. 349) uma relação econômica e não uma IX- Banco Nacional de Habitação ........... . 
relação jurídica, o que coincide com a opinião, ainda mais extrema
da, de Andre Rouast, quando ao se referir à lei de seguro social, 
afirma: 

uLei social e não lei jurídica, ela visa a situações econômicas e 
não jurídicas (Noções do Contrato de Trabalho e da Lei sobre Segu~ 
ros Sociais, 1929, pãg. 102)." 

Ilustrando o mesmo ponto de vista, o autorizado DE LITADA 
mostra que a dependência Cconômica corresponde simplesmente 
.. ao sustento dado a quem se encontra em estado de dele necessitar" 
(Direito Social, pág. 139) o que significa considerar-se muitas vezes 
como dependente pessoa que juridicamente estaria em situação-de 
não dependência, e vice-versa." 

Por isso mesmo, a legislação do FGTS (Lei nO? 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, artigo 9• e a referente a do PIS (Lei Complementar n• 7, de 7 de se
tembro de 1970, artigo 9<?, § )<?) cOiisidera dependentes os que como tais são de-
finidos pela Lei OrgâniCa da Previdência Social. _ 

Não se justifica, pois, que a legislação sobre salário-família constitua ex-

ceçã~lém disso, a contribuição destinada ao custeio d~ salário-família, ini
cialmente de 5%, na forma da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, e aluai
mente de 4%, sempre apresentou elevados superávits de tal modo qu_e está em 
condições de atender plenamente aos encargos decorrentes desta let, sem so
frer qualquer majoração. Portanto, o art. 2<? do projeto satisfaz a exigênda do 
parágrafo único do artigo 165 do texto constitucional segundo o qual ne
nhum benefício pr"evidenciário pode ser criado, estendido ou majorado sem a 
fonte de custeio respectiva. . 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1980- Roberto Saturmno. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.863 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965 

Reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as 
alíquotas dos impostos de renda, importacão, consumo e selo e da quo~ 
ta de previdência social, unifica contribuic;ões baseadas nas folhas de 
salários, e dá outras providências. 

Art. 35. A partir da vigência da presente Lei as contribuições arrecada
das pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões das empresas que lhe são vin
culadas, e destinadas a outras entidades ou fundos, serão calculadas sobre a 
mesma base utilizada para o·cálculo das contribuições de previdência, estarão 
sujeitas aos mesmos limites, prazos, cohdições e sa_nções e gozarS.o dos mes
mos privilégios a elas atribuídos, inclusive no tocante a cobrança judicial, a 
cargo do respectivo -iriSiituto. ----

§ J9 A contribuição constituída pelo artigo 3<? da Lei n<? 4.281, de 8 de 
novembro de 1963, com a alteração determinada pelo art. 4<? da Lei número 
4.749, de 12 de agosto de 1965, passará a ser recolhida, mensalmente, pelas 
empresas, na base de 1,2% (um e dois décimos por cento) sobre o salário de 
contribuição dos empregados, compreendendo sua própria contribuição e a 
dos empregados. devendo ser efetuado o desconto total, com relação a estes, 
por ocasião do pagamento da segunda parcela do l3'i' salário no mês de de~ 
zembro ou no mês em que ocorrer o pagamento nos demais casos legalmente 
previstos. 

TOTAL .................................... 8,0% 20,0% 

28,0% 

§ 39 Os créditos a cada uma das entidades ou fundos mencionados no 
parágrafo 2'i' serão efetuados pelos estabelecimentos bancários depositários 
da arrecadação, de acordo com o rateio que for estabelecido em ato do Poder 
Executivo. guardada a respectiva proporcionalidade e deduzida a taxa de ad
ministração de 1% (um por cento) em favor do correspondente Instituto de 
Aposentadoria e Pensões. 

§-49 Fica reduzida e fixada ~m 0,5% (meio por cento) da folha de salário 
de contribuição a percentagem global de que tratam o Decreto-lei n<? 7.719, de 
3 de julho de 1945, e a Lei n• 2.158, de 2 de janeiro de 1954, destinada ao 
SAPS e dedutível da receita de contribuições dos Institutos de Aposentadoria 
e Pensões, no rateio referido no § 39. 

§ 59 A referência aO Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 
(INDA), no item Vll1, do § 2•, não prejudica o disposto no item II, do art. 
117, da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

§ 6<? As isenções legais de que porventura goze alguma empresa com re
lação às contribuições discriminadas no§ 29 serão objeto de compensações, 
desde que comprovadas, por ocasião do recolhimento da forma por que ares
peito dispuser o regulamento deste artigo. 

§ 7• As entidades de fins filantrópicos, amparadas pela Lei n• 3.577, de4 
de julho de 1959, ficarão obrigadas a recolher aos Institutos a que estiverem 
vinculadas, tão-somente as contribuições descontadas de seus funcionários. 

LEI N9 6.136, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1974 

Inclui o salário-maternidade entre as prestacões da Previdência 
Social. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. J9 Fica incluído o salário-maternidade entre as prestações relacio

nadas no item I, do artigo 22, da Lei número 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
com a redação que lhe foi dada pelo artigo lO?, da Lei número 5.890, de 8 de 
junho de 1973. 

Art. 29 O salário~ maternidade, que corresponderã à vantagem consubs
tanciada no artigo 393, da Consolidação das Leis do Trabalho, terá sua con
cessão e manutenção pautadas pelo disposto nos artigos 392, 393 e 395 da re
feridá Consolidação. cumprindo às empresas efetuar os respectivos pagamen
tos, cujo valor líquido será deduzido do montante que elas mensalmente reco
lhem ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) a título de contri
buições previdenciárias. 

§ 19 Não se aplicam ao cálculo do valor do salário-maternidade as res
trições contidas no§ 4<?, do artigo 39, da citada Lei número 5.890, e no inciso 
III, do seu artigo 59. 

§ 29 Serão fornecidos pela previdência social os atestados médicos de 
que tratam os§§ }9 e 29, do artigo 392, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. )'i' O salário-maternidade continuará sujeito ao desconto da con
tribuição previdenciãria de 8% (oito por cento) e à incidência dos encargos so
ciais de responsabilidade da empresa. 
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Art. 49 O custeio do salário-matern"idade serã atendido por uma contri
buição das empresas igual a 0,3% (três dédimos por cento) da folha de 
salários-de.contribuição, reduzindo-se para 4% (quatro por cento) a taxa de 
custeio do salârio-família fixada no§ 29, do artigo 35, da Lei número 4.863, de 
29 de novembro de 1965. 

Art. 5"' Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação e entrará em vigor no 
primeiro dia do més seguinte ao do término desse prazo, revogadas as dispo
sições em contrário, especialmente as da Cons_olidação da_s Leis do Trabalho 
que com ela colidam. 

Brasília, 7 de novembro de 1974; 153'>' da Independência e 869 daRe
pública. 

Ernesto Geisel 
L G. do Nascimento e Si/t<a 

(Às Comissões de Constituição e Jus_tiça, de Legislação Social e de Fi-
nanças.) -< 

Vã rios meses depois do início da exploração de ouro nessa região, sabe O 
Pa[s que o trabalho se processa com absoluta normalidade, num clima de per
feita ordem, em virtude, exatamcnte, das medidas que foram, em tempo opor
tuno, adotadas pelo Governo Federal. 

Agora, novas providências, complementando as que já foram aprovadas 
e, sobretudo, estendendo-as no setor da mineração de ouro a outras áreas do 
País, acabam de ser anunciadas pelo Ministro César Ca[s. 

O seu Ministério está preparando, já em fase de redação final, o Plano 
Decenal de Mineração, a fim de tornar o Brasil auto-suficiente em ouro e ou
tros minerais. Como se observa, a informação é do mais alto significado e es
tá fadada a alcançar favorável ressonância nos segmentos da comunidade 
econômica brasileira. 

O programa que serã desenvolvido pelo Ministério das Minas e Energia 
se justifíc:i Pela necessidade de serem atacadas mais de 48 grandes áreas geo
lógicas mineralizadas em ouro e, dentro de cada uma delas, várias minas anti
gas paralisadas ou recentemente descobertas, além das que se acham em vias 
de estudo.-

Para se ter idéia sobre a relevância do plano de mineração, basta apenas 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serã publicado e citar o Estado de Minas Gerais, onde são conhecidas mais de 70 .. minas anti-

remetido às comissões competentes. gas", individuais, abandonadas, de tamanho grande a- mêdio, concentradas 
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. l9~Secretârio. em torno do conhecido quadrilãtero ferrífero. 

É lido 0 seguinte ---No Brasil inteiro, há registras e levantamentos que mostram ser superior 
a 380 o número-das maiores ocorrências auríferas abandonadas e paralisadas, 
envolvendo reservas com possibilidades de serem lavradas com projetas téc
nicos apropriados, cumprindo as características da escala de mercado. Levan
tamentos recentes efetuados no Ministério das Minas e Energia, nestes últi
mos meses, indicam que as ocorrências e os indícios de ouro espalhados pelo 
Território Nacional podem atingir a cerca de 5.000. Já se encontram na pri
meira fase dos trabalhos mais de 2.500 ocorrências e indícios de ouro. Na se
gunda fase, acredita-se que mais de 1.300 ocorrências sejam arroladas. Para a 
terceira e última fase, pelos dados levantados, acredita-se que o número total 
atinja as 5.000 previstas. 

REQUERIMENTO N• 333 DE I980 

Nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, requeremos a reali
zação de sessão especial do Senado Federal> no próximo dia 3 de outubro, 
data em que se comemora os 50 anos da Revolução de 1930. 

Sala das Sessões, 15 de agostq ~e 198_0. ~ Pedro Simon- Teotónio Vile
la- Humberto Lucena -Itamar Franco- Franco MontOro- Gilvan Rocha 
- Jarbas Passarinho- Paulo Brossard- Leite Chaves- Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com o art. 279. I, b, 
do Regimento Interno, esse requerimento Sérá-objeto de deliberação após a 
Ordem do Dia. 

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

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 334, DE 1980 

Tendo sido designado pelo Sr. Presidente da República para participar, 
na qualidade de Observador Parlamentar, _da_ IX_ Se~são Reconvocada da III 
Conferência das Nações Unidas sobr:e Dh·eito do Mar, reunida em Genebra 
até 29 de agosto corrente, solicito mC seja concedida autorização para o de
sempenho dessa míssão, nos termos do art. 36, -§ 29, da Constituição e 44 do 
Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar- auseiite do País durante cerca de 20 dias. 
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1980. José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nos termos do art. 44, § 4•, do 
Regimento Interno, a matéria será despaChada à Comissão de Relações Exte
riores, devendo ser submetida à deliberação do Plenãrio ao final da Ordem do 
Dia da presente sessão. 

Sobre a mesa1 comunicação que será--lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 14 de agosto de 1980 

Senhor Presidente, 
Na forma do disposto no art. 86 do Regimento Interno, venho propor a 

Vossa Excelência o nome dos Senhores Se_nadores João Lúcio e Alberto La vi-
nas para integrarem a Comissão de F'inanças como membros titulares, eni 
substituição aos Senhor~~ Senadores Arnon de Mello e Amaral Peixoto, res
pectivamente, por se encontrareni em licença. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de 
minha estima e elevada consideração. - J arbas Passarinho, -Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem revisão do oradof.f- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em duas oportunidades, tive ensejo, jã, de focalizar o problema da ex
ploração de ouro~çm Serra Pelada, em Marabá, no Estado do Pará, inclusive 
encarecendo providências que forâm adotadas pelo Poder Executivo. 

Cumpre-me dizer, Sr. Presidente, que graças ao lúcido programa a que 
me refiro, foi organizado o garimpo de Serra Pelada e agora estão em fase de 
organização os garimpos do Rio Madeira, Itaituba, no Parã, e Maués, no 
Amazonas. Saliento, igualmente, que essas áreas já receberam a visita do Mi
nistro César Cais, que acompanha de perto os trabalhos que vêm-se desenvol
vendo na Regiro Amazõnica. 

Portanto, Sr. Presidente, há um real conhecimento geológico e mineiro
a tua], suficientemente importante e de valor, capaz de garantir o melhor êxito 
possível e o mais rápido feed-back dos recursos financeiros investidos para a 
pesquisa mineral de ouro no Brasil. 

Um outro aspecto de vital importância, inserido no documento elabora
do pelo Ministério das Minas e Energia, está ligado a um emprego bem maior 
de mão-de-obra, pouco ou não qualificada, no interior geográfico e distante 
da Nação, sempre existente junto aos locais auríferos, previamente seleciona
dos para prospecção. 

Destaquem-se também, Sr. Presidente, os benefícios sócio-econõmicos 
previstos no aludido programa, visto que o plano em causa teve a grande 
preocupação de não levar a Nação a disp~nder recursos financeiros, hoje tão 
preciosos e escassos, em estudos generalizados ou de natureza apenas geológi
ca. Teve-se em mente, todo o tempo, a necessidade de realizar algo de prático 
e de objetivo, cujos resUltados econômicos compensem, satisfatoriamente, os 
investimentos efetuados. 

Por último, devo assinalar que, em cada área mineralizada, previamente 
conhecida, que faz parte do programa mineral, deverá ser montado um pe
queno projeto que, adaptado às condições locais, permita seJa deslanchado 
um núcleo incipiente de uso _e treinamento da mão-dé-obra ali disponível. Es
ses projetas irão gerar um considerãvel número de empregos que será absor
vido pelo prazo mínimo de um ano, ao· custo do salário mínimo vigente e ou
trªs vantagens extras. [sto significa que entre 10 a IS% dos possíveis recursos 
alocados ao programa serão diretamente redistribuídos a uma mão-de-obra 
até então marginalizada, cuja experiência, a ser adquirida, poderá ser útil ao 
desenvolvimento pleno do futuro projeto de mineração. 

Sr. Presidente, pela importância que o tema encerra e pelo alto significa
do do plano de mineração, merece o Ministro César Cais, tantas vezes injus
tamente criticado, o aplauso e o estímulo desta Casa, posto que a execução da 
nova política mineral ensejará o melhor aproveitamento das potencialidades 
brasileiras, além de serem implantadas efetivas medidas de largo alcance so
cial. 

Ê a comunicação que desejava ra:zer ao Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Richa. 



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Sábado 16 3709 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Neste País, todo o poder está concentrado no Governo Federal; todos os 
Estados estão política e financeiramente subjugados ao Governo da União. 

A Federação está falida. Na derrocada d_o princípio federalista, 
implantou-se um assistenclalismo paternalista como forma de o poder central 
manter sob o seu controle político todas as unidades dessa nossa falida Fede
ração. 

O relacionamento entre os governos estaduais e municípios segue sempre 
a mesma orientaçã_o. Entretanto, nem mesmo nessa relação paternalista há 
sequer o reconhecimento e a conseqüente retribuição do que cada Estado 
contribui para a União. O Paraná é um exemplo bem característico disso. 

O nosso Estado, há muitos anos, contribui com mais de 20%, em média, 
de toda a produção agrícola brasileira. Neste ano, 30% do total da produção 
nacional de cereais é do Paraná; 50% da produção total de cafê nos últimos 
anos tem sido do Paraná. Do potencial energético inventariado, nele estão re
cursos hídricos, de carvão e de xisto, e o Paraná contribui com 28% do total 
desse potencial inventariado. 

O Paraná é o Estado que produz o maior saldo de.divisas para a Nação 
brasileira porque, se é bem verdade que São Paulo produz mais do que nós, 
exporta mais do que o Paraná, por outro lado, o que São Paulo importa do 
exterior dá como resultado um saldo de divisas menor para São Paulo do que 
para o Paraná. 

Entretanto, qual o tratamento que temos recebido do Governo Federal? 
O Paraná jã não tem, sequer, presença física no Governo Federa_!. Até algum 
tempo, o Paraná tinha ministérios, tinha muitos cargos importantes. Hoje 
não tem mais, sequer, essa presença física e muito menos presença política, 
porque aqueles que representam as forças políticas govefi"iistas no meu EstaR 
do não têm, na realidade, sabido defender junto à União os legítimos direitos 
do Paraná. 

No IBC, embora o Paraná seja o maior produtOr de café, não temos ne
nhum diretor naquele instituto. Há poucos dias, o Paraná se movimentava, 
até mesmo com o apoio da Oposição, para que o recém-vago cargo de Dire-
torda Exportação, anteriormente- Diretoria de Comercialização do IBC, fos
se ocupado por um paranaense. Para surpresa nossa, nessa mesma semana foi 
preenchido o cargo e não foi por gente do Paraná. 

Mas~·mu-ico Yr'lai:s im:potün'lte-âo-que' ess-a·presetrça-física-de di retores junR 
to a urna autarquia dessa importância, me parece que ao Paraná caberia, pelo 
menos, ser ouvido na formulação da política cafeeira. Isto não acontece. 
Corno já disse, o Paraná produz 30% do total de cereais do Brasil e não temos 
ninguém nesse setor e muito menos somos ouvidos quando se trata de formuR 
lar a política agrícOla. Há poucos_dias, o Conselho Monetário Nacional lixa
va o plano de safra, preços mínimos e valores básicos-de custeio foram fixa
dos pelo Conselho e o Paraná deles só tomou conhecimento pelos jornais. 

Nem mesmo as justas reivindicações ou reclamações que nossa Repre-
sentação Parlamentar faz neste Congresso são levadas em consideração por 
muitos o_u_pela maioria dos órgãos do Governo. Veja-se o caso do INCRA. 
Em março deste ano reclamávamos desta tribuna a aprovação do projeto de 
colonização de 570 mil hectares, encaminhado pela Cooperativa Central Re
gional do lguaçu, COTRIGUAÇU, ao INCRA. Na ocasião, o projeto dor
mia nas gavetas do Presidente do INCRA há um ano e, inexplicavelmente, 
esse órgão estatal vinha exercendo pressão junto a COTRIGUAÇU para que 
a área fosse vendida a terceiros. Escandalosamente, o INCRA chegou até a 
sugerir a venda da área de 1 milhão de hectares a uma empresa multinacional, 
negócio impedido graças às denúncias deste Congresso e da imprensa n-acio
nal. 

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

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Um instante, por favor, nobre 
Senador. 

Agora, decorridos mah de seis meses, continua o projeto de colonização 
engavetado no INCRA e o assunto a ser, novamente, tratado pela impr~nsa 
nacional. Vejamos o que escreve o jornal O Estado de S. Paulo de anteontem, 
dia 13 de agosto: 

Di retores da Cooperativa Central Regional do Iguaçu- Cotri~ 
guaçu -,da Companhia Melhoramentos Norte de Mato Grosso
Cia Norte- e representantes dos governos de Mato Grosso e Para
ná participanlm de uma reunião, a portas fechadas, ontem, em 
Cuiabá, para a definição do caso envolvendo um milhão de hectares 
de terras situadas em Aripuanã. E, apesar de não haver confirmação 
oficial sobre a transação, informações veió1lãdas por fontes da SeR 
cretaria de Interior e Justiça de Mato Grosso davam conta, no início 
da noite de ontem, que a Cianorte havia acertado com a Cotriguaçu 

a compra da área, e o secretário de Justiça daqUele Estado, Domin
gos Sávio Brandão, ace"itado- a proposta. Faltava, apenas, o aval do 
governador Frederico Cani.pos, que-estava em Brasília. 

A venda das terras para a Cianorte, pela quantia de Cr$ 1.812 
milhão- valor da dívida assumida pela Cotriguaçu em todo o pro
cesso de domínio das terras- teria sido, segundo as mesmas fontes, 
a única forma encontrada pela Cooperativa Central Regional do 
Iguaçu de respof!.der ao _ultimato feítO pelo governo mato-grossense 
no dia 14 de julho, dando um prazo de 30 dias para que ela iniciasse 
a implantação de um projeto de colonização em 600 mil hectares, 
tendo um prazo de quatro anos para concluí-lo. Os restantes 400 mil 
hectares, segundo o ultimato, seriam colonizados nos seis anos pos
teriores. 

Ora, Sr. Presidente, é estranho- eu interrompo a leitura para dizer que 
é estranho- que até mesmo esta pressão do INCRA se faça exercer sobre o 
Governo de Mato Grosso, porque de que maneira a COTRIGUAÇU pode 
cumprir a exigência do Governo do Estado do Mato Grosso se o INCRA 
tranca na sua gaveta o projeto de colonização? 

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

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB- PR)- Permito, desde que seja breve. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- serei breve, nobre Senador. Estou ou-
vindo, com muita atenção, o discurso de V. Ex•, que manifesta a sua insatis
fação com a posição do Estado do Paraná no contexto da política brasileira, 
inclusive no caso do café. V. Ex• tem razão quai1do analisa o problema, e de
fende o seu Estado. Mas gostaria de dar uma informação que me parece im
portante para a análise de outros fatos interpretados por V. Ex• Refiro-me 
aos problemas da COTRIGUAÇU que não são novos. Há alguns meses, V. 
Ex' mesmo discutiu o problema, aqui no Senado. Acompanhei, então, o de
bate da questão. Naquela época mantiVe cantatas diretos, pessoais com a di R 
reçào da COTRIGUAÇU. Informações que me foram dadas, pessoalmente, 
indicam que a COTRIGUAÇU nada tem contra o INCRA. Ao contrário, o 
INCRA tem procurado resolver o problema da empresa, dentro do possível. 
A não ser que, depois disso, fatos novos tenham se verificado, esta é a verda
de. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Mas, Senador José Lins, se o 
INCRA está se mostrando tão forte para pressionar até mesmo um governo 
de um Estado, é forte também para pressionar a COTRIGUAÇU. E se está 
exercendo todo o tipo de pressão, até mesmo via financiamentos de bancos 
oficiais, não é de se estranhar que a diretoria da COTRIGUAÇU negue que 
esteje recebendo pressão do INCRA ... 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Acho que V. Ex• está sendo mais realista 
do que o rei. 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB- PR)- Não é de se estranhar. Eu ainda 
lembraria ao nobre Senador José Uns que é uma estranha maneira esta, que 
V. Ex• nos informa, de que o INCRA está tentando ajudar. Estranha maneira 
de ajudar quando mantém na gaveta um projeto por mais de um ano e sem 
aprová-lo. Estranha maneira de ajudar. 

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

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB- PR)- Pois não. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Nobre Senad-or, essa não é absolutamen
te a verdade. Conheço o caso completamente, tive informações do INCRA, 
mantive entendimentos com a direção da COTRIGUAÇU. O que há são difi
culdades de ordem financeira:'O INCRA nada tem contra a empresa. E hou
ve mesmo entendi_mentos para que o INCRA pudesse ajudar, de algums mo
do, a resolver os problemas da empresa que não são problemas do INCRA. E. 
esta informação que trago a V. Ex• e, se V. Ex• pretender, podemos pedir no
vamente esses dados para que V. Ex• disponha da verdade e possa dela fazer 
uso. 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB- PR)- Agradeço que V. Ex• se dispo· 
nha a trazer novas informações e espero que, desta vez., sejam corretas, por
que, até agora, inclusive declarações do Presidente do INCRA, inclusive no
tas oficiais que já tive oportunidade de ler, aqui, nesta tribuna, nos dão conta 
de que o INCRA, até agora, não aprovou o projeto e, curiosamente, também 
não rejeitou. Porque aí é que está, a meu ver, a grande malandragem do Presi
dente do INCRA: se ele, pelo menos, tivesse rejeitado o projeto que lá está, 
ele teria que, no seu parecer, no seu despacho, justificar as razões da sua re
jeição, da sua desaprovação. Entretanto, mantendo o projeto engavetado, 
permite que haja imensas especulações, sem que ele tenha que, publicamente:, 
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assumir responsabilidades. Até mesmo com relação às pressões que têm sido 
exercido sobre os Díretores dessa Cooperativa, para que esta área seja a}iena
da para terceiros. E, como nós já tivemos ocasião de debater nesta Casa, até 
mesmo uma empresa multinacional teria sido indicada pelo Presidente do IN
CRA para ir lâ comprar a área da COTRIGUAÇU. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não é verdade! 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Senador José lins, eu não que
ro discutir com V. Ex•, eu jâ discuti esse assunto ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• ataca e não quer ouvir os argu
mentos da defesa! 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Mas, é que V. Ex•, na outra 
ocasião, me desviou, me tomou o tempo e não trouxe nenhum dado esclarece-. 
dor, não esclareceu nenhuma das nossas ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• não quer esclarecer coisa alguma, 
nobre Senador. V. Ex' acaba de dizer que espera que a minha nova infor
mação seja verdadeira. Pois a informãçãó qtre estou dado agora, é verdadeira; 
eu posso rever a informação em atenção a V. Ex•, mas não ptecisa desconfiar 
da minha informação e nem de que eu tenha mantido cantata direto com a 
Direção da empresa. O INCRA simplesmente tem o padrão de normas de 
aprovação. 

O SR: JOSli: RICHA (PM DB- PR)- Senador José Lins, me permita 
interromper, porque o meu tempo é escasso para tanta coisa que eu tenho a 
dizer. Quem sabe, muitas dúvidas que V. Ex.• possa, neste instante, estar ali
mentando, possam ser respondidas no curso deste meu pronunciamento. So
licito a V. Ex' que aguarde mais um pouco; se no final sobrar tempo, eu terei 
imenso prazer em debater com V. Ex' 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu não estou pedindo a V. Ex• sobra de 
tempo, com toda a sinceridade. E não darei mais aparte ao discurso de V. 
Ex', porque V. Exf. não quer discutir; V. Ex• quer falar unilateralmente, dar 
suas razões pessoais,- mas não quer discutir o assunto. Agradeço a V. Ex' 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Senador José Lins, V. Ex• tem 
imensas posSibilidades de ocupar também a tribuna para esclarecer, então 
não acho justo que. tendo cada um de nós um tempo limitado, V. Ex• tome 
quase mais tempo do que eu para expor as minhas idéias. Não acho justo. 
apenas. 

Sr. Presidente, continuo a ler a matéria publicada no jornal O Estado de 
S. Pauto: 

No Paraná, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Le
gislativa local vai convocar o presidente da Cotriguaçu, Ignãcio Aluísio Don
nel, para explicar as negociações que a cooperativa vem fazendo para vender 
as terras de Aripuanã, bem como denúncias de que o presidente do INCRA, 
Paulo Yokota, estaria favorecendo essa empresa. 

O deputado Fidelcino Tolentino, do PMDB, que pediu a convocação de 
lgnâcio Donnel, pela CPI acusou o governo federal de "lavar as mãos" nesse 
caso, prejudicando ·~milhares de agricultores paranaenses associados à Cotri
guaçu". 

Por seu turno, a Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou um requeri
mento, pedindo a intervenção do Conselho de Segurança Nacional na Cotri
guaçu, e fazendo um apelo ao presidente Figueiredo para que afaste o presi
dente do INCRA, Paulo Yokota, das negociações, acusando-o de ser ho in
termediário de uma grande negociata executada por poderosos grupos econô
rnicos". 

Sr. Presidente, no caso desta transaçãó que estã sendo, no momento, de
senvolvida em Mato Grosso, uma das partes é a Companhia Melhoramentos 
Norte do Paraná. E eu gostaria que, sobre esta empresa, pelo menos de minha 
parte, não pesasse nenhuma acusação, porque ela antecedeu-me no Norte do 
Paraná, colonizando aquela imensa região, que hoje faz parte daquele imenso 
celeiro do Brasil, que e o Estado do Paraná. E o procedeu de tal forma exem
plarmente, que, hoje, o N arte do Paraná pode ser apontado como um modelo 
de reforma agrária para o Brasil. 

Sessenta e duas cidades do Norte do Paraná, hoje uma área que tem cer
ca de 5 milhões de habitantes, foram fundadas por esta Companhia. Seus Di
retores, conheço-os pessoalmente, cada um, e posso aqui dizer que são ho
mens da maior seriedade. Entretanto, o que não podemos permitir, em nome, 
sobretudo, de uma questão social, é que esta área, por pressão do INCRA, 
seja pura e simplesmente entregue para esta ou qualquer outra empresa parti
cular, simplesmente, pelo montante da dívida que a COTRIGUAÇU tem em 
cima desta ârea. 

Posteriormente, vou entrar na questão de valores, para que a Casa possa 
tomar conhecimento de quantos interesses podem estar envolvidos nesta 

transação., Entretanto, que~o, desde logo, fa:z:er uma ressalva de que esta 
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, agora, Norte do Brasil, criada 
para propiciar a realização deste negócio, esta empresa, a meu ver, pela serie~ 
dade dos que a compõem não tem, a -meu ver, nada a ver com negócios irregu
lares. 

Entretanto, Sr. Presidente, se nós não admitimos a cessão pura e simples 
desta área pelo montante das dívidas, ou, por um processo normal e até regu .. 
lar de vendas, qual a tese que nós advogamos? Ou que a COTRIGUAÇU CO· 

Ionize esta área ou, no mâximo, possa realizar uma associação, para efeito de 
colonízação desta área, devido a sua imensidão: 1 milhão de hectares. 

Então, Sr. Presidente, a meu ver, a solução ideal seria a associação da 
COTRIGUAÇU com esta empresa que tem uma extraordinária experiência 
em colonização, isto admitiríamos. 

AgOra, a venda pura e simples da ãrea, não admitimos. E por que não 
admitimos, Sr. Presidente e Srs. Senadores? 

Basicamente, por uma questão social. O Paranâ cum as imensas usinas 
hidrelétriciis que estão se localizando no seu território~ graças às suas con
dições propfcias, a cada ano vê o seu território sendo estreitado. Milhares e 
milhares de hectares estão sendo, anualmente, inundados no meu Estado, em 
benefício do País! 

Algumas destas usinas jã foram construídas, outras estão em obras. Para 
citar algumas delas, as mais importantes, são as seguintes: As Usinas de Salto 
Santiago, Salto Osório, Caxias, Salto Segredo, Foz do Areia, no Rio lguaçu; 
as usinas de Xavantes, Salto Grande, Capivara e mais uma cujo nome não me 
lembro, neste instante, no Rio Paranapanema, além das imensas usinas de 
ltaipu e Ilha Gr_o.nde no Rio Paraná. Todas essas usinas estão inundando mi
fhares de hectares do Paraná, estão, portanto, cada vez estreitando mais o 
nosso território, sem que haja compensação para o Paraná. 

T adas sabem que hoje, sobretudo na Região Sul do Brasil, o sistema de 
distribuição de energia elétrica é um sistema interligado. Portanto, o Paranã 
está produzindo energia elétrica para o Brasil, sem receber recompensa ou 
compensação pecuniária por isso. 

O Paraná tem uma das áreas mais férteis do Brasil. Essas áreas inunda
das deixam de produzir, deixam de gerar impostos para o Paranâ. Além do 
problema, criado com o valor atribuído para as desapropriações, que sequer 
remuneram os proprietários dessas âreas com justiça. Então, Sr. Presidente, 
quanto drama existe naquela região! Muitos dos quejã receberam a i"ndeni
zação já comeram o capital e hoje são bóias~frias. Há pouco tempo os colo
nos da área do Município de Santa Helena se reuniram para protestar quanto 
aos preços que Itaipu vinha pagando pelas desapropriações e, graças à unida" 
de do movimento, graças ao apoio que recebeu de toda a coletívidade do Pa
ranâ, principalmente da Igreja, através de três bispos- os de Toledo, de Foz 
de lguaçu e de Palmas - e, graças ao apoiamento, como já disse, de toda a 
co[etividade paranaense, esses agricultores conseguiram vencer. Estive lã na 
ocasião desse movimento,_ que não faz muito tempo, e pude sentir, atravês do 
depoimento de cada um, o drama de cada um deles. Muitos dos que jâ recebe
ram sem discutir os valores dessas desapropriações, por não terem encontra
do áreas do mesmo porte para comprar com os mesmos recursos, hoje estão 
aí marginalizados, alguns são bóias-frias. outros estão habitando em favelas 
nas grandes cidades. São depoimentos dramáticos que ouvimos lã de diversos 
políticos, diversos homens da Igreja, lã representando o pastoral da terra. 

Só a COTRIG UAÇU poderiá resolver esses problemas sociais. A coope
rativa, por ser cooperativa, como pessoa jurídica não tem finalidade lucrati
va. Ao invéS do Governo ajudar e estimular essa experiência inovadora de 
colonização, através de cooperativa, o que faz o INCRA? Engaveta o projeto, 
sem proceder a uma diligência sequer ou a uma sindicância. O Governo de 
Mato Grosso procedeu a essa diligência, antes de autorizar a venda para a 
COTRlGUAÇU. O Governo do Estado do Mato Grosso foi a Cascavel, 
onde está localizada a sede dessa central de cooperativas, sem o potencial des
sa COTRIGUAÇU e de suas associadas. Entretanto, Sr. Presidente, contras
tando com essa preocupação do Governo do Mato Grosso, o que fez o lN~ 
CRA? Na única vez em que o seu Presidente foi a Cascavel, foi para apresen~ 
ta r aos diretores da COTRIGUAÇU mais interessados na compra desta ârea. 
E pressionaram esses diretores para venderem esta área de um milhão de hec~ 
tares. 

O que alega o INCRA, sem despachar sequer o projeto lã engavetado? 
Alega que a COTRlGUAÇU não tem competência técnica e não tem cornpe~ 
tência financeira, o que não é verdade._ O INCRA está faltando com a verda
de. A COTRIGUAÇU tem mais capacidade tê:cnica do que qualquer outra 
colonizadora. Desafio inclusive que alguma colonizadora tenha melhores 
condições téCnicas do que qualquer uma das associadas dessa central que se 
chama COTRIGUAÇU. 
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O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Não se trata de uma hipótese, 
trata-se de uma realidade. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR)- Trata-se de uma realidade. O 
Presidente Luiz Bosquirolli, da COPA VEL, uma das associadas, declarou em 
depoimento prestado à Câmara de Vereadores _de_ Cascavel que a COTRI
GUAÇU tem o melhor projeto de colonização sobre Aripuanã mais do que 
qualquer outra colonizadora que em qualquer parte do Brasil tenha sido 
apresentada no INCRA. É a informação que foi corroborada também no 
mesmo depoimento à Camara de Cascavel pelo secretário da COPA VEL, Sr. 
Milton Prado Lago, ex-Presidente da Colonizadora COTRIGUAÇU. Am
bos homens de responsabilidade com largo conceito no Paraná. 

E, Sr. Presidente, para contestar o Senador José Lins, trata-se, já que o 
INCRA não despachou, portanto, não analisou tecnicamente o projeto por
que não emitiu nenhum despacho, trata-se pura e simplesmente - se é para 
acreditar e confiar na palavra do Presidente do INCRA- trata-se de cotejá
la com a palavra desses dois homens ilustres que têm conceito no Paraná. 

Além disso, que outra empresa poderia ter, melhor que a COTRI
GUAÇU, condições de comercialização do que aquele ali produzido, nessa 
área? Qual outra empresa que poderia ter melhores condições de comerciali
zação de produtos ali produzidos, nessa área, do que a COTRIGUAÇU? A 
COTR!GUAÇU jâ possui um mercado de venda de produtos. Esta central 
cooperativista tem ainda o maior terminal de exportação no porto de Parana
guá, que é o segundo maior porto exportador do Brasil. 

A COTRIGUAÇU, como pessoa jurídica, não tendo finalidades lucrati
vas, como colonizadora, ainda poderia levar para Mato Grosso a sua tra
dição cooperativista, implantado esse sistema notãvel na Amazónia, como 
experiência inovadora e benéfica ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Claro. Claro. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- ... A COTR!GUAÇU teria, 
ainda, a facilidade da venda desses lotes, porque compõe-se de sete cooperati
vas singulares suas associadas ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Claro. 

O SR. JOSÉ RlCHA (PMDB- PR)- ... com vinte e oito mil coopera
dos, em sua maioria que jã vem do Rio Grande, com tradição de cooperati
vismo ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E que representa um capital vi-
vo. 

O SR. JOSÉ R!CHA (PMDB - PR) - Perfeitamente. 
Logo que o projeto foi encaminhado ao INCRA foram abertas ins

crições para venda desses lotes. Imediatamente, quinze mil se inscreveram 
para aquisição. E vem o INCRA dizer que não tem competência técnica. É 
preciso dizer, também, que a COTRIGUAÇU e suas sete associadas estão lo
calizadas no Oeste do Paraná, região que produz 44% do total de grãos pro
duzidos num Estado que responde por 30% desse total nacional... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Quem terâ mais títulos do que 
essa cooperativa, ou títulos iguais? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- RS)- Perfeito. Não ê, portanto, uma 
empresazinha qualquer. 

O que dizer, então, da capacidade financeira, já que a capacidade técnica 
me parece mais do que comprovada na COTRIGUAÇU, para colonizar essa 
área? Com relação à capacidade financeira, parece-me que o que o INCRA 
está fazendo é um prejulgamento e um prejulgamento errado, porque vejam, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que acontece nas colonizações urbanas. 
Quando uma empresa colonizadora envia um projeto à Prefeitura para ser 
analisado, ela não tem que provar na Prefeitura que tem condições técnicas 
ou financeiras; não há esSa necesSidade. Quando muito, a Prefeitura exige um 
determinado número de lotes como caução para garantir o cumprimento das 
exigências do poder público. Mas a questão financeira e a questão técnica não 
é questionada e, com relação à questão técnica, Sr. Presidente, qual o Prefeito 
que não sabe; se todas as colonizadoras urbanas, após aprovado seu projeto, 
elas saem vendendo, no mapa, os lotes urbanos para com os recursos prove~ 
nientes dessas vendas poder realizar as obras de infra-estrutura de acordo 
com determinado prazo? 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Vou concluir Sr. Presidente, e 
quero lembrar a V. Ex• que comecei meu discurso faltando 10 minutos para 
as 15 horas, portanto, ainda falta um minuto para esgotar. .. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Lamentavelmente encontrei 
a anotação aqui; o tempo de V. Ex• conclui exatamente às 15 horas e 16 minu
tos. Peço a colaboração de V. Ex•. 

O SR. JOSÉ RlCHA (PMDB- PR)- E eu peço a benevolência de V. 
Ex' para concluir, já estou no final. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no meu modo de entender, não se trata de 
falta nem de competência técnica e nem financeira. O problema deve ser de 
outra ordem, deve existir outros interesses. A COTRIGUAÇU não tem caixa 
2. 

Do contrário, como justificar querer o INCRA que a COTR.IGUAÇU 
entregue essa área de I milhão de hectares por, no máximo, 1 bilhão e 800 mi
lhões de cruzeiros, valor total das suas dívidas, a outros grupos, quando se 
sabe que: 

I~') O Banco do Brasil teria aValiado essa área, há 3 anos atrás, em 7 bi
lhões de cruzeiros, fora a madeira, conforme declarações do Presídente da 
COTRIGUAÇU, Sr.Inãdõ Danei, em seu depoimento, na semana passada, 
na Câmara de Vereadores de Cascavel. 

Está aí, portanto, o primeíro desmentido ao que afirmou o Sr. Senador 
José Lins, de que os Diretores da COTRIGUAÇU não estão reclamando de 
pressão alguma do INCRA. 

Mas, como não reclamar de pressão alguma quando o INCRA está exi
gindo que venda, até mesmo entregando, por I bilhão e 800 milhões de cru
zeiros, uma área que o próprio Banco do Brasil, há 3 anos atrás, avaliou em 7 
bilhões de cruzeiros? 

Em segundo iugar, a área vizinha está sendo vendida a 10 mil cruzeiros o 
hectare, ainda sem infra-estrutura, conforme declarações do Presidente da 
COOPA VEL. Sr. Luiz Boschiroli, também na Câmara de Vereadores de Cas
cavel, na semana passada. 

Em terceiro lugar, nessa ârea não há posseiros, o que aumenta o seu va
lor. Há apenas três garimpos clandestinos e muito ouro e outros minérios, de 
acordo com declarações do Presidente da COTRIGUAÇU na Câmara de 
Cascavel, que também afirmou que as terras são das melhores e com uma das 
maiores densidades de madeira de lei, conforme já comprovado nas pesquisas 
do Projeto RADAM. 

Sr. Presidente, os interesses de milhares de pequenos colonos não podem 
ser prejudicados. (Muito bem!) No oeste e sudoeste do Paraná, o tamanho 
médio das propriedades é de 20 hectares. Os minifúndios estão se multiplican
do aceleradamente. Além disto, as desapropriações ajudam a agravar ainda 
mais o problema social. (Muito bem!) 

Em nome dos interesses econômicos do Paraná e do Brasil e, mais ainda, 
em nome dos interesses sociais de um milhão de bóias-frias do Paraná, Sr. 
Presidente, o meu Estado exige moralidade e justiça. (Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nada mais belo e importante do que a ajuda aos desfavorecidos de recur
sos, de posse e amparo. 

A Legião Brasileira de Assistência, sob a direção maior de Dona Léa 
Leal, tem, na realidade, realizado uma obra em que, somando o trabalho do 
dia-a-dia, já se pode considerar de relevância pelo muito que tem feito no ter
reno da assistência social, tão carente de ajudà -e de amparo. 

Para que se cumpra um programa válido, uma ação destacada na ampli
tude do amparo de um pais de dimensões continentais, não basta o desejo de 
fazer. ~ necessário a obstinação em realizar. E é isto que tem se feito na Le
gião nos tempos que correm. 

Mas se faz mister_u.ma ajuda mais objetiva,, uma cooperação financeira 
mais gigante a favor da tradicional entidade. 

O nosso pronunciamento de hoje visa exatamente chegar um grito de so
corro, um rogo pleno de fé a Sua Excelência ó Senhor Presidente da Repúbli
ca para que, encaminhando uma fórmula capaz de um auxílio direto, 
canalizá-lo para a LBA. 

Os dados concernentes à sua atuação, passamos a enfatizá-los para que 
se perceba que a nossa fala não é destituída da base, não simboliza um elogio 
vazio, não reflete um' ato de lisonja sem grandeza e sem objetivo. 

Todos se recordam de como nasceu aLBA. Um sentimento de solidarie
dade humana, ao embate da II Guerra, quando do afundamento de nossos 
navios, e era indispensãvel mobilizar a opinião nacional, numa obra de assis
tência integrada. Tanto que, preâmbulo da sua criação, lá se vê no texto origi
nário a finalidade de congregar os brasileiros e promover, por todas as for~ 
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mas, serviços de assistência social, prestados diretamente ou em colaboração 
com o poder público e as instituições prívadaS. 

Assim, a meta da LBA sempre foi o esforço comunitârio para que a to
dos restasse uma parcela de beneficio, na restauração de uma grandeza, na 
medida em que só se é grande quando comum a todos. 

Em 1969, foi transformada em Fundação, e desde setembro de 1977, 
passou a integrar o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 

Hoje, se espraia, por todo o território, sua· atuação, contando com 198 
Centros Sociais, 464 Núcleos de Voluntariado, 319 Postos de Complemen
tação Alimentar, voltado a atender, em nível federal, cerca de 40 milhões de 
pessoas. 

Mantém, para a consecução de seus objeüVõs, p~Ograrnas como o da 
Complementação Alimentar, Creche-Casulo, Distribuição de Leite, Legali
zação do Homem, Educação para o Trabalho, Assistência ao Excepcional, 
Assistência ao Idoso, que se empenham num voluntariado. 

Mas, a instituição necessita de apoio governamental, em especial na área 
da previdência, para os quais os recursos financeiros sempre constituíram, as
sim canalizados, o melhor emprego da riqueza pública, uma ve:z que o ho
mem será sempre o maior dos fatores da produção. O homem assistido, sadio 
e hígido, é verdadeira força de trabalho. 

Como bem tem afirmado sua ilustre Presidente, em muitos de seus pro
nunciamentos e recentemente, a atividade da LBA, em toda plenitude, ajuda
da pelo Poder J?'úblico que, na verdade, hoje integra, poderá propiciar uma 
minimização das desigualdades sociais. 

A idéia de Da. Darcy Vargas, primeira-Presidente, germinou. 
Há que ajudá-la sempre, para que, num amanhã, os pobres sejam menos 

sofredores. Nada mais certo do que socorrê-la de forma direta. O rateio por 
parte do Ministério da Previdência e Assistência Social não lhe atende dentro 
de suas reais necessidades. 

Presidente João Figueiredo: socorra-a, e em o fazendo está amparando 
uma instituição que merece a afeição da Nação brasileira. 

Agora uma palavra a quem se foi após deixar-nos a beleza de uma incon
testável obra literária. Poetizou de forma apaixonada e a vida lhe destinou 
um lim no convívio dos velhos que se cansam da vida. Creio que em torno do 
seu leito, no instante final, poucos de encontravam. Mas o que vale assinalar 
é que transmírhraos--q-u-e- ainda vivem o encanto da sua paixão_ literária. Que 
Deus lhe permita o descanso eterno que bem precisava usufruir na terra: Seu 
nome: Adalgisa Nery. 

A ilustre Deputada Lygia Lessa Bastos já fez um discurso na Câmara d_os 
Deputados em que, enaltecendo essa ílustre poetisa, marcou um posiciona
mento de louvor a quem merece, na realidade, ter o seu trabalho destacado e 
louvado. Quem leu, dentre os seus inúmeiO"i; -Ilvros, A Imaginán'a, nele sente 
que ela refletiu os seus conflitos íntimos, os seus desajustes, a sua concepção 
de vida com as suas belezas e os seus desencantos. 

Voltam à carga, e agora com freqUência suspeita, os acusadores dos emi
nentes GeneraiS Antônio Bandeira e Milton Tavares, respectivamente Co
mandantes do III e II Exércitos, na tese já tão_ surrada de que es.tão estes bri
lhantes oficiaiS superiores do Exército envolvidos, direta ou indiretamente, 
nos atentados terroristas ocorridos recentemente no solo pátrio. 

Nada mais injusto nem iníquo_. Quem coD.hece a formação cristã dos dois 
e a seriedade militar que marcam a vida de cada qual, sabe que se trata de um 
noticiário totalmente destituído da verdade. 

Em tantas oportunidades já tenho falado sobre esses ilustres generais, 
defendendo-os_ de acusações idênticas,_ e hoje mais uma vez o faço, já agora 
com o apelo para que os deixem em paz, a fim de que possam servir ao Exér
cito e ao Brasil. 

Ainda hoje leio, no conceituado Jornal de Brasz?ia, declarações categóri
cas do Gene_ral Antônio Bandeira, que vale transcrevê-las como uma reafir
mação do que acabo de assinalar. Diz exatamente o General: 

GENERAL AFIRMA QUE ACUSAÇÃO DE CUNHA É CALU
NIOSA 

.. :É: uma calúnia que repilo com indignação e veemência. Esta 
provocação peca pela leviandade e irresponsabilidade, e, em absolu
to, não me atinge", disse ontem em Porto Alegre o General Antônio 
Bandeira, Comandante do III Exército, ao responder acusação for
mulada pelo Deputado Marcos Cunha, de que o Chefe Militar do 
Estado é um dos responsáveis pela articulação dos atentados a ban
cas de jornais ocorridos no Pais. 

O Comandante do III Exército considerou os recentes atenta
dos a bancas d~ _jornais como "a tos lamentâveis praticados, certa
mente~ por radicaiS contrárioS ao reginie -d-e-nlOCràtiCO~-pesiú)aS que 
por não saberem viver num clima de liberdade, paz e tranqüilidade, 

procuram dificultar a firme determinação do Presidente Figueiredo 
de redemocratizar o País". 

Os Generais Milton Tavares e Antônio Bandeira. de formação moral e 
profissional exemplares, fazem da sua pessoa um síinbolo portando as mais 
seguras virtudes que honram o grande militar. 

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

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

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Henrique de La Rocque, quero 
fazer minhas as palavras de V. Ex•, em defesa do nome dos Generais Milton 
Tavares e António Bandeira, reconhecidos pelo espírito público, pela integri
dade moral e pelo senso do cumprimento do dever mostrado através de ser
viÇoS:ljrestados à Pâtría, através de todo o Território Nacional. Estes homens 
merecem que a comunidade brasileira repudie essas maledicências gratuitas, 
certamente tão infelizes dentro da nossa comunidade. Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Agradeço ao 
nobre Senador José Uns as palavras de apoio ao meu pronunciamento. O 
companheiro de V. Ex• nesta- casa- Dão estã_ se referindo a duas pessoas às 
quais não conhece. Tenho a satisfação e o privilégio de ser amigo de ambos1 e 
conheço o íntimo e a formação de cada qual. 

Católico apostólico romano, praticando os seus postulados mais sagra
dos, ainda hâ pouco, à frente de milhares de soldados e oficiais do seu 
Estado-Maior, demandou de São Paulo à Basílica de Aparecida e nela, de 
público, orou com o fervor que dita a sua fé. pela paz e felicidade do povo 
brasíleiro. Quem assim procede seria incapaz da prática dos atas de violência 
que lhe querem debitar. 

Estas as considerações, Sr. Presidente, que precisava fazer. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador Henrique de 
La Rocque, a Mesa associa-se às palavras de V. Ex• na homenagem que pres
ta à figura inesquecível da poetisa Adalgisa Nery. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra, para 
uma breve comunicação, ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Para uma breve comu
nicaça. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Acabo de encarriinhar ao eminente Senador Orestes Quércia, ilustre Pre
sidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o problema da 
violência urbana, requerimento contendo vários considerandos e solicitando 
que esta CP I, por decisão de seu Plenário, investigue com urgência o gravíssi
mo problema dos_atentados terroristas no Pais, tendo em vista: a intranquili
dade, e a insegurança a _que se submete a sociedade brasileira e, por Via de 
conseqüência, o próprio Congresso Naciorial; principalmente a passiva atitu
de das autoridades governamentais e a suspeição, levantada por vârios órgãos 
de imprensa, que tem recaído sobre alguns setores policiais. de conivência' 
com esses crimes, sobretudo tendo em vista a discussão em torno da compe
tência deste ou daquele órgão policial, enquanto se recrudesce a escalada ter
rorista. 

Enca~inhei, ainda, alguns nomes de vári_os cidadãos brasileiros (vítimas, 
autoridades responsáveis pela segurança e a ordem, além de suspeitos levan
tados pela própría imprensa) para serem convidados a prestar depoimento 
nesta C PI, sob juramento. 

Entre os nomes, Sr. Presidente, gostaria de vê-los registrad!JS nos Anais 
desta Casa: Jurista Dalmo de Abreu Dallari, Dr. José Carlos Dias, e o Bispo 
D. Adriano Hipólito, vítimas desses atentados; Desembargador Otâvio Gon
zaga Júnior, CorOhel Amando Amaral, Coronel Paulo Azambuja e_ General 
Edmundo Adofpho Murgel, respectivamente Secretários de Segurança doEs
tado de São Paulo, Minas Gerais, _Distrito Federal e Rio de Janeiro; Delega
do Romeu Tum a, Diretor Geral do DEOPS do Estado de São Paulo e o Dele
gado Edsel Magnotti, Delegado-Chefe do Inquérito no ABC, que receberam 
presos clandestinos naquela ocasião; o Deputado Coronel Erasmo Dias, ex
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, citado pelo jornalis
ta Carlos Chagas, em sua coluna do dia 13 de agosto de 1980, do Jornal de 
Brasília. como conhecedor dos responsáveis pela explosão de uma bomba na 
sede do CEBRAP; o jurista Hélio Bicudo, advogado de Dalmo Dallari; o Ge
neral Coelho Neto, Comandante da IV Divisão do Exército, -Com Sede em 
Belo Horizonte, acusado pelo Deputado Genival Tourinho, do PDT de Mi
nas Gerais, como um dos responsáveis pela chamada .. Operação Cristal"; o 
General Léo Etchgoyen, Chefe do Estado-Maior do II Exército e o Coronel 
Cyro--Etchgoyen; -i-ntegrante da 2~' Seção do II Exército. para esc!ªrec_erem a 
participação do 001-CODI nas prisões ilegais durante a greve do ABC, con-
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forme notícias publicadas pela Gazeta Mercantil e Folha de S. Paulo, no dia 25 
de abril do corrente.ano; e do Coronel José Ribamar Zanite, indicado pelo 
Jornal Movimento como principal suspeito pelo sequestro de D. Adriano Hi~ 
póltto; finalmente, S. Ex• o Dr. lbraim Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Helvídio Nunes- Agenor Maria- Marcos Freire 
-Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Ju
tahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon- Alberto Lavinas
Hugo Ramos- Itamar Franco - Franco Montoro - Lázaro Barboza
Pedro Pedrossian - Leite Chaves ~-Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa·se ã 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
138, de 1979, do Senador Itamar Franco, revogando a Lei número 
6.593, de 21 de novembro de 1978, que .. autoriza a alienação das 
ações da Federal de Seguros S.A., e dá outras providências", tendo 

PARECERES, sob n•s 537 e 538, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela ·constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Finanças, favoráveis. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a discus
são encerrada e a votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o prõjetO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, requeiro veri
ficação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sendo evidente a falta de nú
mero, a votação desta matéria fica adiada, bem como a de todos os itens su
jeitos à votação. 

São os seguintes os itens cuja votação fiCa ãdiada 

-2-

Votação, em pririteírOTUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 203, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo aO ãrtigo 38, da · 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo 

PARECERES, sob n's 555 a 557, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta de n'i' 1-CCJ; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-3-

Votação, em primeiro turno (apreciaÇão preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 36, de 1980, do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a necessidade 
de autorização legislativa específica para a criação; aumento ou redução de 
tributos, tendo 

PARECER, sob n• 407, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 371, de 
1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio 
incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de Habi
tações, tendo 

PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980, das C<>missões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- de Finanças, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 332, de 1980, do Senador 

Humberto Lucena, de adiamento da discussão). 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passaremos, pois, ao item 5. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 
25, de 1979. do Senador Gabriel Hermes, que altera o art. 14 do 

Decreto-lei n'i' 73, de 21 de novembro de 1966, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 375 e 377, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves; 

- de Economia, favorável; e 
- de Finanças, favorãvel. 

Sobre a mesa,_ requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1"'-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 335, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 25, de I 979, constan
te do item 5 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 10 de setembro 
de 1980. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1980 - Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A votação do requerimento 
fica adiada, em virtude da falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vai-se proceder, agora, à 
apreciação do Requerimento n9 334, lido no Expediente, do eminente Sena
dor José Richa, solicitando autorização do Senado para aceitar missão do 
Executivo. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Exteriores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana, para emitir o 

parecer desse Órgão Técnico. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Foi-me distribuído, na Comissão de Relações Exteriores, requerimento 
do nobre Senador José Richa, solicitando autorização para participar, por 
designação do Senhor Presidente da República, na qualidade de Observador 
Pãrlamentar, da IX Sessão Reconvocada da III Conferência das Nações Uni
das sobre Direito do Mar, a se reunir em Geriebra até 29 do corrente mês. 

O meu parecer é no sentido de que se conceda a autorização solicitada 
nos termos dos arts. 36, § 2~', da Constituição, e 44 do Regimento Interno, sa
lientando, por oportuno, que o Parlamento brasileiro estará muito bem re
presentado pelo eminente Senador do Paraná no aludido certame. 

E o meu parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O parecer é favorâvel. 
Completada a instrução da matéria. A sua apreciação fica adiada, devi

do_ à falta de número para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em virtude da falta de quo
rum, fica adiada a votação, para a próxima sessão, do Requerimento n9 
333j80, lido no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso, por cessão do ilustre Senador Valdon Varjão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não desejo ser cassandra para anunciar aos quatro ventos a situação que 
o País atravessa, nem sou aquela ave que acompanha os mastros atrevidos 
das embarcações nas tempestades. Sou eu mesmo, com as minhas idéias e os 
meus princípios. 

Ninguém mais se admira se dissermos que o Brasil atravessa uma crise 
profunda em matéria educacional ou educativa. Não é exagero. Ninguém 
mais se admira, também, se dissermos que estamos em face de uma crise eco
nômica das mais graves que já atravessou este País. E também ninguém se ad
mira se dissermos que estamos numa crise financeira das mais angustiantes 
que esta Pátria já atravessou. 

Sr. Presidente, a crise educativa ou educacional, a crise financeira, a crise 
econômica, a crise política têm uma base só. Tudo isto tem por base e por 
fundamento a grave crise moral em que estamos vivendo. 

Ninguém pode ter boa política, ninguém pode ter boa educação, nin
guém pode ter boa finança, ou melhor, país nenhum pode ter nada disso, Sr. 
Presidente, se os seus alicerces estão cravados sobre a areia ou se estão procu
rando cravá-los nesse lodaçal em que está enchafurdando a Nação. 

Sr. Presidente, estas minhas considerações iniciais são porque, em virtu
de de comportamento moral meu, há muito tempo não freqüento cinema, 
pois todos sabem, o cinema, hoje, está numa liberdade de expressão das mais 
decepcionantes que se possa imaginar. 
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Há dias fui ao Gabinete do Sr. Ministro da Justiça expor-lhe um proble
ma, e encontrei sobre a sua mesa um boletim da EMBRAFILME, fazendo a 
propaganda de um filme, cujo nome não me recordo, mas et;"~b_rasileiro. Pois 
bem, na capa- desculpe-me, nunca falei isto nem nas minhas conversas ínti
mas, mas vou falar ao Senado, porque o caso é gravíssimo- na capa havia 
um símbolo e, dentro do boletim, da revista ou do prospecto, havia um casal 
em ato sexual. 

Sr. Presidente, com o dinheiro de quem? Com o nosso dinheiro, com o 
dinheiro dos que gostam daquilo e dos que não gostam, com o dinheiro de to
dos nós, daqueles que defendem a família e daqueles que querem ver a famífia 
enchafurdada. O Sr. Ministro quis mostrar-me ainda algumas páginas do bo
letim. O Sr. Ministro, diga-se, Sr. Presidente, com justiça, também estava re
voltado com aquele boletim. Mas me recuser a ver ó boletim, só a capa era 
uma apresentação. 

Então, quero dizer ao Senado, como à EMBRAFILME, que é uma em
presa nacional, que dispõe de recursos nacionais, brasileiros, do nosso povo, 
pode fazer uma propaganda assim aberrantemente imoral? 

Sr. Presidente, como é que um Ministério pode aceitar que a EMBRA
FILME gaste esse dinheiro com essa propaganda? Senti como se me tivessem 
dado um soco no meu peito. O impacto foi tão violento que saí do gabinete 
do Sr. Ministro da Justiça, Sr. Ibrahim Abi-Ackel, que também se mostrava 
revoltado com a E_MBRAFILME em virtude daquele boletim. 

No outro dia, veio procurar-:me o Presidente da EMBRAFILME, o Sr. 
Celso Amorim. Disse ... (he: .. Sr. Celso Amorim, não quero falar com V, S• 
Não quero atendê-lo. Vou liquidar com V. S• daqui a 10 minutos, no ple
nário. Não quero falar com V. S•agora, vai ouvir o que eu vou dizer de V. S•" 
Ele me disse: "Não, Sr. Senador, eu quero dar-lhe uma explicação. 
Solicitaram-me que viesse à sua procura, porque V. Ex• ia falarn. Estou falan ... 
do hoje, porque eu perdi tempo com ele, passou a minha vez de falar aqui no 
plenário. Ele me explicou: HV. Ex• tem razão. Aquilo era a EMBRAFILME, 
mas só circula nos circuitos de cinema, não é para o povo ver aquilo, o pes ... 
soai de cinema é que recebe aquele. bÕletim. Mas, de fato há propaganda, V. 
Ex• tem razão, porque o dinheiro da EMBRAFILME não pode ser aplicado 
ali". 

Ele me deu uns folhetins de out~os fi_lmes, qúe eu nurica vi nem quero 
ver, mas me deu e eu trouxe, aqui, para a Casa, na tarde de ontem. Hoje não 
trouxe, porque não vou mesmo utilizar-me deles. Ele me mostrou uns filmes 
bons, mas, o lado ruim, o lado oculto da lua, não me mostrou, só me mostrou 
o lado que eu podia ver. 

Então, Sr. Presidente, o Sr. Ministro também disse que ia tomar provi
dência. Eu quero, então, com este meu pronunciamento até o fim, que eu vou 
narrar ainda outra coisa, eu quero que o Sr. Ministro tome providência. 

Sr. Presidente, nós estamos assistindo ao resvalamento, ao despenha
mento do País, dia a dia. Quando nós não tivermos segurança de mais nada, 
Sr. Presidente, a família é a nossa última trincheira, é a nossa última resistên
cia, é a nossa última esperança. O dia em que ela cair, como está caindo, o 
que nos resta, Sr. Presidente, é a degradação moral para a qual nós estamos 
caminhando de olhos fechados. 

Mas fiquei satisfeito de o Sr. Ministro também estar revoltado com 
aquela publicação, feita com o dinheiro do povo brasileiro. Uma imoralida
de. Uma propaganda que leva em sua frente o registro EMBRAFILME, que 
é uma empresa nacional. 

Sr. Presidente, domingo último, depois de uma semana agitada aqui no 
Senado, fui a um cinema no Rio de Janeiro assistir a um filme italiano, por
que são poucos os filmes a que nós podemos assistir. Entrei no cinema Leblon 
2, às 21 horas. O primeiro trailer, um registro de aspectos dos filmes futuros, 
foi A Loucura, Solilóquio de uma Louca. Uma coisa bárbara, anunciando um 
pai que não respeitou a própria filha. Suportei aquele trailer e continuei espe~ 
rando o tal filme italiano. Mas não veio o italiano, desgraçadamente, veio ou~ 
tro trailer brasíleiro: Vfcio e Sexo, uma barbaridade, uma monstruosidade. 
Quis sair, mas resolvi esperar o filme italiano, o trailer foi de 2 ou 3 minutos, 
não me recordo mais. Esperei. Sr. Presidente, por que eu fui esperar? Por que 
eu não saí? Não saí esperando o outro filme, mas, graças a Deus para poder 
anunciar a esta Casa que eu assisti a Li:m outro trailer, A noite das taras. Sr. 
Presidente, de fato, era tudo tarado, desde o diretor, os componentes do fil
me, e nós assistentes, também; tudo tarado. Era o Brasil tarado que assistia à
quele filme. Sr. Presidente, todo o trai/e r foi de gente nua, homem e mulher. 
O filme çaracterizou as mais abjectas deturpações da sexualidade, as mais ab
jectas! E eu, que já fui moço, eu que já fui solteiro, delas nunca ouvi falar, 
nunca ouvi. , 

Então, Sr. Presidente, eu queria dar a Seguinte receita para a censu
ra: antes de liber.ar o filme, já falei isso com o Sr. Ministro, V. Ex• -o exibe 
para a sua mãe, depois para a sua esposa, depois para as suas filhas e depois 

para o público. Mas, primeiro para a sua mãe, para a sua esposa, para as suas 
fL!has, para todas as mães, -as esposas e as filhas dos homens da censura e de
pois libere o filme. Nunca vi a degradação moral a tão baixo nível. 

Sr. Presidente, naquela hora, se eu tiveSse u~a bombinha maneira, eu ti
nha quebrado aquela tela. Vou repetir, exibia-se as mais abjetas deformações 
da alma e da vida humana, e do homem, do animal. 

Eu recebi o Sr. Presidente da EMBRAFILME aqui na "ponta de faca", 
porque não queria conversar com ele. Ele me disse: ''Senador, V. Ex• não 
tem razão, esse filme não tem nada com a EMBRAFILME, esse filme não é 
nosso, é de outro circuito." 

Mas, Sr. Presidente, tem com a censura. Então," é esta a receitazinha para 
o pessoal da censura: passar primeiro~ para as mães dos censores, depois para 
as esposas dos censores, depois para as filhas dos censores. Se elas aprova
rem, então, passa para nós ou para o povo todo. 

Não pode continuar isso, Sr. Presidente. A depravação chegou ao máxi
mo. Se isso é a liberdade, é a distensão que se quer, nós estamos perdidos. Se 
isso é a abertura que se-deseja, nós estamos perdidos. 

Eu, Ministro da Justiça, Sr. Presidente, diante desses fa~os, eu teria um 
procedimento violento. Eles iam sentir saudades, iam ver o que é que é bom 
para a tosse ... 

Então, Sr. Presidente, eu queria que o Sr. MiniSúo requisitasse esses fil
mes- estou fazendo uma sugestão ao Sr. Ministro, e vou passar um telegra
ma para ele, hoje: ••A Loucura", .. Vício e Sexo" e ''A Noite das Taras"
este é uma coisa louca, Sr. Presidente- para ser exibido aqui, na sala de pro
jeções do Senado. Só para Senadores, e vou dizer mais, Senadores idosas, por
que os moços não podem assistir a esses filmes. Só para nôs, em circuito fe
chado, ali dentro, para vermos o que está sendo impingido à opinião pública. 

O livro pode ser qualquer um e falar do que for, porque só eu vou 
comprá-lo e só eu vou lê-lo; se depois eu quiser, rasgo e jogo fora. Mas, o ci
nema, não. O cinema é um palco, faz prosélitos, instiga, estimula, dá o exem
plo, é para todo mundo, para os fortes e os fracos. O que estamos assistindo 
agora é à degradação mais violenta. 

Sr. Presidente, já hoje, depois do que vi, se eu for a um cinema e assistir a 
artistas nus, já suporto, porque o que vi é uma coisa alucinante. 

Assim, desejo, caso o Sr. Ministro da Justiça possa, que se substitua essa 
censura que está desgraçando o resto de resistência moral da família brasilei
ra. Se para termos abertura temos que assistir a filmes como esses, eu sou 
contra a abertura. Eu e muitos dos que estavam ali. 

O mal-estar foi geral, porque ninguém podia supor que se exibisse aqui
lo, logo de chofre, como um impacto. Sr. Presidente, foi como um coice que 
recebêssemos em pleno peito, que nos tirou o equilíbrio. 

A EMBRAFILME disse que os filmes não são dela, são de circuitos de 
produtores de filmes brasileiros, mas que não pertencem à EMBRAFILME. 
Os filmes são todos _brasileiros. Brasileiros, não, brasileiríssimos. É possível 
que com subvenção. Mas, não se pode censurá-los, porque dizem que seria 
contra a abertura. Abertura é isto'? Então, vamos chegar ao ponto de viver
mos nus na rua, porque isto é abertura. 

Assim, Sr. Presidente~ é o requerimento que faço, através da Mesa, ao Sr. 
Ministro da JUstiça. Vi o outro lado das coisas,-dorningo, às 21 horas, no Ci
nema Leblon 2, no Rio de Janeiro. Domingo, só assisti àquele filme e saí, fi
quei satisfeito. Foi debaixo de uma impressão vio_l~nta que assisti a eSse filme 
brasileiro. E cheguei à seguinte conclusão, Sr. Presidente: o filme brasileiro 
está matando o cinema nacionaL 

Isto nós vimos no Rio de Janeiro. Agora. imaginem esse filme passando 
no interior, no núcleo de nossas famílias, onde hã aquela resistência, aquele 
resguardo, aquela situação moral! De tudo a que assisti nesse filme, nunca 
ouvi falar! 

Vou dizer rri-~is, Sr. Presidente: é possível- vou aventurar um juizo
que um filme daqueles, passado num prostíbulo, faça corar as pessoas que o 
assistirem. Num prostíbulo, pode ser que core as protitutas, core as messali~ 
nas, core essas pobres mulheres que levam a vida desgraçada dos bordéis. 
Ouça bem: o filme braSileiro daquele gênero está liquidando o cinema, o cine
ma como casa de diversãO. EStamOs ve-ndo a quantidade de casas de diversões 
que estão se fechando pelo Brasil afora, em capitais, em cidades do interior. 

O Sr. Ministro precisa revisar as formações para a Censura, desses maus 
brasileiros que estão na Censura, Sr. Presidente, que em nome da abertura es
tão abrindo demais a famílía brasileira, que não mais poderá se juntar depois, 
trazendo a destruição do núcleo moral de nossa sociedade. 

Vou repetir então a receita que dei ao Sr. Ministro, ontem. Disse: primei
ro, Sr. Ministro, passe para a Sr• sua mãe, para a sua Senhora e para as suas 
filhas, se as tiver; e, depois que elas liberarem, passe para as nossas. 

Ele não tinha tomado conhecimento disso. ~esta a receita que daremos 
para a Censura. E- se o Sr. Ministro requisitar o filme, os Srs. Senadores vão 
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ver que o que falei não está a um décimo do que vão ver com os seus próprios 
olhos. 

Saí de casa, e casualmente abri o Corão, de Khomeini. O Corão está gO
vernando um outro país, lá fora, num regime revolucionário violento, em que 
esses erros todos são pagos diante de um pelotão de fuzilamento, em frente a 
um muro. 

Encontrei uma coisa iriferessante. "As imoralidades entre os dois sexos 
serão castigadas por Seis chibatadas" - O Corão, verSículo li, cap. 24. No 
Corão do K homcini, as imoralidades entre os dois sexOS- serão castigadas por 
sies chibatadas. Não sei se a nossa Constituição, o nossO Código Penal, têm 
alguma penalidade para esse fato. Sei que três ou quatro moços d8-Cerisura, 
moços da vanguarda intelectual do País, moços a meu ver irresponsáveis, es~ 
tão arrasando com o resto de moral que temos. 

_ Os filmes não são estrangeiros, são brasileiríssimos~--Esse, "A Noite das 
Taras". seu diretor chama-se Davi Cardoso. Não é meu parente, pois, se o 
fosse, estaria desfeito o parentesco, de hoje em diante. É o produtor do filme 
.. A Noite das Taras". 

Sr. Presidente, é a comunicação que faço. VOu iniciar uma camPanha 
contra essas imoralidades, com aquele mesmo pensamento da andorinha que, 
vendo a mata em fogo, ia lá buscar a sua gota de água e a jogava sobre a fo
gueira acesa. Não importa que eu não consiga apagar o -lric"êõdio; não vou 
apagar, mas cumpro o meu dever. E que cada um cumpra o seu. 

Então, quero exaltar a opinião do Sr. Ministro que só não assistiu o fil
me comigo; mas, viu o bOletim, viu a revistaiinha da EMBRAFILMEe ficou 
horrorizado. Estava em cima da mesa dele. Ficou horrorizado e prontamente 
prometeu providências. 

Mas, eu fui além, fui assistir a outro filme e assisti à imoralidade no Ci
nema Leblon 2, domingo, às 21 horas, na sessão desse cinema. 

Assim, Sr. Presidente, quero continuar a minha luta e vou dizer mais: se 
isto continuar neste crescendo, prefiro deixar essa tinta de civilização que nós 
temos e me embrenhar. Não quero viver neste mundo, Sr. Presidente. Não 
quero viver no mundo do passado, mas não neste mundo imoral e indecente, 
que o Corão condena com seis chibatadas. Nós vamos exaltar os intelectuais 
que estão vendo 100 anos na nossa frente, pregando educação sexual nas es
colas, mas eu não vejo nenhum jovem, depois da educação sexual que a pro
fessora lhe ensina na escola, que tenha melhorado de procedimento. Pelo con
trário, os toiicôirianos estão aí, os atritos de família, os desquites em família 
de meses de casamento, tudo isto depois da educação moderna, que tem de 
ter a educação sexual da família. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• 
narra com muita precisão a distorção que existe no murido ffiOderno. V. Ext
falou em desquite e só para dar uma cooperação ao pronunciamento de V. 
Ex'. vou narrar o que li no O" Globo ou no Jornal do Brasil de ontem ou de an
teontem, um casal foi asSirtit á unl- desses filmes pornográficos ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Desculpe-me, Excelência, eu não 
fui assistir a um desses filmes. Eu fui assistir a um filme italiano. 

O Sr- Moacyr Dalla (PDS- ES)- Eu estou narrando o fato de um ca
sal ter ido assistir a um desses filmes pornográficos. Eu não estou afirnlando 
que V. Ex' foi assistir, mas o casal é que foi assistir. E, veja V. Exf., corno as 
coisas se desenrolaram - é do jornal O Globo ou Jornal do Brasil. O casal en
trou no cinema e assistiu ao filme pornográfico. A influência malévola do que 
foi exibido pela janela colorida do cinema fez com que o marido quisesse ado
ta r as cenas indecorosas, em casa, com a esposa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Nossa Senhora! 

O Sr.l\1oacyr Dalla (PDS- ES)- E ela, ipso facto, não concordando, 
procurou um tribunal, foi às barras da Justiça e reqUereu o desquite. E lá, na 
audiência preliminar de reconciliação, ela narrou este fato ao juiz dizendo 
que não se submeteria à ação animalesca do marido~ O juiz, sem saber o que 
responder e o que decidir, só teve uma alternativa, segundo a narrativa do 
Jornal do Brasil ou do O Globo. eu não me recordo: foi assistir ao filme para, 
depois, decidir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, concluindo, a disso
lução dos costumes está de certa maneira que, viajando o-utrO -dia, de avião, 
com a minha senhora, ouvi atrãs uma conversa atravessada de dois cidadãos, 
com os cabelos já· grisalhos. Lá pelaS tantas, ouvi o prififeíl'ó palavrão alto. 
Fingi que rião ·ouví. Ao segundo, Sr. Presidente, levantei-me e disse:" Seu 
atrevido~ o Sr. tem que respeitar. Não ouço nem digo isso na minha casa, lá 
nunca ouvi e não ouço aqui no avião." Então, me pediu desculpas. O outro 

companheiro- disse: "Sou ofiCial." E disse a patente que não quero repetir. 
Respondi: uAqui não há oficial, _é de homem para homem; não ouço nem 
mais uma vez um palavrão do senhor". Na saída, então, ele me pediu descul
pas. Isto é que é a dissolução dos costumes, é a liberdade. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, o meu recado está dado, é a minha 
bandeira de luta. 

Õ Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• me permite um aparte? (As
sentimento do orador.) Quero apenas registrar, ainda no término do seu dis
curso, para fazer justiça ao Sr. Ministro, tenha certeza V. Ex'" de que o 
Sr. Presidente ou Diretor d3-EMBRAFILME o procurOu pol- determinação 
daquela autoridade maior. Esta foi uma satisfação, V. Exf. faz justiça ao dizer 
que o repúdio que V. Ex'" teve, o teve, também, o Ministro da Justiça. E a pro
vidência foi de imediato. Logo após, a autoridi:tde responsável procurou o Se
nador Dirceu Cardoso para lhe prestar as informações devidas. 

O SR. DIRC'El' CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• Se 
não deixei bem claro no meu discurso, volto a afirmar, Sr. Presidente: 
de fato, o Sr. Ministro estava aterrorizado com o que tinha visto na propa
ganda da EMBRAFILME. E se o Ministro tiVeSse ido comigo ao cinema. ti
nha fechado o cinema naqu_ele dia. Este é o fato. 

Se nós nãO resistiririoS; Sr. Presidente, seremos tragados pela onda de ni
ilismo que vai a-VanÇando sobre nós. E possível mesmo que seja uma campa
nha ordenada, niilista, contra os nossos costumes, pelo afrouxamento da 
família, da sociedade, de tudo, para que então sejamos pasto da sua política e 
da suas conquistas sociais. 

Era o que tinha a dizer, S~. Presidente. (Muit~ bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Gabriel Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A inflação brasileira iria cair, -a partir do segundo sC:mestre. Todas as 
previsões oficiais apontavam para esta fatalidade. E eis que, no primeiro mês 
do segundo semestre, a inflação atinge o seu ponto mais alto, a taxa espanto
sa, a taxa surpreendente, de 8,4% no mês de julho. 

Srs. Senadores, a inflação ia Cáir no segundo semestre. Era uma decor
rência fatal da supeisafra que se ia colher. Os preços agrícolas cairiam e arras
tariam, para baixo,- todo o nível de preços do País. 

Mas, eis que a realidade mostra que a inflação, como eu disse, no inicio 
do segundo semestre, no seu primeiro mês, atinge o seu ponto mãis alto. E a 
explicação oficial do Ministro da Fazenda, o Sr. Ernane Galvêas e do próprio 
Ministro Delfim Netto, é de que uma das causas deste espantoso indice teria 
sido aquela que deveria ser a causa da queda da inflação, isto é, a questão dos 
preços agrícolas. Os preços agrícolas, inexplicavelmente, dispararam, e puxa
ram para cima todos os demais preços, causando este catastrófico recrudesci-
mento do processo inflacionãrio. --

Sr. Presidente, no primeiro semestre, havia toda uma expectativa: era a 
safra que se ia colher, eram as reservas cambiais que se iam queimar e, efeti
vamente, se queimaram 3 bilhões de dólares de reservas cambiais do País, 
com o seu efeito contracionista sobre os meios de pagamento, por conseguin
te, antiinflacionário. 

Mas agora, no início do segundo semestre, com esta enorme frustração 
do primeiro mês, ficam as aUtoridades, os respõnsáveis pelo Governo no se
ter econômico, sem o qu-e dizer à Nação. E começam a aparecer as contra
dições, os desatirios, o fogo cruzado entre os Minis.tros, Secretários Gerais, 
Diretores de Bancos e demais autoridades. 

Lembro-me bem, Sr. Presidente, que há um ano, quando o Ministro Del
fim Netto assumia a Pasta do Planejamento, houve um festival de declarações 
otiin1stas ·partidas. princiPS.lmente, do empresariadO- nacionãl, fias de todos 
os setores governamentais. E afirmavam que -ã. -partir--de eritão,- slm, haveria 
unidade de comando no setor econômico, terminariam definitivimC:-nte-todas 
as contradições, os desmentidos, as declarações contlitantes, haveria unidade 
absoluta de comando no setor econômico, sob a batuta competente do Minis
tro Delfim Netto. E, como deixar de esp-erar que aS coisas entrassem nos eixos 
e que os problemas fossem resolvidos? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. EX:• lembra muito bem este 
fato, que foi --p-or inim co-mentado na tribuna. Quando perguntei: por que 
aquela onda de alegria, de entusiasmo1 de otimisrrio'? Cheguei mesmO a per
guntar se tinha mudado o Presidente, pOiCfllt neste: regime, que não é apenas 
um regime pr6sidencíal mas é piperpresidencial, Ministro- não- tem política, a 
politica é do Presidente-. E, no caso conç_reto, nem era um Ministro ·que entra
va no Govern;o, era apenas um Ministro que ínudava de Cadeira. No entanto, 
foi realmente festejada a transposição, a transferência operada da Agricultura 
para o Planejamento. E o ilustre _Sr. Mário Henrique SiiTfóDsen, atê então tão 
defendido, tão louvado, _saiu ·do minístério como sendo porta-bandeira do 
pessimismo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- ~verdade. V. Ex• 
tem toda razãP. O Presidente da RepúbliCa, ao assumir, baixou as diretrizes 
para o setor econômico, as diretrizes para o Mii'l.istêrio da Fazenda, as diretri
zes para a Secretari.a do Planejamento e, ao que me consta, essas diretrizes 
não foram mudadas com a substituição do Ministi_"O do Planejamento. Elas 
continuam em plena vigência e, por conseguinte, não haveria razões para sau
dar, com maior ou menor otimismo, aquela mudança. Entretanto, houve 
aquela saudação e houve um verdadeiro festival de declarações com um teor 
de otimismo a_t_é então_ não conhecido no País. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Se me permite, o Ministro da 
Comunicação Social declarou- eu li, desia iifEIUna-que V. Ex' agora ocupa, 
- que o Ministro Delfim Netto levaria o otimismo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- A nova mercadoria 
que se apresentava ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Ouço, com 
atenção, V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, em 
que pese o meu profundo respeito pelo nobre Senador Paulo Brossard, 
permito-me dizer que não sabe a referêh.da i_rônica ao Presidente da Repúbli
ca. "É inegável que .. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) ,--J::{ão se trata de ironia, nobre Se
nador, trata-se de um registro. Não houve nenhuma ironia, nem intenção irâ
nica. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - A mim pareceu, nobre Senador, uma 
ironia um tanto sem gosto. _É natural que; com a mudança de Ministros, se 
crie algum clima de expectativa. Por outro lado, nenhum de nós pode negar 
que as medidas tomadas pelo Ministro Delfim Netto, a partir de sua entrada 
em agosto do ano passado, foram medidas d_e profundidade ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- E que produziram 
bons resultados, não é'? 

O Sr. José Ljns (PDS- CE)- Pelo menos quanto às safras, peJo menos 
quanto à melhoria dos índices de crescimento econômico do País, pelo menos 
quanto aos salários. Devo reconhecer que permanece a incidência de grandes 
taxas mensais de inflação ... 

O SR. ROBERTO SA TU R NINO (PMDB- RJ)- Uma continuidade 
ascendente. A curva é contínua, realmente, mas é ascendente. 

O Sr.José Lins(PDS- CE)- Nem tanto assim. Excluída a taxa do mês 
de julho, o pique se deu no segundo semestre doo ano passado. É verdade qUe 
as taxas mensais deste ano continuaram muito altas, mas V. Ex• també-m sabe 
que medidas dessa natureza não podem apresentar ·resultados imediatos. O 
que se disse, até hoje, nobre Senador, reconhecendo que há fatores psicológi
cos, além dos fatores reais inconttoláveis, como V. Ex• sabe, o que-se disse e o 
que se espera ê que, a partir do se&:undo_semestre, essas tax:;~.s comecem a cair. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Lembro ao nobre 
Senador que jã estamos no segundo semestre. 

O sr. José Lins (PDS- CE)- Estamos começando o segundo semes
tre. Esperamos portanto que o pique da curva inflacionária seja seguido de 
um processo de declínio das taxas de in~açã_o_. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador Jo
sé Uns, o que acho de lamentável é que, réà.lmente, penso que, a não ser 
V. Ex• e os Ministros do Gov~t;no, não vejo nenhuma outra declaração de eXpec
tativa semelhante. V. Ex• disse "'espera-se essa melhoria", quando o que sinto~ 
o que ouço, o que leio ê exatamente a expectativa contrária. E, se V. Ex' diz 

que, nesses fenômenos econômicos, há uma grande dimensão psicológica, de
claração com a qual concordo, fica a indagação preoçupante, angustiante, in~ 
quíetante: se, no primeiro semestre, havia expectativa de otimismo, pelo me. 
nos por parte do empresariado, se havia aqueles fatores a que mencionei, a 
questão das reservas cambiais que estavam sendo queimadas, agora, que a ex~ 
pectativa ê contrãria •. ~gora, que a expectativa é pessimista, agora, que não há 
mais essas reservas, muito pelo contrário, acho que o Brasil vai necessitar de 
uma certa recomposição das suas reservas, o que será do povo brasileiro, que 
é o mais sacrificado pelo processo de inflação, neste malsinado segundo se~ 
mestre da nossa economia, da economia brasileira? 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Eu queria dizer a V. Ex• que, 
além do pessi:fnismO do ex-Minístró SimonSen, ao sair do Ministério, já regis
trado pel_o nobre .Líder, PaUlo Brossard, o que estamos vendo na prática, no 
campo econôrnicà, é a-: concretizaÇão. de todas aquelas previsões do ~
Ministro Karios Risthbieter, da Fazenda, que foi, inclusive, tragado numa refor
ma miniSterial, pelo Sr. Delfim Netto. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Em razão dessas 
previsões que hoje se revelam verdadeiras. 

Sr. Presidente e Srs. Sen-adores, como disse, talvez uma das principais ra
zões, afêm da propalada competência do Ministro Delfim, a razão do otimis
mo de um ano atrás, era o restabelecimento -dizia-se isto mesmo- o restã
beJecímento da unídade de comando do setor econômico no Brasil. O que se 
vê, hoje, nobres colegas, é a perplexidade, é a repetição daquele conflito de 
opiniões, -daquele cruzar de fogos entre Ministros. Agora os combatentes s~o, 
ora o Ministro Delfim contra o Ministro Murilo Macedo, na questão dare
visão da lei salarial, ora o conflito entre o Ministro Delfim contra o Ministro 
Galvêas, nessa questão da prefixação da correção monetária. E fica-se mesmo 
perplexo ao abrir, por exemplo, os jornais de hoje, e ler que o Sr. Ministro 
Delfim Netto prevê mais 2 anos de sacrifício, enquanto o Secr_etârio-Geral9o 
Sr. Ministro da Fazenda chama o Ministro do Planejamento de otimista, pre
vendo muito mais tempo de sacrifício até que esses problemas sejam solucio
nados. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Li duas vezes a notícia. Li a pri
meira vez, e duvidei dos meus olhos. Então, li a segunda vez. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- E não terã sido um 
erro, um equívoco de um órgão de- ímprensa, visto que a mesma matéria apa·-
receu, como o mesmo teor, em todos os jornais mais importantes do País. Por 
conseguinte:, estamos de novo sob o impf:rio do fogo cruzado entre os Minis
tros. É a perplexidade! Se havia uma unidade de comando hã um ano atrás, e 
se era esta uma das causas de otimismo, o que se dirã hoje, de vez que obvia
me ate, pelo menos aquele fator tido coroo positivo da unidade de comando já 
se perdeu,_ na medida em que os Ministros não_chegam a um acordo sobre 
coisas tão importantes, como, por exemplo, ~sas que citei há pouco. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite-me um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, desculpe-me, não sei se 
devo apartear V. Ex' ou- se devo ouvi-lo simplesmente. Mas -corno o assunto 
de V. Ex• é realmente cte grande importância para nós, que ocupamos a po
sição de Vice-Líder para a área econômica, peço licença para ma\s uma obSer
vação. Acho que não há essa suposta divergência entre os Ministros. É na tu~ 
ral mesmo que não haja uma convergência total de idêias. O debate, a meu 
ver, é oportuno. Agora, a decisão final, evidentemente, tem que ser una. O 
que vê V. Ex• é que essas decisões são tomadas e são seguidas por todos os 
Ministérios. É natural que o Ministro da Agricultura defenda mais crédito 
para a agricultura, é natural que o Ministro Murilo 'Macedo defenda a sua 
política salarial, pois que se não o fiZesse, certamente, seria ainda maiS Criticà· 
do pela Oposição como_omísso em suas próprias obrigações. O fato, porêm, 
nobre Senador, é que as decisões sào tomadas e seguidas correntemente por 
todos. Outra observação: V. Ex• sabe que, quando Castello Br~nco assumiu --o 
Governo, depoi_s de um período de crescente i)lflação, apesar de contar coái 
os MinístTOs que àqUela época reverteram o processo inflacionário, sabemos 
que o ano de 64 ainda foi um ano de inflação cres-ceilte, e que somentC-após 
um período relativamente longo a inflação começou a ser Qoininada. Não é 
possível portanto que nós, homens acostumados a analisar processo dessa 
natureza, esperemos esse milagre de uma hora para outra. A expansão mone~ 
tária do ano passado foi bastante diferente da deste ano. O que se espera, por-
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tanto, é que essas medidas influam. Mas, agradeço pelo aparte que V. Ex• me 
concedeu e que ouviu com tanta atenção. 

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

O SR. ROBERTO SATURNJNO (PMDB - RJ)- Sim, pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Creio, nobre Senador, que o Se-
nador José Lins tem razão quando falou na suposta divergência. Ela não é su
posta, ela é real. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- E esta alegação de 
que há divergência de opinião, isto já conhecemos, qu~r dizer, ao 
tempo do_ Governo Geisel, ao tempo do início do Governo Figueiredo, antes 
que se restabelecesse a unidade de comando com o Ministro Delfim N etto, o 
que se dizia era isto: quando vem o Ministro Delfim Netto? Todo mundo sal
dou a unidade. Finalmente, chegava, descia sobre o País, sobre a Nação o in
fluxo benéfico da unidade de comando que seria implementada pela batuta 
competente do Ministro Delfim Netto. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Se me permite o nobre Senador, 
peço descu(pas pela interrupção ... (Assentimento do orador)- O nobre Se
nador José Uns, homem competente corno é, disse que os efeitos de uma polí
tica antiinflacionária não- se fazem notar e sentir de imediato, lembrou até o 
que aconteceu em 1964. Estou inteiramente de acordo com S. Ex• creio que 
todos nós. Por ísso mesmo me surpreendeu sobremaneira aque!e discurso que 
Sua Excelência o Senhor Presidente fez em Mato Grosso, em Cuiabá, quando 
pedia que a Oposição, que criticava as medidas governamentais, desse uma 
solução para combater a inflação a curto prazo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, essa ê uma ironia 
parecida com aque(a de V, Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Não ê ironia. Estou citando 
uma passagem ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - E o direito da contra-ironia, resposta a 
tantas outras, dirigidas ao Presidente da República. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Estou citando um írecho do dis
curso de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, e digo onde: foi 
em Cuiabá. , 

mentada, mesmo, pe(o Governo. pelas autoridades econômicas, na medida 
em que perdida, desgastada, a autoridade do Ministro Delfim Netto, começa 
a subir a cotação do outro grupo que Ihe faz frente e que apregoa a recessão 
corno so!ução para os problemas brasileiros. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - É verdade. 

O SR. ROBERTO SA TURN!NO (PMDB- RJ)- Que seja solução, 
que seja um sacrifício suPortável, a recessão. Para os ingleses, por exemplo, 
para a Inglaterra da Sra. Tatcher, muito bem. Aceitamos que isso seja, para 
os ingleses, um sacrifício que não ultrapassaria os limites do sustentãvel. A 
Ing!aterra da Sra. Tatcher pode se dar ao luxo de e!evar a sua taxa de desem
prego ao nível mais alto desde a crise de 1930, tendo atingido a 7,8%. Pode se 
dar ao luxo de dobrar a sua taxa de inflação, que desde que assumiu o novo 
governo, passou de cerca de lO% para cerc-a-de 20% ãõ-ã.no. A Inglaterra pode 
se dar ao luxo de ver cair a sua produção industrial, como caiu em nível quase 
de 10%, também. Mas pensar em importar para o Brasil as soluções da Ingla
terra da Sra. Tatcher é uma insanidade total. O Brasil é um País que hoje, an
tes de ingressar na recessão, já tem--uma taxa de desemprego muito mais alta 
do que essa de 7,8% a que chegou a economia ing!esa em plena recessão. Aon
de vai parar o sofrimento do povo? Aonde vai parar o descontentamento po
pular? 

Afirmo, Si-. Presidente, com toda convicção, que a recessão neste País é 
absoiutamente inaceitável, incompatível com qua(quer so!ução democrãtica 
que se possa querer dar ao quadro político nacionaL Incompatível até mesmo 
com esta meia abertura ou com este quarto de abertura que estamos vivendo 
nos dias de hoje. E vejo com muita apreen-são que, "não-obstante as deda
rações de intenção do Mini"Stro De(fim Netto das pressões exis
tentes dentro do próprio Governo, por força da incoerência com que a políti
ca econômica é conduzida, por força da falta da explicitação de uma estraté
gia, de um plano de Governo para a ãrea econômica, a recessão vai batendo 
às nossas portas. A recessão, para quem quiser ver, para quem tiver olhos 
para ver, para quem tiver consciência dos problemas econômicos e sociais, já 
se pode dizer que estã aí. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Está ai. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- As vendas estão 
caindo continuamente. A recessão está aí. 

0 SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB _ RJ) _ Srs. Senadores há do. O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O desemprego está aumentan
algo de mais grave que ainda nos preocupa. O Governo, por todas as suas vo
zes, até mesmo pela voz do Presidente da República, tem_ dito que a Oposição 
não tem projetes, não tem propostas, não tem planos. O que vamos verifican
do, Srs. Senadores, é que precisamente O Governo nâõ tem projetas, propos
tas e nem planos coerentes para enfrentar esse problema. A ação do Sr. Del
fim Netto, a ação da Secretaria do Planejamento é uma ação do dia-a-dia, é 
urna ação que se traduz quase numa tentativa de equilibrismo do dia-a-dia, de 
equHibrismo incoerente, freqüentemente incoerente, sem uma estratégia defi
nida, sem uma estratégia explicitada que inspire confiança. É o pragmatismo 
levado às suas últimas conseqüências, e nesta ação tópica do dia-a-dia, nessa 
incoerência freqüente, o Ministro vai conduzindo o País àqU.ilá, que eie nega, 
que é precisamente a recessão. · · 

E o que mais nos preocupa, ainda, Sr. Presidente, é que se o Ministro do 
Planejamento não tem uma estratégia explicitada, urri plano de longo prazo 
apresentado à Nação, nesse equilibrismo do dia-a-dia ele vai seitdo de-sgasta
do, a sua presença vai Sendo como que comida por dentro, pelo grUpo de 
Chicago pelo outro grupo que interfere na política econômica do País, qu_e se 
conflita com a ação do Ministro Delfim Netto, do dia-a-dia, grupo este que, 
este sim, tem uma estratégia definida, tem um plano bastante claro a respeito 
das soluções, do problema da inflação e do balance de pagamentos, que é a 
recessão. , . . 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (PMDB- RJ)- O desemprego está 
aumentando, a taxa de investimento terá caído para algo em tqrno de 16% do 
produto bruto, que é um indicador gravíssfmo. Li no último número de Exa
me, uma revista especializada, que o índice de produto real, calculado para o 
segundo trimestre, o que se encerrou em junho, apresentou um crescimento 
de ap~nas 0,4% em. relação a 1979, ao trimestre correspondente do ano ante
rior. Então, a recessão jâ está aí. As empresas brasileiras já estão sentindo, os 
trabalhadores brasileiros já estão sentindo, todos os- investidores estão-se 
comportando com se a recessão fosse algo de inevitável. E isso, Sr. Presiden
te, apenas decorrência de quê? De expectativas, de peSsimismo. de cortes dos 
inVestím"entoS das empresas estatais, resultado desta insensata campanha con
t~~ a_est~~ização, que resultou, com_9 n~_o podia deixar de resultar, porque os 
iri.Vestlmentos das empresas estatais é o prin_çJpal regulador da conjuntura 
econômica bra::,i!eira, numa queda da atividade econômica, como não podia 
deixar de resu(tar. 

Então_, a recessão está chegando apenas porque houve uma medida con
creta de redução dos investimentos das empresas estatais e criou-se um clima 
de pessimismo em cima dessa medida. 

Agora, o que acontecerá neste segundo semestre, se efetivamente for 
mantido, como afirma o Ministro quase que diariamente, o limite de 45% de 
expansão do crédito, o limite que foi prefixado para o ano de 1980~ Se este li
mite for mantido, já agora neste mês, ou já no próximo mês de setembro, co
meçará o País a sentir, a observar, a viver a sucessão" de insucessos, de falên
cias, de quebras de empresas nacionais, de vendas de empresas nacionais, de 
aceleração do processo de desnacionalização, de acentuação do desemprego, 
de queda de produção e todo este rosário de infelicidades e de flagelos que a 
recessão traz consigo. A recessão num País que tem a sua força de trabalho, a 
sua popu!ação economicamente ativa, cresCendo a uma taxa de 3% ao ano, ... 

E este, Sr. Presidente; é o ponto em que queria chegar no pronunciamen
to de hoje: a recessão no quadro brasileiro de hoje é a insanidade total. Sus
tento, afirmo: a recessão não é esse sacrifício medido que alguris economistas 
ilustres estão apresentando como razoável. Esses economistas não conhecem 
a realidade da vida do povo brasileiro, esses economistas não conhecem os sa
crifícios a que estão submetidas as grandes maiorias do sofrido povo brasilei
ro, esses economistas não perceberam ainda o estado de descontentamento e 
de revolta a que estã sendo levado o povo, exatamente pela sucessão de erros 
da polícia económica e de Sacrifícios que lhe estão sendo impostos em nome 
de um comportamento dito como técnico, como cientifico, inas que, na reali- O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -Que tem que criar l milhão e 
dade, é sobretudo desumano, é sobretudo imoral, é insustentável sob o ponto 800 mil empregos novos por ano. 
de vista moral o sob o ponto de vista económico e soda! naturalmente. O SR." ROBERTO SATURNINO (PMDB- RS)- Que tem que criar 

A recessão, para os brasileiros nos dias de hoje, é uma insanidade total. I milhão e 800 mil empregos novos todos _os anos, a recessão num País que 
E, no entanto, está sendo pregada, está sendo sustentada e está send_o imple-- tem a sua fronteira agrícola ainda em expansão é muito diferente da recessão 
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num Pais de economia madura, que tem a sua população estabilizada, que 
tem os seus mecanismos de proteção social muito mais desenvolvidos que o 
nosso~ A recessão neste País, volto a afirmar, ê a insanidade total que aí está 
às nossas portas, está batendo às nossas portas, em decorrência exatamente 
da falta de uma estratégia, da falta de coerência da politica econômica do Go~ 
verno que, embora dizendo que não quer a recessão, está tomando medidas 
que fatalmente, inevitavelmente, conduzirão a ela. 

Srs. Senadores, voltamos a dizer o que temos dito, nesta-casa, os Sena~ 
dores da Oposição, assim como os Deputados na otitra Casa, que esses 
problemas da inflação, da dependência externa, do endividamento externo e 
interno, não são problemas insuperáveis para este País que tem tantas virtua~ 
lidades, tantas potencialidades. Apesar desses problemas que surgiram como 
decorrência dos erros praticados, apesar desses erros, apesar da situação em 
que nos encontramos, é efetivamente um País viável, um País que tem recur
sos do lado real da sua economia, para superar essas situações graves, ... 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- ... desde que efeti
vamente se tome um caminho adequado, o caminho da reformulação da polí
tica econômica, e que passe por um conjunto de reformas que nós caracteriza
mos, que nós chamamos- e que a linguagem popular já batizou assim - de 
mudança dO modelo econômico que estã sendo adotado. Um conjunto de re
formas que caracterizem um novo pacto social desde que, por consegUinte, 
haja uma solução e se atente para este fato e se convença o Governo de que só 
uma solução política pode resolver esses problemas graves do País. Que ne
nhuma solução puramente técnica, nenhuma solução de gabinete, nenhuma 
solução tecnocrática, por mais ilustres, por mais iluminados que sejam os ho
mens responsáveis, nenhuma solução deste tipo farã caril que o País supere 
esses problemas graves. E, entretanto, esses problemas são superâveis, desde 
que a solução seja política, desde que a solução passe por um conjunto de re
formas que caracterize um novo pacto social que a Oposição tem apregoado, 
que a Oposição tem formulado, que a OpOsição tem apresentado explicita
mente à Nação, mas que recebe, por parte do Governo, aquele tratamento de 
desconsideração e de insistência na inverdade de...,_ ~a Oposição não tem pro
jeto, que a Oposição só tem critica. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Bas~a ser da Oposição para ser 
rejeitado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Basta ser da Opo
sição para ser rejeitado. V. Ex• tem toda a _razãq. Mas 1 aiJld~, nesses últimos 
dias, li um trabalho interessante escrito poi' um economista que não se pode 
dizer que seja um economista da Oposição, o ilustre economista, reconheci~ 
damente competente, João Paulo c;!e Almeida Magalhães. Não é um econo~ 
mista ligado ao PMDB, nem a nenhum_partido de "Oposição; é um homem 
que tem uma larga experiência intelectual, um homem estudioso, que elabo
rou um projeto, um projeto do que ele chama um novo pacto social. Até 
quantificado, ele teve o trabalho de descer ao detalhe da quantificação na dis~ 
tribuição de renda, nas margens de poupança, nas taxas de investimento, fez 
um trab'a.lho bastante aprofundado e bastante detalhado de formulação, de 
explicitação daquilo que ele chamou .. 0 Novo Pacto Soc_ial_Brasileíro/' de
monstrando que é perfeitamente viãvel e que só exige uma condição: é que 
esta implementação desta nova política seja uma decisão política decorrente 
de um pacto a ser firmado entre setores da Nação; entre trabalhadores e em
presários, entre fazendeiros e industriais, enlrC íri.dustriais e banqueiros, entre 
assalariados e empregadores, entre profissionais liberais e, enfim e, natural~ 
mente, com a credibilidade de um Governo que precisa inspirar confiança de 
que este projeto, este novo pacto será respeitado, serã um pacto implementa~ 
do com o apoio, com a concordância desses setores e com a expectativa de 
implementação honesta das medidas que vierem a ser formuladas. 

Esta -é a condição essencial: credibilidade, disposição para o entendimen~ 
to político, disposição para eXecutar as reformas que vão configurar esse 
novo pacto social. Satisfeitas essas condições, teremos as soluções. As so~ 
luçàes exiStem, esse País é viâvel, não é um País inviâvel, não é uma Nação 
que tem os seus caminhos de desenvolvimento barrados, muito ao contrário, 
as potencialidades, as virtualidades do Brasil são enormes, são internacional
mente reconheddas, são internamente reconhecidas e o que falta, exatamen
te, ê a decisão política; o que falta é a negociação e a implementação honesta 
de um novo pacto social; o que falta é a credibilidade do Governo; o que falta 
é a disposição de executar essas reformas. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço o nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB _:_: PB)- Nobre Senador Roberto Sa
turnino, parabenizando V. Ex• pelo brilhante pronunciamento que faz sobre 
a economia nacional, quero chamar a sua atenção para um aspecto da in
flação, que é o principal problema de que trata V. Ex• De um modo geral, as 
autoridades governamentais. e as lideranças do PDS, nesta Casa, costumam 
dar uma explicação simplista para essa alta sem precedentes dos índices de in~ 
fiação no Brasil, dizendo que tudo isso decorre de fatores externos; do proble
ma da alta do preço do petróleo, sobretudo. Entretanto, num debate que aqui 
mantivemos com o nobre Líder Jarbas Passarinho .• indaguei de S. Ex" qual seria a 
participação percentual da conta de petróleo, no de cálculo dos índices 
inflacionários. E S. Ex•, baseando-se no Ministro do Planejamento, Delfim 
Netto, respondeu-me que era de cerca de 30%. Então, restam 76% em uma in~ 

· fiação acumulada de 12 meses de 106%. De qualquer modo, portanto, tem V. 
Ex• toda razão: o Governo estâ perdendo a sua credibilidade no combate à 
inflação, porque mesmo pondo de lado a questão do petróleo, ainda resta ex
plicação para esses 76%. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Tem V. Ex• toda 
razão. É muito difícil fazer esse tipo de estimativa a que aludiu o Líder Jarbas 
Passarinho. Entretanto, vamos aceitar a eStimativa de S. Ex•, de que o pe~ 
tróleo seria a causa desse percentual de inflação, que nós achamos poderia ser 
reduzido na proporção em que se adotassem medidas de redução do consumo 
do petróleo, o que não foi feito. A crise do petróleo data de 1973 e nós já esta· 
mos em 1980 e, efetivamente, só agora parece que o Governo exibe â Nação 
resultados ·em termos de redução do consumo do petróleo. Perderam-se 
quanto anos nisso'? Então, se o -percentual hoje é esse, ele poderia ter sido bem 
menor se as medidas tivessem sido tomadas ao seu terripo e na sua oportuni~ 
da de. Entretanto, quando V. Ex• perguntou sobre o resto, as outras causas, 
diss.e~se que era decorrência da sucessão de safras ruins. Entretanto, no ano 
da supersafra a iriilação, ao invês de reduzir~se, intensifica-se. Disse~se, taro~ 
bêm, que era decorrência dos saiârios, de um lado, enquanto outros Minis· 
tros negavam isto. Mas o fato ê que ninguém convence, ninguém é capaz de 
sustentar de forma convincente que o reajustamento salarial, que é algo que 
acompanha a taxa de inflação, que vem depois de verificada a inflação, possa 
ser tomado corno causa original desse recrudescimento inflacionário. 

O fato é que estamos aí diante da perplexidade governamental, estamos 
at diante do crescimento dessa febre, e a tal ponto que a nossa preocupação 
de hoje não é mais nem c·om a origem e a causa fundamental da inflação. A 
inflação é um processo de disputa pelo bolo da riqueza, pelo bolo geral da 
renda, e realmente é muito problemático se identificar e se quantificar as cau~ 
sas da inflação. Acho que é muito mais importante, nos dias de hoje, decidir
mos, e decidirmos politicamente, quem vai pagar quanto do combate à in
flação. Quem vai pagar a fatura da inflação? São os trabalhadores, são os 
banqueiros, são os industriais, são os grupos econômicos, são os fazendeiros, 
são os bóias· frias, são os desempregados? Quer dizer, quem vai pagar, quan
to, desta fatura que vai ter de ser paga? O combate à inflação, obviamente, 
implica em sacrifício para alguma parcela da população. Isto é uma decisão 
política tomada na base do uso dos instrumentos de que o Governo dispõe. 
Quais são esses instrumentos'? E a política salarial, ê a política creditícia, ê política 
tributária. são os instrumentos de política econômica; movimentando 
essas alavancas o Governo estará passando essa fatura para o grupo a, b, ou 
c. Isto é que é importante: é decidir, politicamente, quem vai pagar tanto da 
fatura, quem Vai pagar quanto da fatura e usar as alavancas para implemen
tar, politicamente, essas decisões. Isto é que é importante. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Repare, nobre Senador, que uma 
decisão política importante, o Governo está anunciando para os próximos 
dias: para resolver o problema da inflação ele vai cortar o cafezinho das re~ 
partições públicas. Não haverá mais o cafezinho. Não há dúvida que no meio 
dessas denúncias de mordomia é algo altamente moralizador, e que vai resol
ver, em parte, o problema da inflação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- É fantâstico, é de 
um efeito formidável sobre esses problemas todos~ não só no da inflação. 1:. 
capaz, até, de influir sobre o balanço de pagamentos, porque vai sobrar mais 
café, vamos exportar mais e isso pode até equilibrar as nossas contas, quem 
sabe. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que nos preocupa é exatamente a 
incbmpatibilidade entre a base política do Governo e a possibilidade de exe-
cução dessas reformas que são absolutamente in~ispensãveis para solucionar 
os problemas, não só da inflação, mas do endividamento, da balança de ~aga
mentos, enfirri, os problemas mais angustiantes que estão ai. Estou hoJe me 
refinando à inflação, mas poderia referir-me, também, ao problema do ba
lanço de pagamentos, ê porque a inflação está na ordem do dia, na pauta 
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principal. Mas hoje, também, casualmente, recebi uma comunicação interes
sante do discurso do Dr. Batenburg, Presidente do Allgemeine Netherland 
Bank na XI Convenção Mundial do "Wor/d Trade Center Associiüion'"'
Amsterdam, em 29-5-1980, na presença de 112 representantes de diferentes 
países, de bancos de diferentes países. Um discurso muit<finteressante, muito 
esclarecedor, do qual extraio a seguinte passagem. 

Diz o Dr. Batenburg, autoridade incontestável nestes assuntos: 

Um dos principais critérios dos bancos comerCiais em suas discus
sões sobre concessão ou não concessão de crédito-_ enfatizam analis
tas - é o grau de estabilidade polftica dos países mutuários: 

Isso, Sr. Presidente, é uma verdade sabida pof i600s e é exatamente es
ta ... 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- ... esta verdade que 
parece que é desconhecida pelas autoridades brasileiras, tão ávidas em fechar 
o balanço de pagamentos, porque, é claro, estamos todos nós angustiados, sa
bendo que o País vai precisar levantar nesses cinco meses finais, nesses quatro 
meses e meio finais, uma quantia vultosa, da ordem de 10 milhões de dólares 
e vai encontrar as maiores dificuldades decorrentes do quê. Decorrentes não 
só da situação econômica ou financeira, mas da situação política que se verifi
ca neste País, porque esses homens são observadores, têm os seus assessores, 
têm os seus analistas que estão, precisamente, neste momento detectando isso, 
para o que chamamos a atenção: a incompatibilidadse absoluta entre a base 
política do Governo e a possibilidade de executar as reformas econômico
financeiras que são essenciais para a superação dos problemas nacionais, sem 
cair na recessão. Sabendo eles que a recessão vai ser um desastre, que a reces
são vai ser a calamidade, que a recessão vai se{ um ínevitâvel recuo no proces
so de abertura política, que andou a passos tão tímidos, tão dificultosos, nes
ses meses que têm decorrido, desde que foi anunciado o processo de abertura 
lento, gradual e seguro. Esses homens estão observando tudo isso e natural
mente vão levando o País, da forma absolutamente fria e racional que eles 
usam, a recorrer ao aval do Fundo Monetário Internacional, que vai colocar 
todas as suas exigências, uma das quais já apareceu na imprensa deste País: e 
que se constitui no achatamento salarial, no arrocho salarial, no corte dos sa
lários como solução para resolver o problema da inflação. A que corresponde 
isso? Corresponde a pegar aquela fatura, a que me referi, da inflação e enviá
la aos trabalhadores, aos assalariados de um modo geral. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muita honra. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Roberto Satumino, V. 
Ex• varia Sempre entre um otimism0-iãZ6à.vel e um pessimismo exagerado. Às 

, vl~zes V. Ex• apresenta uma visão pessimista qtie".chega a concluir pela insol~ 
véncia total do País; outras vezes me surpreende com o reconhecimento de 
que o País é Viável, que não tem grandes problemas, que a sua soluçaSo é me
ramente política. t aliás muito comum esse tlj)i::i de análise emocional, que va
ria de um extremo a outro, formando- as opiniões mais desencOntra
das. Mas, só para raciocinar, quarità à grave recesSão do País, seria interes
sante lembrar a V. Ex' que em 1979 a economia acabou crescendo a uma taxa 
de 6,4% superior à média dos quatro anos anteriores, que foí de 6,3% e isso 
apesar da agricultura ter crescido apenas 3,2%, uma taxa bastante diferente 
da deste ano. Isto mostra, nobre Senador, que o País tem- realmente uma eco
nomia sólida, e que vem mantendo altas taxas de crescimento mesmo diante 
do processo inflacionáriO. V. Ex• também citou O problema dos tecnocratas. 
A solução é política, diz sempre V. Ex• constantemente preocupado com o 
problema de quem paga a c-onta da inflação. Há razões para se verificar que o 
Governo está preocupado com -este problema. A legislação salarial é um 
exemplo disso. O discurso de V. Ex• é amplo, é polimorfo. O nobre Senador 
Jarbas Passarinho fez um discurso, no início deste peiíodo, como intróito à 
apreciação da posição das várias lideranças da Oposição, -no que tange à ofer
ta de sugestões para o Governo. Sem querer prejudicar o tempo de V. Ex•, 
proponho-me, na próxima semana, fazer uma análise, não da posição da eco
nomia a que V. Ex' se refere, mas das suas próprias opiniões expandidas em 
seu discurso, e em entrevistas. Vale a pena comentá-las aqui, a,.té como uma 
homenagem a V. Ex•, que tanto merece. Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB ...:.. RS) - Será ouvido com a maior 
atenção. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- V. Ex• será ouvido 
com a maior atenção; digo até a V. Ex• que, com esta declaração, V. Ex• criou 
uma expectativa, que realmente nos anima, porque, como V. Ex' vai ver, a 

nossa: esperança, a minha esperança particular está depositada aqui, no Con
gresso Nacional, estã depositada ne.stã. Casa de representantes do povo e na 
outra Casa onde têm assento os Deputados. Acho que as soluções devem sair 
daqui, porque não espero riada daqueles gabinetes que estão do outro lado da 
Praça dos Três Poderes. Espero, sim, do Congresso Nacional, espero dos ho
mens que conhecem a realldãde brasileira, porque fazem campanha eleitoral, 
porque conversam com o povo. porque sentem e auscultam o coração e o 
sentimento do povo, sabem das aflições e das angústias, conhecem as priori
dades nacionais ao vivo e não por relatórios que lhes chegam às mãos, que às 
vezes são lidos e às vezes não. relatórios que quase nunca retratam a verda
de, mas são simples justaposições de palavras. Acredito é nestes homens que 
estão aqui, nobre Senador José Lins. Então, a posição de V. Ex' cria uma ex
pectativa favorável para nós. Acho que só no entendimento entre os parla
mentares de Governo e Oposição é que se podem construir os caminhos, é 
que se podem abrir os caminhos e construir as soluções. Porque, como disse, 
volto a repetir, essa aparente contradição que V. Ex• vê no meu discurso, en
tre otimismo e pessimismo, advém jUStamente daí. Sou otimista em relação às 
potencialidades, às virtualidades do País, sou otimista em acreditar que uma 
solução política, que nasça de um entendimento entre parlamentares, possa 
conduzir o País à solução desses problemas. Sou pessimista eni relação ao 
comportamento do Governo, quando observo a insensibilidade, quando ob
servo o imobilismo, o endurecimento, a inflexibilidade das posições governa
mentais. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• tem toda razão quando 
acentua isso, eSSa falta que parece presidir toda a ação do Governo no com
bate a esse grave problema que tem tantas faces, tem mil faces. Mas ele proce
de como se não existisse o povo brasileiro. É uma coisa impressionante. Vou 
dar um exemplo, mudando um pouco de assunto, mas que serve. Na Mensa
gem Presidencial, naquele documento extenso a que sou obrigado a ler por 
dever de ofício, o Geil.era1 Figueiredo, Presidente da República, por duas ve
zes fala, naquela parte introdutória, que O subsídio ao trigo absorve cerca de 
um bilhão de dólares. Por duas vezesl Eu disse dessa tribuna que depois de ler 
aquilo, fui à parte do Ministério da Agricultura, para saber se havia alguma 
complementação. Aquilo evidentemente não devia ter algum segmento. Ne
nhuma palavra, absolutamente nàda. Eu perguntei dessa tribuna: o subsídio 
vai continuar? O subsídio vai diminuir? O subsídio vai ser extinto? Nenhuma 
palavra. Agora, de repente, de inopino, começa a ser reduzido o subsídio. 
Não discuto nem o acerto ou o desacerto da medida, como não discuto o 
acerto do subsídio existente. O que não pásso compreender é como se toma 
uma medida dessas, assim como se o povo não comesse pão. Como se isso 
fosse uma questão teórica, abstrata, matemática. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB-RJ)- Exatamente. Como 
se o povo não comesse macarrão, que hoje é um dos itens principais da ali
mentação brasileira. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Quer dizer, não posso com
preender como é que este Governo pretende governar, e tem governado, fa
zendo abstraçào da realidade humaÕa do Brasil. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- É exatamente isso. 
Isso é o que nos preocupa, nos aflige. Vemos, por exemplo, o Presidente Fi
gueiredo - eU li istO nos joinais, não me equivoquei, porque eu li em vários 
jornais a mesma expressão - o Presidente Figueiredo, no N ardeste, não sei 
se foi em Pernambuco, Alagoas, creio que em Pernambuco, afirmar à Nação 
que ia fazer a reforma agrária. Ora, Srs. Senadores, isto é uma afirmação gra
ve. A reforma agrária é uma medida muito complexa. Eu diria que acho ne
CêSSãria: a refOrma agrária, mas julgo uma medida que tem de ser precedida de 
um debate amplo, porque não me arriscar,ia ã dizer que se deve fazer uma re
forma agrária no Paraná, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Arriscar
me-ia sim a dizer que se deve fazer uma ~eforma agrâiia nos Estados da fron~ 
teira agrícola, nos Estados do Nordeste, onde hã uma grande concentração, 
em Minas Gerais. ê preciso estudar, este é um assunto que requer um estudo 
e um debate muito amplo. Uma negociação política muito cuidadosa para a 
sua implementação. A reforma agrária é um investimento, inclusive um inves
timento alto, porque não é uma medida de se desapropriar uma quantidade 
de terra e entregar-se os títulos àqueles trabalhadores que queiram lavrar a 
terra. A reforma agrária é um investimento que rCquer aplicação não só na 
desapropriação, mas na assistência, na gãrantfa de comercialização, no siste
ma de transportes, enfim, é·alguma coisa de grande envergadura. Acho abso-
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lutamente essencial, acho que é um dos pontos fundamentais desse novo pac
to social, dessa mudança de modelo. No entanto o Presidente Figueiredo faz 
uma afirmação, assim, como se ele pudesse, da noite para o dia, pegar a pena 
e decretar a reforma agrária, sem um mínimo de entendimento, sem um míni
mo de negociação política, de debate sobre o assunto. 

Digo, repito, e afirmo: o PresidCnte Figueiredo, com essa base política 
que aí está, não vai fazer reforma agrária nenhuma, não vai fazer sequer are
forma tributária, sequer a reforma do sistema financeiro que seriam mais fá
ceis, e deveriam -preceder à reforma agrária. Pois bem, ele parte para uma 
afirmação absolutamente inconsistente e incoerente com a realidade da sua 
base politica. Como é possível fazer uma afirmação dessas? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Pois não, nobre Se
nador José Uns. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Nobre Senador, é realmente estranha 
essa posição da Oposição. Começo estranhando o que diz o nobre Senador 
Paulo Brossard. No fim do primeiro semestre, S. Ex• fez-me uma pergunta re
lacionada com o pensamento do Governo sobre o subsídio do trigo. Naquela 
ocasião respondi a S. Ex• que o Governo não estava interessado em tirar, de 
irnediato, o subsídio do trigo, embora pudesse tirá-lo aos poucos. Mas não es
tava definida a maneira, nem a época quando seria tirado o subsídio. Alias 
observei, então, ao nobre Senador, que no começo do ano o Governo sugeri
ra a retirada, praticamente, de todos os subsídios. Ora, se não foi de logo ti
rado o subsídio do trigo, nobre Senador, isto se deve exatamente a que o Go
verno pensa no povo. Essa é a contradição que observa na análise feita pelo 
Senador Paulo Brossard. A segunda contradição que faço questão de apon
tar, é nas afirmações de V. Ex• mesmo, nobre Senador Roberto Saturnino. O 
Presidente realmente falou em reforma agrãria, e estã fazendo uma reforma 
agrária bem mais ampla do que se vinha realizando. O INCRA, hoje, está 
bem mais dinâmico do que antes. Ora, a reforma· que o Presidente prometeU, 
desde o início, foi "aquela das ~reas críticas do País. No último discurso que V. 
Ex' fez, no semestre passado se não me engano, ou na entrevista que V. Ex• 
deu, logo após o início do recesso, V. Ex• preconizou como urgente a reforma 
agrária, alegando que a legislação estava pronta desde 1965. Ora, se V. Ex' re
conhece que a reforma é necessária; se V: EX' defende a reforma; se V. Ex• diz 
que a legislação está pronta desde 1965, e que até hoje não foi feita, corno 
pode V. Ex• dizer agora que a reforma é impossível, é impraticável, que o Go
verno não deve falar em reforma agrária. Essas contradições realmente não 
nos levam a pensar nas opiniões da Oposição; com muita seriedade, como 
formando elas um projeto coerente. Mas fazendo honra a V. Ex•, reconheço e 
todo o Congresso reconhece que V. Ex• tem um pensamento, pelo menos diri
gido para certos temas que gostaremos de comentar na próxima semana. 
Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana). - (Faz soar a campainha). 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Vou concluir, Sr. 
Presidente. Sei que V. Ex• me adverte sobre o tempo e vou concluir. 

Queria apenas dizer ao Senador José Lins que quando uma pessoa quer 
encontrar contradição na exposição da ou~ra, pode encontré!,.r, pode interpre
tar de forma distorcida suas palavras e colher algumas contradições. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E;?t:atamente o que acontece quando in
terpretam a fala do Presidente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Na verdade, eu não 
falei nada disso que V. Ex• está dizendo que eu disse. Eu disse que em 1965 se 
modificou a legislação do Imposto Territorial Rural, sob a alegação de que 
através do Imposto ia se realizar a re~orma agrária, mas que observados os 
dados da estrutura, da distribuição da propriedade rural no País, seríamos 
obrigados a concluir que aquela intenção não se realizou n_a prática, isto é, a 
reforma do imposto não foi eficaz para produzir a reforma agrária. Mas eu 
achava que se devia ainda procurar aperfeiçoar o imposto, para se obter um 
efeito maior. Isso foi o que eu disse. Agora, também digo, e disse hoje, que 
julgo a reforma agrária um ponto importante nesse conjunto de reformas. No 
entanto é um assunto delicado, que precisa ser estudado em profundidade e 
debatido com muita amplitude, para que não se criem-situações que, ao invés 
de se obter efeitos positivos, tragam efeitos negativos, que nenhum de nós 
acharia conveniente. 

Sr. Presidente, vou encerrar, com as observações que constituem o cen
tro das minhas preocupações, hoje. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Das nossas preocupações! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Exato. Das nossas 
preocupações. 

E que na medida em que o Governo se comporta politicamente da forma 
absolutament~ intransigente e inflexível como vem se comportando; na medi
da em que o Governo apela sucessivamente para soluções tecnocráticas e se 
nega a enveredar pelo caminho da negociação política; na medida em que o 
Governo não atenta para a realidade, a realidade palpável, do País, da 
Nação, do povo sofredor; na- medida em que o Governo não move, não pro
cura ampliar a sua base política e permanece no imobilismo da sustentação 
dada por esses pequenos grupos de interesses e grandes grupos económicos e 
financeiros nacionais e internacionais e não procura ampliar a sua base políti
ca; na medida em que tudo isso ocorre, o Governo não será capaz de execu
tar, de adotar, esta nova linha do desenvolvimento económico, não será ca
paz de mudar o modelo económico, não serã capaz de realizar as reformas so~ 
cíais a que aludimos e cairá, inevitavelmente, na solução negativa da recessão, 
na solução desastrosa da recessão. 

Nessas condições, submetida a Nação a esses flagelos terríveis, fatalmen
te o Governo não poderá fazer, também, a sua tão jurada obra de redemocra
tiz<lção do País, porque uma coisa é absolutamente incompatível com a outra. 
O desastre da recessão, o flagelo da recessão, ê absolutamente incompatível, 
no quadro brasileiro, nas características da sociedade brasileira, com uma 
politica de abertura do quadro institucional brasileiro. 

Cabe ao Çongresso Nacional,- esta é insistência das nossas palavras
cabe ao Congresso Nacional, diante deste imobilismo do Governo, abrir os 
caminhos e construir as soluções; cabe ao Congress_o Nacional convocar, cha~ 
mar ao grande debate, chamar os trabalhadores, chamar os líderes sindicais, 
os empresários, chamar os profissionais liberais, chamar os economistas das 
diferentes correntes, das diferentes convicções, colocar uns diante dos outros, 
chamar por esta via, abrindo este debate; chamar a atenção de toda a Nação 
pela repercussão que tal debate terá através da imprensa e procurar, por esta 
via, pela via da negociação política, pela via do debate político, construir as 
soluções, abrir os caminhos. 

A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é não só da Oposição, 
como também da bancada governista nesta Casa e na Câmara dos Deputa
dos. Estamos aqui, como representantes do povo, com esta responsabilidade. 
Cabe a nós construir as soluções, cabe a nós convocar todos os setores da opi
nião pública de interesses brasileiros ao grâilde debate, porque este País tem 
solução. Todos esses problemas têm solução. Este País é uma Nação viável; é 
uma questão de decisão política, ê uma questão de encontrar as soluções que 
realmente correspondam às linhas principais de desejos, às linhas de aspi~ 
ração, às linhas de interesse da maioría esmagadora da população brasileira. 
Este é o nosso papel corno políticos. Como representantes do povo, é a nossa 
grande responsabilidade nos dias de hoje. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao Sena
dor Bernardino Viana, para uma breve comunicação. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para uma comunicação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero registrar o aniversário ocorrido, ontern, da Casa de Saúde Dr. Se
bastião Martins, em Floriano, no Piauí. Não é um fato, vamos dizer, isolado; 
é um fato característico, porque ela é piOneira em uma região pobre, onde 
uma plêiade de médicos, comandada pelo Dr. Ariosto Martins de Araújo 
Costa veio difundir e fazer evoluir a medicina naquela região, uma medicina 
de roça que se transformou, há vinte anos passados, em uma medicina mo
derna, que hoje é reconhecida em ~odo o território brasileiro. Muito obriga
do. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao Sena
dor Paulo Brossard, que falará como Líder. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não era minha intenção falar na tarde de hoje, mas entendi que não seria 
inoportuno dizer duas palavras a respeito dessa noticia hoje divulgada pela 
Imprensa, de que o trigo perde parte do subsídio. 

Leio um dos nossos jornais, Sr. Presidente: 

O Estado de S. Paulo, 15-8-80 

" O TRIGO JÁ PERDE PARTE DO SUBSIDIO 
O governo começoÜ ontem a retirâda do subsídio ao trigo, ao 

aumentar 26% os preços do trigo em grão e das farinhas e 14,3% o 
preço do farelo. Até outubro deverão ser anunciados mais dois rea
justes, até atingir um aumento de 140% para o trigo e de 100% para 
a farinha. A tonelada de trigo passará a custar Cr$ 1.968,80 e a saca 
de 50 quilos de farinha especial, Cr$ 247,70. A farinha para cola, 
que pode ser comercializada livremente, custará Cr$ 855,50, porque 
o produto não tem subsídio. O quilo de farelo será vendido a Cr$ 
3,20," 
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Não simpatizo com subsídios porque importam, no meu modo de ver, 
num artificialisnlo, em manter uma situação fictícia, ein manter uma situação 
irreal e não me parece de boa política a criação de situações fictícias, de siw 
tuações irreais. Elas-Podem ser mantidas por algum tempo, mas chega um de
terminado momento que se torna difícil mantêwlas, depois, voltar à realidade 
quase sempre é chocante, quando não é doloroso. O fato é que não é de hoje 
que uma política de subsídio ao trigo, entre muitos outros produtos, vem sen
do adotada. 

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

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Com muita honra. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• tem toda razão no que 
diz; o subsídio cria uma realidade Úeqüentemente distorcida ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Irreal. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Irreal. f: o que se deu no caso 
do trigo. O subsídio ao trigo criOU--um consumo popular de farinha de trigo, 
nas suas diversas formas, muito além do que seria o correspondente à realida
de brasileira. Mas, uma vez criada esta nova realidade, o retorno ao que se 
poderia chamar de realidade concreta, ou de realidade real do País, passa a 
ser um sacrifício muito grande. Então, é preCiso-eScolher o momento oportu
no para se tornar esse sacrifício aceitável. Parece-me que o momento atual é 
inteiramente inadequado para buscar esta realidade, à custa de um sacrifício 
que vai ser muito duro, porque o sofrimento se acumulou de tal forma, e a de
pendência em relação ao trigo se tornou de tamanha dimensão, que vamos 
encontrar o povo pobre do Brasil sofrendo muito com isso. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E ainda é preciso consi
derar, nobre Senador, que o trigo é um alimento precioso. De modo que à 
medida em que os alimentos vão rareando na mesa da generalidade da popu
lação, o pão, a-massa, exatamente por serem baratos -graças ao subsídio -
eram alimentos que supriam e supriam bem, pelo seu alto valor nutritivo, a 
carência de outros elementos. Ainda é preciso considerar isso. 

O fato, Sr. Presidente, que através de uma política de subsídios- que 
não é de hoje e não pode ser debitada ao atual Governo, ê muito antiga- o 
trigo, a farinha de trigo, os derivados, as massas, talvez sejam o único produ
to barato na_ mesa do povo brasileiro. Agora, neste momento de graves 
apreensões, fazer um corte desta natureza, e com anúncios já divulgados me 
parece verdadeiramente uma temeridade. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimen~ 
to do orador.) Fui informaa-o:-nobre Senador, que, numa pesquisa realizada 
num bairro de Fortaleza sobre a composição alimentar do povo que ali mora
va, chegou-se à conclusão de que os grandes componentes da alimentação da
quele povo era, hoje, pão, leite e macarrão. Pão e macarrão são trigos e o leite 
também é- barato. Enquanto o quilo de carne custa, hoje, 150 cruzeiros, um 
litro de ,Jefie, que também contém proteína e vitamina, custa 20 cruzeiros. A 
mesma coisà se dá com ovos e frangos. Estou de Pleno acordo com V. Ex• de 
que hoje o trigo é fundamental para a alimentação das populações mais 
pobres. Mas, V. Ex• há de convir que, dentro dessa posição de equilíbrio, em 
que reconhecemos que os subsídios levam a situações irrealistas como todos 
sabemos, e dentro, também, desse processo inflacionário em que estamos, o 
que o Governo está fazendo, talvez, tão cedo, não atinja a fase, digamos, da 
retirada do subsídio. Faz-se por hora apenas parte do ajustamento 
inflacionário do preço do pão. De qualquer modo, nobre Senador, ainda não 
sei qual é a conclusão a que V. Ex•, quer _chegar. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A reflexão que já fiz e 
voltarei a fazer é que me parece, -neste- momento, inconveniente, mais do que 
inconveniente, perigoso fazer o que o Governo já começou a fazer. Eu não te
ria adotado a polítiCa do subsídio. Mas, neste momento, nesta situação de cri
se geral, cortar o subsídio desse produto, que se pode dizer que é o que resta 
de accessível à mesa do pobre, quer me parecer perigoso. Já ouvi falar que é 
preciso substituir o trígo pelo milho. Eu não me oporiã -a isso, até porque, 
acho o pão de milho excelente. Mas, eu perguntaria ao nobre Senador, que é 
tão versado em relação a fatos econômicos, se temos milho suficiente para 
utilizar na fabricação de pão, de modo a dispensar, inclusive, as grandes im
portações de trigo que se f<iz. V. Ex• sabe que, a despeito de tudo, temos im
portado milho. De modo que a solução não é a- solução. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimen
to do orador.) Fala-se em substituição do trigo pelo milho; evidentemente, 
só se houver um crescimento na produção. Como se fala também na substi
tuição do trigo pelo amido de mandioca, o que depende, talvez, da evolução 
da tecnologia de produção do pão com essa mistura. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Em primeiro lugar. ha
veria a necessidade de se mudar os hábitos alimentares da população, que não 
se muda de uma hora para outra. Mas eu, para o meu gosto, não me oporia. 
Mas, faço este registro: a nossa produção é bastante para isso? Não é! Nós 
importamos milho; temos importado e, creio, continuaremos a importar mi
lho. De modo que não é a solução. 

Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar que esta medida é to
mada de uma forma inopinada. Isto também me impressiona muito. Ainda 
há pouco, quando falava o nobre Senador Roberto Saturníno, eu dizia que, 
na Mensagem que o Presidente da República endereçou ao Congresso, no co
meço dos trabalhos parlamentares deste ano, por duas vezes fala em trigo, na 
parte geral, aquela parte que traz ê:t assinatura do Presidente da República, e, 
em ambas as vezes, o fez para dizer que o subsídio ao trigo consome cerca de 
um bilhão de dólares anuais. Cifra impressionante, cifra imPressionante! 
Mas, por que o Presidente teria feito aquela alusão? Imaginei que alguma coi
sa deveria ser dito, além do simples registro do fato. Como disse, fui à parte 
analítica e, na parte analítica da Mensagem, não havia uma referência ao tri
go. 

No cap[tulo da agricultura, 9 trigo não teve ingresso, nenhuma palavra 
dedicada, seja à seleção de sementes, nem sequer a seleção de semente, sem o 
que, não se pode pensar em fazer uma agricultura séria. 

Na Mensagem, por exemplo, diz-se que a EMBRAPA tem conseguido 
resultados concretos, no lançamento de novas variedades, como novos híbri
dos de milho, e a produção de sementes genéticas e básicas de novas varieda
des de soja. Fica-se a saber que a EMBRAPA distribuiu sementes básicas de 
algodão, milho, sorgo e feijão; sobre o trigo·, nada, nenhuma palavra. 

Naquela ocasião, ocupando-me dessa passagem da Mensagem, indaguei: 
o subs[dio vai Ser suprimido, vai ser reduzido, vai ser mantido? Há quem sus
tente que deve ser suprimido. Jornais autorizados do nosso País, em edito
riais, defenderam essa tese. O Governo não adiantou nada. Agora, nesta altuw 
ra, quandO há uma inquietação geral, quando todo mundo pergunta, e se 
pergunta para onde vai o País, é tomada essa medida. 

Perdoe~me o nobre Senador José Lins, que tão ardorosamente defende o 
Governo, nesta Casa, não é má vontade, mas é realmente, quase que eu diria, 
urna estupefação. 

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

O SR. PAULO BROSSARD (PMOB- RS)- Tenho a honra de ouvir 
o nobre Senador José Uns. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Realmente, nobre Senador, jamais eu 
pensaria que o nobre Senador Paulo Brossard teria ou tivesse má vontade na 
análise, ou melhor, no julgamento de qualquer autoridade, ao contrário, sei 
do equilíbrio de V. Ex•, e creia também na admiração que tenho pelo grande 
Líder que V. Ex• é. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Que é reciproca. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas, eu gostaria de fazer uma pequena 
observação: V. Ex• reconhece que a Mensagem fala que o trigo tem um gran
de subsídio, um milhão de dólares por ano. V. Ex• reconhece também que o 
Governo definiu uma posição política de retii3da do subsídio. Mas o Gover
no não deu, principalmente -n~ Mensagem, e nem deVeria fãzê-lo, a relação dos 
produtos que deveriam estar sujeitos ao su6sídio. Mesmo porque, acho que 
esse seria um assunto que não caberia na Mensagem do Presidente. Quanto 
ao trigo, especificamente, acho que vários trabalhos têm sido publicados 
sobre o esforço de produção de sementes melhoradas, não só para o Rio 
Grande do Sul, mas também para o cerrado e até para o Nordeste. Realmen
te, não tenho nenhum dado específico a respeito da produtividade dessas 
áreas, que a meu ver, nobre Senador, poderão crescer muito. Não sei se no 
Rio Grande do Sul. Mas, o esforço feito no México, por exemplo, quem sabe 
pode ser repetido no cerrado, pois que ali, em áreas mais secas, se consegui
ram produções de 4 mil a 5 mil toneladas por ano. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas isso supõe, nobre 
Senâ.dor, em primeiro lugar, a seleção da semente e a experimentação. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sim, mas V. Ex• sabe que foi feita refe
rência, também, na mensagem, ao esforço da EM BRAPA, embora não se fa
lasse especificamente no caso do trigo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A respeito do trigo ne
nhuma palavra. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas, como também não se falou em ou
tros produtos, não seria tanto de se esti;~qhar 
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- O nobre Senador José 
Uns diz que a Mensagem se referiu à supressão dos subsídios em geral, mas 
nada disse a respeito do trigo. E que S. E~• achava que não devia mesmo fazer 
referência: Aí~ rfós divergimos. Penso que, exatarnente porque o trigo tem 
importância, o pão, a massa, pela importância que veio a adquirir, exatamen
te isto deveria servir para haver uma preparação para que o povo tenha ciên
cia daquilo que o Governo pretende fazer. Até porque a mensagem não é ou
tra coisa, ou não deve ser outra coisa senão um relato daquilo que ocorreu no 
ano anterior, e um anúncio daquilo que o GoVerno pretende fazer. 

O Sr. Josê Lins (PDS - CE) - Em grandes linhas. 

O SR. PAULO l!ROSSARO (PMDB- RS)- Em grandes linhas, é 
claro, nas suas linhas fundamentais. O que pretende fazer, os objetivos que 
busca atingir no ano que se inicia. Ora, corno V. Ex• há instantes disse, que 
num bairro pobre de Fortaleza, uma pesquisa ap-urou que os alimentos domi
nantes são: o trigo, o pão, o leite, o macarrão, quer dizer, o trigo e o leite. É 
evidente que este alimento tem um valor primacial, e tem -concluo eu
exatamente, porque graças ao subsídio, exatamente por ser um alimento que 
ficou barato em relação aos outros, ê o refúgio- vamos dizer assim- dos 
menos aquinhoados. 

, O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-::- Já vou encerrar, mas 
quero antes ouvir ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Queria, apenas, fazer uma observação.!': 
que V. Ex~ há de convir que a manutenção do preço do pão equivale à re
dução do preço, do custo. Daí porque V. Ex~ vê que o problema é mais políti
co, psicológico possivelmente, do que propriamente económico. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, sei dis
so. Tudo isso poderia ser dito, tudo isso poderia ser esclarecido, por isso mes
mo tudo isso poderia ser até defensável. Mas não. Este Governo toma, assim, 
uma medida, de uma hora para outra, abruptamente e, de um dia para outro, 
o pobre consumidor lê nos jornais que o pão aumenta no dia seguinte, ama
nhã, 50%. Mas, por quê? Por que fazer isto com este pobre povo brasileiro, 
quando poderia ser dito? O Governo se sente na necessidadse de fazer uma re
visão parcial que, mesmo assim, não chega sequer a acompanhar o índice da 
inflação. 

O Sr. José Lins (PDS-CE)- V. Ex• reconhece que não é uma arbitra
riedade. 

O SR. PAULO BROSSARO (PMDB - RS) - Não estou dizendo, 
nunca disse que era uma arbitrariedade, V. Ex• não precisa ex. tremar-se na de
fesa do Governo. Eu não disse_ isso. Disse quem e parecia que era uma temeri
dade fazer isso ago-ra-,-dessa forma, dessa forma especialmente. 

Estou convencido de que este povo, este nosso povo tem tais qualidades 
que se amanhã um Governo, um Governo em que ele convie disser. é preciso 
suprimir uma refeição durante um tempo. As grandes massas, especialmente 
as mais pobres, que não sei se fazem duas refeiçõeS p-or dia, compreenderão 
com o mesmo parece que vou dizer uma palavra imprópria, mas eu vou dizer 
aquela que me parece apropriada- com o mesmo patriotismo com que via 
amanhã, deus nos livre disso, ou que iria ãm-ãnhà para a guerra dar o seu san
gue. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Pode ser que eu esteja 
enganado, mas penso assim. Agora, o que ilTD.gUé-maceita são as medidas dis
criminatórias, -são os favores, são as vantagens, são as facilidades que se su~ 
cedem em relação às quais os protestos m3.is veementes, e até mais exarceba
dos, mais exagerados não produzem nenhum efeito, há impunidade absoluta, 
isto não! Isto o povo não aceita. Está-se criando uma mentalidade, no meu 
modo de ver, perigosa exatamente_pelo g-rau- de exacerbação. 

Outro dia, a propósito - um assunto completamente diferente- mas a 
propósito da_quele infame seqUestro dos uruguaios, lá em Porto Alegre, a res~ 
peito do qual o Governo continua mudo, solidariamente mudo, eu disse, 
lembrei o que aconteceu comigo, em relação aos chamados depósitos ban
cários da Suíça, envolvendo meio mundo, a começar por dois ex~ Presidentes 
da República, e o diálogo que mantive com uma pessoa, com um vereador da 
cidade de Pelotas, a esse respeito. E eu disse aqui, nesta Casa, que aquela 
notícia foi aceita, foi acreditada, foi tida como certa, quando no meu modo 
de ver ela é inverossimel. Então eu disse aqui- por que, por que tanta gente 
acreditou nela, por quê? É porque no Brasil acontecem coisas que não po~ 
diam acontecer, e acontecem. E acontecem. Como o procedimento indescul~ 

pável do Governo Federal em relação àquele crime cometido no território 
brasileiro por autoridades estrangeiras, e que o Governo brasileiro, cego, sur
do, mudo, continua indiferente. 

Eiltào, cria-se o ambiente propício a que as coisas menos verossímeis 
passem a ser tidas como absolutamente verazes. 

Encerro, Sr. Presidente, miis antes quero ter a honra de ouvir o nobre Se
nador pela Paraíba, Sr. Humberto Júnior. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Nobre Líder Paulo Brossard, 
enquanto o GOve-rnO. apesar da fome crescente do povo_, das grandes massas 
assalariadas, cria maiores dificuldades à mesa dos mais pobres, cujas panelas 
ao invés de se encherem, se esvaziam cada vez mais, o que vemos, com muita 
perplexidade, é que os mais ricos são sempre atendidos. Ainda hã pouco tem
po, depois de uma grande pressão, conseguiram do Governo a diminuição de 
5 para 3% do percentual daquele empréstimo compulsório que foi lançado 
sobre os rendimentos não tributáveis dos mais privilegiados deste País. E os 
recursos decorrentes desse empréstimo seriam utilizados, para facilitar o 
combate à inflação. Mas o Governo preferiu tirar O pão da mesa do pobre, a 
deixar de atender aos ricos. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E o que é mais grave, é 
que o Governo lança um empréstimo compulsório absolutamente ilegal para 
depois negociar. Faz um abatimento, e ainda passa por bom. 

O Sr. Rohertó Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex~ permitiria uma breve 
interrupção? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ouço V. Ex•. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• fez uma afirmação, da 
maior importância, que gostaria de ressaltar ao final do seu pronunciamento. 
Afirmação com a qual estou absolutamente de acordo, e fala aqui o político, 
o homem que tem conta to com o povo, o homem que ouve, ausculta e sente a 
opinião e a disposição do povo, porque todos nós que fazemos campanha 
política, temos esse contato que renovamos a cada oportunidade, principal
mente nas épocaS "de recesso. Pois bem, V. Ex• disse que sente que o povo 
mais humilde deste País e tão sofrido aceitaria o sacrifício. Quero concordar 
inteiramente, totalmente, com a afirmação'de V. Ex•. Se amanhã, um Gover
no que tivesse um mínimo de credibilidade, de seriedade nas suas ações, utili
zasse os meios de comunicação para realmente explicar à Nação, ao povo, 
que depois de um intenso debate com todas as correntes de opinião, chegou à 
conclusão de que seria necessário impor tais e tais sacrifícios para revolver os 
problemas, mas que esses sacrifícios não seriam exclusivos das camadas 
pobres e, ao contrário. os sacrifícios das camadas mais aquinhoadas seriam 
ainda maiores por isso e por aquilo. Um Governo com credibilidade, que ex
plicasse ao povo estas medidas. esta decisão, absolutamente teria completa 
compreensão e aceitação popular para os sacrifícios que eventualmente fos
sem necessários. É importante dizer isso, porque parece que isto não ê verda
de, mas ê verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Eu tenho como uma 
verdade certa. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Eu também tenho, e esta con
vicção é tão firme, porque conversamos isso Com os brasileiros mais humildes 
e a resposta é sempre pronta e é sempre dirigida nesse sentido que V. Ex• 
colocou muito bem. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Encerro, Sr. Presidente, 
mas antes de fazê-lo em homenagem ao nobre Senador José Lins, queria dizer 
uma palavra só, a respeito das perspectivaS dà lavoura tritíceá no Brasil: quei~ 
r a Deus que ela progrida, queira Deus que eJa se expanda aqui, ali, acolá, seja 
onde for. Realmente, um País como o nosso, tinha quase que a obrigação de 
produzir o trigo que consome. Vou dizer tiffia coisa que nem seria obrigado a 
dizer, que talvez nem devesse dizer, mas nas condições atuais.- amanha a si
tuação pode ser outra - eu não creio na auto-suficiência do trigo no Brasil. 
Queira Deus que amanhã, pela descoberta de sementes apropriadas e técnicas 
novas, possamos realmente produzir em quantidade que baste ao nosso con
sumo. Mas nas condições atuais, eu não creio que isto venha a ocorrer. 

Não precisaria dizer isto, mas creio que o nosso dever nos impõe a since
ridade em todos os terrenos, e que venham, inclusive, os competentes, a me 
provar o contrário. Mas isto já estã quase que fora do âmbito da minha inter
venção. 

No Rio Grande do Sul, as variações de temperatura são tão grandes, 
num período tão pequeno, a irregularidade das chuvas é tão grande que o in
sucesso das safra~ de trigo se repete com uma cronicidade que dói, mas se re~ 
pete. É preciso ver essa realidade e não só tecer loas. Não culpo o Governo, 
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Senador José Lins. Quero dizer a V. Ex• que não culpo a irregularidade de 
chuvas, nem a variaçãõ das temperaturas ao Governo, esteja tranqUilo 
V. Ex•, que é tão ardoroso defensor do Governo, nlãs-ê Um fãtO. 

Sr. Presidente, encerro estas considerações, desnecessárias conside
rações, mas de qualquer sorte, reflexões acerca dessa providência qUe está 
sendo tomada pelo Governo agora e que, neste momento, não me parecem 
acertadas, não me parecem oportunas. (Muito _bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Uns. 

O SR. JOSg UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Com a palavra o nobre Se
nador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

A onda de violência e de crimes que se abateu sobre Campina Grande no 
primeiro semestre deste_ ano, e que parecia contida, ressurgiu ultimamente 
através de ameaças a eminentes personalidades da Igreja e a membros da Co
missão Diocesana de Justiça e Paz de Campina Grande. 

Esse clima de insegurança não é uma particularidade carnpinense. Com 
matizes e inspirações diferentes, ele está inquietando a vida comunitária de 
São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte e até de Brasília, pois, na origem, tanto 
a eliminação de marginais por .. Esquadrões da Morte" quanto os atentados 
contra redações e bancas de jornais-são formas variadas de contestação à luta 
de todos nós em defesa da efetivação de um regime realmente democrático e 
de amplas liberdades, em nossa Pátria. 

Ontem, Sr. Presidente, recebi de D. Manoel Pereira da Costa, Bispo Dfo
cesano de Campina Grartde, um documento assinado pelo Arcebispo da Pa
raíba D. José Maria Pires e pelos Bispos das Dio-ceses paraibanas, aprovado 
em reunião realizada em Cajazeiras-PB _nos dias 29 e 30 de julho próximo 
passado, e cujo texto leio a seguir, incorporando-o ao meu pronunciamento, e 
desta forma, registrando-o nos Anais da Casª-: 

COMUNICAÇÃO PASTORAL DOS BISPOS DA PARAIBA 

Reunidos em Cajazeiras nos dias 29 e 30 de julho de 1980 para 
o segundo Encontro Anual da Província Eclesiástica da Paraíba, 
tínhamos como assunto principal a avaliação do que nossas Igrejas 
puderam realizar no primeiro semestre p"ar~CcOhCfCtizar as delibe
rações tomadas em janeiro deste ano sobre o tema Migrações. 

Não pudemos entretanto nos furtar à consideração de aconteci
mentos recentes, como a próxima votaÇão; pelo Congresso, do Esta
tuto do Estrangeiro, a Seca e o Plano de Energência, os atentados de 
que tem sido alvo a Igreja de Propriá e, sobretudo, as mortes nume
rosas praticadas em Campina Grande. Ê sobre este fato que estamos 
dirigindo aos fiéis-de nosso Estado e à opinião pública a presente: 

COMUNICAÇÃO PASTORAL 

I. Os fatos 
O povo de Campina Grande foi tomado de espanto pela publi

cação, na imprensa local, dos nomes de 1 I 5 pessoas, tachadas de 
~·marginais'' e sentenciadas à morte por um pretenso justiceiro que 
se intitula "Mão Branca". Além do pânico das famílias diretamente 
ameaçadas, a população foi se enchendo de terror com as nove exe
cuções que- imediatamente se seguiram, todas praticadas com re
quintes de crue(dade e sadismo. 

OcorrênCias dessa natureza não se dão apenas em Campina 
Grande. Todos os dias a imprensa noticia fatos semelhantes- en
volvendo inclusive o truc~damento de menores - corno os ocorri
dos em várias cidades da Paraíba, bem como em outros Estados do 
Brasil, notadamente na tristemente célebre Baixada Fluminense. 

2. A interpretação dos fatos 
Na raiz dessas violências está certamente o egoísmo, o pecado, 

gerador de ambições desmedidas, e a situação só~iO-econômíca que 
produz extensas populações marginalizadas, privadas do acesso aos 
benefícios a que todos deveriam ter direito. As péssimas condições 
em que vive a maioria de nossos irmãos predispõem as pessoas para 
qualquer tipo de agressão à vida e aos_bens dos seus semelhantes. O 
egoísmo leva muitos homens a desprezar seu irmão, a utilizar sua si
tuação de miséria para fazer dele um instrumento de enriquecim-en-

to ilícito ou de vingança e a eliminá-lo sumariamente quando ele 
passa a representar uma ameaça seja pela prática adquirida no sub
mundo do crime, seja pelos conhecimentos que acumulou e fazem 
dele "um arquivo perigoso". É esta sociedade que produz, de um la
do, os chainados "marginais" e, de outra parte, os -ditos "justicei
ros". O povo brasileiro vem sentindo cada dia mais o peso do que 
Puebla chamou de violência institucionalizada. Ao cidadão comum 
se negam os mínimos direitos assegurados pela natureza e pela lei; 
direito ao trabalho devidamente remunerado; à moradia decente, à 
saúde, à educação, ao lazer, à segurança pessoal. 

Nesse contexto de violência instituCiQilalizada, torna-se opor
tuno, insistir que os chamados marginais não são a causa primeira 
do aumento da criminalidade e da violência. Eles são quase sempre 
frutos de uma sociedade que despreza o bem comum e busca o con
sumismo exacerbado, 

Nessa sociedade, tornou corpo a falsa concepção de que alguns 
cidadãos podem eliminar outros cidadãos pelo simples fato de que, 
ainda segundo seu próprio arbítrio, estes seriam umarginais" e, por
tanto, merecedores de serem mortos sumariamente. Trata-se, por 
conseguinte, não de ujusticeiros'\ como eles se autodenominam, 
mas de criminosos que afrontam as leis e desrespeitam os poderes 
constituídos, especialmente a Justiça. A impunidade destes crimino
sos e dos "marginais" que eles protegem porque servem a seus obje
tivos inconfessáveis, essa impunidade contribui também para au
mentar a violência de uns e a insegurança de outros. 

3. Nossa pa/awa de Pastores 
3.1. Queremos primeiramente nos congratular com os peque

nos, os cidadãos mais hum"ildes que aqui e alhures vêm tendo a cora
gem de, mesmo arriscando a vida, denunciar os crimes co_metidos 
contra os marginais e apontar ·os nomes dos criminosos. Considera~ 
mos essa atitude heróica uma das mais vaHosas contribuições para 
pôr cobro a esse novo tipo de terrorismo e exortamos todas as pes
soas que têm conhecimentos nessa matéria a transmitir o que sabem 
às autoridades responsãveis pela justiça e pela segurança. 

3.2. Queremos nos solidarizar com- a Igreja de Campina 
Grande e, especialmente, com sua Comissão Diocesana de Justiça e 
Paz, pelo apoio que deu e continua dando às vítimas do terrorismo 
que a ela recorreram pedindo proteção. Com isso ela não estã aco
bertando o crime nem dando guarida aos criminosos mas se coloca 
na linha evangélica do respeito aos direitos da pessoa humana, de
fende intransigentemente o direito à vida, quer se trate da vida do 
nascituro, do suposto criminoso ou do criminoso comprovado e re
conhece que só a Deus cabe o direito sobre a vida do homem e só à 
Justiça cabe punir os crimillosos. 

3.3 A exemplo do que estã fazendo a Diocese de Campina 
Grande, concitamos nossas_ Igrejas e suas instituições a darem 
apoio, proteção, assistência jurídica e financeira, na medida do 
possível, aos que se sentirem ameaçados pelo terrorismo institucio
nalizado. Como outrora, no melo do Povo de Deus, havia as cida
des de refúgio onde ninguém;- m-esmo criminoso, podia ser persegui
do ou morto, assim sejam nossas instituições, locais de asilo onde os 
ameaçados possam encontrar segurança e assistência para se apre
sentarem à Justiça competente. 

3.4 Apelamos para as Autoridades constituídas, no sentido de 
agir~m com urgência e rigor no combate à criminalidade organizada 
sobretudo quando há indícios de que elementos da polícía estão en
volvidos nos crimes ou interessados em acobertá-los. 

3.5 Na consciência de que esse gênero de demónios só se ex
pulsa pelo jejum e pela oração, (Me 9,28) recomendamos a todos os 
fiéis de noss Diocese que apoiem com smis orações e sacrifícios o es
forço dos que lutam pela justiça e pela defesa dos Direitos Huma
nos. 

Apelamos, finalmente, para que todos demonstrem sempre 
mais confiança em Deus que "não quer a morte do pecador mas que 
ele se converta e viva" (Ez 33, II); em Deus que promete sua pro
teção aos pequeninos: em Deus que mandou seu Filho para comba
ter o ódio, o medo e a morte e instaurar o Reino do Amor, da Jus
tiça e da Paz fazendo dos homens urna só família. 

Cajazeiras, 30 de julho de 1980. -José Maria Pires, Arcebispo 
Metropolitano- Zacarias Rolim de Moura, Bispo de Cajazeiras
.Expedito Eduardo de Oliveira, Bispo de Patos- Manuel Per~ira da 
Costa, Bispo de _Campina Grande - Marcelo Pinto Carvalheira, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
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Esta, Sr. Presidente, é a opinião dos prelados católicos da Paraíba, que 
na sua essência representa o pensamento da esmagadora maioria do povo 
brasileiro. 

Urge extirpar as causas reais dessas .distoções, consbstanciadas num mo
dêlo económico discriminatório e imideguado, provocador de crescentes de
sequilíbrios sociais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para 
sessão ordinária da próxima segunda-feira, a seguínte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 138, de 
1979, do Senador ltamar Franco, revogando a Lei número 6.593, de 21 de no
vembro de 1978, que "autoriza a alienação das ações da Federal de Seguros 
S.A. e dá outras providências", tendo 

PARECERES, sob n9s 537 e 538, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e JusHça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favorável. --

-2-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 203, de 
1979, do Senador Nelson Carnefrci, qtüHtcrescenta parágrafo ao artigo 38, da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo 

PARECERES, sob n's 555 a 557, de 1980, "das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

emenda que apresenta de n9 1-CCJ; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorâvel. 

-3-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regiment~ Interno}, do 

Projeto de Lei do Senado O'i' 36,_ de 1980, do Senador Pedro Simon, que 
dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa específica para a 
criação, aumento ou redução de tributos,_ tendo 

PARECER, sob n• 407, de 1980, da Comissão" 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1979 
(n• 3.935/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 932 da Lei n• 
5.869, de ll de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, tendo 

PARECER, sob n• 172, de 1980, da Comissão: 
-'de Con_stituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, quanto 
~o mérito, favorãvel. 

-5-

Discussão, em, primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado N9 371, de 
1979, do Senádor Humberto Lucena, que regula o pagamento do [audêrriio 
incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de Habi
tação, tendo 

PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 332, de 1980, do Senador 

Humberto Lucena, de adiamento da discussão). 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'<' 25, de 
1979. do Senador Gabriel Hermes, que altera o art. 14 do Decreto-lei n9 73, 
de 21 de novembro de 1966, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 375 a 377, de 1980, das Comissões: 
~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Tancredo Neves; 
- de Economia, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 335, de 1980, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (GabrielHermes) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÀO DE 14-8-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Talvez uma das maiores nódoas da nossa História seja o relacionamento 
dos brancos com os índios deste Pais. Desde os primórdios da nossa vida, 
após o Descobrimento do Brasil, que se registram ós conflitos entre brancos e 
indígenas. Brancos matando índios e índios matando brancos. E, ao lado da 
escravidão negra que tantos sacrifícios e tantos sofrimentos causou, inclusive 
ao território africano, o drama dos naturais da terra do pau-brasil tem-se ar
rastado, através de séculos. E, por mais incrível que pareça, já ao final do sé
culo XX continu_am a se registrar conflitos sangrentos e fratricidas. 

Ainda agora, nesta semana, a imprensa está cheia de noticiáriO mostran
do que um novo conflito se deu. Desta vez, indios Txukarramàe, da aldeia 
Cretire, do Parque Nacional do Xingu, matando, a bordoadas 11 peões que 
estavam trabalhando no desmatamento de uma área de quinze quilómetros à 
margem da BR-80, ataque comandado pelo cacique Raoni, e de que resultou 
vários feridos e mais- de uma dezena de mortos. 

Os episódios se prendem ao eterno problema da demarcação de terras 
que, por sinal, constitui numa das obrigações da FUNAI. Segundo a lei, havia 
um prazo determinado para que todas as terras indígenas estivessem delimita:.. 
das. Este prazo há muito se esgotou e o problema continua em aberto, E, para 
tristeza -n-ossa, -para vergOnha da sociedade brasileira, que hoje se ufana de ser 
a oitava ecOnõmia do mundo, continuamos a presenciar o triste espetãculo de 
indios sentindo-se escorraçados, humilhados e perseguidos pelos brancos. E 
num desespero de causa, sabendo que no ffnal das contas sempre levam a 
pior, apelando para o que lhes resta que é a força bruta, muitas vezes fazendo 
vitimas inocentes, como terã sido o caso desses peões sacrificados, pobres ho
mens trabalhadores. assalariados que estão ali alugando a sua força de traba
lho a grupos muitas vezes poderosos que, esses sim, não raro se aproveitam 
dessa poHtica indecisa do Governo para auferirem lucros cada vez maiores. 

Aqui se fala que o episódio se deu numa área de 15 quilômetros à mar
gem da BR-80. Sabemos que essa BR-80, iniciada em 1971, provocou grande 
celeuma, exatamente porque iria atingir, ferir, prejudicar frontalmente-uma 
das grandes reservas indígenas do Brasil. Por isso, hoUve reações. Mas o_ Go
vern-o, ai insensível e inflexível em sUas decisões, traçou o roteiro daquela es
trada, e, por isso ainda hoje estamos purgando a falta de uma definição séria 
da política índigenista deste País. E tanto o traçado desta estrada era contro
vertido, para não dizer desaconselhável e até mesmo criminoso~ que essa es
trada acabou sendo desativada em determinado período. O próprio Ministro 
Mário Andreazza terminou considerando-a inviável, desde que, reconhecia S. 
Ex', a estrada cortaria a área mais rica do Parque, e os índios não aceitavam 
pacificamente a sua construção. 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os índios, talvez se diga na 
sua ignorâncía, melhor seria se dizer na sua ingenuidade, sem ter os conheci
mentos de nós, brancos, letrados, formados em 'universidades, estavam cer
tos, como terminou sendo reconhecido por uma das administrações federais. 
Mas, evidentemente, coisas como esta desacreditam o governo dos brancos, 
semeiam a desconfiança-. e da desconfiança para a discórdia, e da discórdia 
para a hostilidade, é apenas um passo. Por isto mesmo, Sr. Presidente, 
parece-nos que esta situação do índio no Brasil estã a merecer um posiciona
mento mais profundo por parte desta Casa. 

Ainda há poucas semanas, portanto, em fase que precedeu essa tragédia, 
era noticiado que teria ocorrido um crime, que um índio havia sido morto 
numa aldeia a trinta quilômetros da divisa com o Paraguai, e que o responsá
vel, o criminoso, teria fugido, serh que até hoje houvesse esclarecimento sobre 
o assunto. E, talvez, em função disto, em função deste atentado recente, é que 
terminou ocorrendo este drama que é o_bjeto, hoje, do nosso pronunciamen
to. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - V. Ex' me permite uma inter-
venção? -

O SR. MARCOS FREIRE(PMDB- PE)- Ouvimos o ilustre Senador 
Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Estou ouvindo, o discurso de V, 
Ex' com a atenção que sempre merecem os seus pronunciamentos nesta Casa, 
sobre um assunto da maior importância, não só do ponto de vista político 
imediatista, como do ponto de vista político cultural. Em verdade, a respon
sabilidade do Governo e da sociedade para com o índio cresce na medida em 
que nós vamos ocupando este País através de uma tecnologia que não se casa 
com a cultura indígena. Quando era Mínistro do Interior o General Oswaldo 



Agosto de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Sábado 16 3725 

Cordeiro de Farias, depois Mari:chal, tive a oportunidade, em companhia de 
alguns parlamentares, a convite seu, de ir ao Alto Xingu, ao Parque Nacional 
do Xingu. Lá estivemos em contacto direto com vá fias tribos, inclusive como 
esta a que V. Ex'- ainda há pouco assinalava, os Txucarramãe. Acontece que 
naquela época era Diretor do Parque do Xingu um grande sertanista, Orlan
do Villas Boas. cujo nome pronuncio com -reSpeito, porq~e COnheço de longa 
data o seu trabalho, não apenas no campo, como seus livros que procuro pre
servar, antropologicamente, pois esta riquez.a-que·po-ssU.lriU:>Siíão pode ficar 
alienada. A participação do Poder Público, a partiCipação da sociedade brasilei
ra, no problema do índio. é da maior importância. Acho, portanto, dentro 
das características de u_m Senador da OposiÇão, oj:fóitr..ifüis áS Su-a-s-palavras. 
porque como Senador da situação a recebo como cooperação, como colabo
ração, para a solução de um problema que não pode ficar apenas nas man
chetes dos jornais. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Agradecemos a inter
venção do Senador Aderba_l Jurema que, como iriielectual _que é, não poderia 
ser indiferente a um problema que, em verdade, não é apenas o de um registro 
policial, mas que tem profundas implicações de ordem cultural. E este aspec
to não pode ser menosprezado por homens que, neste plenário, tiveram quase 
todos a felicidade de cursar_ universidade, e que, conseqüentemente, podem 
aquilatar a enormidade do crime que se tem praticado nesse País contra as 
nações indígenaS: 

Tríste, Sr. Presidente, extremamente triste, doloroso, profundamente do
loroso que leiamos nos jornais de agora, quando já estamos descortinando o 
século XXI, com quase 500 anos de civillzação ocidental e cristã nas terras do 
Brasil, que se leia coisas como esta, de que nos dâ notícia O Globo, de ontem: 

uo Caciqüe Raoní 8.Ii?iriõu que seus guerreiros matarão todos 
os brancos que continuarem entrando nas terras que ele considera 
de propriedade dos índios. E os donos das fazendas que fazem limite 
com o parque, por sua vez, prometeram se armar e garantem que, 
diante de um novo ataque, não sobrará nenhum índio para contar a 
estória.'' 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós não sabemos de coisa mais grave que 
possa ser registrado nesse instante! Num país de tantos absurdos; num país 
em que a violência campeia em todos os quadrantes; em que em cetitros urba
nizados como São Pauto se pratica atentados à luz do dia; em que não seres
peita sequer mais a reputação dos próprios rriini.Stró~fda Igreja; em que bispos 
têm sído seqüestrados e deixados despidos em plena via pública, nós, apesar 
dessa imensidão de terrorismo e de violência, Sf. Presidente e Srs. Senadores, 
não conheçemos vergonha maior para o povo brasileiro, para a nossa socie
dade, do que registrar afirmações como estas! 

Quanta insensatez! Os índios, como disse, escorraçados, os índios se sen
tindo cada vez mais preteridos e sacrificados nos seus direitos. As estradas 
que o Golfemo faz, com o dinheiro do povo, atravessando as reservas flores
tais em que esses índios têm o seu habitat. de traçados tão absurdos que, a 
exemplo da BR-80, feita em 1971, contrariando opiniões as mais abalizadas, 
terminou desativada. 

Precisou que ocorresse a tragédia, uma nova tragédia entre tantas outras 
tragédias que têm ocorrido neste País entre brancos e índios, para que, final
mente hoje, a imprensa informaSSe- e aqui" te-ritlO'Q--Cõiieio Braziliense. de 
hoje- que o Presidente da FUNAI anunciou três pontos do acordo que está 
estabelecendo. Em prlmeiio lugar a desapr-opriação de um número, que ainda 
não soube in(Qrmar, de fazendas, entre elas a AGROPEXIN, localizada no 
território -tribal, através de desapropriação. 

Então, Sr. Presidente, estamos vendo que o Governo Federal tinha_ ins
trumentos na mão para ter evitado o que ocorreu. 

Tendo se dado o derramamento de sangue, finalmente ele parte para 
uma solução que nos parece até simplista- a desapropriação de uma fazen
da enquistada- salvo engano - na reserva tribal. Segundo, a criação de um 
parque florestal em faixa de dimensões a ser precisada. Era, exatamente, 
aquela faixá florestal que os índios vinham defendendo há tanto tempo. E fi
nalmente, terceiro ponto do acordo: o desvio da Rodovia BRRI80, Brasília
Cachimbo. 

Ora, Sr. Presidente, os três pontos do acordo anunciado correspondem, 
pois, a antigas reivindicações que os indígenas vinham fazendo, mas que, sob 
a complacência do Governo, não vinham sendo respeitados pelos brancos. 
Não falamos nos pobres peões mortos, chacinados. Esses coitados, sofrem, 
corno a grande classe trabalhadora do Brasil, da exploração dos poderosos. 
Falamos sim, de uma política oficial que ainda não se encontrou a si mesma, 
que não encontrou os _rumos para que a FUNAI foi criada. 

Falamos, sobretudo, da ambiçãO dos brancos, da ambição de empresas 
privadas, de grupos econômicos que não têm respeitado aquilo que hâ de 

mais sagrado nesta Terra, que é o respeito àqueles que aqui encontramos. 
Como certa vez jã afirmamos num debate que aqui travamos, tendo a honra 
de apartear o ilustre Senador Dirceu Cardoso, eles, que eram milhões quando 
aqui chegamos em 1600, estão hoje reduzidos à insiS;nificante soma de cerca 
de 100 mil indígenas. 

Isto é um crime, Sr. Presidente. Isto é uma nódoa que pesa sobre todos 
nós. 

E quando uma tragédia desse quilate vem às manchetes de jornais, é ne
cessário que esta Casa redobre os seus esforços, as suas críticas, os seus pro
testos, para que o Governo Federal se posicione de outra forma, procurando 
realmente enfrentar com destemor, doa a quem doer, fira os interesses de 
quem ferir, procurando estabelecer uma orientação corajosa e definitiva que 
venha resguardar os interesses dos indígenas brasileiros. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• ~m apa~te? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Com satisfação. 

O Si. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador Marcos Freire, de fato, 
quando regressava eu de uma visita aos índios às margens do Xingú, V. Ex• 
teve oportunidade de me dar um aparte, aparte. esse que - a meu ver - foi 
infeliz para mim, porque a tese do meu discurso V. Ex• desmanchou com um 
aparte apenas, com estas palavras que acaba de proferir: uEram milhões e es
tão reduzidos a uma centena de milhar". Tudo aquilo que eu falei, V. Ex•, 
nuina- simples frase. resumiu a temátíca do meu -discurso. Portanto, hoje apar
teio V. Ex•. retribuindo aquela gentileza. Devo dizer a V. Ex•, que se pôs de 
imediato a serviço dC?S índios~ como eu e outros que tomamos parte naquele 
debate, num debate em que seu.aparte foi o ponto alto daquela tãrde, devo di
zer a V. Ex• que vou voltar, nos próximos dias, aos índios Caiapós, à margem 
do Xingú. Esses índios também tinham uma invasão de brancos dentro da 
sua ãrea, e me disseram que a única coisa que espéi"iiVam era que o Governo 
expulsasse aqueles invasores. Diss_e a V. Ex•, e recordo-me, que perguntei a 
um índio, através do intérprete, se ele eSperaVa: alguma coisa da ação do Go
verno. Ele me disse: '"seu moço"- apesar dos cabelos brancos- .. eu não es
pero mais nada de ninguém". RecordoRme disso, Hoje volto a me enfileirar 
com V. Ex' entre aqueles que querem dinamizar esta luta em favor dos nossos 
índios, desses, índios- como disse V. Ex'-- que hã 1.500 anos, como as nos
sas peSquisas antropológicas e étnicas revelaram, eram ocupantes desta ter
ra, e que estamos expulsando a tiro de espingarda, a tiro de revólver, e à di
namite, jogada de avião, matando crianças, velhos e índios, também. V. Ex• 
conte com o meu apoio, conte com a minha luta. Estou ao lado de V. Ex•, no 
que quiser, em favor desses infelizes, desgraçados e esbulhados índios deste 
Pais. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- O aparte do nobre Sena
dor Dirceu Cardoso nos comove, porque, realmente, S. Ex• nos cobrava a to
dos nós, no primeiro semestre, um posicionamento mais efetivo em favor dos 
indígenas. 

Neste instante em que novo- tumulto é registrado no relacionamento da 
civilização branca com a civilização vermelha, estamos na obrigação de assu
mir uma posição de cobrança de medidas oficiaiS- menos vacilantes e mais 
consentâneas com os interesses nacionais. F:oi-nos muito grato ouvir o no~re 
Senador do (Joverno, Aderbal Ju~ema, ~n~atizar a importância deste assunto, 
e, agora, o Senador Dirceu Cardoso, porque acreditamos exatamente que 
esta é uma _trincheira que tem que ser ocupada por todos nós. 

É verdade que crimes desta natureza não aconteceram apenas no Brasil. 
É talvez culpa de todo o Continente Americano -Norte, Sul e Central. Sa
bemos, por exemplo, daquelas tragédias, que tantas e tantas vezes estão sendo 
retratadas nos filmes, mostrando as terríveis lutas, nos Estados-Unidos, dos 
brancos contra os peles-vermelhas. No entanto, isso não diminui as nossas 
culpas. Assim, a FUNAI, órgão responsável pelo disciplinamento desse rela
cionamento, não pode admitir Que um fazendeiro d_a região diga coisas como 
estão aqui registradas no Jornal de Brasília, de ontem. Está dito o nome do fa
zendeiro. Cab~ apurar a procedência dessa afirmativa. Assim, um fazendeiro, 
morador da cidade de Bangue-Bangue- o nome é por demais sugestivo, -
esse fazendeiro, de nome Moacir Prata Ferreira, diz que "índio é igual a ca
chorro. Eles todos são andarilhos, ladrões, preguiçosos, assaltantes. Minhas 
galinhas têm melhores condições do que eles"~ 

É possível que esse fazendeiro - não sabemos quem é, evidentemente 
que não o conhecemos - estejá eth terras que foram conseguidas através do 
Governo Federal. Pela proximidade dessas terras indígenas, é possível que ele 
tenha sido um dos convocados pela FUNAI para penetrar Brasil a dentro, e 
quem tem uma mentalidade dessa, quem faz uma afirmativa dessa, não pode 
continuar recebendo os possívei"a favores do Governo Federal, seja através de 
concessão de terras, seja através de incentivos fiscàis, seja até através de ser 
beneficiário de infra-estrutura paga pelo Governo. 
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Sr. Presidente, os jornais também registram que o ataque poderia ter 
sido evitado, pois sabiam da existência dos índios, da possibilidade do confli
to e de que eles se contrapunham aos empreendimentos que ali se estavam 
dando. Tanto que a nota da FUNAI, a que nos referiamos, acena, a posterio
ri. com a solução de três problemas que têm sido pivôs dos conflitos sangren
tos que se têm sucedido, porque, onde quer que o índio esteja, sua maior 
preocupação, em qualquer parte do mundo, é a preservação do seu território 
tribal, é a insegurança de serem as tribos exterminadas, gr<)ças à ambição do 
mundo civilizado que procura sempre arrebatar o domínio das glebas indíge
nas para usofruto e exploração mercantil dos grupos ditos civilizados. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouço V. Ex• 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Senador Marcos Freire, todo o País se 
consterna diante dos acontecimentos do Parque Xingu que resultaram na 
morte de vários peões, assunto a que V. Ex.• ora se refere. Desejo informar a 
V. Ex• e à Casa o que há de oficial sobre o co!!he~imento do assunto. Segun
do o MiniStério do Interior, os índios visitaram a área em que se"-deu o inci
dente, com o objetivo puro- e exclusivo de advertir os peões de que 
reivindicavam-na para incorporá-la ao domínio indí~ena. No momento desse 
cantata, os-ânimos se exaltaram e daí resultou verdadeiro massacre, pelos ín
dios, dos peões que aH estavam trabalhando. Os índios vinham reivindican
do essa área. A FUNAI, em abril do ano passado, em função disso, entrou 
em entendimento com os agricultores da área, solicitaii.do-lhes que ali não 
plantassem em virtude dessa negociação com os índios~ Infelizmente, os agri
cultores que se julgavam proprietários da área, não aterideram à solicitação· 
da FUNAL ContraUú'àtn os peões e começaram os trabalhos de plantio. 
Deu-se, aí, o incidente. Imediatamente, após a ocorrência desse fato, o Minis
tério do Interior procurou cantata com os faierideiros, e com oS índios. On
tem, 13 de agosto houve entendimento entre os índios Raioni e Menkaron 
com o Cel. João Carlos, da fUNAI, tendo sido assinado um compromisso 
entre a FUNAI e todas as lideranças indígenas, co~promisso que está vazado 
nos seguintes termos: 

userâ criada uma ~rea de amortecimento, à direita do rio Xingu, para 
evitar cantatas diretos entre a área dos índios"- entre os índios, portanto
~·e os brancos. Essa ârea serã considerada como reserva florestal". Os índios 
Raioni e Menkaron se comprometeram a abandonar, imediatamente, a fa
zenda Agropexim e só voltar a ocupá-la depois de que a FUNAI receber ofi
cialmente e transmiti-la, também oficii:ilinente aos índios. Ficou também 
acertado que a BR-080 terá o seu traçado mudado e será relocalizada para 
passar ao norte da fazenda Jarina. Mas, também ficou acertado que a BR-080 
terá tráfico comum, normal, até 30 de junho de 1981, sem qualquer problema 
da parte dos índios. E, finalmente hoje, o Presidente da FUNAI deslocou-se 
para a área, para completar esses entendimentos com os agrlcultores, que de
se}avam explorar aquela região, de modo a que todas as medidas necessârlas 
para a complementação desse acordo sejam COnduzidas até o seu objetivo h
nal. Claro que todos nós lamentamo~_ o inci~ente. Os problemas de desloca
mento de populações para o interior do -País têm criado dificuldades hnensas 
para o Governo-e, evidentemente, com graves prejuíl:os para as popUlaÇões 
indígenas. Não há dúvida de que a política indigenista do Brasil ainda precisa 
de muito aperfeiÇo-arrieriti:f: Mas esses são os fat'?s fu.ndamen~ais a respeito da 
ocorrência a que V. Ex• faz, hoje, referência e que C"u, até por obrigação, tra_
go a V. Ex.• e ao Plenário desta Casa. Muito obrigado pelo aparte que V. Ex• 
me concede. · 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- O Senador José Lins, com 
o seu aparte, vem corroborar exatamente as considerações que vinha fazendo, 
inclusive confirma que os elementos constantes do acordo representam o 
atendimento de velhas pretenções dos indígenas envolvidos no litígio. S. Ex• 
chegou mesmo a afirmar que, contrariando orientações da FUNAI, os em~ 
preiteiros exerceram atividades naquelas localidades, da quais os índios dis
cordavam - daí a eclosão do incidente. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE)- Pois não. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- V. Ex• tem razão. Hã confirmação ofi
cial de que a FUNAI já teria mantído contacto com esses agricultores, mas 
também com os índios, que estavam comprometidos a esperar os entendi
mentos finais, para que a ãrea fosse oficialmente delegada à nação indígena 
que ali habita. Houve, realmente, uma precipitação de parte a parte, que nãO 
foi certamente desejada por ninguém e que resultou nesse morticínio que real
mente chocou a Nação brasileira. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Como se vê, das palavras 
do Senador ~osé_ Lins_se comprova a responsabilidade dos empreiteiros no 
episódio, porque a FUN AI tinha entrado em enten,dimentos, recomendado 
que eles não trabalh<!ssem a área, não exercessem as atividades a que eles se 
propunham, e os índios também aguardariam a solução final. E não me pa
rece que a conclusão seja dil:er que houve precipitação de parte a parte, por
que se os brancos, com toda a sua cultura, com todos seus conhecimentos, 
com toda a sua responsabilidade, inclU$ive Perante o DireitCI, não acataram a 
orientação da FUNAI, quanto mais os pobres índios, quejâ têm um exemplo 
multissecular de exploração, de preterição, de esmagamento! Quer dizer: eles 
foram provocados, evidentement_e, por aqueles que lá se encontravam fazen
do coisas que a FUNAI havia determinado que não fossem feitas. 

Que a voz do Senado se faça ouvir nesta conjuntura~ porque ela apenas 
aflora um prob(ema que é doloroso e permanente e que envergonha os nossos 
tão decantados foros de civilização cristã e ocidental. 

A maior pr~ocupaçào do índio, em qualquer parte do mundo, é a preser
vação do seu território tribal, evitando-se o extermínio das tribos, provocado, 
quase sempre, pela ambição do chamado civilizado, no sentido de arrebatar o 
domínio dessas glebas. 

Isso ac:onteceu em toda a América. 
Em 1869, o Governo dos Estados Unidos aSsinou Tratato de Paz com a 

Nação Sioux, entregando-lhe a reserva de Black Hills, sob a proteção do 
Exército. 

Logo descobriram ouro naquelas terras e o Presidente Ulisses Grant or
denou. secretamente, que as forças armadas não dessem mais cobertura aos 
índios contra a invasão das suas -terras. 

Protestando junto à Justiça, os Sioux foram ameaçados de corte dos seus 
suprimentos e, perdendo a paciência, foram à guerra. 

Em 1876 infligiam ao Çieneral George Custer, em HLittle Big Horn" a 
maior derrota, mas os brancos ganharam a última batalha, tomadas suas ter
ras ~~como reparação pela morte dos soldados americanos". 

Um advogado entrou na Justiça com uma ação contra a quebra de con· 
trato, hã cinqüenta anos, só agora decidido o feito, em agosto de 1979: os 
Sioux vào receber cem niilhões de dólares do Governo americano. 

Comenta~ do o fato, dizia o .. InformeJB", de 28 de agosto do ano passa
do: 

uHoje, no Brasil,já existem índios pretendendo fazer vestibular 
para o curso de Direito. Quem sabe, daqui a 50 anos ... " 

Mas o que tememos, Senhor Presidente, é que, dentro de meio século, 
nãQ haja mais índios no Brasil, vitoriosa a filosofia de alguns poderosos gri
leiros do Norte, do Sul e do Oeste do País: utndio bom é- índio morto". 

Naquela mesma época, em setembro de 1979, vârios grupos indigenistas, 
de Manaus, do Acre, do Maranhão, de Mato Grosso, de Belo Horizonte, de 
São Paulo, de Porto Alegre, unidos à ANAl (Associação Nacional de Ampa
ro ao lndio) do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Florianó
polis, de Porto Alegre, juntamente com o Conselho Indigenista Missionãrio e 
a Secretaria de Missões da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, 
lançaram um manifesto ~-Ao Governo, ao Povo e aos tndios", dizendo: 

"As entidades comprometidas com a causa indígena, reunidas 
em Brasília nos dias 8 e 9 de setembro de 1979, dirigem~se à Nação e 
ao Estado para alertá~los sobre a gravidade dos problemas enfrenta
dos hoje pelos povos indígenas. 

A criação da Fundação Nacional do Indio, em 1967, baseou-se 
em um modelo empresarial que, desde logo, se contrapôs aos princí
pios propagados por Rondon e imprimiu novos rumos à política in
digenista brasileir"a. 

Hoje como ontem, cumpre garantir às comunidades indígenas 
as condições para a sua cOntinuidade e autodeterminação como po
vos. Destas garantias, o acesso à terra é condição primeira. Em 19 
de dezembro de 1978, esgotou~se o prazo previsto pelo Estatuto do 
lndio para demarcação de todas as áreas indígenas do País, restan
do, nesta data 60% das terras sem demarcação. No seu Plano de 
Ação 79/84, a FUNAI recolocou o problema, sem, no entanto,
marcar novo prazo." 

Imperdoável, na verdade, a ação da FUNAI, ou melhor, sua omissão. 
Assim, continuam os problemas de terra entre os Xavantes de Couto 

Magalhães e Pimente1 Barbosa; os Krikati, no Maranhão~ os Potiguara, da 
Paraíba, isolados numa nesga de terra da Baía da Traição; os Kikrin, do Pa
rá; os Txucarramãi, ao norte do Parque Nacional do Xingu; os Suruí de Ron
dônia; os Tuxã, da Bahia e os Xokleng, de Santa Catarina; os Kaingang em 
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Santa Catarina e no Rio Grande do Sul~ os Assuriní, no Pará; os Pankararu, 
em Pernambuco: os Cinta-larga, em Rondônia e em Aripuariã (Mato Gros
so); os Waiapi do Amapá, os Sataré-Maué do Amazonas e os Ericapactsa de 
Mato Grosso. Os índios Kiriri, a nordeste da Bahia, vivem ameaçados de 
morte pelos grileiros. 

Foram transferidos, forçadamente de suas reservas, os Krenakarrore e 
Nhambiquara, de Mato Grosso; os Grarani de Pinhalzinho, no Paraná; os 
Kaiowá, de Mato Grosso do Sul; os Waimiri-Wai-Wau. Atroari, de Manaus, 
erradicados pela estrada de Caracaraí e pela hidrelétrica de Balbina. 

Os Gaviões da Serra tiveram que deixar o Maranhão, refugiando-se com 
os seus parentes de Mãe-Maria, no Parâ, onde os Arara foram violentamente 
transferidos pelo INCRA, em vista do Projeto de Colonização de Cotrijuí. Os 
Parakanã vivem igual drama de transferência, com a construção _da barragem 
de Tucuruí. 

Até hoje não foram reconhecidos os direitos iridígenas dos Tupiniquim 
do Espírito Santo, dos Turiuara no Maranhão, dos Gató, de Mato Grosso, e 
dos Xocó da Ilha de São Pedro, em Sergipe, que têm propriedade secular e 
documentada de suas terras, tentando reavê-las judicialmente, sem qualquer 
assistência governamental. 

Os Canabrava e Guajajara, do Maranhão, continuam aguardando o 
cumprimento de promessa do' Ministro Mário Andreazza, esperando se evi
tem conOitos sangrentos, como jã ocorreram em terras dos Xavantes, dos 
Atroari, dos Xocó, dos Bororó, dos Kaingang. 

Também é inadiável a realização de um trabalho sanitârio entre os Ya
nomami, cuja reserva ainda não foi ci-iada nas proporções exigíveis. É que o 
problema não é, apenas de demarcar terras indígenas. 

As propostas de organização comunitária e de desenvolvimento econó
mico, devem respeitar a organização tribal, principalmente baseada no uso 
comum da terra. O artesanato indígena, por sua vez, precisa ser valorizado, 
assegurando-se-lhe justo _preço. 

Os projetas de educação precisam ensinar a ler e escrever na língua do 
grupo, com o auxílio de linguistas brasileiros ou mesmo estrangeiros, como 
existem no Instituto de Lingüística de Verão, contanto não se limitem a tra
duzir a Bíblia, nem pretendam esvaziar o índio das suas crenças tradicionais. 

A FUNAI deve assegurar às comunidades indígenas o direito de auto
organização, de livre-expressão, sem coerção nem arbítrio. 

Ê preciso renunciar à abusiva idéia de que o silvícola, ser ecológico por 
excelência, com uma cultura tropical própria que lhe permitiu a auto
sobrevivência milenar, seja um empecilho ao desenvolvimento. 

A Nação deve pautar-se pelo pluralismo cultural, repelir a discriminação 
racial ou a absorção étnica a qualquer custo. 

Na revista Isto E de 19 de setembro do ano passado, o jornalista Antônio 
Cal\ado falava no "último anauê da velha nação nambiguara", com os 
Yanomani vendo a sua grande mata prestes a transformar-se em enorme 
senzala. 

E concluía sua denúncia: 

''Mas o pior, a ameaça ·total à sobrevivência dos Yanomami re
side no fato de serem suas terras ricas em ouro, cassiterita e até urâ
nio. Para indignação do Governador de Roraima, garimpos foram 
fechados ali, em 1976. Nesse capítulo da riqueza mineral vai ser tes
tada a grandeza ou não do Governo. Temos matado índios em 
nome do pau-brasil, do açúcar, do café, do gado. Agora, na era da 
Nuclen, vamos exterminá-los em nome do urânio?" 

Ainda em setembro do ano passado, o Jornal do Brasil continuava inda
gando se a terra dos Yanomami seria um parQUe nacional ou mais um 
garimpo. 

Carlos Drummond de Andrade clamava: 

~'Não deixem se acabar com os Yanomami, gente alegre, irre
quieta, de vida espiritual rica: um princípicf vital nos ossos do in
divíduo e um princípio imortal dentro do homem; libertado pela 
cremação e ascendendo à terra das almas." 

Dois artigos seus, sobre a matéria, são tão ilustrativos sobre essa si
tuação indígena que solicitamos a transcrição dos mesmos, incorporando-os 
ao presente pronunciamento. 

Em artigo de jornal, o Deputado Hélio Duque denunciava esse genocí
dio, acusando o Projeto Jari, Pelo Correio Braziliense. 

Por sua vez, o antigo SPI nunca manteve qualquer Posto Indígena no 
Território do Acre. 

E sempre houve índios lá. 

Numa reportagem divulgada pelo -Jornal de Brasi1ia em novembro do 
ano passado, denunciava-se que os silvícolas estavam sendo mantidos em re
gime de escravidão por Jorge Falk. 

A denúncia partia de funcionários da FUNAI, que apontavam aquele 
seu colega como explorador do trabalho indígena, adiantando-se que nin
guém sabia onde ele aplicava a renda indígena, recebida por via daquela mão
de-obra. 

Aliás, os índios acreanos sempre trabalharam nos seringais a troco da 
alimentação e alguns .aviamentos. 

Naquele mês, os Nambiquaras estavam sendo levados de Vilhena para a 
Gleba Corumbiara, "para fazer roças e abrir estradas". 

O -citado Jorge Falk obrigaria esses trabalhadores a adquirir mantimen
tos em sua própria cantina, interditando a área indígena ao seu plantio~ ven
dendo cachaça ao grupo indígena "tubarão", formado de oitenta indivfduos, 
cujo chefe, Manuel, era um dócil instrumento às mãos de Falk. 

A área por eles ocupada foi interditada pela FUNAI em 1977, quando a 
antropóloga Detvair Melati, num levantamento sobre a ação do INCRA, 
descobriu que aquela gleba estava sendo licitada, em quatro lotes de quatro 
mil hectares. Apesar de suas denúncias, o INCRA chegou a Hcitar, em dois 
anos. 46 lotes, abrangendo 84 mil hectares. Mesmo assim, a FUNAI terá 
mantido dois mil hectares para os Tubarão, área completamente invadida 
pelo INCRA. Ministério dos Transportes e fazendeiro Salustiano Ribeiro. 

Não mantém a FUNAI, ali, nenhum posto de atendimento e o sertanista 
Apoen3. Meireles, durante a visita do Presidente do órgão a Rondônia, pediu
lhe providências a respeito não atendidas, ficando os Nambiquara, a !i, total
mente sem assistência. 

Por outro lado, continua-se reclamando providências de socorro aos 326 
Kaingang, de Antonina, no Paraná, cujas terras lhes_foram doadas em 1856 
pelo Barão de Antonina. 

Doze mil dos 14 mil alqueires passaram ao controle do Governo do Esta
do, 200 estariam com os índios e nada menos de 1.800 alqueires em poder dos 
posseiros Salvador Santanela e Jaime Ribeiro de Melo, que explorariam, ali, 
o trabalho de 1.236 bóia,\·-frias. Enquanto isso, consta que grupos japoneses 
vão sendo levados para as áreas não cultivadas nas mãos do Estado, para tra
balhar na lavoura, aumentando a tensão já existente. 

Em fevereiro último, Carlos Drumond de Andrade voltava a defender, 
sem êxitO, a sorte dos Yanomani, enqUailto a imprensa denunciava a situação 
precária dos índios da Bahia, dfvidiâOs -entre a 3' e a 8' delegacias, sediadas, 
respectivamente, no Recife -e na cidade mineira de Benedito- Valadares, para 
onde transferiu, de Belo Horizonte, um falso índio. 

Presidentes da FUNAI têm se sucedido. Por trás dos alegados motivos 
particulares parecem se esconder, por vezes, razões não de todo esclarecidas, 
como seria o caso, de um deles, de discordância frontal em relação à orien
tação do próprio Ministro do Interior, inclinado à passagem de uma estrada 
cortando o Parque Xingu. Pressões de madeireiras e pecuaristas da Amazô
nia, por outro lado, ter!am grande fC?rça junto a FUNAI. 

No problema do índio surgem atualmente acusações de todos os lados. 
São os indígenas acuSando ora a FUNAI, ora os invasores de-suas terras, que 
são principalmente os agricultores e fazendeiros que ocupam terras limítro
fes. São estes invasores negando o fato e incriminando a FUNAI. E: a FU
NAI apontando interesses escusas de pessoas interessadas em que não sere~ 
solva a questão do índio, etc. Forma-se, assim, um círculo vicioso de acu
sações, cujo desmantelamento somente serã possível através de uma política 
que venha estudar em profundidade a questão e tomadas as medidas práticas 
necessárias. 

Como sabemos, os índios, por terem uma cultura primitiva, possuírem 
língua, religião e organização social distinta da civilização, alinham-se, em 
verdade, entre os indivíduos ou grupos marginalizados de nossa sociedade, 
não tendo recebido até hoje a merecida atenção. O índio é ou não cidadão 
brasileiro? Porque não se lhe assegura representação no Parlamento brasilei
ro? 

Em Pernambuco existem 5 postos indígenas. São os postos dos Kambi
wás, no Município do Inajã; is Atikuns, em Floresta; os Xucurus, em Pes
queira; os Fulni-ôs, em Águas Belas e os Pankararus, em-Tacaratu. Somam 
um total de ll.OOO índios, conforme declara o Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais, do Recife. Vivendo da terra, eles, hoje, além dos problemas 
específicos de sua condição de silvícola, também passam pelas vicissitudes 
próprias dos nossos homens de lavoura, que precisam, entre outros, de con
dições favoráveis de tempo de terra, de assistência técnica e creditícia etc., es
senciais ao melhor desenvolvimento suas culturas. 

Os índios em nosso país, por haverem muitas vezes perdido o seu habitat -
natural ou não terem as condições para lá viverem, sofrem todo tipo de mar
gínalização e discriminaÇão. Inúmeros são os que vivem passando fome, co-
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mendo insetos e ratos, ou esmolando pelas cidades. Em nossos livros didâti
cos, por outro lado, o índio é apresentado numa forma romântica, com penas 
e flechas, numa imagem irreal, pois em -grande maioria se encOntram acultu
rados, vestindo calça e camisa. O pior mesmo é que, nestes livros, que são 
usados principalmente em nossas escolas de primeiro e segundo grau, o índio 
figura como um ser primitivo, rústico, forte, incapaz para o trabalho organi
zado. Esta visão preconceituosa, difundida amplamente, funciona como pano 
de fundo de um procesS"O de escravizilção, tomada de terras e dominação cul
tural. 

Tratando-se com o índio, é imprescindível deixar de lado a chamada 
.. pacificação", uma vei que tal coisa implica num processo de se valer a nossa 
cultura sobre a deles, desconhecendo-se que o indio é gente como nós. Antes 
de procurar trazê-lo para o nosso tipo de vida seria interessante indagar se 
eles não desejariam, em verdade, continuar vivendo com os seus valores tradi
cionais, principálmente a posse da terra, que lhes é o mais importante. Atrás 
desse desejo de civilizar o indígena, tudo demonstra que, muitas vezes, o que 
se quer, na realidade, é o confisco de suas terras e transformã-10 em mais um 
empregado barato. 

Em muitos lugares, o- problema da preservação da terra, em poder do 
índio, transforma-se em luta de vida e morte. 

A terra está ficando cara, os locais, com um bom torrão e âgua em abun
dância, escasseiam a cada dia. Isto aguça a cobiça de fazendeiros ou outros 
interessados na terra indígena, que procuram comprã-la a preços irrisórios ou 
mesmo tomá-la pela força. 

Este parece ser o caso da tribo Capinaguã, descendente dos Caetés, loca
lizada no Município de Buíque, em Pernambuco, possuidora de terras com 
bastante água e boa para ser cultivada, com a extensão de aproximadamente 
152 léguas, que lhes foram doadas pelo Imperador D. Pedro II, atendendo a 
um pedido que lhe fizera a Princesa Isabel. Ali, segundo denúncia do pagéJo~ 
sé lndio dos Santos ( Did.rio de Pernambuco, 23-1-80), fazendeiros interessados 
contariam, inclusive, com a ajuda da própria polícia local para praticar suas 
intimidações ·e ameaças à tribo, incluindo queima de ranchos, tomada de 
roçados, corte dos seus arames e outras atrocidades. Tudo isto os fazendeiros 
estariam fazendo, armados e cercados de capangas. 

As providências oficiais não vêm e os atritos se sucedem, sendo os índios 
os grandes prejudicados nesta luta desigual, obrigados que fiCaram a recorrer 
à lavoura de subsistência e empobrecidos, o que antes não acontecia, pois 
nunca íam às feiras comprar alimentos e agora têm que fazê-lo. 

São inúmeros os relatos sobre violénciaspraticadas contra índios perten
centes a tribos espalhados pelo Brasil afora. Sopesando-se essas notícias 
percebe-se claramente que a fragilidade do indígena, como grupo étnico mi
noritário, desprotegido, fraco, é que tem despertado a cobiça de pessoas ou 
grupos interessados nas suas terras, pelas riquezas que elas possam ter. 

Os órgà_os governamentais, por seu turno, envolvidos nas malhas da bu
rocracia oficial, que os imobiliza, não dispõem da dinâmica necessãria para 
dar cobertura aos trabalhos que deveriam estar espalhados pelo território na
cional atendendo as comunidades indígenas. 

Por outro lado, a fraqueza do índio, como ser defensor de seus direitos, 
predomina na condição dos assuntos do indígena. Apegado à terra, o que dew 
seja são, quase exclusivamente, garantias para nela viver e desenvolver suas 
ativida_des agrícolas e culturais. Falta-lhe, no enta.nto, força para tão pouco, 
nã_o_dispondo de capacidade de barganha, nem força para reivindicar todos 
os seus direitos. 

Ademais, não estaria ele desaparecendo mesmo, ante a contínua acultu
ração com o civilizado? 

Isto é que origina iOda uma esteira de males, como é o caso da corrupção 
de funcionários da FUNAI, denunciado pelo atual presidente do órgão, que 
afirmou que até nomes de rios são alterados para melhor se poder diminuir as 
reservas indígen-as, conforme tem sido divulgado pela Imprensa. 

O próprío Presidente da FUNAI é quem reconhece, aínda, a falta de vi
vência dos funcionários do órgão para com o problema indígena, sob a ale
gação de que o pouco tempo de trabalho destes servidores junto a comunida
des indígenas não lhes dá a experiência necessâria. 

Desde o descobrimento do Brasil até hoje, o elemento indígena vem so
frendo com a presença do homem branc_o. Dos milhões que existiam neste 
território, na época da descoberta, foram os índios desaparecendo, em função 
da exploração agrícola, das guerras de conquista, da escravização, das 
doenças transmifídas pelo homem civilizado. Hoje não chegam a cem mil, 
aproximadamente 1% da nossa população, espalhados em pequenas e iritimi
dadas comunidades. 

Contra essa situação, e em favor do indígena brasileiro, levantamos a 
nossa voz que, esperamos, reflita o clamor de todo o Senado Federal. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE. 
EM SEU DISCURSO: 

Jornal do Commercio - 22-2w8Q 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

O Yanomami sem sorte 

Se eu fosse Yanomarrti não estaria hoje muito tranqüilo. A boa notícia 
de que a FUNAI começarã dentro de 90 dias a fazer a demarcação das terras 
do Parque Indígena onde minha .tribo terá direito a viver sua vid:i me faria 
um yanomami eufórlco. Mas euforia de yanomami dura pouco. Vêm a galope 
uma notícia assustadora. Antes demarcado a área do Parque jâ se pensa em 
reduzi-la, para permitir a exploração de minérios em nosso território. A FU
NAI já negocia mesmo essa redução perante os defensores do Parque uno e 
íntegro como foi planejado e convém ao interesse dos brasileiros de sangue 
índio. Então o Parque não serã o Parque, mas terra dividida e lacerada de 
conflitos, como até aqui toda a porção de solo brasileiro em que nós índios 
somos impedidos de existir à nóssa maneira, cedendo espaço e recursos natu· 
rais à cobiça de indivíduos e empresas, às vezes nem sequer brasileiras. 

Este solo índio jã foi encurtado suficientemente pela ocupação histórica 
e parece destinado a desaparecer totalmente. Pergunto: é direito? Temos o di
reito de eliminar culturas tribais em proveito de pessoas e associações que en
contram livre campo para o enriquecimento nas áreas urbanizadas ou em 
processo de urbanização razoável no pais? 

Eu, yanomami suposto, estranho muito essa tendência para deixar as 
coisas como estão (e estao -mal) criando a fantasia de que se tornarão perfei~ 
tas. A comunidade indígena desffiein_b_racra·-ou-celmpelida a conviver com 
aglomerações- industriais ou mercantis, de hábitos e interesses estranhos ao 
seu modo de ser não conhecerã repo-uso. Antes, será profundamente infeliz. 
Os desentendimentos serãO fa-tais e de cOri.Sequêilcias graves. Nas últimas e 
cobiçadas terras do índio é justo que ele não seja condenado a viver como um 
animal incômodo, apenas tolerad'?, a título de piedade. 

Como se não bastasse, e a confirmar a má vontade de alguns setores da 
vida política e do quadro administrativo nacional contra os yanomami, em 
Brasília um deputado de Roraima vem a público defender projeto de sua au
toria, pelo qual os índios brasileiros serão expulsos de toda a faixa de nossas 
fronteiras, onde habitam desde antes de o Brasil ser descoberto. E acrescenta 
que a principal dificuldade para o Territór_io de Roraima transformar-se em 
Estado é a pretensão indígena de "ocupar enormes áreas de terras, apenas 
para caçar e pescar, enquanto nós ficamos trabalhando e pagando impos
tos". É assim que um representante do povo trata a parte menos protegida e 
mais assaltada desse povo: como_vagabundos nocivos ao interesse nacional. 
Isso foi dito no Gabinete do Ministro da Justiça, na presença e com a solida
riedade do Governo de Roraima, de elementos do seu secretariado e de pre
feitos da região: verdadeira arregimentação de fOrças políticas para a guerra 
contra os remanescentes indígenas do País. 

Tudo faz crer que o Ministro Andreazza se empenhe em tornar realidade 
o Parque Yanomami, defendido com as melhores razões por cientistas, ecólo
gos e homens e mulheres de ~~a vontade, não só do Brasil, mas do mundo in
teiro. Na minha insignificânCia de yanomami-colunista, dirijo-lhe um apelo 
para que não esmoreça, não s~ submeta a pressões de grupos e interesses eco
nômicos e políticos que desservem o nome do Brasil em vez de prestigiãwlo. 
Não deixe, Ministro, que os Yanomami sejam explorados mais uma vez. 
Faça um trabalho bom e_ completo, não retalhe a terra nem disperse os seus 
ocupantes seculares. Eu, yanomami de coração, espero merecer justiça. 

Jornal do Commércio - 2-3-79 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

Não deixem se acabar com os Yanomami 

Yanomami. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome. Pois sai
ba que é o nome genérico de cerc;a de 8.400 brasileiros, gente boa que vive em 
203 cabanas, no interior da floresta tropical, bem na fronteira com a Vene
zuela. Formam 14% da· população de Roraima e encontram-se ainda no 
Amazonas. 

Os Yanomami correm no momento um grande risco e estão precisando 
de você. Não é necessário voar até lã para ajudá~los. Basta, primeiro, que vo
cê tome conhecimento da existência deles, do modo de viver que lhes é pecu
liar, e da situação que enfrentam, sem garantias e sem possibilidades de auto
defesa. De posse desses dados, cabe a você interessar-se pelo projeto de um 
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grupo de antropólogos·, juristas, médicos e jornalistas, que visa a proteger a 
vida pacífica dos Yanomami, nos locais que habitam e dentro do tipo de cul
tura que ê tr3:dicionalmente o deles. 

Este projeto, ou anteprojeto, pois é obra sêria de particulares, foi enca
minhado ao Ministro do Interior, Mário Andreazza, no último dia 28 de ju
lho. Precedido de rigoroso estudo científico do problema, propõe ele a 
criação do Parque Indígena Yanomami em ârea com Uni.- ao Território de Ro
raima e ao Estado do Amazonas, onde vivem esses brasileiros. 

Esta é a única matreira de salvar a comunidade social e cultural desses 
homens, mulheres e crianças que desde 1974 vêm sofrendo as conseqüências 
do processo de expansão económica da Amazônia em sua parte negativa, sem 
se beneficiar com suas possíveis- vantagens. 

A abertura da Perimetral Norte, BR-210, sem os necessários cuidados de 
saúde, levou àquela região gripe, sarampo, tuberculose, moléstias de pele e 
doenças venéreas. 

Nos primeiros cem quilómetros do trecho Caracaraí-Içana, 13 aldeias 
indígenas, mapeadas em 1970, e registradas em 1972 por levantamento aero
fotogrãfico do ProjetO Radam-Brasil, reduziram-se a 8 mfsereS gi'upinhos de 
doenças à beira da estrada, segundo levantamento da FUNAl em 1977. Mis
sionãrio·s em atividade atenderam a 4.506 enfermos durante 38 meses, antes 
da chegada dos primeiros trabalhadores da estrada. Em igual período, após o 
avanço da rodovia, o número subiu a 18.488. Em três anos, as infecções virais 
multiplicaram-se por oito. 

O garimpo irrompeu como outra modalidade de doença, subtraindo dos 
Yanomami mais de 150 toneladas de cassiterifa. Os índios reagiram, houve 
conflitos, e as autoridaaes fizeram recuar os garimpeiros, interrompendo-se 
as obras da Perimetral Norte. De tudo isso resultou o saldo, da morte de 
vãrios indígenas. 

Em 1978, é a Ciã. Vale do Rio Doce, que devia ficar quieta em fiabira, 
Minas, cuidando _de seus interesses locais, que se apresta para extrair a cassi~ 
terita, antes explorada ilegalmente pelos garimpeiros. Anuncia-se a próxima 
chegada de 300 funcionários da empresa, sem que se cogite de vacinação pré
via dos 3.800 Yanomami. E a Perimetral Norte vai prosseguir, fornecendo 
espaço à colonização. Topógrafos percorrem -o lerritório Yanomami, demar
cando lotes em terras insofismavelmente pertencentes aos índios. 

A FUNAI, por meio de quatro portarias (do Ministro Beltrão, que não 
fique nas cidades a sua guerra à burocracia) reconhece aos Yanomami o di
reito de viVer ein 31 âreas esparsas e diminutas, autênticas "ilhas" perdidas :ta 
terra que sempre ocuparam, 2/3 dessa terra, em forma de corredores, cer
cam e ameaçam as pobres âreas onde se refugiam os 3.800 donos do solo. O es
facelamento da unidade territorial, com destruição do ambiente ecológico, 
acaba pratiCamente com ó grupo étnico, sujeitando-o a inúmeras pressões e 
vexames de toda sorte. 

Única maneira- de compatibilizar interesses econômicos e tribais é a 
criação do Parque, em área aproximada de 6,4 milhões de hectares, 
m3ntendo-se a integridade económica, social e cultural dos Yanomami. 

Não se pede muito. Nem se pede o indevido. Pretende-se tão-só conse
guir que essa gente_ humilde continue a caçar, pescar e levar a vida, dentro de 
seus padrões tradicionais, direito que lhe é reconhecido pelo Estatuto do 
Indio, ao estabelecer: 

"Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra, 
que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém, onde habita 
ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou ecoriOrilicamente 
útil". Endenda-se que o índio precisa renovar o potencial vegetal nas ime
diações das ma locas, rapidamente esgotado; ·cuidar do reaproveitamento pe
riódico de roças velhas, para colheita de produtos de ciclo longo e finalmente 
deslocar-se das aldeias após certo tempo. É da natureza deles, e não se pode 
confinã-los em faixas estreitas- e' insubstituíveis de terra. 

Hã inúmeros argumentos em favor da criação do Parque; não caberiam 
nesta coluna. Mas a -consciência dos brasileiros há de reconhecer facilmente 
que os Yanomami têm o direito de viver sua própria vida onde estavam, sem 
perturbar o desenvolvimento nacional e sem serem perturbados por ele. Você 
ajudará esse povi"nho interessando-se pelo problema e juntando sua voz aos 
que pedem ao Governo uma decisão sábia, humana e legal. Os Yanomami 
são uma gente alegre, irrequieta, de vida espiritual rica (um princípio vital, 
nos ossos do indivíduo, e um princípio imortal, dentro do homem, libertado 
pela cremação e ascendendo à terra das almas). Cláudia Andujar, que os co
nhece bem, pois conviveu com eles longo tempo, recolhendo lindas imagens. 
fotográficas, pode falar com autoridade sobre eles. Yanomami é gente como 
a gente, vamos fazer força para que não acabem com esse irmão nosso em 
nome do progresso. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GIL VAN ROCHA NA 
SESSÃO DE 14-8-80 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No fim do último recesso, numerosos jornais em todo o Brasil anuncia
vam que o Líder do Governo nesta Casa faria uma análise crítica sobre as al
ternativas apresentadas pelas operações para a crise brasileira. 

Segundo declarações de S. Ex•, alguns desses posicionamentos o fizeram 
rir, o que certamente serviu, acreditamo_s nós~ para amenizar a tensão cons
tante e sisudez necessária de quem, por dever e lealdade, exerce a nada agra
dável função de defender, no Parlamento, este Governo tão ineficiente. 

Para os que conhecem- e a Nação toda conhC::ce- o talento e a solidez 
da habilidade crítica de S. Ex•, esperava-se uma fulminante oração, onde o 
nobre Líder demonstrasse a insensatez das teses da Oposição, e, ao mesmo 
tempo apresentasse, em obrigatória contrapartida, a defesa convincente das 
medidas administrativas do seu Governo, a seu ver, judiciosas, impecãveis e 
insubstituiveis, malgrado tais medidas, insubstituíveiS, impecáveis e judicio
sas estarem levando o nosso País à maior crise econômico-social da nossa 
História. 

O discurso do ilustre Líder do Governo, pareceu-nos ter duas _distintas 
conotações: a primeira, de caráter eminentemente econômic"o, oU melhor, 
numérico-monetarista, pretendeu apreseil.tar os sucesSOs das medidas gover
namentais e deveria terminar, riâr issá-riieStno, com o clâssico e necessário 
quod erat demonstrandum. S. Ex•, entretanto, apesar de declarar que, naquele 
instante, "seu negócio era números", nã_o"demonstrou, convincentemente, ne
nhuma vitória numérica da equipe econômica do Governo. Utilizando-se da 
lógica delfiniana, que pretende impor seus números contra a evidência dos fa
tos; o ilustre Líder não conseguiu convencer~nos da superioridade das opções 
governamentais sobre as nossas alternativas, tantas vezes apresentadas aqui e 
em outras Casas Legislativas e sistematicamente desprezadas pela surdez 
governamental. 

Esta parte do discurso do nobre Líder do Partido, que não sabemos se 
continua a ser o maiOr do Ocidente, jã foi e continuará a ser respondida por 
companheiros do meu e dos outros Partidos de Oposição. 

Já que não somos iniciados na numerologia das falanges do Dr. Delfim, 
ocuparemo-nos, como prometido, das conotações políticas da tão anunciada 
peça oratória, ao tempo em que tentaremos fixar a posição do Partido Popu
lar no momento político brasileiro. 

Em primeiro lugar, é necessário assinalar a inoportunidade do discurso 
do nobre Líder. 

Estamos no epicentro da maior crise que esta Nação já se defrontou. A 
inquietação, a insatisfação, o aperto jã insuportável por que passa o povo, 
são visíveis e indiscutíveis. 

O Governo acha-se clararriente sem rumos e a aguardar que se vença, 
sem pagamento, a promissória concedida ao inventor e mentor do "milagre 
brasileiro" que, dizem, acontecerá entre setembro/outubro. O custo de vida e 
a innação acelerados batem recordes de todos os tempos. 

O Ministério, impopular e ineficiente, continua a se debater em improvi
sações e a se desentender, agora jã publicamente. 

Nesse ceaãrio de desalento e de sobressalto o Senhor Presidente da Re
pública, num desabafo muito próprio do seu temperamento, dizia há poucos 
dias no Nordeste: "Os recursos que atualmente dispomos, recursos produzi
dos pelo esforço dos brasileiros e que são exportados, têm servido apenas 
para pagarmos a nossa conta de importação de petróleo e nossa dívida exter
na. Nada mais resta para o desenvolvimento do País". 

Repito, Srs. Senadores, para que mais uma vez fique bem evidente a si
tuação em que se encontra o País. ~o Presidente da República quem diz com 
todas as letras: .. Nada mais resta para o desenvolvimento do País". 

Esta declaração,- partindo de quem parte, representa um claro e indis
cutível atestado de óbito do modelo desenvolvimentista teimosarriente ado ta
do pelo sistema ao largo desses anos, que a propaganda oficial apelidou de 
milagre e que, segundo ainda os douradores oficiais da pílula governamental, 
transformou o Brasil numa .. ilha de tranqUilidade num mundo revolto". 

Não é, portanto, oportuna, Sr. Presidente, a crítica do Líder do PDS à 
criatividade das Oposições num momerito em que o resultado da sapiência 
governamental traz o Brasil às fronteiras da recessão e do caos social. A me
nos que o ilustre Líder tenha desejado fazer humor-negro, o que não acredita
mos, é inconcebível que se deseje fazer uma insólita competição entre apre
tendida incompetência da Oposição e a demonstrada e confessada incompe
tência do Governo. 

Mas, Sr. Presidente, tanto foi oportuno o discurso de S. Ex•, o Líder da 
Maioria, que alguns dias depois o mesmo parlamentar veio à tribuna para 
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apelar para a cooperacão das oposições brasileiras no sentido de se achar 
uma saída para a nossa crise e evitar com isso a possibilidade de uma ·~con
vulsão social'' a generalização da críüca às no<,;sas opiniões, e aos nossos pla
nos ditOs risíveis, fica, portanto prejudicada pelo próprio autor, agora inte
ressado pela nossa co\aboração. 

É justamente este papel, o papel do meu partido em evitar a "convulsão 
social" que tanto apavora o Governo e que também não interessa ao meu, 
nem aos outros partidos de Oposição, que pretendemos examinar nesta oca
sião. 

No início do Governo Figueiredo, egressos dos tempos das cassações su
márias quando éramos chamados de .. profetas do caos" e de outros epítetos 
de extraordinário mau gosto da era Geise\, respiramos aliviados pela cate
górica afirmação do "prendo e arrebento'' do novo_ Presidente e nos enchemos 
de bem fundadas esperanças no futuro democrático do País, ao alcançarmos 
a anistia e o alívio à censura. 

O episódio da reformulação partidária que seria a consolidação da nova 
ordem democrática no País, revelou, porêm, a hesitação do Governo em 
prosseguir sua caminhada em díreção à democracia plena. 

Obstáculos à organização dos partidos, aliciamento ostensivo de compa
nheiros fracos de convicções, favorecimentos claros aos partidários do Go
verno, enfim expedientes que repugnam aos espíritos verdadeiramente demo
cráticos, foram desnudando o verdadeiro objetivo do Governo que é a sonha
da perpetuidade de um grupo do Poder. Vencendo dificuld~des quase insupe
ráveis, os agrupamentos partidários de oposição, foram se organizando para 
chegar. com extraordinário esforço, a um mimetismo do que seria o natural e 
esperado: o mapeamento ideológico com representatividade de todos os seto
res de pensamento. 

O início da atuação pluripartidária não foi nada auspicioso: os aconteci
mentos da votação da famigerada .. Lei dos Estrangeiros", quando houve 
pelo Governo evidente tent.ativa de ludíbrio, e, principalmente, o aparecimen
to de esdrúxula emenda que prorroga mandatos eletivos, que obrigatoria
mente têm que ser limitados pela sua natureza, pela decência e pela lei, vieram 
demonstrar a pouca convicção do Governo pelo seu próprio e trombeteado 
processo de abertura e o despreparo do Partido Oficial de ter vida própria e 
de lutar pela democracia. 

Assim, Sr. Presidente, no convívio continuado com o casuísmo, com o 
jogo de cartas marcadas, e, ao aguardar, a deterioração do projeto polítlco do 
Governo, prestes a fabricar expedierites Có"fhiY sublegendas, voto distrital, 
voto vinculado e outros alçapões, as oposições por um instinto de conser
vação, refluem para a reunificação de fato, e se ocupam, quase que exclusiva
mente. ao debate político, naquilo que o Ministro Golvery chamou de "dis
trações do_Congresso para 19&0". 

Permanecendo o clima de debates institucionais intermináveis no Con
gresso, enquanto o Governo se afunda na teimosia do seu projeto desenvolvi
mentísta falido e na insistência do continuísmo, ê abalada a solidariedade na
cionaL 

, O desatento e descrença que se observam hoje no povo brasileiro, rapida
mente poderão se transformar em rebeldia e convulsões que nem os mais mo
dernos equipamentos bélicos poderão evitar. 

Estamos então, Sr. Presidente, os políticos, a sociedade cívil, os partidos, 
o Go"'--.emp_ e a Nação, todos envolvidos em perplexidade, sem que ninguém 
possa arriscar qual será o nosso futuro próximo. A aura de falta de credibili~ 
dade que envolve o Governo -arneaçã atingir o Congresso Nacional. Uma 
lrnensa nuvem de desconfiança começa a turvar o País. 

Sorrateiramente, começa-se a firmar uin perigoso individualismo e se 
ínstata, gradatívamente, a filosofia do salve-se quem puder, enquanto se ace~ 
lera o consumismo na esteira do achatamento salarial e na decadência da 
poupança nacional. Os preços disparam e, subitamente, nada parece dar cer
to neste humano e rico País. 

A classe política entra em fase surrealista; o Líder do Governo nesta casa 
nos taxa de incompetentes, ri das nossas colocações, e, alguns dias depois, 
apela para a nossa colaboração. O pluripartidarismo funciona praticamente 
como no regime bipartidário. A SECOM informa que o Presidente vai bem, 
mas o Governo vai mal. O Presidente recebe os autógrafos de uma lei aprova~ 
da no Congresso, pela retirada da maioria, na hora da votação. Caravanas de 
Pre[eitos e Vereadores invadem o Congresso para lutar pela prorrogação dos 
seus próprios mandatos. O Ministro do-Planejamento recebe a solidariedade 
do Presidente quando lhe apresenta um dos maiores índices de inflação anual 
da nossa História. O Presidente anuncia a falência do seu modelo de desen
volvimento ao mesmo tempo em que afirma sua intenção de não modificá-lo. 

Que fazer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta confusão generalizada, 
neste quadro de non sense, neste cenário de desconfianças cruzadas e de incre
dibilidade popular'? 

Serã que as oposições colaborariam com este Governo desastrado que 
não possui nenhum resquício de humildade, que exibe uma teimosia própria 
dos autoritários, e que sempre as colocou sob completa suspeição? 

Por outro lado será que nós oposicionistas, estare.mos patrioticamente 
desempenhando o papel que a tradição, _a história e o dever nos impõem'? 

Será f>atriótíco fechar-se os olhos, negar força para que se tire a Nação 
do atoleiro em que: foi colocada? Não no&_ pode alegrar, nossa própria tragé-
dia, Sr. Presidente. _ 
_ _Q nosso dever de homens públicos de formação democrãtica nos aponta, 
porém, que o trabalho comum de salvação da pátria exige sacrifícios bilate
rais, pois, afinal não vamos reiventar a oposição, dando-lhe como função as
sessoramento governamental. A oposição, aqui e em todo mundo, sempre foi 
e será uma opção de poder, e não uma linha paralela deste poder. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL\' AN ROCHA (PP- SE)- Com todo prazer, nobre Sena
dor Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Nobre Líder Gi\van Rocha, con
fesso que não me surpreende a maneira como V. Ex' vem se pronunciando 
nesta tarde. t: como se estivesse ouvindo hoje a repetição de todos os concei
tos, da apreciação e do julgamento que V. Ex• faz a respeito do Governo. 
Mas é preciso que haja, sem dúvida alguma. uma dose de bom senso para se 
fazer justiça e reconhecer o esforço que o Governo vem fazendo no campo 
político. V. Ex~ não pode contestar de que todas as promessas, toda a mensa
gem que o Presidente Figueiredo transmitiu à Nação, no campo político, ele a 
vem cumprindo com sacrifrcio, coin o desconhecimento e atê a negação da 
própria Oposição, como V. Ex• o faz neste instante. Será possível que a 
Nação não assiSta, e não comprove? Acredito que o povo está acompanhan
do o Presidente da República a promover os meios para uma anistia ampla. 
para uma anistia que trouxe para o País todos os que dele estavam fora. Será 
poSsível que se desconheça de que há a mais ampla liberdade de imprensa? Se
rá que se pode negar que o Governo, para atender inclusive aos próprios re
clamos da Oposição, saiu daquilo que a Oposição dava os maiores epítetos ao 
bipartidarismo, dizendo que aquilo era uma espêcie de corrente permanente 
que prendia os políticos em marcha, para dar ao País o sistema piuripartí
dário. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Não apoiado! 

O Sr. Lo manto Júnior (PDS- BA)- A Oposição, meu caro Lider, e eu 
tenho já dez anos completos, assistindo o que era uma espécie de- não me 
recordo bem da expressão- combate que a Oposição fazia ao sistema bipar
tidário. e que eu tambêm aplaudia porque acho que, através dó pluripartida
rismo, poderemos exercitar com muito mais segurança, com mais plenitude o 
regime democrático. Serã que o restabelecimento das eleições diretas para go
vernador, cuja mensagem jã se encontra no Congresso Nacional, serã que-no 
campo políticO o-Governo não vem cumprindo tudo aquilo que prometeu e 
atê jtitou. ~preciso que haja também um pouco de reconhecimento, porque 
assim a OposiÇão estirá ajudan_do o próPrio Governo a realizar a sua ingente 
tarefa. Será que o Governo está de braços cruzados diante da inflação? O Go
verno estã fazendo um esforço enorme diante de uma inflação que é multo 
mais gerada por fatores estranhos ao Pais, por fatores externos do que mesmo 
pela própria conjuntura atual interna, muito mais pela conjuntura internacio
nal do que por fatores dentro do nosso País. Por isso eu pediria a V. Ex' que 
ao fazer sUa crítiCa, faça com a veemência que lhe ê peculiar, mas que ao me
nos reconheça e proclame que há um esforço no campo político. no sentido 
de fazer deste Pais uma democracia._Que há um esforço no campo econômi
co, no sentido de se debelar a inflação) que se vem tornando cada dia mais 
agressiva; que há também um esforço muito grande, e a própria modificação 
da legislação sobre salários é uma maneira de atender, no campo social, às as
pirações dos trabalhadores. Vem o qoverno por todos os meios ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Gostaria que V. Ex'fosse breve, 
já que meu horário é limitado. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA) -Se V. Ex• se incomoda com o meu 
aparte ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Não, quem se incomoda é a 
Mesa, não sou eu. Ouviria V. Ex• com prazer por longas horas. 

O SR, LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Queria apenas, ao fina\ 
do meu pronUnciamento, dizer que se V. Ex• voltar a cometer tremendas in
justiças e agredir da maneira como vem agredindo, não reconhecendo o es
forço do Governo, eu voltar-ei a lhe pedir o aparte, se V. Ex• conceder. Não 
lhe tomarei mais tempo, mas quero pedir uma coisa: reconheça, tenha pelo 
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menos olhos para enxergar o lado positivo como uma demonstração da Opo
:.ição de colaborar com o Governo. Nós não podemos fiCar cOntra a Nação, 
contra o País. O que V. Ex' coloca hoje, nesse seu pronunciamento, ê real
mente uma oposição sistemática, querendo desconhecer, e cego a todas as 
providências Salutares que se vêm tomando em favor do desenvolvimento do 
País. 

O SR. Gil. VAN ROCHA (PP- SE)- Sr. Presidente, apenas um râpi
do comentário, para não tomar tempo desta Casa dos Estados. Está sendo 
uma constante, aqui nesta Casa, a pressurosa e apressadíssima defesa do 
Governo. 

Devo dizer a V. Ex•, nobre Líder do Governo, em exercíCio, que este é o 
discurso, no meu entender, mais conciliador que já fiz na minha passagem no 
Senado, V. Ex• não ouviu netn ·a.-metade do discurso e está cometendo 2 injus
tiças. A primeira delas é com o orador, a segunda com a Oposição em geral. 
Quando V. Ex• nos pede- e pede a mim como representante de um dos Par
tidos da Oposição- que reconheça a injustiça qUe es1ou cometendo sobre o 
esforço do programa de desenvolvimento do Governo, passo- a V. Ex' pala-· 
vras do Senhor Presidente da República: .. Os recursos que atualmente dispo
mos, r_ecursos produzidos pelo esforço dos brasileiros, e que são exportados, 
têm servido apenas para pagarmos a nossa conta de importação de petróleo e 
o serviço de nossa dívida interna". 

Acho que lendo isto a Oposição não tem a dizer mais coisa alguma sobre 
o Programa Desenvolvimentista Brasileiro.~ é Cvídente que isto é uma decla
ração da mais absoluta falência, que não partiu da Oposição, mas da autori
dade do Presidente da República. 

A segunda grande injustiÇá é contra o poSicionamento das Oposições 
brasileiras que, em meu nome; ou pelo menos em nome do meu Partido, aca
ba de dizer, no texto do meu discurso, que nos enchemos de bem fundadas es
peranças do futuro democrático do País, quando alcançamos a anistia e o alí
vio à censura. Toda vez que esse Governo"C[ue aí está fizer um ato positivo em 
direção à democracia _terá o nosso aplauso; como V. Ex• também terâ aplau
sos, em vez de nos chamar de injustos, no dia que trouxer aqui a certeza de 
que não vai haver essa aberração chamada sublegenda. V. Ex• receberá na 
hora, ouça bem, receberá na hora o apaluso da Oposíção. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. Gil. VAN ROCHA (PP- SE)- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA}- São poucas palavras. Acho que 
deveríamos nos preocupar sobretudo com as provid_ências _que estão sendo 
adotadus e não ficarmos a anunciar aqui coisas que ninguém sabe se vai acon
tecer: voto distrital, sublegenda. 

O SR.Gll.VAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• não tem o direito de dizer 
isso. Nós somos gatos escaldados. V. Ex:• sabe, porque a História vai regis
trar. Não adiantam o brilho e a veemência da respo-Sta. V. Ex• sabe muito 
bem que este Governo inegavelmente é montado à base de casuísmos. Sabe V. 
Ex• o que são os Senadores indiretos, o que são os Governadores indiretos, 
são escamoteações do voto popular. Não adianta por onde negar tudo isto. 

Ouço o nobre Líder Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Rrossard (PMDB- RS)- Já que se trata de medidas pro
postas, aí está a proposta de prorrogação de mandatos e não realização de 
eleições municipais. Aí -eStá uma. 

O SR. Gll.VA:-.1 ROCHA (PP- SE)- Que fala mais alto do que are
tórica do _ilustre líder~ 

Continuando, Sr. Presidente, cu dizia que é necessário portanto que o 
Governo, que pede nossa colaboração, entenda o imperativo da modificação 
de suas atitudes e a superação de suas idiossincrasias pela normalidade insti
tucional, para que se chegue a resultados de entendimento. 

Existem equívoCos·--por parte do Governo no que prezam ser 
rapidamente reconhecidos, para que possa haver paz social. 

O primeiro deles é a chamada desestabilização do regime. A possibilida
de da chegada pelo voto das Oposições ao Poder, no Brasil de hoje, não pode 
ser entendida como um confronto com as Forças Armadas que sustentaram o 
Poder por estes longos anos. Deverá ser compreendida cOmo a mela anuncia
da e finalmente conquistRda; corresponderá ao desejo expresso do Presidente 
que anunciou fazer deste País uma democracia. 

Não poderá jamais ser entendido como·revanchismo ou julgamento. 
Por outro lado, o Governo há que reconhecer pelos exemplos, pela lógi

ca e sobretudo por sua própria experiência, que somente na democracia plena 
é possível combater os extremismos, a corrupção ou o autoritarismo. Sabem 
os homens do Pod_er, que nessa clareira democrática em que hoje nos encon
tramos. cercados de escuridão por todos os lados, a crise que nos inquieta e 

inquieta toda a Nação, não surgiu por falta do AI-S, do 477, da Censura, nem 
de outras arbitrariedades. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Nobre Senador, são coisas do 
passado. 

Um outro equívoco Sr. Presidente, de áreas governamentais que precisa 
ser urgentemente superado, é o que diz respeito à eminente ameaça de comu
nização do País. Esta tese que sempre serviu de .. leitmotiv" de todos os golpes 
na América Latina, precisa ser atualizada e discutida livremente, sem precon
ceitos. 

Em nosso País, interesses inconfessos confundem propositadamente a 
defesa dos fracos, dos pobres e dos oprimidos, com compromissos marxistas. 
É evidente que teses libertárias são sempre usadas pelos comunistas nas suas 
escaladas para o poder; mas é igUalmente· claro que estas idéias não são de sua 
propriedade exclusiva. 

Os alvos desta suspeição de comprometimento são geralmente setores 
extra partidários, já que no Congresso, o cutelo do AI-5 fez o que os donos do 
poder devem ter considerado, na época, "Seleção Natural". Assim, socieda
des civis, tais comO- a OAB e a Igreja Católica são hoje alvo predileto da acu
sação de simpatia ao comunismo. 

Este alegado perigo de "infiltração comunista", que serviu sempre como 
desculpa para a manutenção do arbítrio, nunca sensibilizou a maioria do 
povo brasileiro. Mesmo assim, a insistência na tese é impressionante. 

Agora, o ''perigo vermelho" ronda a igreja de São Pedro. 
Ora, Sr. Presidente, quem afirma que setores da igreja estão comprome

tidos com a doutrina mar;<.istajleninista, não entende nada de marxismo e 
muito menos de doutrina católica. Se existem duas coisas antagônicas, 
antípodas, excludentes mesmo, estas são religião cristã e as idéias comunistas. 

Marx, na sua megalomania de radical, forjou suª doutrina em antagonis
mo absoluto ao cristianismo. 

Pregando sua doutrina, aqui mesmo na terra e não hesitando em insi
nuar métodos violentos para alcançá-lo, Marx ~. na verdade, anticristão. 

A alegação de certos exegetas ocasionais de que a igreja é anticapitalista 
e, portanto, simpática ao -marxismo, é primãria, superficial e marcadamente 
maniqueísta. Todos os cientistas políticos; ão analisarem o relacionamento 
religiãojpoHtica no Ocidente, assinalam, pelo contrário, que influências reli
giOsas cristãs participaram da moldagem do espírito do capitalismo. Marx 
Weber, nos fins do século passado, jâ com acuidade, assinalava este relacio
namento, quando registrava que o espíríto ascético e a ética de formas do 
cristianismo "libertava psicologicamente a aquisição de bens da ética tradi
cional, rompendo os grílhões da ânsiii de lucro, com o que, não apenas a lega
lizou, como também a considerou como diretamente desejada por Deus". 

Este tipo de ética, a ética do lucro, foi consagrado principalmente pela 
mentalidade dos colonos americanos profundamente religiosos, para quem, 
ganhar dinheiro, ou melhor, aumentar o capital, era como dizia Benjamin 
Franklin H o resultado e a expressão da virtude". Para os cristãos protestan
tes, principalmente os calvinistas e anglicanos, a acumulação de lucros ê' de
ver e vocação. 

Seus primos-irmãos, os católicos provavelmente, não fizeram ênfase, 
sobre trabalho e lucro, que pessoais, na ápoca, porque contrariamente aos 
protestantes, sempre preocupados com um código moral estritamente pes
soal, a doutrina humana da _igreja sempre foi social. 

Desde os tempos Pré-Concílio Vaticano II, a preocupação da igreja foi 
com grupos, não com indivíduos, conseqUência, aliás, da sua centralização 
3dministrativa, e da sua hierarquia absoluta. 

Historicamente~ entretanto, a igreja católica nunca condenou o lucro e a 
propriedad~ corno coisas iníquas. Mãe e mestra, exercendo o seu ministério 
espiritual, nem por isso a igreja deixou de se manifestar pelos problemas polí
ticos ao optar pela defesa dos fracos, oprimidos e injustiçados, a igreja como 
um todo, manteve-se fiel ao seu fundador e aponta exclusivamente o que deve 
ser feito. 

Por não ser constituída de economistas ou de políticos partidários a igre
ja não terá que dizer o como deverá ser feito. Isto ficou mais uma vez bem cla
ro nas homilias de João Paulo II recentemente aqui no Brasil. 

Os comunistas, Como sempre, se apropriaram maliciosamente, dessas 
idéias de justiça social, tentam aparecer como seus c-o-autores e apontam os 
seus próprios e extremados caminhos para, supostamente, se chegar a essa 
justiça. 

Na verdade, Srs. Senadores, são os comunistas que usam das idéias da 
igreja, e não_ a igreja que usa as idéias dos seguidores de Marx, para quem reli
gião continua a ser o ópio do povo. 

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

O SR. Gll.VAN ROCHA (PP-SE)- Com muito prazer, nobre Líder. 
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Aguardei que V. Ex•. pelo me
nos aparentemente, concluísse essa análise tão brilhante, para lhe pedir que 
me proporcionasse uma oportunidade de lhe fazer, data venia, dois reparos. O 
primeiro é. pessoal. V. Ex• me honrou citando-me em seu discurso, ou no dis
curso de V. Ex•, digo melhor, e disse que .. o Líder do Governo ri das colo
cações da Oposição e dias depois apela para as colaborações". Eu não pude 
me liberar das entrevistas a que estava preso no meu gabinete e ouvi, ao mes_
mo tempo em que atendia a pessoas, de maneira que pergunto se essa inter
pretação foi exatamente a de V. Exf 

0 SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Exatamente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Então, lastimo que V. Ex• tenha 
tido essa interpretação da minha posição. O que V. Ex•, dando-me a honra de 
estar presente aqui quando fiz o discurso, no dia quatro deste mês, ouviu, foi, 
como eu disse, que havia nas receitas de salvação nacional, oferecidas pelas 
oposições, em primeiro lugar uma heterogeneidade, heterogeneidade esta que 
era desde a ordem doutrinária até a de natureza específica das medidas pro
postas. E provei, lendo entrevistas dadas pelo parecer que o secretário geral 
do Partido de V. Ex•, o líder na Câmara, o Deputado ThalCs Ramalho, e ou
tras pessoas das oposições. Mas, disse eu) taffióêm, que ao lado de algumas 
sugestões que me pareciam desarrazoadas, haviam sugestões que classifiquei 
de sensatas- nQ_meu entender - das quais eu poderia discrepar, mas que 
mereciam uma análise profunda. De maneira que, quando" V. Ex• diz que me 
ri de todas as receitas, V. Ex~ faz uma generalização descabida, no meu enten
der. O segundo ponto é ligado exatamente a-essa belíssima anâlise que V. Ex• 
acaba de fazer, inclusive da diferença de atuação da Igreja Protestante para a 
Igreja Católica. Concordaria com V. Ex~ em gênero e número e estaria em de
sacordo no caso, porque me parece que V. Ex• disse que pessoas do Governo, 
ou ligadas ao Governo, consideram que, sendo a Igreja anticapitalista, seria, 
portanto, necessariamente marxista. E V. Ex• classificou isso de um mani
queísmo primário. Ora, V. Ex•, que me parece ledor e-leitor, ao mesmo tem
po, das encíclicas papais e dos documentos pré e pós concílio Vaticano li -e 
prova isso bem no texto do discurso de V. Ex• -hã de estar lembrado de que 
em nenhuma encíclica papal existe a condenação categórica do capitalismo 
como sendo intrinsecamente mau. A r_çferência a capitalismo, como conde
nação, aparece a partir de Puebla. Na ~fateret Magistra, a que V. Ex• se refe
riu, há passagens em que se dec;\ara que o capitalismo não é intrinsecamente 
mau, mas o comunismo é -intrin-secamente mau. O que se passa é que V. Ex•, 
com grande brilho, diz que os comunistas é que querem se apropriar da Igreja 
-é evidente, que também o querem. Mas, V. Ex• não o negatia, um homem, 
acima de tudo, de alta respeitabilidade pessoal, que hã clérigos socialistas que 
pretendem a compatibilização de Marx com Cristo. Isso não é novo; isso na 
França se deu, há 40 anos, com Desroches _7":_ e- isto tem sido, no momento, 
objeto de uma pregação de Bispos muito conhecidos no Brasil. São aqueles 
que recusam ao chamado integrismo, na cfítica marxista, e aceitam a análise 
de Marx como, ainda há dias, quando ·v. Ex• me deu a honra, repito, de ouvir 
o meu discurso, citei aqui Frei Beta, no momento em que me dirigia ao Sena
do. Esta colocação, portanto, de que Marx é compatível com Cristo, parte 
não só dos comunistas, parte também de c\érigos, parte de alguns hierarcas 
da Igreja Católica, condenada esta colocação pelo Santo Padre, pelo Papa 
atual, como por todos os papas anteriores. Esta, no meu entender particular e 
não do Governo, tem sido uma área de confus_ão, porque não entendemos 
que todo socialista seja marxista. De modo algum. Há socialismo marxista e 
há socialismo que não é marxista. Os marxistas, riaturalmente, consideram 
que o outro tipo de socialismo ê utópico, não é científico, nã_o tem uma siste
mática de doutrina. Mas, a mim me parece que V. Ex•levarã em consideração 
a presença, na Igreja Católica, especialmente eu me refiro no Brasil, àqueles 
que pretendem a compatibilização de Marx com Cristo. E, quanto ao discur
so de V. Ex~. quejã mereceu um aparte do nobre Senador Lomanto Júnior, 
em atenção ao mullO que V. Ex• nos merece, daremos a ele, na ocasião pró
pria e oportuna, a resposta devida. Agradeço a V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Muito estimaria que prosseguís
semos no debate, Ex•, mas me permito responder rapidamente, como V. Ext 
há de compreender, em virtude da premência de tempo, algumas colocações. 

Primeiro, V. Ex• foi injuS:t:O com seu-""Colega. Eu não_ generalizei todas 
as críticas à Oposição. Registrei o que a Imprensa brasileira também regis
trou, que V. Ex•, que passou parte do seu recesso estudando as proposituras 
da Oposição, riu de muitas delas, ou de algumas delas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• não me condena por ter 
estudado as proposições. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Em absoluto, estou apenas ci
tando o que li no jornal. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Ri-me de algumas que o nobre 
Líder Paulo Brossard me chamou a atenção para o perigo da caricatura. E eu, 
em seguida, mostrei a S. Ex~ que não era caricatura. 

O SR. Gll.VAN ROCHA (PP- SE)- Então, V. Ex• confirma. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Mas em parte. Eu confirmo a 
verdade, nobre Senador. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Mas, V. Ex• é conhecido nesta 
Casa pelo seu talento irônico. V. Ex."" dirigiu-se e todos os jornais brasileiros 
registraram, com a maior ênfase, no sentido de que as Oposições desprepara
damente defenderam teses risíveis. É evidente que o talento de V. Ex• não po
ria isso com todas as letras. Mas a política me ensina a ser bom entendedor, 
Ex"" 

O Sr. Jarhas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• me permitirá ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com todo o prazer. 
Ç> Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não chamei as Oposições de 

despreparadas. V. Ex"" não encontrará esta palavra, este vocábulo em nenhu
ma parte dos meus discursos. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- E sou eu que digo que não en
contrarei. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, não como minha, mas en
contrará no meu diScurso, como citação de um autor, cada vez mais citado no 
Brasil, que se chama Leonel Brizola. 

.O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Que não tem nada a ver. Ele não 
tem nada a ver com as teses que as Oposições brasileiras e, pelo que saiba, o 
ilustre ex-Governador nunca sentou neste plenário, mesmo porque o arbítrio 
nunca deixou nesses 16 anos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Seria por isso ou porque ele an
tes desprezava tanta· o Congresso? 

O SR. GILVAN ROCHA (PP- SE)- Não, ê porque nl!o posso estar 
citando fantasmas e, do ponto de vista de representatividade, o Sr. Leonel 
Brizola é fantasma, porque nunca teve mandato nesta Casa ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Faço o elogio dele. Agradeço, 
porque ele é quem diz que as oposições são despreparadas. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- ... e, portanto, não tem por onde 
estàr falando por Oposições dentro das teses aqui debatidas. O que ele fala é 
problema dele, Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- El~ é quem diz que as Opo
sições são despreparadas. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP -SE) - Mas, o problema é dele, Ex• 
Resta saber se V. Ex~ subscreveu ou não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não. Eu citei sem entrar no 
mérito. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com a malícia que eu acabo de 
registrar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, Ex• Não foi malícia, foi 
para mostrar a heterogeneidade das_ OposiÇões. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - É justamente esse ponto que 
vou responder agora, Ex• V. Ex~ incide no mesmíssimo erro da SEPLAN, se 
não me engano- fazem tantas siglas governamentais- a do Said Farhat, a 
SECON. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Segundo o Senador Pedro Si
mon, seria a fase goebeliana do Governo brasileiro. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• é mestre em citar autores 
ausentes do plenário. Quero que V. Ex• cite quem está discursando. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Se V. Ex• acha que eu, citando 
autores, estou cometendo uma falta de ética, apague do discurso de V. Ex• o 
meu aparte ... 

O SR. G!LV AN ROCHA (PP- SE)- Não, em absoluto, estou apenas 
pedindo a V. Ex• ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Apague do discurso de V. Ex• 
este meu aparte, porque realmente eu gostaria de discutir com V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) - E eu também muito estimaria. 
Então, V. Ex~ cai no mesmo equívoco que o Ministro Said Farhat, aliás, com 
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a acuidade que todos nós reconhecemos, o jornalista Cas_tello Branco assina
la, nas suas magníficas crônicaS, O errõ fundamental da pesquisa encomenda
da pelo Palácio do Planalto, quando faz a seguinte pergunta aos entrevistado
res, que não sei como foram selecionados: 

"V, $'1- gostaria de uma democracia de direita, uma democracia 
de esquerda, ou uma democracia de centro?" 

O grande jornalista brasileiro, com aquela acuidade, repito, que todos 
reconhecemos, disse: 

.. Mas isso é uin erro-eSsenCial. Não existe democracia de direi
ta, de esquerda, de centro. Existe democracia, a forma de exercê-la é 
que varia.'' 

Mas, exatamente esse mesmo erro V. Ex'- repete ao nos cobrar uma uni
dade de pensamento, quando somos embrionários e que evidentemente virá, 
na hora em que formos um País essencialmente democrático. 

Respondo a V. Ex~: Todos os Partidos de Oposição são essencialmente 
democráticos. Isto nos dá a homegeneidade que tem funcionado para que, até 
agora. e que seguramente continuemos, nós, que somos democratas absoluta
mente convictos, trabalhemos todos juntos. 

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

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Comprazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Jã que me convidou ao debate 
pessoal só com V. Ex• ou com os autores presentes e terei o cuidado de des
cobrir aqui aqueles que estão apenas sentados. Ora, que extraordinário nexo 
causal V. Ex• acaba de estabelecer. Ê realmente magnífico. Eu, pobremente, 
nào pude acompanhar a ilação. V. Ex~ fala: democracia de direita, democra
cia de esquerda, democracia ponto, relacionada com a SECOM e com a pes~ 
quisa verificada, e, em seguida, V. Ex• atribuí a mím o mesmo erro, porque 
considerei que as OpOsições são heterogéneas, nas receitas que prescrevem 
para salvar economicamente e_ste País. Veja que extraordinária ilação. Eu 
nunca vi lógica formal tão perfeita e tão cristalina. Dessa maneira, podemos 
tirar todas as conclusões_ possíveis, porque se eu, com isto, estou falando em 
democracia de direita e de esquerda, então, não entendo mais o que eu disse. 
Eu afirmo que as receitas estão no plural, que não há homogeneidade, não se 
poderia falar,'como se fala nessa Bancada, em Oposição dando ao Governo 
como diz o Deputado Alceu Collares, em citação que fiz dele daquela tribu
na, como dizem outros ilustres membros, uma solução que o Governo teima 
em não aceitar. Não existe uma solução, existem várias soluções, que vêm 
desde o estado neo-liberal, prescrito pelo Deputado Thales Ramalho~ até o 
estado socialista, prescrlt1Ypelo Deputado Alceu Collares, e, de intermédio, a 
posição do Senador Roberto Saturnino, que eu, várias vezes, disse e a Im
prensa publicou, que esta é sistémica, que esta tem homogeneidade, e é aquela 
que mereceria, de nossa parte, uma análise mais percuciente. Então, eu me re
cuso a aceitar que V. Ex• me coloque, com isso, qualificando democracia de 
esquerda ou de direita, na hora em que faço uma observação de que não há 
uma receita uniforme, e não havendo uma receita uniforme, eu resolvi anali
sar cada uma delas. E, a partir daquelas que são realmente desarrazoadas, até 
aquelas que me merecem uma análise mais profunda, embora eu possa dis
cordar delas no campo doutrinário. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Perdão, mas V. Ex•, infelizmen
te, não me honrou, e eu entendo perfeitamente a justíficativa, com a sua pre
sença, no início do meu discurso, porque eu disse, e repito para V. Ex• agora, 
o parágrafo inteiro. -· - --- ---- · · 

Já que não somos inicia-dos na numerologia das falanges do Dr. 
Delfim, ocuparemo-nos, como prometido, das conotações políticas 
da tão enunci.ada peça oratória. 

Estou me referindo à peç~ oratória de V. Ex~ _ 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Tão anunciada quanto a de 
V. Ex• 

O SR. GJJ.VAN ROCHA (PP-.,. SE) -Menos, eu não tenho tanta ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Há 48 horas lia que V. Ex• ia 
nos brindar com esse discurso. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Não tenho tanto espaço na im· 
prensa, Ex• Ouça bem, eu bem me prometi, e estou cumprindo mode_stamente 
o desiderato.OA 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Modestamente, não, V. Ex• es
tã cumprindo tão excepci-onalmente, que está tírándo conclusões. 

O SR. GIL\' AN ROCHA (PP- SE)- ... de fazer uma análise política 
do discurso de V. Ex~ e, evidentemente, subentendi que V. Ex• estava repe
lindo os meus comentários políticos. V. Ex" falouwme- em heterogeneidade, 
evidentemente fui levado para a heterogeneidade do problema político, e es
tranhei, citando o jornalista Castello Branco, que V. Ex'-, um homem culto 
como é, tivesse incidido. escorregado num equívoco registrado pelo Castello 
Branco, em referência a êsta pretensa salada de democracia de direitos_. 

Já que V. Ex~ fala do econômico, nãO estranhâvel. Ê uma seara que não 
entendo. mas, atrevo-me a responder a V. Ex.'- A nossa aparente desigualdade 
de opiniões é múito menor que a do GoVerno. Vou citar um fato: a política 
salarial brasileira ... 

O Sr. Jarhas Passarinho (PDS- PA)- Se V._ Ex• dissesse ao contrário 
é que era surpreendente. 

O SR. Gil. VAN ROCHA (PP- SE)- A politica salarial brasileira. nós 
estamos ouvindo agora, na televisão. todas as noites, o que há de coisas antí
podas. O Ministro Delfim diz, peremptoriamente, que salários são fatores 
que aumentam a inflação; o Ministro Murilo Macedo, por sua vez, e isso está 
nos jornais, diz que o aumento de salário_ não tem nada a ver com a inflação. 
Um insiste na revisão da política salarial, outro, acha que absolutamenre isso 
não deve ser modificado. 

Vê V. Ex~ que nOs rião estamos sozinhos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex'- me permitiria, sô paa 
atender àquele desafio tão elegante de V, Ex'- para que, discutamos logo o as
sunto? (Assentimento do orador.)- Veja se há lógica ou não na minha colo
cação. Começo por estudar as diversas manifestações da Oposição, e vejo que 
há diferenças, discrepâncias doutrinárias, o que é lógico, perfeitamente lógico 
e. nisso, eu estaria inteiram-ente de acordo com V. Ex'-, é uma gama de fi~ 
liações doutrinárias. Mas, em conseqüência. exatamente em conseqi.lência
aqui sim a lógica formal funciona- se há uma discrepância de natureza dou~ 
trinária, ela se reflete na recomendação económica. E eu analisei recomen
dações económicas. De maneira que chamar a mim de auxiliar da formulação 
da enquete de república democrãtica popular de direita, ou de eSquerda, em
bora as haja, é diferente. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• enganou-se, creio que 
não tem nada a ver com isso. O equívoco foi lá do limbo, não foi de V. Ex•, 
certamente. 

Mas prossigo, Sr. Presidente, rapidamente, sei da angústia de V, Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Gostaria de informar a V. Ex• 
que ainda dispõe de 6 minutos para concluir o seu pronunciamento, porque 
nós temos outros oradores inscritos. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP -SE) - Falarei o mais rapidamente 
possível, Ex" 

Há ainda que considerar que, os que insistem no perigo do comunismo 
ortodoxo, não perceberam, ou não querem perceber que houve uma mudança 
radical entre o que Marx pretendia em suas teorizações, e o que aconteceu 
nos países industrializados. 

Como sabemos, Marx conceituou a sociedade capitalista em três 
características básicas: 

- uma economia altamente industrializada. 
- esta economia é dominada por poucos proprietários que constituem 

·uma elite. 
- os operários, ·constitu_indo o proletariado, entravam nesta sociedade 

somente com o seu trabalho, e sempre mantendo o meSrrlo nível de vida, pró
ximo ao mínimo vital, contribuiram para o acúmulo crescente dos lucros da 
elite que transformava estes lucros no que Marx chamou de .. mais val!a". 

Neste tipo de sociedade, aumentaria sempre o fosso entre proletários e 
elite, e este distanciamento cada vez maior forçaria inevitavelmente a revo
lução social. 

E de se notar, porém, para espanto dos marxistas mais fiéis, que é justa
mente nos países mais industrializados do mundo onde as idéias comuna
revolucionárias não obtêm maior sucesso. 

Isso porque Marx não contava com o fato de quem alguns membros da 
chamada "elite", percebendo que, de fato, os caminhos descritos por Marx 
levariam a uma convulsão sociál, repartiam parte da sua mais valia, a fim de 
'evitar o aumento da profundidade do fosso que os separava dos operários. 

Isto aconteceu através de atendimento de reiviridicações dos operários, 
cada dia mais consciente dos seus direitos, (reconhecimento do díreito de gre

. vé, férias, redução de horário de trabalho, ganhos de produtividade, partici
pação de lucros, etc.) e também pela produção em massa das indústrias, tor· 
nando não apenas possível, mas também absolutamente necessário um pro-
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gresso pe.r.manente de renda e, portanto, de poder aquisitivo, para poder-se 
consumir essa produção. 

~ Em suma, os capitalistas liberais e progressistas fizeram exatamente o 
que deveri_am fazer segundo Marx, para tornar sem sentido a revolução so~ 
cial. 

Depois destes acontecimentos imprevis_tos houve um evidente desvio de 
rumos e de estratégia entre os que defendem o capitalismo ortodoxo e dos 
comunistas que insistem em querer ser os ún-icos defensore~ do trabalho. 

Os capitalistas mais resistentes que _insistem na intocabilidade da sua 
mais valia, voltaram seus olhos para os países pouco desenvolvidos e de legis
lação menos liberal e criaram as apátridas ni.liltinacionais. 

Os comunistas tomaram dois outros rumos: foram para os campos nos 
países atrasados de agricultura latifundiâría tradicional e obsoleta, que repe
tem as condições que Marx descreveu para os países industrializados da sua 
época e, também, renegando seus anunciados propósitos libertãrios, partiram 
para a criação do Estado altamente burocratÍ?.ado, totalitário e ditatorial, de 
sólida economia estatal onde uma nova elite reina absoluta com mordomias 
extraordinàrias; Estado esse muito semelhante a um certo país tropical. 

O que os poHticos democratas pretendem, como igualmente pretendem a 
igreja c outras entidades civis, ê que se consiga uma justiça social no Brasi[, 
nos campos e nas zonas industrializadas para que não se criem aí, as con
dições de revolução que Marx previu, revolução que só interessa à minorias 
desatinadas. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a cegueira dos defensores do capitalismo 
selvagem. do_s_ defensores do estatismo absoluto e daqueles que só pensam em , 
permanecer no poder. não permite enxergar esses fatos tão claros. 

Insistindo, por conveniências consCientes ou não, este grupo aceita o ma
niqueísmo que nos é imposto, e perde a oportunidade históríca de recriar o 
Brasil na vantajosa posição equidistante das m~is que centenárias e obsoletas 
filosofias político-ecooômicas que disputam a hegemonia mundial. 

Laborando em equívocos, como esses, Sr. Presidente e, na insistência de 
considerar as oposições como despreparadas para resolver nossos problemas, 
na constância de apresentar o movimento m_ílitar de 1_964 como uma .. revo
lução permanente". na sua reiterada ojeriza pela democracia plena e, princi
palmente, pelo seu desastre administratiVO, o Governo se distancia cada vez 
mais do seu povo, e dos partidos oposicionistas. 

Não abdic:ando de seus preceitos e da sua metodologia, o Governo ao 
desejar a colabo_ração das oposições, pede mais do que isso; exige uma adesão 
às suas idéias exóticas e fracassadas. 

O Partido Popular, por tudo isso, Sr. Presidente, não pode ultrapassar o 
seu papel de crítica e vigilância de Oposição, dentro dos limites naturais do 
Parlamento, a menos que perceba a clara e sincera disposição do Governo em 
normalizar o Pais. 

Queremos que este País se torne normal, e quem luta pelo normal não 
pode ser acusado de passional ou- radical. 

Com esse espírito de patriotismo e de absoluta clareza, o Partido Popu· 
lar não foge ao diálogo civilizado, visando a r_eabilitação do País. Alí repetire· 
mos nossas idéias que julgamos ser a dos verdadeiros democratas do Brasil. 

Diremos o que pensamos deva ser feito, para discutirmos como poderá 
ser feito. 

Se o Presidente Figueiredo, num gesto que a Nação espera, anunciar re-. 
solutamente e sem subterfúgios, um crOrlograffia da completa normalização 
do Pais a culminar com a necessária e imprescindível convocação de uma as~ 
sembléia constituinte e se acenar para a revisão justa, e sobretudo humilde, 
do seu modelo de desenvolvimento, ficará surpreendido com o número ex
pressivo de brasiÍeii-os que o ajudarão a reerguer o Brasil. 

Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a única Saída. Que deve ser aciona
da o mais rápido possível, antes que a crise brasileira chegue mais Perto do ir
reversível. 

Ou antes que nos chegue o dilúvio. (Muito bem! Palmas. O orador ê 
cumprimentado.) 

ATO DO PRESIDENTE 
No 39, DE 1980 

O Presidente do-Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais 
e de acordo com a delegação de c_o111petência que lhe foi outorgada pelo Ato 
n<i' 2, de 1973, da Comissão Diretorã." resolve admitir, sob o regime da Consoli
dação das Leis do Trabãlho e do-FUndo de Garantia Por Tempo de Serviço, 
no Quadro de Pessoal CLT, Pedro Cardoso Santana, como Agente de Segu
rança Legislativa, Classe a, Referência 21, em substituição a José Anchieta do 
Nascimento que tem a sua admissão tornada sem efeito por não haver com
parecido em tempo hábil para a assinatura do contrato. 

Senado _Federal, 14 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
NO 40, DE 1980 

O Presidente do Senad.o Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os areigos 52, itens 38 e 97, incisá IV do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 4 de 
abril de 1973, da Comissão Diretorã.~ e tendo em vista o que consta do Proces
so n<i' 001604/80, resolve aposentar Murilo Marroquim de Souza, no cargo de 
Técnico Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-011, Referência 57, do 
Quadro PerinanCnte do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso III e 
102. inciso I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I e 392, § 49 da Reso
lução SF n<? 58, de 1972, co:ni. proventos integrais e a gratificação adicional 
por tempo de serviço a: qu·e tem direito, na forma do artigo 39 da Lei n9 5.903, 
de 1973 e o artigo lO da Lei no 4.345, de 1964, bem como a incorporação da 
Gratificação de Atividade, conforme estabelece o artigo 79 da Resolução n9 
21, de 1980, observando-se o disposto no artigo !02, § 2• da Constituição. 

Senado Federal, 15 de agosto de _1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 
4•. REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 1980. 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia quatorze de agosto de mil novecen
tos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Humberto Lucena, V ice
Presidente no exercício da presidência, e a presença dos' Senhores Senadores 
Bernardino Viana, Affonso Camargo, Aderbal Jurema, f:lumberto Lucena e 
Lázaro Barboza, reúne-Se a Comissão de Serviço Público Civil, na Sala "Ruy 
s:arbosa". 

Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os senhores Senadores 
Evandro Carreira, Raimundo Parente, Henrique de La Roque e Alberto Sil-
va. 

É dispensada a leitUra da Ata da reunião anterior que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

São lidos, discutidos, votados e aprovados os seguintes pareceres: 
Senador Affonso Camargo 
Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1979, que estabelece normas sobre_a 

documentação exigida aos candidatos, em concursos públicos, concluindo 
pela aprovação do projeto, nos termos da Emenda n<?l~CCJ- (Substitutivo) 
que oferece. 

Senador Lázaro Barboza 
Projeto de Lei do Senado n9 359, qc_1979, que determina a fixação de cri

térios objetivos para a realização de despesas com publicidade e divulgação 

efetuadas pela Empresa Brasíleira de Notícias, concluindo pela aprovação do 
projeto; e 

Projeto de Lei do Senado n<i' 3, de 1980, que dispõe sobre a cobrança de 
taxas relativas a concurso público, concluindo pela aprovação do projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha~ Assistente da Comissão~ a presente Ata que uma vez 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 83, de 1980-
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<? 1.780, de 14 de abril de 
1980, que "concede isenção do imposto sobre a renda às empresas de 
pequeno porte e dispensa obrigações acessórias". 

I•REÜNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE 
JUNHO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês dejünho do ano de mil novecentos e oi
tenta, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", pre~ 
sentes os Senhores Senadores Tarso Outra, Lenoir Vargas, Saldanha Derzi, 
Josê: Caixeta, Alberto Lavinas, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, João Lúcio, 
Affonso C amargo, Henrique Santillo e os Senhores Deputados João Alberto 
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e Evaldo Amaral, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n<? 83, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nº 
1.780, de 14 de abril de 1980, que "concede isenção do imposto sobre a renda 
às empresas de pequeno porte e dispensa obrigações acessórias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Evelásio Vieira e e Deputados Luiz Vasconcellos, Lúcio Ciorii, Antônio Mo
rimoto, José Mendonça Bezerra, Aíron Rios, Oswaldo Lima, Arnaldo 
Schmitt, Bento Lobo e Luiz Vaccarini. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Saldanha Derzi que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a -dispositivo regimerital, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comíssão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Saldanha Derzi convida o Senhor 
Senador Affonso Camargo para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resUltado: 

Para Presidente: 
Deputado Luiz Vasconcellos 12 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado João Alberto ........................... ".. II votos 
Em branco ._ .... _ .........•............ ~ .... ·-~-- ....... - 1 voto 

São declarados eleitos, respectivarrieilte, Presidente e Vice·Presidente, os 
Senhores Deputados Luiz Vasconcellos e João Alberto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João Alberto agradece, em 
nome do Senhor Deputado Luiz Vasconcellos e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador João Lúcío para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para constar, eu~ Na
dir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Co
missão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 84, 
de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nº 1.781, de 16 
de abril de 1980, que udispõe sobre recursos recebidos pela Compa
nhia de Eletricidade do Amapá (CEA), e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 25 DE 
JUNHO DE 1980 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala ''Clóvis Bevilácqua", presen
tes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Lomanto Júnior, Murilo Bada
ró, Lenoir Vargas, Bernardino Viana, José Lins, Aderbal Jurema, Affonso 
Camargo, Leite Chaves e os Senhores Deputados Paulo Guerra, Ludgero 
Raulino e Amadeu Geara,· reúne-se a Comissão Mista, incumbida de exami
nar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 84, de 1980-CN, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n~t 1.781, de 16 de abril de 1980, que_ H dispõe sob~<; recursos 
recebidos pela Coinparihia de Eletricidade do Amapâ (CEA), e dá outras pro
vidências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, oS Se"fthores Senadores 
Alberto Silva, Eunice Michiles e os Senhores Deputados Antônio Pontes, 
Wanderley Mariz, OS.S:ian Ataripe, Leite Schirnidt, Edilson Lamartine, Caio 
Pompeu, Jo~p, Menezes e Celso Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eVentualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regirriCrital, o Senhor Senador Aderbal Jure
ma esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da 
Comissão. Distribuídas as-cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convi
da o Senhor Deputado Amadeu Geara para funCionar ccinlõ escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica .. se O seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Paulo Guerra ............... ···-·~~··· ••+> •• 11 votos 

Em branco ... -.-·-·-·····················w····~~·····~·· 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Antônio Pontes ......... .,, •. _. ·- .,, .. ., ..• 11 votos 
Em branco ... -~-~- ~-·-;---· ..• : . •...... ~ ..• --.=--......--.---~ • • • • • • 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, 05 Senhores Deputados Paulo Gt.ierra e Antônio Pontes. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Paulo Guerra agradece, 
em nome do Senhor Deputado Antônio Pontes e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de ComisSão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comis
são e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 44, de 1980-( CN), que ''altera o§ 59 do ar
tigo 51 e acrescenta parágrafo ao artigo 56 da Constituição Federal". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 1980 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezessete horas, na Sala '"Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Se
nadores Passos Pôrto, Orestes Quércia e os Senhores Deputados Jorge Arba
ge, Gomes da Silva, Nilson Gibson, Altair Chagas, Jairo Magalhães, Paulo 
Pimentel e Amadeu Geara, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacio
nal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda n~t 
44, de 1980 (CN), que "altera o § 5' do artigo 51 e acrescenta parágrafo ao 
artigo 56.da Constituição Federal''. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas, Luiz Cavalcante, Lomanto Júnior, Tarso 
Dutra, Mauro Benevides, Marcos Freire, Mendes Canale, Henrique Santillo 
e- os_ Srs. Deputados João Gilberto, Délio dos Santos, Carneiro Arnoud e 
Pedro Lucena. 

Havendo número regimental, sã_o abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Orestes Quêrcia, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. . 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido da Liderança 
do PDS na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Nilson 
Gibson, para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Deputado 
Adhemar Ghisi. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator da ma
téria, Deputado Altair Chagas, que emite parecer contrário à Proposta. 

Continuando, o Senhor Presidente ao verificar a falta de quorom, para 
deliberar sobre a matéria, resolve solicitar ao Presiâente do Senado Federal, a 
prorrogaçãO por 30 (trinta) dias, do prazo concedido a este Úrgão para apre
sentação do parecer que se encerrou no dia 17 de junho do corrente ano. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 67, de 1980(CN), que "da nova redação ao 
artigo 169 da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REACIZADA EM 4 DE 
AGOSTO DE 1980 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", presentes os Senhores Senado
res Luiz Cavalcante, Bernardino Viana, João Li1ci0. Lourival Baptista, Ita
mar Franco, Roberto Saturnino e os Senhores Deputados Feu Rosa, Horãcio 
Matos, Afrísio Vieira Lima, Artenir Wernes, Modesto da Silveira, Nélio Lo
bato e Arnaldo Schmitt, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, 
incumbida de examinar e emitir parecer Sobre a Proposta de Emenda à Cons
tituição n' 67, de 1980-(CN), que "dá nova redação ao artigo 169 da Consti
tuição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, Milton Cabral, Evandro Carreira, Alberto Silva, Henri
que Santilio e os Senhores Deputados Âlvaro Gaudêncio, Antônio Ueno, 
Horácio Ortii e Luiz Baptista. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara insta
lada a Comissão, esclarecendo, também, que a Comissão recebeu ofício da 
Liderança do PDS no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Lourival 
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Baptista, para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Senador Ader
bal Jurema. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice~Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, convida o Se
nhor Deputado Arnaldo ~çhmitt para funcionar como escrutinador. 

Preceida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Roberto Saturnino ....................•.•..... 12 votos 
Senador Itamar Franco .............. ~. ~ ~~ ~ .............. 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Lourival Baptista .... ~ ..... -... ~...-............. 12 votos 
Senador João Lúcio .. _., ..•..... ·-· ... , ... -- .............. 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presídente .• os 
Senhores Senadores Roberto Saturnino· e Lourival Baptista. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Roberto Saturni.no agrade
ce, em nome do Senhor Senador Lourival Baptista e no seu próprio. a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Horácio Matos 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo, Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã a 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n"" 73, de 1980-(CN), que "suprime a letra 
"A" do§ 39, do artigo 147, da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE 

AGOSTO DE 1980 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de rnil novecentos e oitenta, às 
dezcsseis horas e trinta minutos, na Sala uclóvis Bevilãcqua", presentes os 
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, 
Passos Pôrto, Lâzaro Barboza, Adalberto Sena, Leite Chaves, Agenor Maria 
e os Senhores Deputados Feu Rosa, Osmar Leitão, Gerson Camata~ Aurélio 
Peres, MãriO Moreira e Louremberg Nunes Rocha, reúne·sea Comissão Mis· 
ta do Congresso Naciona1J incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 73, de 1980-(CN). "que "suprime a 
letra "a" do§ 3•, do artigo 147, da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, José Lins, Alberto Silva e Deputados Paulo Pimentel, Igo 
Lasso, Ney Ferreira, Brabo de Carvalho e Mendes de Melo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Adalberto Sena, que declara insta
lada a ConiiSsão. 

Ertf obediência a dispositivo regiment3.1, o S'enhor Presidente esçJarece 
que irá prOceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Adalberto Sena convida o Senhor 
Deputado Feu Rosa p~ra funcíonar como escrutinador. 

Procedida a . eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Louremberg Nunes Rocha ........ ~. ·-·. -~-.... 12 votos 
Deputado Mãrio MOreira ·····-·········~~·-~-----~---~- .. 2_votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Paulo Pimentel ..................•.... __ .. . . "12 votos 
Deputado lgo Losso ........•.. _ ........... _. -- _ ... _. . 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores DeputadoS Louremberg NuneS Rocha e Paulo Pimentel. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado- Louremberg Nunes Rocha 
agradece, em nome do Senhor Deputado Paulo Pimentel e no seu próprio, a 
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aderbal Jure~ 
ma para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu. 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de examinar e emitir Relatório sobre a Mensagem nY 

86, de 1980- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República co
munica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n'? 65, 
de 1976, que "dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quatro 
aos crimes cont.ra a Administração Pública, praticados por ocupantes 
de cargos em comissão da administratão direta e indireta, regula for
ma de seu procedimento, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 5 DE 
AGOSTO DE 1980 

As dezesseis horas e quirize minutos do dia cinco de agosto do âno de mn 
novecentos e oitenta, na Sala "Clóvis Bevilácqua,'' reúne-se a Comissão Mis
ta·, incumbida- de examinar -e emitir Relatório sobre a Mensagem n«' 86, de 
1980- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver ve
tado parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n«' 65, de 1976, que "dispõe 
sobre causa de especial aumento de pena) quanto aos crimes contra a Admi
nistração Pública, praticados por ocupantes de cargos em comissão da admi
nistração direta e indireta, regula a forma de seu procedimento, e dá outras 
providências", presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Raimun
do Parente e Deputados Ossian Araripe e Pimenta da Veiga. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Humberto Lucena e Deputado Claudino Sales. 

De ãcordo com o que preCeitua o Regi'mento- Comum, assume a Presi
dência. eventualmente, o Senhor Deputado Ossian Araripe, que declara ins
talada a Conlissào. 

Em obediência a dispositivo _regÚnental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidente da Comissão. 
Distribuídas as células, é convidado para funcionar como escrutinador o se.. 
nhor Senador Raimunçlo Parente. 

Procedida a eleição, verifica-se O seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Pimenta da Veiga ......... ~ ......... -....... 3 votos 
Em branco .. _ ........ ~· ... _ .........•.. ··-· .. --··· ···-·... 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Raimundo Parente .......................... . 
Em branco ... ~ ..........•..•......... ~ , ............ . 

3 votos 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados Pimenta da Veiga e Senador Raimundo 
Parente. 

Assumíndo a presidência o Senhor DePutado Pimeitta da Veiga agrade
ce, em seu nome e no do Senador Raimundo Parente a honra com que fOram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para relatar a ma
téria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãb e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da ComissãO, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de mais Membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de_Lei """ 
16, de 1980~(CN), que "Altera o valor do vencimento mensal dos car
gos que especifica, previstos no artigo 59 da Lei n"" 5~921, de 1973, e dá 
outras providências''. 

1•. REUNIÃO (INSTALADA), REALIZADA EM 12 DE 
AGOSTO DE !980 

Aos d.oze dias do mês de agosto do ario de mil novecentos e oitenta, às 
d.eze_sseis horas e quinze minutos, na Sala .. ClOvis Bevilâcqua". presentes os 
Senhores Senadores Almir Pinto, Louriv_al B~ptista, Passos Pôrto, Humberto 
Lucena, Leite Chaves e Deputados Albérico Çórd_eiro, Darcílio Ayres, Adria
no Valente, Ary Alcântara, Ossian Arar-ipe; Juarez_ Furtado e Paulo Rattes, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso NacionalJ incumbida de examinar e 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"" 16, de 1980-(CN), que .. Altera o valor 
do vencimento mensal dos cargos que especifica, previstos no artigo 5«' da Lei 
nl' 5.921, e dá outras providênciasn. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado_, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Lenoir Vargas, Mauro Benevides, Marcos 
Freire. Evelásio Vieira e Deput~dos, Rauí Bernardo, Marcondes Gadelha, 
Carlos Cotta e Aldr Pimenta. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
á Comissão. 
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Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Prêsidente e do Vice~Presidente da Comissão. 
bistribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhcir 
Deputado Paulo Rattes para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte- reSultado: 
Para Presidente: 
Deputado Carlos Cotta ................................ 12 votos 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Albérico Cordeiro ........................... 11 votos 
Deputado Adriano Valente ....................... ~ ..... 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Deputados Carlos_ Cótta- e Albérico Cordeiro. 
Assumindo a Presidência- o_Senhor Deputado Albérico Cordeiro, Vice

Presidente no exércicio da Presidência, agradece, em nome do DepUtado Car
los Cotta e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o 
Senhor Senador Murilo Badaró para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a trata_r, encerra~se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão; a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicaç_~o. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
17, de 1980 ( CN ), que "estahelece normas para maior celeridade dos 
feitos no Tribunal Federal de Recursos e na Justiça Federal de Primei~ 
ra Instância, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE 
AGOSTO DE 1980 

Aos doze dias do mês _de agosto do ano de mil nQyeceiJ,tos e onenta,_ ~s 
dezessete horas, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", presentes os Senhores Senad_o
res Aloysio Chaves, Almir Pinto, RaimundÇ Parente, Bernard_ino Viana, 
João Lúcio, Lázaro Barb~oza, Tancredo Neves, -Leite Chaves e os Senhores 
Deputados Joacil Pereira, Nelson Morro, Peixoto Filho e Lázaro Caivalho, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 17, de 1980 (CN), que .. estabelece 
normas para maior celeridade dos feitos no Tribunal Federal de Recursos e 
na Justiça Federal de Primeira Instância, e dã outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Paulo Br~ssard, N_elson Carneifó~ e-os Senhores Deputados 
Bonifâcio de Andrada, Jairo Magalhães~ José Mendonça Bezerra, Natal 
Gale, Eloar Guazzelli, Carlos Alberto e Délio dos Santos. 

· De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi-
dência, eventualmente, o Senhor Senador Taricredo Neves, que declara insta-
lada a Comissão. __ ,_ _ ___ _ 

Em obediência a dispositiVO- regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senado_r Tancredo Neves convida o Senhor 
Senador Raimundo Parente para funcionar comó esCrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Nelson Carneiro ............. _ .. 0 

•• -.-.--r.-: ........... -. 11 votos 
Em branco .............. "' ............. ·~ .. ~·.-.-:~ ....•..... I voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Bernardino Viaria ............. r•-· •••••••...•• -.- .-.-.~-. 11 votos 
Em branco ........... -.....•. ·-· ........ ··-· ... _ ...• _ .. ·-~·.·- ... 1 voto 

São declarados eleitos, 'respectivamente, Presiderité e ViC~Presidente, os 
Senhores Senadores Nelson Carneiro e Ber.nardino Viana. 

Assumindo a Presidência o Senhor Seitador Bernardino Viana agradece •• 
em nome do Senhor Senador Nelson Carneiro e nO seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e des-igna: 6 senhor Deputado Jaíro Mã8:aJhães para 
relatar o Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente.da Comissão; lavrei a 
presente A ta que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO 
Criada pela Resolução n9 1, de 1980, destinada a examinar avio

lência urbana, suas causas e conseqüências. 

9• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 1980 

Às dez horas e vinte minutoS do dia quinze de maio do ano de mil nove
centos e oitenta, na Sala "Ruy Barbosa", presente os Senhores Senadores 

Orestes Quércia (Presidente), Murilo Badaró (Relator), Aderbal Jurema, Ber
nardino Viana, Jutahy Magalhães, Eunice Michilles e Nelson Carneiro, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução nvl, de 
1980, destinada a examinar a violência urbana, suas causas e conseqüências. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lázaro Barboza e Evelãsio Vieira. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos. 

Ê dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após é dada 
como aprovada. -

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente anuncia a presença doS 
Senhores Doutor Renato_ Laércio Talli, Juiz das Execuções Criminais de São 
Paulo e do jornalista Percival de Souza, também de São Paulo, concedendo, 
primeiramente, a palavra ao Doutor Percival de Souza, que aborda os seguin~ 
tes tema:s: a imprensa e a sua malhação injusta -na etiologia da violência urba~ 
na; as causas desta violência no Brasil, especificamente dos menores infrato~ 
res e dos presídios; o Presídio de Pedra Preta; a Baixada Fluminense; a Polí~ 
cia, apresentando, a seguir, sugestões para o combate a violência. 

Continuando os trabalhos, faz uso da palavra o Juiz Renato Laércio 
Talli, abordando, dentre outros temas, as profUndas transformações sociais 
que julga necessárias; o conceito e exteilção dã. violência; a Casa de Detenção 
de São Paulo; a etiologia da violência, apresentando, a seguir, algumas suges
tões que a Polícia tem que possuir mais recursos para ser mais eficiente, que a 
Justiça receba mais recursos para ser mais dinâmica e a reformulação do 
sistema carcerário. 

Na fase interpelatória usam da palavra os Senhores Senadores Murilo 
Badaró, Bernardino_ Viana, Eunice Michilles e Jutahy Magalhães, membros 
da Co~is_são e os -~~nhores Deputados Jairo Maltoni, Audálio Dantas e 
Erasmo Dias, que mesmo não fazendo parte da ComiSsão, puderam 
participar dos debates. 

Nada mais haverido a tratar, encerra~se a reunião e, para conStar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Vianna, -Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, 
que·, lida e aprovada, será asSinada pelo Senho·r Presidente, demaiS membros 
da Comissão e irá à publicação~ juntamente cori1 o apanhamento taquigrâfi
co da presente reunião. 

- ANEXO À ATA DA 9<'REUNIÃO.DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• /, 
DE /980. QUE '"CRIA COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QUERITO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA .. , DESTINADA A 
EXAMINAR A VIOLÊNCIA URBANA. SUAS CAUSAS E CON
SEQUÊNCIAS. COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SE
NADOR ORESTES QUERCIA. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Srs. Senadores, vamos ini
ciar mais uma reUnião- da nos~a Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
com o objetivo de examinar a-violência urbana, suas causas econseqíiências. 

Hoje nós temos a satisfação de reunir rie"sta Comissão o Dr. Renato 
Laércio Talli, "Juiz -de Execuções Cri~inais de São Paulo, form3.do pela Fa~ 
culdade de Direito da Universidade Católica de Caippinas, e o Dr. Percival 
de Souza, Advogado e Jornalista· em São Paulo, e -com uma folha de serviços 
prestados neste setor da violência. O Dr. Percival, inclusive, encaminha à Co~ 
missão um exemplar do livro que será lançado nos próximos dias, pela Edito~ 
ra Global, intitulado A Revolução dos Loucos, pelo que nós agradecemos. 

Também quero assinalar a presença do Dr. João Farias Júnior que enca
minha também um livro de sua autoria- ·~A Ineficácia da Pena de Prisão, e 
o Sistema Ideal de Recuperação do DelinqUente';. 

Agradecemos a presença do Dr. João Farias Júnior e o exemplar do seu 
livro. 

Vamos iniciar a nossa reunião concedendo a palavra ao Jornalista e Ad
vogado de São Paulo, Dr. PerciVal de Souza. 

O SR. PERCIVAL DE SOUZA- Augusta Comissão Parlamentar: 
Excelentíssimo Sr. Presidente; 
Excelentíssimo Sr. Relator; 
Excelentíssimos Srs. Senadores; 
Senhoras e Senhores. 

À guisa de explicação pessoal 

Instado, por supino convite, a comparecer diante do mais alto Órgão Le~ 
gislativo da NaÇão, não ó faço por mérito, mas sirri por obediência e respeito 
religioSos. --- - --- - -

Bastariam duas ordens constitucionaiS para a reverência devida a este 
Areópago Legislativo, delegação da soberania nacional: primeira - a mais 
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alta outorga de competência jurisdicente, no sentido do discricionarismo de 
judicar em determinadas hipóteses, as autoridades supremas da Nação; e se
gunda: de ser esta Casa representante dos Estados Membros da Federação, 
resultando clara a intenção constitucional de tornar efetiva a participação 
desses Estados no processo legislativo fiderãl, dando condições para a manu
tenção da repartição constitucional de competências, base das autonomias es
taduais e trincheira contra os "federalismos de integração", e, "forças centri
petas". 

Fincada essa posição de submissão doutrinária a esta alta Casa e tendo 
em linha de mira a competência de legislar sobre matéria penal que é ínsita à 
União, de que o Senado é parte orgânica, não poderia deixar de transmitir en
cõmi-os pela propositura desta iniciativa, saudando hic et nunc, o Excelentíssi
mo Sr. Senador autor da proposta da convocação, Orestes Quércia, extensi
vos aos eminentes Senadores Murilo Badaró, insigne Relator, Eunice Michi
les, Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, Lázaro Barboza, 
Nelson Carneiro e Evilásio Vieira. 

Não poderia, também, deixar de consignar meu constrangimento em fa
lar nesta veneranda Comissão quando, ainda, ecoam as vozes mais abalizadas 
e de maior autoridade, que me precederam; as ilustres personalidades dos De
putados: Ministros Ibrahim Abi-Ackel e Jair Soares; o Ministro Murilo Ma
cedo, os Senhores José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Superintendente da 
Rede Globo, Paulo Mário Mansur, Diretor da Rede Bandeirantes, José de 
Almeida Castro, Diretor da Rede Tupi, a ilustre dama Sr• Lia Junqueira, o 
Dr. Jacob Pinheiro Goldberg e o Senhor Presidente Nacional da OAB jurista 
Eduardo Seabra Fagundes. 

Maior razã_o, ai!lda, pela felicidade do nascimento desta Comissão, 
quando se sabe que o Código Penal Brasileiro é legislativamenté atípiCo, isto 
é, um Decreto-lei, de 1940, com entrada em vigor em 1941, com ressalva me
recida dos mestres que o edificaram. 

É que, como sabemos, a forma de edição legislativa, por decreto-lei, não 
é quintessência de nosso sistema, só lo-é a lei, ato primário puro do legislati
vo, com a sagração bica mera!. Essa, inclusive, a posição teorética, se não me 
engana, da Comissão fnternacional de Juristas, em Bangkok. 

Feita essa digressão tão-somente à guisa de posicionamento doutrinário 
passo a enfrentar o tema nuclear, objeto oral da convocação, violência urba
na. 

Procurarei ser o mais conciso possível já que aprendemos que .. todo 
aquele que usa muitas palavras para dizer alguma coisa faz como a siba que 
se esconde em sua própria sépia ... " 

Ou de que: ·~um quadro vale por um milhão de palavras" 

II 

A imprensa como Judas e a sua malhação injusta 
Na etiologia da violência urbana 

Ao se abordar o tema da violência e da crim1fia1idade, um dos maiores 
problemas que enfrentamos, hoje, é o improviso, a incompetência, o "achis
'mo" característico de nossos tempos. 

Busca-se, quando em desespero, um bode expiatório: "é o Governo"; "é a 
imprensa": .. é a miséria"; é a migração desordenada"; ' 4é a falta de policia~ 
mente .. ; "é_,, •• 

Algumas intenções são até louváveis, mas longe da realidade e de qual
quer perspectiva concreta na busca das reais soluções. E o amadorismo 
empírico em várias áreas, formando comp~r.timento estanques, dificultam -
e muitas vezes impedem - qualquer solução. 

Veja-se a tentativa de transformar os meios de comunicação, por exem
plo, em bode expiatório principal. A julgar pelá que se pfópala hoje em dia 
nos mais variados círculos, o~rmaiotes criminosos da humanidade chamaram
se, respectivamente, Guttemberg, Marconi e Hertz e todos oS outros homens 
de engenho e arte responsáveis pelo surgimento da primeira: mãquina impres
sora) da primeira estação radiofusora e de tantos processos de propagação de 
informações que· surgiram, como a televisão, na última centúria. 

Não fossem esses inventos, -acreditam uos malhadores do Judas da Co
municação~·, a humanidade ainda viveria no jardim do Édem, inocente de pe
cados. imune à tentação da serpente induzindo Eva a comer da maçã 
proibida. 

Segundo esses círculos (que não são poucos), o primeiro crime deve ter 
sido praticado por um jornalista travestido, chamado Caim; e o ma.:.sacre de 
milhões de judeus não passou de fruto da imprensa germânica, liderada por 
um perigoso repórter chamado Adolf Hitler; assim como não convêm esque.. 
cer que a maior organização criminosa do mundo, a Mãfia, seria ~nada mais 

do que uma empresa jornalística encarregada de dissiminar drogas e violên
cias em boa parte do mundo. 

Segundo esses arengueiros, que estão a confundir nuvem com juno, a te
rapêutica indicada para debelar o atual surto paroxística delinqüêncial, entre 
nós, seria a adoção da postura do avestruz, enterrando a cabeça na areia, 
para que não lêssemos jornais, escutâssemos rádios, não fôssemo~ a cinemas 
e não ligássemos nosso aparelhos de TV .• enfim, uma postura que nos impe
diSse de sermos atingidos por qualquer meio de comunicação. Segundo esses 
dialéticos do poder da <::om-uniC:iÇ:ao como fã.tor da criminalidade, somente 
assim desapareceria essa nova figura penal chamada de "trombada" cujos 
agentes ati vos são os "trombadinhas", eliminar~sei-am os "pun~uistas", aca
baria a epidl';nia de estupros, figüfa delitiva mais em moda nas estatísticas cri
minógenas atuais, haveria o êxodo dos "estelionatãrios" de colarinhos bran
cos "white collar", eliminar-se-iam os "assassínios" e os demais tipos de cri
minosos que compõem a fauna do submundo da delinqUência, o "bas fond" 
dos anti-sociais. SOmente, assim, segundo aqueles prevaleceriam no corpo 
·social os valores ascendentes da virtude do mundo. 

Por que esse farisaísmO da citação de Marshal Mcluhan ("Os meios de 
comunicaÇão") pela metade? Por que se omitir que o professor canadense dis~ 
se, com relação à TV.: "a mensagem não pode ser considerada uma pílula 
produzida num ponto e consumida no outro, é comunicação em toda linha?" 

·Haveremos de redargUir: por que? Porque não gostamos de encontrarmo-nos 
no epicientro de qualquer processo ·de culpa. Afugentamos, sistematicamente, 
ex-radice. o pensamento de que nós possamos ser culpados de alguma coisa, 
"Oh, os mauS pensamentos! Não podemos evitar que as aves nos voem por 
cima da cabeça, o_ que podemos é evitar que elas nos venham fazer aí o 
ninho•· (Lutero, citado numa carta de T.H. Fontane). 

Os meios de comunicação sofrem o acicate da crítica de qualquer pessoa. 
Vivemos aco_stumados ~ culpá-los por todos os desacertos, pelos quais a so~ 
_ciedade inteira, com as suas vicissitudes e a brutal competição que sua estru~ 
_tura propicia, ê a real culpada. 

Faz alguns anos, a Faculdade de Comunicação de Brasnía, desenvolveu 
tese demonstando que os meioS de comunicação, por si mesmos, não determi
nam atitudes_ ou condicionam "standarts" comportamentais. Eles podem ser
vir de funções indefinidas diaq_te de tipos de personalidades particiculares. 
Frisava-se nesse trabalho que estes tipos de personalidades foram formados 
em ambientes anteriores, que segundo valores éticos - morais e culturais 
exigidos pelo corpo social. 

Veio à lume, ainda, nesse trabalho; o fato de que os pais, educadores e 
autiJridades tendem a culpar os meios de comunicação pela violência da so
ciedade, porque eles renitem em reconhecer seus próprios erros. 

Some~se, ainda, em reforço, o fato jâ demonstrado, cientificamente, de 
que pessoas susceptíveis à violência são pessoas pré-inclinadas para a agres
são, devido a fatores díspares, que o simples conteúdo dos meios de comuni
cação. 

Mas quais seriam esses fatóres? 
Cediço que são múltiplos. Mas, por que nós nunca ouvimos falar da cul

pa do ambiente familiar, do desajuste escolar, da frustração e problemas se
xuais, desníveis social e múltiplos outros fatores e causas determinantes do 
cmportamento delinqilencial? 

Existe uma linha de água diferenciando o mundo real que vivemos e o 
que sonhamos, aliás já vi a definição de realidade como "a visão dos que não 
sonham". 

É de claridade plenária que seria possível extinguir todos os meios de co
municação, todavia ainda encontraríamos situações que levariam o homem a 
praticar ações violentas ferindo aquele mínimo ético-social consubstanciado 
através das normas penais. 

Peixando de lado preconceitos apdor(sticos, não seria difícil aceitarmos 
a verdade de que os meios de comunicação, com suas, por vezes, progra
mações de mau gosto, não incutem unicamente o prazer da luta, das discrimi
nações, dos genocídios, dos crimes dos desertos de asfalto de hoje. Por que 
não aceitarmos que nós construímos uma sociedade violenta e que nós fazemos 
parte dessa sociedade violenta? 

III 

Causas da Violência Urbana 

Tentemos nesse passo o esgrima com as causas e fatores reais da eclosão 
da violência urbana, depois que afastamos o "boneco de pano" cheio de alfi
netes que é a imprensa nas mãos da crítica palpiteira. 

Vieira ministrava sobre "um pecado que ~e faz não fazendo": a omissão, 
e advertia: ""quem não pergunta, não quer fazer, quem não quer saber, quer 
errar''. E é desse mestre do púlpito (Sermão de São Lucas): "quando os rern_é-
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di os não têm basta:nte-_efTc1lcia para curar a eriférffiiôade, é necessárfo curar os 
remédios para que os remédios curem os enfermos". 

Diante de atos de violência exarcebada a imprensa desavisada rotula os 
personagens de "monstros''. Somos da opinião, embora minha autoridade 
seja irremediavelmente indigente, que os únlcos mo_nStros com-vida legal nes
te planeta, e assim mesmo com licenças em carãter precário, são as serpentes 
de Lock Wess e o leti, no Himalaia. Teria havido imigração desordenada re
pentina? Ledo engano: nem Escócia, nem Tibet. 

O jovem jurista José Fernando Rocha, que nos honra com sua presença 
nesta manhã, em recente trabalho intitulado "A década de ouro dos ladrões" 
fez digressão judiciosa acerca da problemática criminãl, sendo que seu enfo
que nuclear é o seguinte: "O fio visível que une a história de ontem até nossos 
dias teceu algumas verdades: arriscaríamos dizer que entre elas elencam-se: a) 
todo criminoso, o mais brutal, tem rasgos de humanismos; b) até o homem 
santo possui ímpeto criminoSo, e, c) Criminoso e vftima co-dpetam, muita vez, 
para a consecução do crime". 

O ex-Secretário da Justiça de São Paulo) Prof. Manoel Pedro Pimentel, 
ilustre penalista, insistiu em recente seminário na Faculdade de Direito de 
São Paulo, do qual fui modesto partícipe, em que: ·~as realidades precisam ser 
ditas; não podem ser escamoteadas". E que verdades são essas? Basicamente, 
que a criminalidade visível é apenas a ponta do ''iceberg" que aparece; que a 
parte submersa encobre - totalmente - os comportamentos desvairantes 
que nem sequer são considerados crimes; que o rigor penal recai geralmente 
sobre as pessoas mais humildes, que toda sociedade, classes alta, média e bai
xa, está sendo criminosa; a nossa sociedade, que estâ aí, Cxige que se leve van
tagem em tudo, e que para vencer temos que ser autênticos guerreiros tribais. 
E isso porque a violência existe não só na crimirialidade, maS ein "toda parte. 

Felizmente, verifica-se que a maior parte da criminalidade, entre nós, 
ainda é a expontânea, e não organizada. No quid pro quo, que se faz entre fa
to r (aquilo que contribui para um resultado) e causa (aquilo q~e faz que uma 
coisa exista), os membros das classes mais humildes são as eternas vítima,s do 
perigoso rótulo de .. suspeito". Entretanto, não é a pobreza, causa única da 
delinqüência, pois se assim fosse, certamente, todos os põbres delinqUiriam e, 
como observa o ilustre psicólogo Jacob Goldberg, que honrou com sua pre~ 
sença esta Casa, o interland da Bolívia deveria ser mais Violento do que acida
de de Nova Yorque. 

IV 
Causas pdmeiras da violência urbana no Brasil: 

a) Menores infratores, e 
b) Presídios (reincidência) 
Nas grandes cidades a problemática da violência, em relação à criminali

dade, está ligada, salvo melhor pensamento, umbilicalmente, aos menores in
fratores uw·enile offenders) e aos presídios. 

O provecto Juiz Dr. Renato Laércio Talli, responsável pela Vara da Cor
regedoria dos Presídios e das Execuções Criminais de São Paulo, é um dos 
mais percucientes estudiosos do problema da delinqUência. Segundo esse 
polígrafo os reeducandos adultos que cumprem apenamentos nos presídios 
da rede oficial do Estado passaram, à maioria, nos estabelecimentos reserva
dos para menores. Desde os tempos do antigo RPM (Recolhimento Provi
sório de Menores), ou pela Pró-Menor, ou hoje, pela FEBEM. 

Constatamos que o rôtulo, frase feira, problema social. é escapisrno bara
to para fugir ao problema. Para não segurá-lo pelas guampas e tentar 
dominá-lo. Mesmo porque o demônio não resiste ao olhar humano. Claro é 
que a prisão, qualquer que seja o seu sistema, está longe de ser uma espécie de 
miniatura, ou simulacro sofrível da sociedade em liberdade. Não, _É um mun
do fechado, à parte, com suas regras e conceitos próprios, seu código de ética 
particular, onde, muitas vezes, um estilete é o passaporte para a vida ou para 
a morte. 

A sobrevivência intramuros, na vida ad gal/eram depende de doses de ci
nismo, hipocrisia, tudo balizado por acordos tâcitos. De um lado o diretor es
pera de seus presos um determinado comportamento; doutro lado os presos, 
do mesmo modo, esperam que o seu diretor comporte-se desse ou daquele 
modo. 

Ê um erro do sistema. Se um preso fugir pelos fundos, teremos a inde
fectível rigorosa sindicância para a apuração da responsabilidade do carcerei
ro, do guarda d_o presídio, do PM que vigia a muralha, da diretoria. Agorã, se 
o preso retornar normalmente pela porta da frente, como fazem o espantoso 
índice de 70% de reincidentes de São Paulo, não se busca responsáveis ou cul
pados. 

Se nos parece o ponto nodal da causalidade delitiva: reincidência, e a 
absoluta ausência de medidas profiláticas a fim de diminuí-la. Vamos abor
dar dentro dos parâmetros dessa deiinqüência o crime-tipo mais usual: o pra-

ticado pelos ladrões, o crime contra o património. Vivemos, como disse o ju
rista José Fernando Rocha, a década de ouro dos ladrões. 

Se verificarmos o círculo vicioso do entra e sai de nossos presídios, ire
mos constatar dolorosamente: a) 1' el)trada: furto; b) 2• entrada: roubo; e, 
c) Jl' entrada: latrocínio. 

Há, como vimos, um escalonamento hierárquíco de gravidade delin
qüendal, do simples furto, ao roubo (furto com violência à pessoa, assalto, 
trombada), e, finalmente, o vértice dos crimes violentos, o latrocínio: matar 
para roubar. 

Mas ao analisarmos o quadro veremos que nada é feito para corrigir as 
distorções no embrião (no menor), mas que tudo é feito para puní-lo, quando 
maior. De qualquer modo, causa e efeito, os números são alarmantes. 

Como atesta o Dr. Juiz da Vara das Execuções Criminais de São Paulo, 
o ano de 1978 teve um acréscimo de 10,07% em relação aos roubos de 1977; 
de 1978 para 1979, o acréscimo foi de 16,08%. Agora, a mesma Vara de Exe
cuções Criminais constata que, na Capital, 21% dos roubos estão sendo segui
dos de atentado sexual: o estupro. E o terrível latrocínio aumentou em 61% 
de 1978 para 1979. Ainda alguns números: 67,3% dos pres-os paulistas estão 
na Casa de Detenção; os demais 33,07% estão distribuídos nas penitenciárias 
do Estado. 

E através desses homens, que se transformam nessas estatísticas que 
aprendemos a verdade pungente: é do menor carente, do menor abandona
do, o menor da rua, o street boy,first offender que saem os grandes contingen
tes de assaltantes. 

Façamos uma parada, para tomarmos fôlego. Se nos parece que tocamos 
no puncrums saliens. o nó. E sob pena de indicarmos ao invés de uma medica
mentaçào curativa, um remédiO paliativo, precisamos meditar. 

A história ensinou a todos que a diminuição dos índices delinqOenciais 
não tem nexo causal com o aumento da repressão. 

Por isso, o aumento, de per si, da repressão para a solução de todos os 
problemas não ê indicada. Não será com mais violência, nem com esquadrões 
e seus embaixadores: mão branca, cravo vermelho, lírio branco, que .haverá o 
desate da questão urgente da delinqliência e violência. Também não a resol
veremos adotando de forma simplex através de um carimbo: problema social. 

O recurso da violência repressiva do Governo para acabad::o·m a delin
qüência que infesta a Nação não passa de mero suposto equilíbrio. 

E preciso que se Veja não apenas a árvore, mas a floresta toda. Mas te
mos que confessar que o momento exige ação. Muito embora a preocupação 
governamental de erradicação a violência delinqüencial sempre existiu na ci
vtlizaçào. Há mil anos antes de Cristo, o Imperador Mou, na China, jã se in
quietava com a terapêutica penal, ordenando que os castigos fossem aplica
dos com prudência e comedimento, porque seu objetivo era fomentar a virtu
de. 

Há um surto endémico de relatórios, grupos de trabalho, papéis, pales
tras, conferências, seminários, simpósíos. Mas sendo a matéria penal de com
petência do Congresso Nacional, como foi dito, aqui me parece o forum ade
quado para os debates, porque aqui a função legiferailte tem o seu habitat na
tural. Não seria ousado dizer, que sendo a matéria penal de interesse nacional 
deve ser supra partidária e está a merecer uma conjugação de esforços de 
enfrentá-la. Mesmo porque a fauna delitiva é mutante, cambiante. Cabe ao 
legislador a modernização das normas para melhor equipar o Governo 
rnuniciando-o de normas pragmáticas agilizantes e atuais. 

Entendemos que a hora seja a de reformular conceitos, mesmo porque 
estes, como disse Lippman, sofrem os ácidos da modernidade. 

A prisão não é o único remédio para o mal da delinqUência. 
Corno reeducar quem nunca foi educado? Se 95% dos habitantes das pri

sões são pobres e jamais foram submetidos a qualquer tipo de educação social 
cultural? Como resolver o impasse? O preso não tem prestígio; preso não tem 
dinheiro; preso não vota. Seria o caso do aumento do policiamento ostensi
vo? Colocando-se um policial em cada um dos 44 mil quarteirões da grande 
São Paulo. Essas questões têm que ser analisadas com fôlego de mergulhador. 
No caso dos presídios não se pode dizer que o sistema faliu, isso na razão di
reta de que nunca chegou a ser implantado, considerando-se que 21 Estados 
brasileiros não possuem Manicômio Judiciário; que só existe urna Casa de 
Custódia e Tratamento no Brasil; que ternos apenas Instituto de Reeducação 
em três Estados: São Paulo, Paraíba e Minas Gerais. 

São fatores congressados: o menor abandonado, cada vez mais agressi
vo; o trâfico de entorpecentes, sobre o qual as forças policiais estão inferiori
zadas; a prostituição organizada, através redes bem montadas de lenocínio, 
exercitando o tráfico de influência. 

E, inegavelmente, o grande sãldo da década transata é a violência. ~bom 
não nos esquecermos que diante desse quadro: aumento da criminalidade vio
lenta, superpopulação presidiária) a justiça ü:>r.nou-se quase impotente e o 
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povo como testemunhamos, aplicou furiosamente, com suas próprias maos, a 
lei de Unch. 

Há um processo de; anestesiamento da sociedade concernente à violência. 
Não nos esqueçamos que a dor muita$ vezes é o melhor sentinela do organis:. 
mo. Todavia num corpo anestesiado, que não sente dor, as moléstias, podem 
grassar livremente. É o caso da sociedade que não sentindo dor pela violência 
vizinha, não se incomoda, e pode até considerã-la um fato Hnormal". Defen
der o património é hoje preocupação social maior que a proteção da vida, por 
paradoxal que pareça. 

A prática forense- e o Dr. Renato Laérçio Talle pode expor esse fato 
com maior rigor- sucede que o ladrão é apenas com grande severidade. En
quanto que com o assassínio não ocorre assim. As pautas dos Tribunais do 
Júri são morosas, propicias, inclusive, à decretação de prescrições. Até no
vembro de 1973 o réu pronunciado devia recolher-se à prisão para aguadar o 
julgamento pelo Júri. Houve uma lei denominada .. Lei Fleury" que modifi
cou a situação. Hoje réus considerados de bons antecedentes e primário, 
aguarda em liberdade seus julgamentos, mesmo se seus-delitos contra a vida 
forem considerados violentos. Por isso, encontramos muitas vezes pelas ruas, 
com assassinos frios, calculistas, violentos, que durante anos aguardam seus 
julgamentos em liberdade. Essa situação levou urit promotor de São Paulo a 
dizer, recentemente, na Faculdade de Direito de São Paulo - USP, que "a 
vida humana ê o artigo mais barato do mercado". E que somos o único País 
do mundo, onde todo homicida tem direi~o. cOnforme disse esse promotor, a 
uma .. amostra grãtis". 

Hoje, de fato, os dois primeiros réus que encabeçam a pauta do 29 Tribu
nal do Júri, de São Paulo, têm suas sentenças de pronúncia datadas de 1968 e 
1969. Se qualquer deles for condenado a penas de até 8 anos, os crimes esta
rão prescritos. Assim serão beneficiados com a _extinção de suas punibilida
des. Aiiãs, dos 186 crimes imputados aos réus dessa pauta, 30 prescreveram 
durante este mês de maio. 

Como se vê, o Brasil é um país de muitas coisas desconhecidas em ma
téria de violência. 

O Presídio da Pedra Preta ( Bahia) 

Peço destaque aos Senhores Senadores, para falar de um assunto que é 
verdadeiro tabu: o sinistro presídio da Pedra Preta, em Salvador, Bahia. Um 
presídio que chega a ter 500 presos em média, em situação de mera "suspeí
ta", o que é teratológico. E que obriga a que uns matem para ter o direito (sic) 
de ser autuado em _flagrante e conseqüentemente ser removido para a Casa de 
Detenção._ 

Pedra preta, medieval, sinistra, funciona há décadas, e com a complacên
cia, a condescendência de todos. Presidio sem pena, preso sem direitos, injus
tiças terríveis. 

A Baixada Fluminense 

A baixada fluminense é hoje, estatisticamente, a região mais violenta do 
mundo. E de pasmar. 

Os cadáveres aparecem diariamente, mudam-se autoridades de escalões 
inferiores, a matança continua. O anormal estado de patos passou a ser enca
rado como fatos normais. 

Região com aproximadamente 3 milhões de pessoas, onde o índice de 
mortalidade infatil já atingiu o "clímax" de 30%, segundo pesquisa da 
UNESCO realizada entre os anos_ de 1971 e f976. Ali temos o feudo de um 
delinquente travestido de justiceiro, com certa notoriedade da imprensa: mão 
branca. 

Haveremos de indagar, como pode haver tanto indiferentismo estatal 
para uma região social e geológica de tamanha importância? Nessa região re· 
gistramos a interferência ocasional do então Presidente Geisel requerendo a 
apuração de um homicídio, em 1974. Mas foi esporádica. A retaliaçãO: conti
nuou, tolerada e admitrda, em que se desobedece à determinações judiciais, 
em que pessoas_ são chacinadas dentro de suas próprias casas por ousados pis
toleiros corruptos. 

O Fórum de Nova lguaçu é exatamente representativo dessa situação 
anómala, de violência 'insritucionalizada, de indiferença absoluta. Ali, cidade 
de uma região que possui a 99 população brasileira, deparamos com cerca de 
3 mil inquéritos de autoria desconhecida, de 1971 para cá, e mais quase 5 mil 
por homicídio e tentativa de homicídio à espera de julgamento. 

O que isso quer dizer? Simplesmente que se fossem realizadosjuris todos 
os, dias- õ que jamais acontecerá- a pauta de julgamentos do Fórum de 
Nova Iguaçu levaria cerca de vinte anos para ticar em dia! 

Esta CPI pode prestar uma grande contribuição, apontando para os 
problemas da baixada fluminense. Até aqui, o que se viu foi apenas a indife
rença diante das mortes de todos os dias, como se tudo de macabro que acon· 
tece ali, com intensa regularidade, fosse "comum". 

Alguns fatos também passam despercebidos. A média de homicídios do
losos na capitâl paulista - excluindo a Grande São Paulo - é de 3 por dia, 
conforme os dados da Delegacia-Getal de Polícia da Secretaria de Segurança 
Pública relativos ao ano de 1979. A média -de 1978 foi a mesma. 

Mas verificamos no Instituto Médi.co Legal que nesse mesmo ano de 
1979 registrou-se a média de 9 mortes diãrias como conseqUência de acidentes 
de trânsito. Daí podermos afirmar, aqui, em exagero ou medo de errar, que o 
automóvel, pelo menos em São Paulo, está matando mais do que todos os 
bandidos juntos, jã que os casos de latrocínio - como demonstra, de modo 
irrefutãvel o MM. Juiz das Execuções Criminais, são mínimos diante dessa 
assustadora proporção. 

E, segundo ainda a Delegacia-Geral de Polícia de São Paulo, os números 
de casos levados ao conhecimento das autoridades não podem ser considera
dos pois aumentou, em 1979, 11% em relação a 1978- ou seja, aumentou de 
48,3 ocorrências de roubo para 53,6 ocorrências por dia- 19.575 casos con
tra 17.648. Aliás, segundo análise do Delegado-Geral de Polícia de São Paulo 
-Dr. Celso Telles, não se pode, diante dos fatos registrados- estabelecer-se 
uma relação entre aumento populacional e índice de criminalidade. 

Os alvos prediletos dos ladrões em São Paulo, conforme os dados de 
1979, são: 

• pessoas nas ruas: 7.892; 
• come_rciantes: _5.208; 
• motoristas particulares: 2.619; 
• residências: 1.241; 
• táxis: 813; 
• ônibus: 471; 
• postos de gasolina; 376; 
• carros de entrega: 272; 
• supermercados: 245; 
• hotéis: 208; 
• vigilantes noturnos: 116; 
• indústrias: 114. 
E os dados globais da criminalidade paulistana, ainda em 1979, apontam 

em seus 50_ distritos policiais e mais as 37 delegacias da Grande São Paulo: 
6.298 prisões em flagrante; 1.424 estupros; 51.465 acidentes de trânsito; 1.869 
casos de posse de entorpecentes e-a instauração de 89.873 inquéritos policiais. 
O DElC - Departamento Estadual de Investigações Criminais (Estado de 
São Paulo) recebeu do Poder Judiciãrio 16.270 mandados de prisão. 

A Polícia 

Finalizando, gostaria de abordar o tema da organização policiaL Da re
pressão, palavra hoje de conotação antipática, lembrada quase sempre à base 
do ln ter-relacionamento entre violência arbitrária, abuso do poder ou cons
trangimento ilegal. 

Temos repressão- esta, antipãtica, como aquela legal, dentro das bali
zas da lei. 

O ceticismo anãrquico eni. relação à legítima repressão ê perigoso. 
A organização policial, moralizada, aparelhada, digna de respeito, e não 

temor, é uma necessidade. Para que não apareçam diante dos juizes apenas os 
pequenos ladrões, mas que sejam julgados também todos os infratores das 
normas penais. 

Mas, mesmo nas grandes cidades, estamos assistindo ao avanço daquilo 
que poderíamos chamar de criminalidade triunfante. Os eternamente impu
nes criminosos _de .. c_olarinho branco" (whíte coi/ar). 

O policiamento ostensivo, e seus conceitos já erosados é exclusív~ünente 
da Polícia Militar. Não há que se falar, penso, como se tem dito, em uvolta do 
policiamento ostensivo às ruas". Essa, na verdade, é obrigação por comando 
constitucional d~de 1969, das Polícias Militares. O que há ê que esse sistema 
não satisfaz mais ãs modernas exigências. de prevenção da criminalidade e sua 
permanente e insidiosa evolução. 

Em muitos Estados desse Brasil ainda não descoberto na plenitude, a 
polícia ê uma improvisação. Não existindo policiais de carreira. seus cargos 
são preenchidos politicamente, e não raro a autoridade policial é exercida por 
um praça policial-militar. Os inquéritos, conseqüentemente, são mal elabora
dos, para não dizer nulos. 

Nas cidades maiores, há uma surda competição. São Paulo, por exem
plo, se a Polícia demonstrasse a mesma unidade, a mesma dedicação, o mes~ 
mo empenho que exibiu na região do ABC, para repressão da criminalidade, 
os moradores da cidade certamente estariam tranqUilos. Esta assertiva é me
ramente factual, sem conotação política. Se bem que "viver e agir é o mesmo 
que fazer e tomar partido", (Goethe). 

A população, hoje, ê vítima da improvisação com que se trata sérios 
problemas. E a Polícia- faço questão de destacar- possui em seus quadros 
homens eficientes, capazes e honestos; homens angustiados, frustrados por 
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uma organização eficiente numa sociedade que tudo exige dela e muito pouco 
oferece em troca - daí o nível seletivo não ter atingido o ponto desejável. 

v 
Seis Minutos de Sugestões 

PrimeirO minutO. 
A violência urbana só poderá ser represada a determinado nível, na me

dida em que o governo esteja capacitado a oferecer a seus cidadãos certo grau 
de segurança e um padrão de vida razoâvel, isto é, compatível com a dignida
de humana. 

Segundo minuto. 
Que se cumpra a sugestão: que se dê estrutura adequada ao regime 

carcerário e penitenciário. impedindo-se desrespeito e repressão, inserida no 
Relatório Geral (13-VII-75) apresentado pela Excelsa Comissão do Supremo 
Tribunal Federal, integrada pelo saudoso Mín. Rodrigues Alkmin, Min. 
Xavier de Albuquerque e Thompson Flores à Presidência da República. 
Terceiro minuto. 

A lei penal e direito nacional, interessa a toda a nação, embora sua apli
cação na maior parte de competência, esteja a cargo do judiciário estadual. 
Não pode haver interesses subalternos, estanques, tais como colocação políti
co partidária, religiosa, filosófica, etc. É um problema nacional e diz respeito 
à própria nacionalidade. Todos nós temos que assumir esse encargo, afugen
tando o duendo da omissão. 

O problema da violência urbana tem um quinhão nosso, de todos. 
Quarto rriinuto. 

O problema dos menores carentes precisa ser enfrentado de frente. Ou 
através da criação do Ministério da Infância, ou qualquer que seja a sigla, o 
importante é que o Governo do Estado Brasileiro, reescalone suas priorida
des, e dê assistência social aos menores, ou então, estaremos com nosso futu
ro irremediavelmente compro-metido. E necessário que se trate das raízes ao 
invés das folhas, no caso dos menores. 
Quinto minuto. --

Que se preocupem as autoridadeS com a política dos presídios, 
eliminando-se os facas de reincidência através medidas profiláticas, prinCipal
mente diante de exemplos macabros com o Presídio da Pedra Preta na Bahia 
ou mesmo o da Casa de Detenção de São Paulo. 

Sexto minuto. 
Esforcêmo-nos, pois, para atingir o san-CãiiieiitOCfii" v1da PenitenCiária 

nacional e o problema dos menores, se quizermos vencer os graves e difíceis 
problemas que temos diante de noS. 

Era o que tinha a dizer, Sr•s e Srs. (Muito berTI! Pãlffiils.) 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quérciaj- Conéedo a palavra ao Dr. 
Renato Laercio Talli, Juiz das Execuções Crimiilai.S- de São Paulo. 

O SR. RENATO LAERCIO TALLI - Senador Orestes Quércia, 
dignfssimo Presidente desta Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito, de
mais Membros da referida Comissão: 

Peço a Deus, preliminarmente, dentro de minhas limitações, para que, 
pelo menos, possa eu ser útil para corresponder a tão honroso convite a mim 
feito. 

Olhando desta mesa, vendo o futuro promissor deste Brasil na pessoa de 
um jovem jurista aqui presente, o Dr. José Fernando Rocha, é com uma idéia 
dele que início as minhas considerações nesta oportunidade. 

Desde o Código de Hamurabi que o Direito e lato sensu, a defesa do fra
co em relação ao forte, e desde então, desde o império dos gregos e romanos 
até nossos dias, esta idéia veio s-e afirmando em todas as Constituições de to
dos os Estados do Mundo. 

Não compreendo, não posso compreender, como é possível o homem 
ainda não se assenhorar do pensamento de que 6 Mundo- será melhor e real
mente nosso se soubermos conquistá-lo pelas influênCiaS pacíficas_ e decisivas 
do espírito. A conquista pela força, pelas armas, pelo emprego injusto da 
força, será sempre ilusória e passageira. A verdadeira conquista é-aquela que 
pertence à verdade e ao bem. e. grande e danosa ilusão pensar que se possa 
educar ou reeducar alguém quando se perdeu a influência em sua psique, em 
seu espírito, no seu interior, em sua alma, porque são- a!ddéias que-COnduzem 
o Mundo, mesmo quando dissimuladas sobre enganosas aparências do ódiO, 
das paixões e do mais bárbaros despotismos. O homem só adquire a verdadei
ra sabedoria investigando o Mundo, sob as razões das-gr-andes idéias e, sobre
tudo, sob a razão de Deus. Realizar esta síntese de conhecimentos universais, 
mercê de uma sabedoria não apenas mística, não apenas historicista, não ape
nas naturalista, mas uma sabedoria teocêntrica que não se limita ao homem, 
à história e à natureza, mas tudo abraça e penetra; Deus e o Homem; a Natu
reza e a História; o local e o universal, o coração e a razão. o natural e o 

sobrenatural; a verdade e as verdades; o relativo e o absoluto. :t: desventura 
do homem de todas as Nações urna falha na orientação educacional. Nesse 
mister que reputo de fundamental importância, qualquer erro, por mais insig
nificante ou involuntáiio que seja, poderá acarretar conseqüências imprevisí
veis, irreparáveis e, até mesmo, definitivas. Uma falha, um defeito na for~ 
mação sensorial poderá causar uni ser íinperfdto; na Física, estiolar urna vi
da; na intelectual, um desajustado ou, quando não, -um desorientado- e 
quantos jovens desorientados em nosso querido Brasil; na mor8.1, um vicia
do- e quantos viciados, no mundo, entre os nossos semelhantes; na sociãl, o 
introvertido, quando não um revoltado; na espiritual e sobrenatural, um infe
liz na vida presente é quem sabe, o mais grave, o mais pesado- por toda a 
eternidade. 

Caro Senador Orestes Quércia, permita-me dizer que me identifico em 
tudo com as idéias deste ilustre jornalista Percival de Souza, razão pela qual 
peço licença para aplaudi-lo neste instante: parabéns pelas suas colocações. 
Homem da têmpera do jornalista Percival de Souza traz a solidez necessária 
para a melhor construção de nossa nacionalidade, 

Depoimento perante à Comissão Parlamentar de Inquérito do co
lendo Senado Federal. 

"VIOLENCIA URBANA" 

HA tomada de consciência traz a espiritualidade da ação. E, com essa es
piritualidade, caminha-se para ún1a torça de vanguarda que nOs empurra 
para frente até a elevação do humano ao divino". Assim escreveu Lebret. 

"Se o fim do homem é reconhecido no seu indefinido aperfeiçoamento, 
este fim absoluto, pela qual a ordem particular imposta a todo ser h um ano 
pela lei de sua natureza se prende à ordem universal, leva necessariamente a 
negar ao homem a disponibilidade daqueles direitos que são indispensáveis a 
sua personalidade. Se a lei eterna disse ao homem: tu não podes voluntaria
mente deixar de ser pessoa - esta mesma lei, para ser lógica, deve ter dito à 
saciedade (que outra coisa não é senão um instrumento coordenado à tutela 
da lei jurídica); tu não poderás, por qualquer ato, submeter o homem a uma 
pena que lhe destrua a personalidade; tu não podes reduzir o homem à con
dição de coisa. Ou é mister negar uma lei moral, absoluta, imutável, quedes
de o momento de sua criação domina a humanidade (lei que não foi negada 
nem mesmo pelos pagãos, embora a entendessem_ à sua maneira), ou, admiti~ 
da uma lei moral suprema, é preciso deduzir dela uma suprema lei jurídica; 
daí a inalienabilidade, por fato alheio, da personafidade humana" (Francisco 
Carrara). 

Os relatórios dos Grupos de Juristas e Cientistas Sociais do Ministério 
da Justiça, constituídos pela Portaria n9 689, encarregados de procederem aos 
estudos sobre toda a problemática da criminalidade, compreendendo as ma
nifestações de violência atual, o aprimoramento da Justiça Criminal, por 
meio inclusive, da reorganização do aparelhamento policial e da reestrutu
ração do sistema penitenciário, à margem das críticas recebidas, têm, o gran
de mérito de Chamar a atenção de todos, básica e fuildamentalmente, para um 
melhor conhecimento do homem, o grande esquecidO quando se enfoca o 
problema. Enquanto na esfera criminal o homem continuar a ser o eterno 
desconhecido, as soluções propostas podem atender episodicamente interes
ses sociais, podem melhorar momentaneamente os grandes efeitos da violên
cia, podem desnutrir aparentemente a agressividade existente, mas jamais es
tarão conspirando para uma solução definitíva, permanente e objetiva, até 
porque a sociedade estará combatendo as conseqüências do mal e não as suas 
causas determinantes. 

A lei, a rigor, não é instrumento criativo- ma-s simples ratificação for
m_al de uma compulsão histórica resultante de estímulos económicos, políti
cos, sociais e administrativos. O estágio alcançado por nossa legislação atesta 
a existência de um povo mais livre, maíS cOrisciente, niais responsável e mais 
ftuinano, e com força capaz de nos inspirar otimismo, e d"e criar um clima de 
liberdade e de realismo para este encontro de pessoas interessadas na solução 
do problema da violência Urbana. 

Observa-se que essa Egrégia ComissãO Parlamentar de Inquérito procu
ra agitar o problema, esclarecê-lo em todos os seus meandros, propondo me
didas objetivas que levam o Governo, em primeiro lugar, a sensibilizar~se 
com o quadro estrutural e institucionalizado da violência; em segundo, a 
atacá-lo dentro de critérios objetivos, que façam com que a vida social seja 
desenvolvida em clima de paz e de ordem. 

Em fase, como a atual, de profundas transformações sociais, em que os 
fenômenos econômiCos se sucedem veloz e tumultuariamente, parecendo que
rer dominar, absorver e alterar os velhos princípios de Direito, de caráter uni
versal e eterno, faz~se mister, mais do que nunca, a atenção e a vigilância dos 
juristas e legisladores para a readaptação do ordenamento jurídico às novas 
contingências sociais. E embora o Direito deva acompanhar a evolução dos 
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fatos sociais, cumpre~lhe não permitir a subversão das normas fundamentais 
de uma sociedade bem organizada, de acordo com a própria natureza do ho~ 
me, dotado de razão e de consciência. Só assim o Estado do Direito continua
rã a disciplinar sabiamente a vida social com eficiência e objetividade, dentro 
da harmonia e do equilibrio que a coletividade reclama. 

Façam-se as reformas sociais. Elas são necessãrias e decorrem do evolu
cionar, para melhor, da vida humana. O pão, essencial à vida humana, não é 
obtido nas searas da desordem e da insegurança coletiva. h ajustiça da pró
pria lei natural que o reclama. Mas não sem o Direito ou contra o Direito. 
Não podem deixar de sei ouvidas as vozes que pugnam pela conservação. 
dos princípios que provaram bem, aceitando a racionalização dos que se de
satualizaram, que estão desservindo ao bem comum, sem que nesse mister se
jam tocados os princípios fundamentais, vulnerada seja a estrutura política 
jurídica do País. 

Numa época em que se fazem sentir o interesse materíalista, as preocu
pações subalternas, e em que os pregões demagógicos visam a subverter a hie
rarquia de valores; numa época em que o cUlto ameaçador do existencial, fru
to de uma sociedade consumista e hedonista;-vem dia a dia, mais e mais se 
consolidando; numa época em que se nota: a dettorífação da Ética em geral em 
todas as áreas profissionais; numa época em que o declínio do Direito, o en
fraquecimento da moral, e o abandono da religião constituem objetos de 
sérios debates e justifiCadas preocupações, só o restabelecimento da escala de 
valores e das normas superiores - sociais, mora~s e religiosas - e entre as 
quais figuram as do direito, da justiça, da eqUidade, do respeito à dignidade 
humana e à caridade ordenada para consigo mesmo e para com outrem, so
mente assim, alicerçado em tais fundamentos, poder-se-ia ter assegurada a 
sobrevivência de forças capazes de antepor óbices aos impactos dos falsos 
profetas do materialismo, dos que pregam a ânsia da vida sem finalidade éti
ca, o culto exagerado da existência, condicionando a filosofia a uma certa 
forma de viver. 

Vivemos num sécu[o exacerbado de crítica científica, onde tudo se divide 
e tudo se contesta. É a fragmentaÇão do real. E daí nos adveio este mal gravís~ 
sim o que é o atomismQ científico ou a pulverização do saber humano, espécie 
de visão microscópica de alguns elementos obj_eúVbS da ciência, que mons~ 
truosamente se avultam, com dano manifesto da visão integral, coerente e 
harmônica da verdade. 

A razão, em qualquer dos seus domínios, não foi coriferida ao homem 
para ser um agente de dissolução. A razão é instrumento de trabalho. E tra
balhar é construir. A própria análise é um estágio provisório da elaboração 
cientifica, tendente a oferecer as verdadeiras- perspectivas da síntese defini
tiva. 

É certo que o problema da violência dificilmente encontrará solução a 
curto prazo, tão vasto se oferece. No campo da violência não há como ofere
cer um documento inatacãvel ou uma tese insuscetível de criticas. Ao con
trário, qualquer enfoque do problema jamais chegará a se completar já que a 
etiologia do fenômeno violêncià - não é nada fácil, posto que concorrem. 
concausas e os mais diversos condicionamentos. Não venha, porém, o desen

. canto diante do tamanho da empreitada e da inexistência até então de instru
mental necessário em todos os setores e de todas as espécieS para fazer face ao 
problema. 

Hã de lançar~se, nesta oportunidade, Sr. Senadores nova sementeira que 
sOmada a tantos esforços já desenvolvidos, haverã de melhorar os meios para 
que possam ser adequadamente aplicadas as leis, aperfeiçoando-se as estrutu
ras sociais injustas, para a efetiva colheita dos frutos, arrastando, como con
vém, a onda de violência. 

Já foi assinalado que a violência, companheira do homem na vida terre
na, assumi modernamente duas novas características: intensidade maior e ins~ 
trumento de universal luta política. Universal dissemos, eis que não se cir
cunscreve o fenômeno a uma área delimitada do globo terrestre. É tão avas
salildor que preocupa os governantes, juristas, os líderes políticos·e religiosos, 
os sociólogos e patologistas sociais, enfim a todos os que têm uma parcela de 
responsabilidade na vida pública. 

Violência: Conceito e Extensão 
Para que a análise do fenômeno que nos ocupa seja de algum proveito, 

devemos, primeiramente, ir à busca de um conceito claro de violência. Os lé
xicos nos dizem que é o emprego da força contra a pessoa ou coisa. No 
terreno das ações humanas, há de se ter em conta que tal uso deve ser tido 
como injusto. E mais: que impeça a pessoa obter um bem que tenha direito, 
ou a Hvre escolha o leve agir contra a stia prôpria vontade. 

Até a lei contempla o constrangimento legal, para evitar a prática de crim_e, 
por exemplo. · 

A pedra de toque, pois, no exame da violência em si reside na injustiça 
do uso da força, do poder (ainda que de fato). Com este critério, poder-se-á 

tranqUilamente, porém. sem generalizar, reconhecer a ~\violência institucio~ 
nalizada", a chamada violência das estruturas sociais, políticas e econômicas. 

Como conseqüência, em face do deficitário sistema penitenciârio e carce
rário do Estado de São Paulo, ressurgem os problemas- a injusta condição: 
a) da maioria dos apenados que cumpre pena em cadeias e presídios superlo
tados, a exemplo da Casa de Detenção, sem qualquer regime penitenciário e 
individualização de tratamento- higiene, saúde, instrução, educação, traba~ 
lho, pecúlio, em desobediência ao que determina a Constituição Federal. 

Nesse partiCular, merece atenção especial o egresso liberado condicional~ 
mente. A ele a Lei impõe normas a serem observadas, dentre elas e com_o 
obrigatória a de tomar ocupação dentro de prazo razoável se for apto para o 
trabalho (art. 797, § 19, .. a'\ do CPP). Porém, embora paga com a sua segre
gação a pena imposta em defesa da sociedade, essa mesma sociedade não 
maiS o- aceita: Pelo contrário, o repudia, negando-lhe a oportunidade de 
ressocializar-se porque, na verdade, é uma temeridade generalizada, mercê do 
quase falido Sistema Penitenciário Brasileiro. b) da família do condenado, 
sem qualquer proteção; ·p-ermanece, ainda sem solução. E, a esse sem número 
de problemas, urge uma rápida solução. É oportuno lembrar também, que, 
como regra geral, cada homem condenado e preso, deixa uma família ao 
abandono total e absoluto porque a lei, a exemplo do que ocorre em vários 
países, não lhe dá a mínima assistência pita-que ela possa sobrevíver, agrega~ 
da, ainda que modestamente. Em decorrência, é o que vemos no dia a dia. O 
chefe de família preso, pai de prole numerosa enseja, pelas falhas apontadas, 
a destruição de seu lar: a esposa, impotente para ganhar o suficiente à subsisw 
tência, acaba por abandonar os filhos e estes, em poucos dias, passam a inte
grar o grupo dos delinqUentes juvenis ou, quando não, prostituem-se. 

E um círculo vicioso:-ante áinefidência do Sistema Penitenciãrio Brasi
leiro, o homem condenado e preso deixa, por conseqUência, vários outros 
problemas - que se proliferam diuturnamente. 

Os amargos frutos e a variedade de sofrimentos decorrentes. atingem o 
presidiário em sua dignidade. E é por isso que a sociedade passa a sofrer as 
conseqUências, destacando-se, dentre outras, os casos de reincidência que au
mentam assustadorarne11te, n?tadamente no que tange à delinqaênciajuvenil. 

Casa de Detenção - Estatística - Distribuidores Criminais 

É necessário que se saiba que a Casa de Detenção de São Paulo, tem ca
pacidade para 2.200 homens. Todavia, segrega hoje4.531, como excedentes, 
visto que a população carcerária atual ê de 6. 731. 

Naquele estabelecimento, mais de 2/3 de sua população lá se encontram 
em razão de crimes levados a efeito contra o patrimônio, predominando o 
roubo - o assalto. 

A superpopulação da Casa de Detenção de São Paulo, desprovida de 
celas individuais- garantia e preservação dos detentos passíveis de recupe
ração -tem favorecido o deplorável contacto daqueles, ou simplesmente da
quele que delinqüiu ocasionalmerile1- com criminosos de alta periculosidade, 
na mais abjeta promiscuidade, amontoados às dezenas nas mesmas celas, que 
mal comportariam três leitos, abrigam dez, quinze e até vinte detentos, sem 
nos referir àquelas balizadas de Hmalocão", celas que têm agasalhado trinta, 
quarenta e até setenta presos, acotnoando~se em camas~beliches, ou quando 
não no piso de cimento. Sem terapêutica ocupacional (laborterapia), brotam 
toda a sorte de conseqüências: o ataque sexual violento, o vício, a brutalida~ 
de, fazendo com que boa parte daqueles que ainda se dispunham à recupe
ração, creSça na imoralidade, solicitado, desgraçadamente, para o crime. 

E não é só. A superlotação acarreta outrÕs problemas e perigos. Impede 
a Administração exercer uma fiscalização mais efetiva sobre os detentos. Li~ 
vres de qualquer processo pedagógico que lhes preencha o tempo, buscam de~ 
rivativos na prática de falsificações, fabrico de armas, de toda a sorte de co
mérciõ, inclusive de entorpecentes. 

Q_ mesmo drama ocorre nas Cadeias Públicas da periferia, as da Grande 
São Paulo e das principais cidades do interior do Estado, tais como Arara
quara, Santos, Bauru, Franca, Itapetininga, Jacareí, Jundiaí, Piracicaba, Pre
sidente Prudente, Rio Claro, São Vicente, Sorocaba, etc., que não oferecem 
condições humanas de razoãvel abrigo. Os detentos, aglomerados às dezenas, 
indiscriminadamente, jovens ocasionalmente culpados na mais deplorável 
promiscuidade, com elementos de altíssima periculosidade, em celas imun
das, verdadeiras pocilgas, exíguas, sem luz e ventilação adequadas, nefandos 
pardieiros pro_pícios _geradores de violência e torpes sevícias. 

Na década de 1960, a violência nos delitos contra o patrimônio represen
tava não mais do que lO% do total, porém, hoje alcança a espantosa cifra de 
83%, dado, extremamente alarmante e significativo. 

Os egressos dos estabelecimentos penais superlotados, como os egressos 
da FEBEM - os delinqUentes juvenis - na sua quase totalidade, passam a 
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ser os agentes dos delitos. A estatíStica dos Distribuidores Criminais da Capi
tal de São Paulo aponta os seguintes números: 

1977 1978 (Acrésc.) 1979 (Acrésc.) 
Roubo ........... 3,577 3.960 (10,7%) 4.173 (16,08%) 

Latrocínio 83 94 (13,99%) 134 (61%) 

Furto . . . . . . . . . . . . 8.629 8.195(6% menos) 9.572 (6,7%) 

Estelionato .... ~ .. 3.789 3.743 (·1,2%) 3.608 (4,7%) 

Saúde Pública 1.490 1.437 (-3,52%) 1.709 (14,87%) 

Desculpem-me, Srs. Senadores, chamar atenção para os números que 
vão se seguir: 

1977 
1978 
1979 

Estimativa do Delito do Roubo, Acompanhado de Crime 

Contra os Costumes - notadamente o estupro: 

429 
. 831 

_1,168 

(12%) 
(21%) 
(28%) 

Em relação ao n9 de 
roubos do total distri

buído, seguido de estupros. 

NOTA: Os percentuais de 12, 21 e 28%, representam o índice dos delitos 
de roubo acompanhado de crime contra os costumes, devidàmente registra
dos nos anos referidos, sendo que este percentual atinge a 50% dos casos real
mente acontecidos, porém não registrados porquanto as vítimas da classe mé
dia e alta evitaram a fori"riãliiação das queixas, de acordo com as informações 
prestadas pelo Promotores de Justiça que integram a Equipe de Assaltos. 

Importa que se diga que os autores da violência são sempre os mesmos, 
num círculo vicioso e desanimador. Começam quando menores praticando 
crimes que outrora somente delinqüentes adultos perpetravam. Galgando a 
maioridade, tais menores, antes recolhidos na FEBEM, depois na Casa de 
Detenção ou Cadeias Públicas superlotadas, agora criminosos habituais e 
profissionais, passam a ocupar o problema número um e prioritário da mo
derna crirnonologia. 

Em liberdade, a maioria deles pelas falhas da repressão, encarcerados 
inadequadamente ou de forma subumana, como já mencionamos, tais-crimi
nosos, agora adultos, se .. doutoram" em tais .. universidades do crime", au
mentando, substancialmente, os delitos de maior gravidade. 

Sempre os mesmos marginais, porém acompanhados apenas, dos novos 
menores que passam a integrar o círculo vicioso dos que crescem na imorali
dade e não titubeiam em seguir sua caminhada quando solicitados para novas 
experiências no mundo da violência. 

O revoltante de tudo isso, é que um número reduzido de menores, não 
mais do que urna centena, em todo o Estado de São. Paulo, apresenta defor
midade mais acentuada da personalidade, quando pela primeira vez recolhi
dos na FEBEM e onde nada lhes é ministrado em termos de .reabilitação, de
sencadeia, fatal e aceleradamente, o seu encontro com a violência. 

Até então, São Paulo estã desprovido de um só estabelecimento especia
lizado para tratamento do menor infrator. 

Com raras exceções, cada infrator é responsável por urná série de delitos, 
que oscilam de cinco a noventa, como é o caso do delinqüente João Acácio 
Pereira da Costa, conhecido como o .. Bandido da Luz Vermelha". 

Na faixa etária dos 18 aos 25 anos se concentram os mais temíveis delin
qüentes, por vezes rnultirreincidentes, os quais agem sob o efeito de tóxicos, 
para justificarem, como dizem: "para criar coragem". 

Neste tipo de ser já inexiste qualquer sensibilidade moral e afetiva, estan
do ele impregnado do ódio que se faz presente. 

Esta é a dura realidade em que vivemos, sem considerar o roubo e o estu
pro praticados por filhos de família que detém bom nível de propriedade ma
terial e sóCio-cultural. Tais elementos agem do mesmo modo, sob o efeito do 
tóxico, alegando que assim procedem para .. andar no embalo". 

Começa a avultar na Capital do Estado de São Paulo, a onda de assaltos 
e homicídios, com o aparecimento dos travestis. 

Violência: sua etiologia 

O mundo contemporâneo enfrenta urna crescente criminalidade que çle
safia as autoridades públicas, gerando inquietação e insegurança no espírito 
do povo. Fatores de natureza diversa influem como responsáveis pelo aumen
to e expansão deste triste fenômeno social. 

Quanto aos crimes comuns de violência (inclusive contra a liberdade se
xual, as "curras"), os fatores são os apontados pela Criminologia: maior nú
mero de desajustados (miséria- o esvaziamento rural, os fluxos migratórios 

desordenados, o crescimento urbano desorganizado, o subemprego e o de
semprego, as desigualdades econômico-sociais - menores abandonados -
educação deficiente- drogas .....:..:..-prostituição - falta de afeto- pequeno re
lacionamento entre as peSsoas -famílias desfeitas - abandono da religião 
- hereditariedade de pais alcoólatras, toxicôrnanos, frente às condições ad• 
versas da sociedade consumista e hedonista em que vivemos . 

O Estado tem sido impotente ou incompetente no solucionar o problema 
dos menores abandonados ou carenciados, de onde se origina o grande núme
ro dos assaltantes, dos criminosos, inclusive dos violentos. Quadrilhas, hoje 
atuando em São Paulo, deixaram os reformatórios da FEB~M. de acordo 
com os dados colhidos junto à Promotoria Especializada de Repressão a As
salto. 

Escreve a respeito um notável juiz de menores brasileiros, Eduardo de 
Oliveira Cruz: 

"Segundo as observações e pesquisas feitas em todos os países cultos, 
principalmente na América do Norte, não há dúvida de que, praticamente 
tudo confirma a verdade seguinte: uos profissionais- no crime iniciam a sua 
carreira muito cedo, na infância ou numa mocidade precoce". A este propósi
to escreve Roberto Gache: 

HA delinqUência de Um dado centro não é senão sua infância pervertida, 
evolucionada. Os casos em que a herança ou o meio fazem do adulto um mal
feitor são os menos numerosos. O adulto é matéria formada, e muito difícil é 
que fatores alheios a essa formação apareçam um dia, conduzindo-o a maus 
caminhos. 

"Examinemos, porém, os antecedentes dos delinqUentes adultos, e verifi
caremos que eles, na maioria, - cresceram em um meio familiar depravado, 
abandonados por seus pais, entregues a ocupações ambulantes impróprias de 
sua idade, ou influenciados pelo exemplo desmoralizador do alcoolismo, da 
prostituição ou da mendicância. Dessa forma, o problema se resolve no setor 
infantil. Pouca missão ficará à ciência antropológico-criminal, à ciência peni
tenciâria e à sociologia criminal, no dia em que, sistematizada a ação social, 
em forma de uma perfeita e completa prevenção da corrupção infantil, todos 
os elementos se evolucionem normalmente, criando à sua vez, na normalida
de, os meios familiares das ulteriores gerações. e·Tudo pelos Menores", pág. 
76, 1943). 

Não se pode enfrentar o problema por um só lado, com parcialidade, 
pois é o uabre-te Sésarno", meio mágico que quase tudo alcança em nossa 
aumento da criminafidade. O prazer, o gozo, o conforto, são erigidos em al
vos, objetivos da vida humana; para tanto, o dinheiro tem suma importância, 
pois é o .. abre-te Sésamo", meio mâgico que quase tudo alcança em nossa 
sociedade, na mentalidade comum. Isso, diariamente, apresentado pela pro
paganda bem feita, sugestiva e ardilosa a excitar a imaginação, a sensualidade 
e os hábitos, principalmente da juventude, impelindo os que não dispõem de 
renda a conseguir os recursos necessárioS Pela via criminosa, através dos 
furtos e do assalto à mão armada. 

Na conferência da ONU realizada em Genebra sobre delinqUência em 
agosto de 1975, os representantes oriundos do terceiro mundo, denunciaram 
os crimes peculiares aos econômico-financeirarnente poderosoS e o cresci
mento da corrupção, perante mais de mil representantes e criminologistas de 
noventa países. 

O pior criminoso é o negociánte que enriquece através do suborno, das 
fraudes e da sonegação de impostos. Argurne!}tOu-se que esse tipo de crime 
que se intensifica com a luta dos novos Estados soberanos pelo desenvolvi
mento, está arruinando as Repúblicas nascentes, trazendo conseqüências 
mais nocivas do que um homicídio, constituindo-se numa verdadeira ••agres
são econômica contra a sociedade". 

Quatro anos antes, o professor Jean Penatel, em seu célebre livro .. La 
Société Criminogble". já denunciava aos quatro cantos do mundo esta reali
dade: hoje em dia, paralelamente ao aumento da criminalidade, dita comum, 
há um acréscimo da criminalidade não punida, praticada pelos integrantes 
dos altos escalões sociais. E o delinqüentecomum observa: use os grandes in
fringem as leis sem serem punidos, porque não podemos também?" 

V~~. assim, que esse procedimento é um poderoso incentivo aos crimes 
comuns cujos autores ficam cada vez mai_s rebeldes e revoltados em face dessa 
iníqua desigualdade de tratamento. 

O homem sempre tende para o imediato, o que está mais perto, sente 
muito forte o apelo da terrenalidade. Não só se verifica isso na conhecida in
terdependência do físico e do psíquico, como também na vida soCial. 

Uma situação de injustiça - e quantaS as lei:riOs no mundo de hoje
tem o condão de afastar do reto caminho, da orientação. até das convicções os 
que não têm uma força especial,_ uma fé arraigãda para a prática do bem. 

A verdadeira orientação da justiça consisti rã em punir indiscrirniilada
mente os crimes dos poderosos e os crimes comuns. Daí o desencanto do pro-
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fessor Manoel Pedro Pinientel na Semana de Debates promovida pela Facul
dade de Direito da Universidade de São Paulo, ao dizer que: "A tendência da 
nossa sociedade é prestigiar o mais esperto, aquele que alcançarâ sempre os 
primeirOS lUgares. É a lei do .. leve vantagem em tudo". Isso significa que hoje 
"teme~se mais a correção monetãria do que o inferno". A sensação de impu· 
nídade também gera o crime, porque não há senso moral". E as crianças repe
tem aquilo que ouvem e o que os pais fazem. Existem os crimes dos grandes 
laboratórios, que vendem caro entre nós produtos proibidos em outros paí
ses;·existem os exp[oradores do solo, as multinacionais, os roubos em jogos 
da Bolsa. A nova sociedade vem aí. Os valores são outros: a esperteza, a capa
cidade de enganar, como era na sociedade primitiva. O_s requisitos para um 
chefe guerreiro tribal: ser violento, não respeitar ninguém, ser autoritârio, 
apanhar todas as mulheres que pudesse. Estas seriam as suas Hvirtudes", O que 
será da nova sociedade? Quem sabe, ensinar que .. ser honesto é burrice" {Jor
nal da Tarde. fls. 18, segunda-feira, 14-4-80)". Matêria redigida pelo ilustre 
jornalista Percíval de Souza, que nós tivemos oportunidade de ouvir neste 
dia. A par das sugestões externas, dos apelos da .. vida boa", trabalham os tó
xicos, meio de fuga à realidade e que por si sós arrastam para a violência, pela 
necessidade de angariar meios para satisfazer a cupidez dos traficantes. Vê-se, 
assim, a invasão do tóxico nas escolas e em locais de reunião da juventude; à 
expansão e institucionalização do lenocínio. 

A violência é sempre negativa. 
A violência gera a violência, não resolvendo as situações de injustiça, 

agravando-as. A violência, quando obtém sucesso, cria novas situações de 
injustiça, voltando-se contra o fifi que perseguia. Contrariamente a isso, te
mos o amor que gera o amor. 

Uma das soluções que nos depara, visando o problema do menor infra
tor, causa remota dos altos índices de criminalidade por entre os jovens, em 
princípio, repousa nas mãos do Executivo. 

Retornando, ainda, ao quadro da violência, surge um maior enrijed
mento das autoridades policiais, algumas delas despreparadas para o exercí
cio da função, utilizam-se de métodos desumanos, por vezes, com requintes 
de perversidade. 

A Polícia de São Paulo, Senhores Congressistas, pode ser tida como boa. 
Ela se ramifica como uma árvore, porque é composta de militar e civil, inobs
tante seja uma só. 

Entretanto, é preciso que se tenha a coragem de dizer, o que não me fal
ta, data venia. é de que nascemos e crescemos sob a égide curiosa da alergia 
pela missão do policial, esquecendo-nos de que os policiais, tanto civis como 
militares,, são gente igual a nós. 

Vivem dramas. Assolam-lhes problemas. Tal como nós, sofrem necessi
dades. E, porque não dizer, chegam mesmo a t_erner os marginais, da mesma 
forma que nós os tememos. 

De acordo com dados estatísticos fornecidos pela Polícia de São Paulo, 
nos últimos cinco anos cerca de 5.000 policiais foram feridos por marginais e 
301 deles, mortalmente, somente no efetivo da Polícia Militar. 

Ainda, de acordo com a informação prestada através do ofício n9 536, 
datado de 12 do corrente e firmado pelo Excelentíssimo Senhor Arnaldo Bas
tos de Carvalho Braga, Coronel Comandante-Geral da Polícia Militar doEs
tado de São Paulo~ 62 policiais militares faleceram no cumprimento do dever, 
nos anos de 1978 e 1979. Ainda informa o Comando, que no mesmo período, 
foram demitidos - 1075 policiais, de acordo com os arts, 45 e 47, do 
Decreto-lei nl' 260/70 e expulsos 142, nos termos dos arts. e Decretos já cita
dos. 

O CartóriO da Corregedoria dos Presídios da Vara Privativa das Exe
cuções Criffiíilais de São Paulo, registra que no período compreendido entre 
janeiro de 1976 a 8 de maio do ano em curso, cerca de 1.200 sindicâncias fo
ram instauradas para apurar irregularidades de policiais civis e militares da 
Capital. Desse número, cerca de 20% foram efetivamente apuradas as irregu
laridades e, por conseqüência, encaminhadas para a instauração do compe
tente inquérito policial, independentemente, do processo administrativo .. ou 
quando não, distribuídas, por sorteio, a uma das trinta Varas Criminais da 
Capital do Estado. E várias dessas sindicândas culminaram com a apuração 
da responsabilidade criminal do policial sindicado, bem como de sua demis
são do funcionalismo público, através do processo administrativo, que iode
pende da <lo criminal. 

A bem da verdade, é necessãriO que se diga, que muitas das sindicâncias 
instauradas por representação fundada nos mais diversos motivos, são aten
dendo a requerimento de advogados, cuja finalidade ressalta evidente do pro
pósito de obstruir a atividade da Justiça, nos processos-crimes corresponden
tes em andamento nas diversas Varas Criminais da Comarca da Capital, 
constituindo-se no que vulgarmente poderíamos chamar de "fogo de encon
tro'' 

Os delinqüentes, adultos ou menores, tendo conhecimento dos excessos 
policiais, para se defenderem e não morrerem na autêntica ''guerra urbana'', 
respondem a altura. Os policiais caçam-nos, enquanto que para sobrevive
rem, mesmo que às duras penas, atacam violentamente. A escalada da violên
cia tende a aumentar até liinites imprevisíveis se os infratores, menores ou 
maiores, não deixarem de ser agredidos e até assassinados. E se a Polícia, por 
seu turno, não mudar radicalmente a sua atuação, permanecerá insolúvel o 
problema. 

Em resumo: o problema da criminalidade se escuda num tripe: 
a) A PoHcia tem que possuir mais recursos para ser, obviamente, mais 

eficiente; 
b) A Justiça tem que receber mais recursos para ser mais dinâmica; 
c) O sistema carcerário hã de ser reformado. 

Prima::ia para a prevenção Etico-Social da Criminalidade 

Além das já apontadas~ permito-me trazer à reflexão desta Augusta Ca
sa, o comentârio do professor Herman Gorgen, da República Federal Ale
mã, ao acentuar sua incontida progressão. contradita irretorquivelmente à~ 
queles que sustentam que a prosperidade material faz desaparecer o criine. 
Mostra-nos, com estatísticas oficiais muito recentes, o crescimento extraordi
nário da variadíssima criminalidade nessa sociedade, que atingiu o mais alto 
grau de bem-estai na História da Alemanha. 

Enunciando, entre outros fatõs, que a terça-parte dos jovens-da presente 
geração se torna irremediavelmente criminosa para toda a vida, propõe ele as 
seguintes medidas para a prevenção desse aumento vertiginoso da "criminali
dade do bem-estar": 

l~') Ê preciso proporcionar e transmitir à juventude um sistema de valo
res perenes e princípios fundamentais, bases da sociedade, do Estado, do 
convívio social e da piópda felicidade e segurança individual. Trata-se da ta
refa mais importante em qualquer sistema educacional. 

29) A lei também exerce uma forma normativa sobre a moral e a cons
ciência social, isto é, de cada cidadão. Para isso, entretanto, é necessário que 
o ambiente da vida pública seja; de acordo com as intenções do legisladÓr, um 
ambiente de justiça, de afirmação positiva dos valores definidos e afirmados 
pelas Constituições e confiss'ões religiosas,. o que, sem se negligenciar as cir~ 
cunstâncias atenuantes do crime, não permite que seja eliminada a responsa
bilidade pessoal, nem que seja o crime dissolvido por uma série de condicio
namentos sociológicos e psicológicos. Em última instância, ê o homem o cri
minoso, e nãO a sociedade, a estrutura, a economia, a situação de miséria ou 
de riqtJeza, apesar da grande influência exercida por elas sobre o homem. Foi 
um grande educador, F. W. Foerster, que despertou a atenção para este fato: 
cada criminoso, ao fazer um exame de consciência, conhece perfeitamente a 
encruzilhada, o ponto, a situação concreta,a hora e o minuto em que tomou 
ele, conscientemente, o camínho do crime. 

Sr. Presidente, tomarei a liberdade, ao final destas colocações, de lei al
guns trechos de depoimentos de presos, que tenho e trago comigo para forta
lecer esta afirmação. 

39) A formação dos adultos, por sua vez, deve ser organizada e orientada 
pelo sistema de valores da sociedade e das Constituições que, no mundo oci
dental, professam a liberdade individual, o Estado de direito, os Direitos do 
homem em geral, a importância da famílía e do matrimônio, a educação no 
sentído de respeitar os direitos alheios, a proteção da juventude contra idéias 
e atividades amorais, o cumprimento dos compromissos assumidos perante a 
sociedade e finalmente, apesar de toda a liberdade da religião e da separação 
entre o Estado e a fgreja, a crença em um Deus Todo-Poderoso, cujos dez 
mandamentos mantêm as verdadeiras bases da felicidade humana, individual 
e social. (Arti,go publicado no "Correio do Povo", de Porto Alegre, edição de 
16-12-1978 e transcrito pelo professor Alípio Silveira- Prevenção da Crimi
nalidade- \979- Ed. U. de Direito Ltda.) 

Não se atingem as causas, combatendo~se o efeito tão-somente. Urge, 
ainda que demorada e lentamente, sejam enfrentadas as causas. Sem a estir
pação ou superação destas, a repressão, por si só, não farâ mais que criar um 
suposto equilíbrio, sempre pronto a desbordar no excesso. 

Encerramento. 

Sabendo-se da inexistência de imediato do instrumental necessãrio, em 
todos os setores e de todas as espécies, para fazer face ao problema enfocado 
- violência urbana - útil se torna, a propósito, invocar a lição de Ranieri, 
segundo a qual: 

"Não basta fazer leiS ainda que leis belíssimas. É indispensável que estas 
leis possam ser bem aplicadas. 

Não basta escrever que os meios de reeducação se fundamentam no tra
balho, na instrução, na educação e na religião, se depois esses meios faltam na 
sua atuação prãtica. 
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Não basta escrever que a personalidade do delinqUente é aferida com a 
colaboração de psiquiatras, de psicólogos, de expertos em criminologia, de 
educadores e de assistentes sociais e ainda de outros técnicos, se depoís esse 
numeroso pessoal altamente especializado deve ainda ser criado ou não existe 
em número suficiente-- OU não apresenta idoneidade. 

Não basta escrever que a atividade de prevenção e de reeducação deve 
desenvolver-se em institutOs de observação, de tratamento em pensionatos ou 
lares juvenis ou em outros institutos, se depois estes institutos também faltam 
ou estão ainda por construir." 

A violência é fato consumado. A guerra está nas ruas. 
É uma realidade cada vez mais violenta, fruto de problemas sócio

económicos e de injustiças, que todos diagnosticam, mas poucos trabalham 
para resolver. Assim, o povo vem sofrendo o ataque esmagador do crime. 

Construir e não destruir, erguer e não abater. 
Não basta aspirar um futuro melhor, mais humano e fraterno, é preciso 

engajar-se para realizá-lo. Eis a ação que deverá efetivamente transformar o 
programado, o teórico, em realidade, para o acabamento do que se idealizou, 
afastando o quanto possível das estruturas as injUstiças; gei"ando assim, con
dições favoráveis para a perfeita realização material, espiritual e cultural do 
homem. 

E este o homem que deverá, corno um magnífico edifício, ser construído. 
Para isso, deve-se conhecê-lo perfeitamente, sondando todos os segredos que 
ensejam sua origetn, educando-o e atuaHzando todas as suas potencialidades, 
aperfeiçoando e desenvolvendo a sua inteira personalidade, dando-lhe, como 
diz Platão: à alma e ao corpo toda a beleza e perfeiçãO de que são susceptí
veis. 

Esta é a meta a ser atingida. 
Brasília, 15 de maio de 1980.- Renato Laércio Tal/i, Juiz de Direito. 
São estas as minhas palavras, agradecendo a Deus e novamente reafir-

mando o pedido inicial a Ele; que estas palavras, que estas considerações, que 
este trabalho possa ser útil à Comissão, porque sendo útil à Comissão serã in
discutivelmente útil ao meu querido Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

Complementando, eu gostaria de informar à Comissão que trago, em 
complementação a estas considerações feitas, alguns anexos e o ofício do Co
mando Geral da Polícia Militar, dando aqueles dados quanto às mortes de 
policiais no exercício da função pública, do cumprimento do dever. 

Anexo: 
I) Oficio n' ASST/536, do Comando Geral da Polícia Militar. 
2) Dados relativos a sindicâncias- Coriegedoria dos Presídios do Esta

do e da Polícia Judiciária. 
3) RelatórioS da Vara acerca do problema penitenciáriO e cárcerârio. 
4) Visitas correcio-rtãis e trabalhos encetados pela Vara, no ManicómiO 

Judiciârià do Estado. 
5) Violências e arbitrariedades policiais. 
6) Depoimentos de presos condenados definitiVarrleri.te. 
7) Mapa da população carcerãila -do interior do Estado de São Paulo e 

números da população carcerãria. 

O SR. PRESlDENTE(Orestes Quércia)- Concedo a palavra, de início, 
ao Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Murilo Badaró. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srs. Depoentes: 

À medida em que se desenvolvem os trabalhos desta Comissão, estou 
convencido de que V. Ex', Sr. Presidente, teve um momento de rara felicidade 
ao propô-la. 

O que nós já ouvfmos aqui causa estarrecimento- a violência no País é 
um dos mais graves problemas que atingem o Brasil neste momento. 

A sensação exata, Sr. Presidente, é que estamos entrando no Inferno de 
Dante. Os dados recolhidos sobre o problema de menores são de causar estu
pefação, e verifico que hã um ponto nodal já identificado: o problema do me
nor. Pelo que requeiro a V. Ex•, de imediato, a convocação para depor nessa 
Comissão da Sr• Cléa Guazelli, Presidente da FUNABEM. 

Nós ouvimos aqui dois extraordinários depoimentos. O jornalista Perci
val de Souza, que eu já conhecia através de trabalhos no O Estado de S. Pau· 
lo. impressionou-me profundamente. t um trabalho sério, bem redigido, cal
cado na vasta experiência profissional que a sua atividade permitiu, 
ensejando-lhe a oportunidade de ingressar nesse universo comPlexo da crimi
nalidade e, por isso mesmo, revestindo:-lhe de uma enorme autoridade para 
falar. 

Sinceramente, gostei muito do depoimento do jornalista Percival de Sou
za, sobretudo porque, além de citar Gõethe- opinar é uma forma de partici
par e de se engajar- ele teve a correta percepção da qualificação técnica des
ta Comissão, e não inseriu no seu depoimento qualQUer dado de natureza 

poHtica, o que poderia gerar certo tipo de deformação na apreciação desses. 
fenômenos. 

Foi uma contribuição valiosíssima, esteja o Senhor certo disso. O seu 
depoimento há de servir de base para muitas indagações. 

Eu achei também muito importante a sua definição sobre repressão. Fez 
bem em defini-la e distingui-ta, porque, a rigor, o que assistimos no Brasil, 
hoje, numa época em que os exageros estão aí, é uma espécie de concepção 
anárquica da sociedade. A qualquer providência do Poder Público, no senti
do de manter a tranqüilidade e a paz pública, aparecem slogans contra are
pressão, como se a repressão não fosse a mão ordenadora do Estado dentro 
da sociedade. 

É claro que há outra repressão, essa que eu chamaria da violência institu
cionaliZ<ida, que é brutal, sigilosa, e escamoteada da opinião pública. Esse ê 
outro problema, é uma deformação. A regra é a repreSsão da mão do Estado 
nos limites da lei, e só dentro dos limites da !ei. Este é um aspecto que mecha
mou a atenção no seu depoimento. 

Também a retirada, dos ombros dos meios de comunicação, da 
responsabilidade única no aumento da criminalidade pareceu-me correto, 
sem embargo de que é uma das causas que compõem esse feixe de concausas 
geradoras da violência. 

Mas, estamos todos aqui pecando por um excesso de diagnose. Todos. É 
natural, porque o problema ê difícil e de complexa solução. 

O Senhor falou em 6 mitlutOS de SUgeStões, e eu gostaria, talvez como 
única indaga9ão, ou solicitação, de pedir-lhe dois minutos de sugestões 
concretas, pelo menos, amenizar, no seu modo de entender, é claro, o 
problema da criminalidade. 

Com relação à Lei Fleury, apenas para curiosidade, gostaria de dar-lhe 
conhecimento de resultados jâ obtidos pela ComiSsão do Senado que estuda o 
problema de Júri. De todos os juristas ouvidos, só o Ministro Cordeiro Guer
ra, do Supremo Tribunal Federal, adVogou a revogação da Lei Fleury. Todos 
os- outros criminalistas e advogados, opinaram uns pela sua forma mitigada, 

, ou seja, a detenção do delinqüente a partir da condenação; alguns, ·da pro
núncia. Mas, a rigor, todos eles entendem que é um dispositivo no Código de 
Processo que deve ser mantido. Veja como as coisas têm enfoques diferentes 
em assuntos desta importância. 

Dr. Renato Laércio Talli, a sua contribuição é realmente específica. O 
Senhor traz a experiência do Juizado de Execuções Criminais em uma cidade 
onde, ao lado dos problemas já desencadeadores desse process_o de violência, 
existe uma justiça, como de resto no País inteiro, sem condições de responder 
a esses tipos de desafio. O volume de mandados não cumpridos em São Paulo 
é de causar pânico. Eu gostaria de, dentro das suas considerações, fazer ape
nas uma pergunta. Na área de execuções criminais, na parte do Código de 
Menores, o que o Juiz em execução criminal em São Paulo tem a dizer com 
relação à aplicação de penas em institutos correcionais, a este enorme con
tingente de menores propensos à violência? Que tipo de depoimento o Senhor 
pode dar a esta Comissão com relação à sua área específica, projetada sobre o 
problema do menor delinqüente? 

Eram essas, Sr. Presidente, por enquanto, as minhas considerações. 
Sr. Presidente, a convocação da Presidente da FUNABEM é uma ques

tão de ordem, e eu gostaria que V. Ex' a decidisse. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Estã deferida. Inclusive te
mos uma data, 12 de junho, e v.3.mos consultar a 'Presidente da FUNABEM 
para ver se há possibilidade. 

O SR. PERCIVAL DE SOUZA- Gostaria de começar por aquela Lei 
de 1973. Como V. Ex• sabe, o Direito não é matemático. De fato, sabemos 
que uma considerável parte dos juristas pensam desse modo, que a pena seja 
imposta a partir do momento da condenação. Entretanto, vim a Brasília certo 
de que essa CPI não é e não pode ser um painel de frustrações. Nesse sentido, 
a minha observação, em relação à popular Lei Fleury, é basicamente com re~ 
lação ao desaparelhamento, no ponto de vista judiciãrio, para acompanhar 
aquela média que, no caso específico de São Paulo, é de 3 homicídios dolosos 
por dia. Foi também no sentido de convidar V. Ex•s a reflexionarem dentro 
de uma daquelas abordagens que fizemos; a nossa sociedade hoje estã dando 
mais valor ao património do que à vida. Parece-me que essa é uma distorçãO 
muito grande. 

O SR. MURILO BADARÕ- Maquiavel dizia no seu "Príncipe" que o 
homem chora mais a perda do patrimônio do que a morte do pai. 

O SR. PERCIVAL DE SOUZA- Obrigado pela contribuição. Digo a 
V. Ex' que, como freqUentador de presídios, eu tenho extrema dificuldade em 
explicar essas finesses jurídicas aos apenadoS. É praticamente impossível a 
qualquer um de nós explicar a alguém condenadO por furto, por exemplo, que 



3746 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) Agosto de 1980 

ele está recolhido e um assassino não. Parece~·rrn:-e-ntão que essa questão deve 
ser abordada em profundidade, se bem que, agradecendo a informação de 
V. Ex..J, acrescentaria uma outra que é dos Direto_res dos Estabelecimentos 
Penais, que nos informam- por paradoxal qUe pareça, mas o presídios estão 
cheios de coisas paradoxais- que os infratoreS do art. 212 do Código Penal 
são aqueles de melhor comportamento de maneira geral; que é mais fácil 
aplicar a terapêutica criminal, em relação a eles, a terapêutica penal, do que 
aos infratores principalmente do art. 157. 

De modo que vim a Brasília repartir as minhas preocupações com os se
nhores. Os fatos são esses e me pare~ que alguma coisa preCisa ser feita neste 
sentido. 

Com relação aos dois minutos, espero -flãO-estourã~ios. Repito que, como 
não gosto de painéis de frustrações, eu preferi erifocar as duas minhas preocu
pações principaiS em torno do menor e em torno do sistema penitenciãrio. ~ 
evidente que existem outras causas, concausas e fatores. 

Com relação aos menores. 
Saiba V, Ex' que, no estado líder da Federação, não temos um estabele

cimento adequado, ainda, para tratamento do menor infrator. Adequado, 
veja bem. Há cerca de dois anos, foi morto', no encontro com a polícia, um 
menor que acabara de completar 18 anos, Wilson Paulino da Silva, mais co
nhecido como "Wilsinho" ou "Galiléia," que apreSentava no seu currículo 
criminal esse númerq estarrecedor: um homicídio para cada ano de vida- 18 
anos, 18 homicídios. 

Eu tive o cuidado de observar a investigação feita pelos psicólogos, pelos 
assistentes sociais da FEBEM. Inclusive comentava isso, hoje pela manhã, 
com S. Ex' o Juiz Corregedor de São Paulo. Uma das perguntas que se fez a 
·~Wilsinho" ou "Ga!iléia'', numa das suas muitas entradas e saídas das unida
des da FEBEM, era, ipsís verbis, se ele sofria do Complexo de Electra. Parece
me que há uma distância muito grande entre a parte teórica do tratamento do 
menor infrator, principalmente, e o tratamento com ele, propriamente díto. 
Problema que, aliás, existe tàmbém nos estabelecimentos penais reservados 
para os maiores. 

A verdade é que quem tem o contato direto com o menor é o inspetor, 
como nos estabelecimentos penais para maiores quem tem o cantata direto 
com o condenado é o carcereiro ou o guarda do presídio. 

Em São Paulo estã-se implantando este ano um centro de classificação e 
triagem, dentro daquela preocupação dos juristas; de um modo geral, no sen
tido de que não sabemos absolutamente nada ou quase nada sobre as pessoas 
que são condenadas e encaminhadas aos estabeleCimentos penais. Alíás, ore
latório do grupo de juristas, encaminhado recentemente ao Ministério da Jus
tiça, aponta Isso--q-ue se considera uma distorção, ou seja, uma preocupação 
em nossa sociedade em se punir o crime e não o criminoso. Leva-se em consi
deração mais o fato delituoso do que o homem em si. Parece-me; que devemos 
conhecer um mínimo desse homem e ver, dentro da rede dos estabelecimentos 
penais- no caso de São Paulo ainda seriapossível distribuir alguma coisa
e ver em qual desses estabelecimentos ele poderia receber uma terapêutica 
mais adequada. 

Com relação aos menores - veja bem V. Ex' - hã um paralelo com o 
problema do maior, o chamado primâriÔ. Tanto um como outro coloca o pri
mário na mesma dimensão. Evidentemenie, V. Ex• sabe que existem pri
mários assaltantes. existem primãrios homicidas, existem primários esteliona
tários, existem primários traficantes de entorpecentes etc. Em muitos casos a 
convivência entre um e outro é extremamente prejudicial e perniciosa. 

No meu modesto livro HA prisão", relato em episódio, durante um está
gio de um mês que fiz numa casa de detenção, em que andando por um dos 
pavilhões dos fundos, no Pavi~hão n9 9, em companhia do Diretor ~ altas ho
ras da noite, chegamos a uma cêla em que havia trírita e poucos presos- ain
da não era um daqu~les malocões--aos quais se referiu bem S. Ex• o Sr. Juiz 
Corregedor - e praticamente chegamos no momento de acontecer um aten
tado violento ao pudor. A vítima seria um senhor de quase sessenta anos, 
condenado a uma pena de sessenta dias por lesões corporais. Era um pri
mário em companhia de outros primários. A presença do Diretor ali salvou 
aquele cidadão, naquele instante, mas normalmente não salva. 

Um dos fatos que mais me impressionou ultimamente, nesse 
sentido, aconteceu exatamente na Vara das Execuções Criminais, mUito bem 
dirigida pelo Dr. Renato T_alli em que assistimOs ali um jovem aos prantos, 
falando em suicídio, e que comparecia à Vara de Execuções para assinar a sua 
liberdade vigiada. Ele havia passado menos de três meses na casa de de
tenção, perfodo durante o qual foi, inicialmente, estuprado, depois negociado 
lã dentro, vendido por dois mil cruzeiros, dinheiro esse transformado em ma· 
çonha, c era seviciado quase todas as noites. S. Ex' tem na Vara de Execuções 
Criminais o depoimento constrangedor desse caso. 

Já estourei O:s-doís minutos de S. Ex• e qu~ro, então, sintetizar. Parece-
me que no caso dos menores, precisamos ter o pessoal adequado para tratar 
com esses menores na sua entrada - e pode parecer estranho, mas digo isso 
aqui pela minha vivência -, pessoal que 'sabia conversar com esses menores. 
Tenho absoluta certeza de que o linguajar que _empregamos aqui, por exem~ 
plo, nessa vetusta Casa, é inadequado ao tratamento com o menor infrator, 
que é muito ágil~ muito inteligente até, mas nos enganamos sempre ao imagi
nar que eles têm a nossa escala de valores, que eles seguem o nosso padrão de 
valores, que eles respeitam os valores que respeitamos. 

Isso é válidO também para os estabelecimentos de adultos, onde aconte
cem, mais ou menos, as mesmas coisas. Precisamos saber quem é o ser huma
no que está ati, e já que temos mais preocupação com o patrimôhio do que 
com a vida, parece-me que precisamos definir isso perante à sociedade de ma
neira bastante clara. É isso que a sociedade quer, dar mais valor ao patrimô~ 
nio? É isso? Então, é uma regra fundamental. A vida tem menos valor que o 
patrimônio. E isso que todos desejam? Se for isso. então, vamos nos preparar 
para enfrentar o problema do crime contra o património. Eu divirjo comple
tamente dessa orientação. Mas, de qualquer modo, há necessidade de situar
mos bem isso em relação ao menor que chega e ao adulto que chega também 
ao estabelecimento para maiores. 

O ponto é- de tamanha gravidade que eu o ilustro aqui com um fato que 
aconteceu há pouco tempo em São Paulo, em que foram apreendidos, dentro 
de um ônibus três menores de idade oscilantes entre 13 e 15 anos, que saíram 
de um bairro da periferia e vinham para o centro armados com revólveres. 
Por quê? Dentro da realidade submersa - uma realidade, inclusive, desconhe
cida por considerável parte das autoridades - alguns pontos da cidade de 
Sào Paulo passaram a ser disputados por esses menores armados. Saiba V. 
Ex• que qualquer pessoa que aparente mais de quarenta anos, e tenha um 
pouco de cabelos brancos, corre o risco de ser roubado em qualquer rua do 
centro de São Paulo. Evidentemente, existem alguns pontos favoritos por 
parte desses menores, algumas avenidas, algumas ruas e havia, como há, no 
momento, uma competição feroz na disputa desses pontos. Aqueles menores 
apreendidos no interior de um ônibus com a interferência policial, já que um 
passageiro percebeu um menino de 12 anos, 13 anos armado, e pediu as ne
cessárias providências nesse sentido, o que iria acontecer era um verdadeiro 
duelo na cidade para definir de quem era o ponto. 

Veja bem V. Ex' que esse menor, como ele é realmente, de onde ele vem, 
por que ele rouba, qual é a sua família, qual é o bairro onde ele vive, é uma 
realidade para a qual nós, lamentavelmente, ainda não estamos preparados 
para enfrentar. Há muita diferençà entre a orientação teórica, às vezes muito 
bem elaborada até, e o que acontece realmente, isto é, o menor diante do 
senhor. --

Imagine urri menor infrator diante de si. de 13, 14 anos já homicida, já 
exímio motorísta, já mUitas Vezes, como há em São Paulo, menores de 18 
anos chefiando quadrilhas de adultos. Precisamos saber conversar com esses 
menores. E, lamentavelmente, não sabemos sequer como tratar dele exata
mente, não temos uma regra que esteja funcionando. A tal ponto - e isto o 
Juiz das Execuções Criminais sabe melhor do que eu - que quem visitar o 
PaVilhão n9 9 da Casa de Detenção, que é reservado aos primários, vai verifi
car um número assustador de jovens de 18 e 19 anos que já estiveram interna
dos em estabelecimentos para menores. 

É muito comum o homo r negro do encontro de diretor de uma detenção, 
por exemplo, com o diretor de uma unidade educacional da FEBEM. Como 
vão os meus ex-clientes? Muito bem. E os meus futuros clientes, como vão? 

Espero que desse modo descontraído eu tenha respondido à indagação 
de V. Ex'. 

O SR. RENATO LAERCIO TALLI- A outra pergunta seria qual a 
colaboração da Vara de Execuções para resolver o problema do menor? 

O SR. MURILO BADARÓ- Não. O problema da presença dos Juízes 
das ExeCuções Criminais em relação ao problema do menor, é mais um acrés~ 
cimo que eu gostaria de fazer, o volume de mandados não cumpridos em São 
Paulo, quer para adultos, quer para menores. 

O SR. RENATO LAERCIO TALLI - De início, quanto ao problema 
do menor vinculado à Vara de Execuções Críminais, ele somente se apresenta 
quando o menor completa a idade dos 21 anos. Antes, está inteiramente a 
cargo do jui:lado de menores. Não obstante isso, por falta de estabelecimento 
especializado para atender ao menor de maior índice de periculosidade, não nã 
Vara de Execução mas, no próprio terreno da COESPE, a Coordenadoria 
dos Estabelecimentos Penais do Estado tem entrado em cantata com a área 
da segurança pública, a fim de procurar- um local para recolher esses menores~ 
porque, como foi focalizado no_nosso trabalho e também pelo Jornalista Per
civaf de Souza, até então, inexiste um estabelecimento especíalízado para o 
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atendimento do menor infrator, do menor violento. E esses menores conti
nuam convivendo com aqueles carentes, abandonados e sem, ainda, uma de
formação maior da personalidade. 

Recentemente, a COESPE, não obstante a deficiência do_ próprio sistema 
penitenciário do Estado para dar atendimento aos maiores, cedeu um Presí
dio de Sorocaba, construído há pouco, para ver se oferecia a possibilidade de, 
provisoriamente, solucionar o problema do menor na faixa dos I 8 aos 21 
anos. 

A segunda indagação - os mandados de prisão. No trabalho, tivemos 
oportunidade de focalizar, também, que um delinqüente poderá vir a praticar 
até 90 delitos, como este caso e inúmeros outros- a média e-5, 12, 13. Então, 
os mandados, não obstante o número aparentar assim alarmante, a verdade é 
que a grande quantidade torna-se reduzida, porque refere-se a um mesmo de
[inqüente. E há muito tempo que-não é feita uma triagem desses mandados. 
Então, esse número volumoso se refere a rnandadosjã não mais válidos para 
o cumprimento;_ pouco a pouco estamos recolhendo-os e, o número tem de
crescido de uma maneira satisfatória, porque os delinqí.ientes de maior peri
culosidade, a polícia de São Paulo tem correspondido e tem afastado-os do 
convívio da sociedade. 

O SR. MURILO BADARÓ- Apenas para perguntar: o não-cumpri
mento desses mandados além, digamos, das deficiêhciiLSPrôi:)fias do aparelho 
judiciário e policial, estaria na razão di reta, também, do problema da super
população carcerãria? Isso seria um fatcir limitante? 

O SR. RENATO LAERCIO TALLI- Acredito que não. Acredito que 
esse número de mandados decorre muitas vezes do sentenciado ter uma po
sição social capaz de resguardá-lo do cumprimento, com uma fuga, mudando 
de domicílio ou de residência, prejudicando a Localização, mas aos delinqUen
tes mais perigosos, não há dúvida alguma que a polícia está atenta. Pelo me
nos, é o que eu sinto. 

Agora, quanto à solução para o problema de atendimento ao menor pre
so, de fato, temos que ter um pessoal mais adequado, e maior compreensão 
para com os próprios elementos. Eu trouxe uns depoimentos de alguns pre
sos, e é interessante focalizarmos alguns itens, para vermos que as conside
rações feitas no trabalho do insigne jornalista Percival de Souza estão retrata
das de urna maneira singela no próprio depoimento do preso. E os presos que 
prestaram esses depoimentos são detentos de altíssima periculosidade, já que, 
há mais de 6 anos, a Casa de Detenção, em virtude da sua superlotação que 
ultrapassa, hoje, a mais de 6 mil homens, tem sofrido, como se diz, uma san
gria; o demento que passa a ser inconveniente ou a exercer alguma liderança 
na Casa de Detenção, de imediato é transferido para a penitenciária. E isso 
vem acontecendo há mais de 6 anos. Então, a população da penitenCiária foi 
alimentada desses elementos nocivos na própria Cas·a de Detenção, da maior 
periculosidade. E surgiu um movimento em São José dos Campos e é nesse 
sentido a colocação do Percival - que resumidamente seria pessoal adequa
do e compreensão com o homem leva a sua readaptaçà_o. Esse movimento 
cristão em São José dos Camp-os,- em contato com o Diretor do Estabeleci
mento da Penitenciária do Estado, penetrou na Penitenciária do Estado. Fi
zeram um tipo de envagelização no inrerior da penitenciária, algo bem orien
tado. E numa delas eu tive oportunidade de ser convidado, juntamente com o 
jornalista Percival de Souza. Aliãs, essa matéria encontra-se aqui, uma ma
téria que foi colocada pelo próprio Jornal da Tarde, e o resultado desse movi
mento pode ser aquilatado por alguns dos depoimentos de reclusos com pe
nas de mais de 200 anos. Vou citar alguns só, porque é a média, e vão verificar 
do que se trata. 

Aqui está um preso que se chama Reginaldo. Ele declara: 

.. Muito cedo eu abandonei mi"nha casa, muito cedo eu abandonei os es
tudos, abandonei os ensinamentos, os conselhos de meus pais. Troquei tudo 
única e exclusivamente pelo mundo, porque me julg?va senhor do mundo, 
que eu já era altamente suficiente pára ganhar o muildo, para dar aquilo que 
eu pensava que poderia dar a mim mesmo e que, na realidade, não consegui~ 
ria de maneira alguma. E foi enfrentando o mundo, foi enfrentado a incom
preensão de muitos que cheguei a um ponto altamente negativo, a um ponto 
muito triste, a um ponto que lamento profundamente ter chegado e que qual
quer outro jovem, que analisar friamente, haverá de consentir que ele, tam
bém, haverá de se lamentar. 

Comecei fazendo pequenos furtos, e fui progredindo dentro daquela es
cala natural de todo o jovem que: começa no mundo do crime e vai progredin
do. Comecei, a princípio, com pequenos furtos, aqui e ali. Em seguida, os tó
xicos, a maconha; da maconha para os psicotrópicos, bolinha, ampolas e a 
própria cocaína. E para que eu pudesse sustentar estes vícios existia apenas 
uma manei1a - aumentar a minha cota de roubos e assim fui progredindo. 
Encontr_çtl}~ caminho, além de tudo, além dos tóxicos, além de tudo, 

policiais desonestos que me obrigavam a cada vez mais procurar amealhar 
mais, para poder, além de ter com a minha liberdade, sustentar o meu próprio 
vício". É o depoimento, e ele segue, como a Comissão terâ oportunidade de 
ver. Mas, vejam que a relação muito cedo começou. 

Vamos ver um outro depoimento, e-acredito na sinceridade desses depoi
mentos pelo trabalho que foi anteriormente desenvolvidf". Por isso fiz ques
tão, no início, de dizer que é enganosa ilusão acreditar que se possa educar ou 
entrar em comunicação com alguém quando se perdeu a influência no inte
rior do outro. 

O sentenciado Deraldo Gomes Bonfim, também da Detenção. A decla~ 
ração do sCntenciado Deraldo Gomes Bonfim: .. Gente, aqui es(á mais um ex
bandido para dar um depoimento, alguém que -entrou nessa vida aos 7 anos. 
No dia do meu aniversário, aos 7 anos _estava eu a caminho do Juizado de 
Menores por muita coisa por mim praticada, criança ainda inocente. Não foi 
por falta de uma luz dos meus pais- isto tive bastante. Entrei e saí do reco
lhimento provisório de menores como muitos conhecem, não saindo em liber
dude. mas sim fugindo, fugindo pelos esgotos como um rato. Muitas vezes 
cheguei a pensar que tinha tudo nas mãos e não sabia o que era bom. Tive 
muitas passagens em detenções; conheço também um bocado de cadeias do 
interior, por muita delas passando. Primeiro, veio o furto de automóvel, o tó
xico, enfim o assalto." 

E tónica dos depoimentos; de menor começa com as facilidades dentro 
da própria casa, furtos ínsig!lificantes de bugigangas, e há um crescer. Tive a 
oportunidade de ouvir, acredito, mais de 280 presos, pessoalmente, e, em mé-
dia, 99%, a história se repete. -

Um outro depoimento de preso. Detento V alter Escudeiro, da Peniten
ciãria do Estado. "O que fui no passado não me importa, e creio não vai im
portar a nenhum dos presentes porque basta saber que sou um sentenciado da 
penitenclãria para saber quem fui". Ele faz as considerações do movimento 
que esse grupo de São José dos Campos levou à penitenciária, e então diz: es
tou aqui porque pedi a Deus que fizesse de mim um instrumento seu, e que eu 
pregasse tão-somente a sua-mensagef!I, o se_u amor, a sua ternura, o seu cari
nho para conosco. É lamentável, meus irmãos, que Cristo se fizesse preso no
vamente para nos salvar. Foi precisO que Cristo batesse na porta da Peniten
ciária do Estado, algemado, e pedisse para ficar preso entre nós, para nos sal
var deste mundo onde reina o egoísmo, o ódio, a ambição, a- vaidade e o orgu
lho, onde sequer muitos na rua não têm coragem de olhar um trombadinha e 
ver que ele necessita de carinho, há necessidade de um a feto, há necessidade 
de uma educação, seja ela moral ou cívica, seja ela cristã, essa que nós esta
mos tendo. Seria bom que isso fosse feito às crianças que hoje estão abando
nadas pelo mundo, desprezadas pela sociedade, por essa nossa grande socie
dade que se julga tão perfeita, tão honesta mas que permite que nossas 
crianças se transformem em marginais. Juizado de menores! - que graça. 
grande coisa o juiza do de menores ... Foi ali que eu cresci, foi ali que eu apren
di a ser mau; não encontrei ali amor, só ódio, ódio, alimento vivo do crime e a 
pessoa.como instrumento. Hoje, não sei corno é que está aquelejuizado, mas 
creio que não mudou muito e, assim sendo, muitos ainda virão para cá. 

Esse mesmo preso fez uma oração escrita, e é preso tido e havido como 
de alta periculosidade: "Compreensão, Senhor. Lembrei-me de Ti ao 
aproximar-se o dia das Mães. Recordo-me bem que era pequenino, irrequieto 
e descuidado. Meus pais viviam na mais encantadora das dedicações; 
preparavam-me para a vida, e eu despreocupado e feliz, ia deixando o tempo 
passar veloz. Fui crescendo e fui me afastarido dos ensinamentos de minha 
mãe. Julguei-me livre, e entreguei-me à vida dos prazeres terrenos, mas sinto 
que estou fracãssando, Senhor. Sinto üm Vazio enor"fn_e na afffia e no coração. 
No coração que é sedento de paz e de ventura. Ilumina-me, Senhor, a inteli
gência para que eu possa compreender as belezas da vida. Fortalece minha 
vontade para que eu possa vencer os problemas que me perturbam a mente, 
embora eu esteja marcado pc!las desilusões de haver tentado vencer sem Ti, e 
considerar-Te dispensãvel em minha vida. Ouvi sempre, muitas vezes, dos lá
bios de minha mãe, que Tu eras o verdadeiro caminho, e eu pretendo seguir
Te, Senhor, seguir-Te como sou agora, com alegria e com generosidade. Bus
co algo que me tortura e me atrai. Sei que és Deus e Senhor, preciso de Teu 
auxílio e de Tua compreensão. Poucos anos tenho de vida, mas só tive de
cepções--e- fracassos. Ajudai-me Senhor. Quero vencer e não tenho coragem, 
quero lutar e não tenho força. Fazei com qUe nesta data sagrada haja um mi
lagre do meu renascimento para o bem e para o amor. E só isso que tenho a 
dizer." 

Um depoimento desses, de preso, naquele covil de bandidos que era a 
Penitenciária do Estado. Com quatro jornadas neste sentido, transformaram 
o ambiente interno da penite11cíãria. Entro naquela· Casa e sinto sorrisos dos 
presos, e o Diretor de então - Luiz Gonzaga- é quem entrando em conta to 
c_?m esses elementos da PACA desenvolveu esse trabalho. tum trabalho que 
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tem que ser desenvolvido porque o preso tem que ser compreendido e tem--se 
que lhe transmitir novos valores. Não tenho dúvidas em afinrtã.r que, fUnda
mentalmente, só hã uma concepção, do teísta ou mesmC>agnóstico, cio- ho
mem que possui os valores mencionados, a escala de valores, as normas supe
riores morais, sociais religiosas, dentre as quais a juStiça, o respeito à dignida
de humana, a caridade ordenada para consigo mesmo e para com o próximo, 
que pode superar o problema- da violência. Enquanto o mediatismo, o relati
vismo, o materialismo puro, o individualismo, o egocentrismo forem os sóis 
da constelação do agir e dos interesses do homem; é muito difícil, é muito 
difícil mesmo encontrar o fio da meada para iniciarmos a solução do 
problema da delinqUência. 

Portanto, sempre digo e abraço inteiramente esta te_oria científica em re
lação à crimíi"JOiogia, que a gênese biopsíquica de qualquer estado de pericu
losidade se deve encontrar antes_ o~a- personalidade do homem que nos 
elementos que influem sobre eta. 

Daí, portanto, acreditar que toda agressão à personalidade, em qualquer 
uma de suas formas, constituiu um estímulo, um clima psicológico favorável 
a proliferações dessas tenSOes paracriminógeas. 

E este depoimento que presta atesta bem. 
No campo da antropologia, ou melhor dizendo, no terreno da criminolo

gia, sendo mais abrangente no estudo do homem, onde se dá a reunião, a 
junção das interrogações morfológicas, funcionais, neurológicas, genéticas e 
biológicas, indispensáveis para se cOrihecer o homem na sua ação e na sua 
formação humana e psíquica, bem cómo o porquê dos motivos determinantes 
que vigem a lUta de todo o ser humano, inclusive em nós, entre duas forças: a 
paieopsique e a neopsique; o psiquismo-inferio-r e o psiquiSmo superior; o ins
tinto e a razão; o pessoal e o social; o estímulo altruístico e o egoístico. 

Daí a necessidade, no estudo do homem, da sua personalid<...de, em se sa
ber, no momento do delito, até onde ainda existe possibilidade do autodomí
nio, do autocontrole, da autodisciplina ou,- eln outras palavras, diante do 
complexo crimineo doletis até onde vai, no homem, o complexo crimineo repe
lentis. 

O SR. MURILO BADARÚ- Peço a palavra, Sr. Presidente, somente 
para um adenda. -

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércía)- Com a palavra o nobre Sena
dor M urilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ- No requerimento de convocação da Pre
sidente da FUNABEM, gostaria de fazeiúni adenda nO sentido de que V. 
Ex• convoque o Dr. Nilton Silveira, Juiz de Direito do Juizado de Menores, 
em São PáUio, para o mesmo dia. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Certo. 
Com a palavra o nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Sr. Presidente, antes de tudo, quero 
manifestar O meu agrado e a minha -satisfação pelos depoimentos que tivemos 
oportunidade de ouvir, com o trabalho cientifiCàmenre elaborado do Dr. Re
nato Lãercio Talli, trazendo no bojo a experiên:Ciaclos vários anos de judica
tura. 

Então, queria fazer uma pergunta, aPesar do adiantado da hora, sobre 
um trabalho do nobre Juiz - eminente Juiz de Direito -onde diz: 

"É uma realidade cada vez mais violenta, fruto de problemas 
socio·econôrnicos e de justiça, que todos diagnosticam mas poucos 
trabalham para resolver.'' 

A sociedade é moralmente responsável pela repressão que se 
deve impor a fatos sociais ocorféii.Tes, que prejudicam a tranqUilida
de de cada indivíduo ou segmento social. 

Assim aconteceu em várias fases da Histói'ia. 
A pergunta: Por que, então~ a sociedade não dã mostra de inqtiietição 

ou não assume, no momento atuai, uma atitúde de protesto efetivo contra a 
violência? 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quérdà)- Gostaria de informar, antes 
que o Dr. Renato responda à pergunta, que temos alê'm do Senador Bernardi
no Viana, a Senadora Eunice Michiles, o Senador Jutahy Magalhães e os-De
putados Jairo Maltoni, Homero Santos e Erasmo Dias que também querem 
fazer indagações. Sendo assim, solicitaria aos depoentes e aos indagadores 
que fossem os mais rápidos possíveis, porque, normalmente os nossos traba
lhos vão até às 13 horas, e jâ ultr_~p~ssamos este limit~. 

O SR. RENATO LAiõRCIO TALLI- Acredito que a manifestação da 
sociedade está presente. Não existe cidadão que não demonstre receio de ser 
vítima do crime contra o patrimônio. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra a Senadora 
Eunice Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
Srs. Expositores. 

Não teria propriamente uma indagação, mas algumas observações a, fa-
zer. 

Queria, de início, parabenizar os expositores pela maneira, pela maestria 
com que conseguiram fazer como que uma cirurgia, expondo diante dos nos
sos olhos as chagas infectas dos noss.os problemas sociais, cujo principal sin
toma é a viofência. Violência com a qual estamos preocupados, na medida em 
que e/a nos_ ·atinge e muíto menos preocupados na medida em que nós a exer~ 
cem os. 

Isso valeu, porque nos chama a atenção, nos acorda para o fato de quão 
violentos nós somos também em relação àquele estrato menos privilegiado da 
sociedade. -

Basta lembrar um dado que foi citadÕ aqui, o da superlotação das peni
tênciárias, o que represénta, realmente, um aten-tado à dignidade e as con
dições humanas da pessoa. 

E poderemos citar indefinidamente a ~aneira como podemos ser agressi-
vos e como geramo; esta violência contrã nós ffiesmos. · 

Mas o tem_po_é pequeno e alguns fatOs outros me chamaram a atenção. O 
primeiro, a maneira como o Dr. Renato c~ama a atenção para o problema da 
carência de Deus nas nossas vidas. É um fato pouco lembrado na mataria das 
exposições. 

De fato, sentimos que à medida que nos afastamos de Deus e nos afasta
mQs dos princípios morais que OtTfróra-estávamos preocupados em cumpri
los e atendê-los, a coisa vai ficando muito mais difícil pela inversão dos valo
res, ao ponto de se dizer que ser honesto é burrice. Aliãs, é um conceito que 
vem sempre presente na juventude, e quando procuramos transmitir aos nos
sos filhos o conceito d~ honestídade, ouvimos .. isto já era, todo mundo faz". 
Mesmo porque existem dois pesos e duas medidas. 

A desonestidade não é castigada naquele que sabe praticá~la, ele é um vi
vo, é inteligente, ele é premiado. E: castigado apenas naquele menores, naque
les que não têm colarinhO engomado. 

Outro fato que me chamou a atenção e este, realmente, me estarreceu. 
Foi um dado citado aqui na página 11 que diz o seguinte: 

"'Do número de crianças que pela primeira vez são recolhidas 
pela FEBEM, pouquíssimos ou pouco mais de uma centena real
mente, apresentam problemas de conduta." 

Me_u Deus do Céu, então, está tudo errado: Porque vejam o que foi cita
do aqui pelo Ministro da Previdência Social, que nós_ainda gastamos 12 mil 
cruzeiros mensais, para manter urna criança lá dentro, um verdadeiro caldo 
de cultura para a violência. 

Se os que chegam ali, realmente, não têm problemas de conduta, e saem 
com terríveis problemas de conduta, então, estamos pagando para criar uma 
violência. E parece-me que não há como _fugir a esse dado. Se são apenas pou
co maís de urõa centena de menores, quando chegam na FEBEM, por proble
ma de conduta, outros são apenas crianças que por um motivo ou outro che
garam àquela situação. E nós os internamos, pagamos muito caro, muito al
to, para torná-lo um marginal. 

Parece-me que, realmente, estamos errando tremendamente e gastando 
dinheiro para errar. 

Um outro fato que me pareceu muito promissor, uma idéia que poderia 
ser levada a uma feliz execução é a do Ministério do Menor, ou Ministério da 
Famíl_ia, ou Ministério dO Bem-estar SociaL - -

Nós, leigos no assunto, sentimos uma tremenda inquieta-ção pelo que es
tá aí, embor.a, tecnicamente não pudéssemos dizer o que se deveria fazer
daí a razão dessa Comissão de Inquérito - mas um profundo desejo de que 
possamos contribuir de uma maneira ou de outra, para sofucionar este tipo 
de problema. -

Então, vi com muita ale"gria o testemunho dos prisioneiros qUe, via reli
gião, estão alcançando alguma coisa. 

Parece-me que aí está, talVez; a grande chance de, através da religião, sal
var aqueles que já chegaram ao estágio citado. 

De maneira que quero parabenizar esta Comissão. Realmente, foi um 
alerta- a cada momento a gente enriquece, não diria os conhecimentos, mas 
acorda-se para uma realidade que é muito gritante, e que, às vezes, pela conti
nuidade da presença dessa sítuação, a gente se .acomoda. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
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O SR. JUTHA Y MAGALHÃES (PDS - BA) - Sr. Presidente, o 
adiantado da hora obriga-me a ser mafs suscinto do que normalmente sou. 

Vamos direto ao assunto. Pedra Preta, realmente, é um exemplo de vio
lência, mas vamos fazer justiça a quem procurou inventar Pedi-a Preta, que já 
está falecido há muitõS --anos. 

Lá na Bahia ainda existe o que nós ·chamamos depósito de presos;_ são 
aqueles presos colhidos pelas malhas policiais que são colocados em urna de
pendência com área muito reduzida, e a superpopulação, então, provoca to
dos_ esses atas de violência naquele local. 

V. S• sabe perfeitamente que muitas vezes, ocorre não apenas sUicídios 
nesses depósitos mas, como foi dito por V. S•, crimes, para que se possa sair 
rapidamente de Já e ir para a penitenciária. Isso ocorreriã em uma escala mui
to maior se não houvesse até Pedra Preta. Com isso não estou defendendo Pe
dra Preta, pelo contrário, ela é o cancro que tem que ser eliminado da Bahia. 

Mas, Srs. Expositores, já ouvi aqui, várias vezes, declarações de que a 
preocupação com o consumismo seria não uma das razões da violência, mas a 
razão. Então, teríamos dados estatísticos de sociedades corno a Rússia, como 
a Suécia, sobre o índice de criminalidade nessas sociedades e, no pensamento 
de V. s~s. qual o modelo econômico menos vulnerável à criminalidade, e por 
que? 

O SR. PERCIVAL DE SOUZA- Acho que se tivéssemos uma resposta 
para esta pergunta, até comentaria ""heureca!" 

A criminalidade existe em toda a parte. Acredito pessoalmente que ela é 
mais violenta em determinados lugares, como conseqUência de determinadas 
distorções, mas existe- também nos Países ricos. E fiz qUestão de repetir um 
dado citado aqui pelo Psicólogo Goldenberg, para nos alertar exatamente 
neste sentido; se esse fosse o único e exclusivo mo.tivo, disse ele, certamente o 
interior da Bolívia seria mais- violento que Nova Yorque, e não o é. 

Então, nós temos sociedades mais violentas ou menos _violentas. 
Para responder suscintamente a sua pergunta, diria apenas que. se em 

uma sociedade _o crime cresce mais depressa do que ele, a falha só pode estar 
na sociedade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)= Já foi dito aqui que 
uma das causas da violência, ou da falta de repressão, talvez, seja o Código de 
Processo Penal. 

Eu goStaria de saber a opinião do Dr. Juiz e a sua sugestão, se for o caso, 
para o aperfeiçoamento do Código de Processo Penal, para agilizar a ação da 
Justiça. 

O SR. RENATO LAÊRCIO TALLI - Em relação à cririlinalidade, 
acredito que não precisa mexer na Lei, apenas que se dê condições para o 
cumprimento da Lei. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES(PDS- BA)-OCódigode Processo 
Penal, para V. Ex•, está perfeito? -- -

O SR. RENATO LÃERCIO TALLI- Perfeito. Se o de 1940 ainda não 
fui cOlocado em prática, vamos experimentâ-lo, pelo menos. 

Agora, é interessante casar-se esta indagação com a consideração nobre, 
digna, da Senadora. A Vara de Execuções Criminais possibilita ao Juiz, dia
riamente, entrar em contacto coin os problemas da capital, e da Grande São 
Paulo.Diariamente noS é possivd observar quanta gente sem amor, sem ale
gria~ quanta miséria -sem ffiãe, quantos pobres sem pão e sem teta, mas, o 
mais grave de tudo isso, quantos ricos sem paz. 

Esta colocação é-para ser medi(ada. Acredito que o-S homens que detêm 
o poder econõmieo, intetiorniente, estão tão pobres ou mais pobres dO que 
aqueles sem os privilégios dos bens materiais. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA)- Uma última inda
gação, Sr. Presidente. 

Foi dito pelo Presidente da Ordem dos Advogados que a estatística da 
criminalidade entre as classes pobres e as favOrecidas, nos chamados crimes 
dos colarinhos brancos - a estatística da criminalidade é bem diferente da
quela que mostra a prisão desses criminosos. Disse que-para os criminosos do 
colarinho branco, o percentual é mínimo em relação aos pobres que estão nas 
cadeias. 

Daí, talvez, a razão de eu considerar uiri -pouco que o Código de Proces
so Penal seja o responsável, em parte, por isto. Perguntaria, eil.tão, quais as 
razões que levam a essa diferenciação no tratamento? É apenas a ação eficien
te dos profissionais liberais e dos advogados, ou a lei tein alguma razão, ou 
até a polícia é responsável por isso? · 

O SR. RENATO LÁERCIO TALLI- Não há dúvida, como tivemos 
oportunidade de afirmar, que a polícia, assim como outrOs setores, também, 
encontra-se despreparada, porque determinados tipos de delito como, por 

exemplo; a concorrência desleal, as falsificações, dependem de urna técnica 
mais apurada para chegarmos a reunir elementos para gerar uma conde
nação. 

Por isso, fiz questão de colocar no trabalho que, de início, a polícia tem 
de possuir mais recursos para ser, obviamente, mais eficiente, e chegar a ter 
elementos para· enquadrar em inquérito os ditos crimes de delinqUentes de 
colarinho branco. 

O SR. PERCIV AL DE SOUZA - Diria que nesse ponto V. Ex• tem 
uma considerável dose de razão, porque a nossa chamada políciajudiciãriajã 
deixa a desejar, incfusive nos grandes centros urbanos. 

Evidentemente, o Juiz decide com base no que se prova, e não no que se 
ouve dizer, e essa verdade provada, dificilmente, Chega com força dentro do 
enquadramento de determinados crimes ao Judiciário. Então, o que vemos 
hoje é algo que deve ser sanado. 

Vemos como compartimentos estanques, que trabalham com a mesma 
matéria-prírita, criminosos, como se fossem em alguns casos, até inimigos: 
polícia, ministério público e judiciário. Esta é realmente urna distorção, e 
concordo com o Dr. Talli, porque se a lei que aí está fosse cumprida, muita 
coisa seria evitada. Há um professor de Direito em São Paulo que ironiza 
diante dessa situação: "O que vamos fazer, baixar uma lei determinando: 
cumpra-se a lei?" A lei está aí. Nós precisamos realmente ter coildições de 
usar esse instrumental à nossa disposição de maneira adequada, para que 
realmente não se concretize aquele provérbio dos presídios: que rico só vai 
para a cadeia em dia de visita. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércla)- Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Jairo Maltoni. 

O SR. JAIRO MAL TONI - Ilustres convidados, Srs. Senadores, Sr. 
Presidente, faço minhas as palavras dos ilustres Senadores que nos antecede
ram. 

Gostaria de formular três perguntas ao Dr. Talli. 
V. S• se refere ao rnanicômiojudiciário. TiVe o prazer, embora não com 

muita euforia, de presidir uma comissão de inquérito, durante 18 meses, num 
hospital de doentes mentais do Estado de SãO Paulo e, por que não dizer? Mais 
especialmente, num manicómio judiciário. Nós ouvimos e são muitas as críticas 
ao comportamento policial. Todavia, o que sentimos no- manicômio judi
ciári_o era o medo, o pavor aos funcionârios e não propriamente aos policiais 
que ali permaneciam para a guarda do presídio. Tenho acompanhado os pro~ 
nunciamentos de V. S•, através da imprensa, a respeito do rnanicômio judi· 
ciário. Ali existe a violência e V. S• sabe perfeitamente disso. O que ocorreu 
após as manifestações de V. S• é o que gostaria de ouvir, para depois formular 
mais perguntas. 

O SR. RENATO LÁERCIO TALLI - Conciso, mas conciso na 
acepção lata do termO, graÇas ao movimento do trabalho da Câmara de São 
Paulo, graças ao movimento da Vara de Execuções Criminais, isto tudo uniu 
força para iluminar uma inteligêilcia, a do jornalista Percival de Souza. E nes
ta obra "A Revolução dos Loucos", o nobre Deputado vai encontrar tudo o 
que aconteceu, inclusive, o trabalho da comissão de V. Ex• O livro será lança
do, acredito , no fim do mês. 

Nada foi tão benéfico como aquelas providências que aqui se encontram 
registradas. Como bem diz o ilustre advogado José Fernando Rocha, trata-se 
de um documento para a História. -

O SICJAIRO MAL TONI- O Governo adotou algumas providências? 
O preso do manicôrriio judiciário naturalmeil.te deSConhece que terminou o 
meu mandato como Presidente da Comissão, e constantemente recebemos 
cartas, reclamações daqueles infelizes. Alguns até com a condenação vencida 

_há dois, três, quatro ou mais anos, sem que providência alguma tenha sido to
mada. 

O SR. RENA TO LAÉRCIO TALLI- V. Ex• vai ter oportunidade de 
encontrar um capítulo sobre isso". 

O SR. JAIR O MAL TONI- Dr. Talli,jornalista Percival de Souza, nós 
assisttmos manifestações constantes a respeito do problema do menor, e a 
preocupação maior tem sido no combate e na recuperação. Ainda não existe 
uma política de prevenção, porque enquanto recuperamos um menor, fabri
camos dez marginais, porque, diariamente, aumenta o -número de marginais, 
de menores até com um índice de alta periculosidade. Por que não se proceder 
a estudos, V. S' e o jornalista Percival, colaborando com essa Comissão de 
Inquérito proposta pelo ilustre Senador Orestes Quércia, par;1 medidas de 
prevenção? Se nós evitarmos que o menor se transforme num marginal, esta
remos nos poupando o trabalho num futuro talvez não muito distante, de nos 
preocupar com a sua recuperação. 
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O que o nobre juiz e o ilustre jornalista entendem a respeito destapo~ 
sição? ---~---- _ 

O SR. PERCIV AL DE SOUZA- Eu endosso in totum as palavras de 
V. ExJ que mereceu uma atenção especial nossa em relação aos trabalhos nos 
manicómios judiciãrios. Queria, antes, responder a sua pergunta. Conside~ 
rando que S. Ex' o Juiz de Execuções Cdminãis é muito modesto, e 
informando-o com relação ao manicômiojudiciârio, devo dizer que a Vara de 
Execuções Cri_minais se envolveu, dura!lte o ano de 1979, especialmente, 
numa ofensiva no sentido de sanar exatani(mte as irregularidades tão bem de
nunciadas por V. Ex• naquela Comissão Parlamentar de Inquérito. V. Ex' se 
lembra bem que naquela época o manicómio tinha uma população que girava 
em torno de 1.200 pacientes e apenas 4 médicos, o que transformava os filmes 
.. Um estranho no ninho" e o .. Expresso da Meia Noite'' numa limonada bem 
açucarada diante do que acontecia em Franco da Rocha. Mesmo porque 
1.200 pacientes c 4 médicos significa que cada um deles via um psiquiatra 
uma vez por ano e no máximo por 15 minutos. 

O SR. JAlRO MAL TONI- Na maioria das vezes pela ficha. 

O SR. PERCIVAL DE SOUZA- Exatamente. Então, S. E.'' iniciou 
uma ofensiva nesse sentido_ contra a psi(ruiatria repressiva, propriamente dita, 
já que haviam pareceres nosocomiú1do os pacientes simplesmente porque
não é uma piada, é uma verdade- o paciente exalava, ipsis verbis, odor nau
seabundo ou, então, porque comparecia ao exame com duas bananas c um 
pão no bolso. Sabe V. Ex~ que, durante o ano de 1979, o Juiz das Execuções 
Criminais liberou, contra parecer psiquiátricO, cerca de 600 pacientes do ma
nicómio judiciârio e saiba tambêm V. Ex• que desses 600 ape·naS um retornou. 
Evidentemente, algo estava errado. 

Com relação à prevenção, V. Ex• tem toda razão. Nós fazemos muito 
pouco ou quase nada. Nesse sentido, aceitando a responsabilidade que nos 
cabe, só podemos nos colocar à disposição de qualquer gruPo de trabalho. 
qualquer comissão, qualquer setor, enfim; que se dlsponha a sair da teoria e 
partir para a açào. V. Ex• nos considere desde já, engajados nesta luta. 

O SR. JAIRO MAL TONI- Sr. Presidente, >assei ãs mãos de V. Ex• 
um projeto a respeito de prevenção. -GOStaria-de receber, até com prazer e ale
gria_, o seu aprimoramento. Caso o prc:ij'eto interesse, gostaria que o mesmo 
fosse apresentado em nome da Corníssão.-_?roponho-me até a retirá-lo para 
que possamos, através da Comissão, sensibjJjzar o Governo no objetlvÕ de 
um trabalho preventivo para o menor abandonado, o futuro delinqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Nós faremos constar da do· 
comentação da Comissão o projeto de V. Ex' 

O SR. JAIRO MAL TONI- Muito obrigado. 
V. S•s não entendem que essas instituições que exiStem por todo o País, e 

que albergam ?~ menores carentes, representam, cimbora com todo o apoio, 
com todo o menta dos abnegados diretor~, uma escola para o menor delin
qUente, porque a maior parte delas não possui sequer uma ãiea de quinhen
tos metros quadrados. Então, estes jovens que são internados com jdade de 
dois anos, e lá permanecem atê a idade de quinze anos, estão totalmente di
vorciados da sociedade, e quando saem recebem a liberdade, porque jâ com~ 
pletara~, na maio:ia dos casos, os quinze anos. São as presas mais fáceis para 
o margmal p~ofiss10nal e adulto, porque estes, na maioria das vezes, segundo_ 
temos. conhectmento, pagam para estes menores executarem os furtos. Então, 
podena haver, no nosso entender, e gostaria de saber a opinião de V. S•s, um 
trabalho de centralização de todos esses organismos sustentados mantidos e 
fina~ciado~_ pelo Govern~, e com isso uma _grande economia ~ara a pro
moçao soctal, porque esta e a encarregada de convênios e de manutenção. Por 
que o Governo não toma essas medidas? No entendimento de v. S's, de v. 
Ex.f Meretlssimo Juiz, não seria este o caminho cert.o? Nós conhecemos c~nte
n~s de casos de n:enores que, deixando o seu internato, no dia seguinte já inl
cmm para o cammho do assalto, do roubo, e também da maconha e de outros 
artigos nocivos à sociedade. 

O SR. PERCIVAL DE SOUZA- Eu confesso a V. Ex• que realmente 
não sei dizer se {l soluçào seria a centralização ou a region-alização. Entretan._ 
to, V. Ex• tem toda a razão ao estabeiC_~~ _um viOculo entre a marginalidade 
do menor carente, e aquele que é doutrinado, escalado pelo adulto. Jsso é 
uma realidade incontestável em todos os grandes centros urbanos. Bilsta dizer 
que.há registres de casos, e não são poucos, por exempio, de escolas de trom
badmhas. Isso pode nos parecer um absurdo, m-aS houve um caso recente em 
São Paulo, de menores que são instruídos exatamente nesse sentido, evidente
mente, no iinguajar apropriado. Então, a trombada tem uma outra classifi
cação, eles chamam cavalo; ou então, são verdadeiras operações relâmpagos 
em que três ou até quatro trombam com a vítima, como eles dizem, e com 

uma técnica aperfeiçoada. Eles têm uma destreza em tirar ó dinheiro ou a car
teira hoje em desuso do bolso; ou no caso das mulheres, cortar com lâminas a 
sua bolsa, inclusive a tiracolo. Há um esclarecimento com relação a esses me~ 
nores por parte de seus doutrinadores, inclusive de ordem jurídica. Eles são 
inimputáveis. Então, a oríentaç:ão que se f3.z é que, no momento do encontro 
da Polícia, que se grite, sou de menbr, que é a frase clãssica que todo policial 
ouve numa cidade como São Paulo. Eu, particularmente, jâ ouvi um depoi
mento ao vivo, depoimento de menores atê no momento da sua autuação, e 
que ele dentro do seu universo limitado se vê dentro de urna opção que é, ou 
ganhar um salário-mínimo de menor, ou então ganhar, corno muitos deles ga
nham, até mais de cem mil cruzeiros por mês, desde que saibam atuar bem em 
lugares como a rua Xavier de- Toledo, rua José Paulíno, como a rua Augusta. 
Evidentemente, a opção dele é. a segunda, pelas poucas oportunidades que jâ 
teve, pelo mundo em que vive. É realmente o que ele faz. Nesse sentído real
mente não se faz absolutamente nada, jã que a preocupação de todos é o es~ 
cfarecimento da aútoria. Esta é a ú-nica preocupação que existe; esclarecer 
quem é o autor e, de preferência, que a vítima tenha devolvídos os seus obje
tos roubados ou furtados. Há um vácuo realmente terrível nesse sentido de 
prevenção. 

O SR. JA!RO MAL TONI- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo apalavra ao Depu
tado Audálio Dantas. 

O SR. AUDÃLIO O ANTAS- Procurarei ser o mais breve possível, de
vido ao adiantado da hora, dizendo que é desnecessário dizer da importância 
desses depoimentos, para que se jogue mais luz nesse problema da violência 
que, ao meu ver, vem sendo tratado com extremo farisãismo, na medi.da em 
que se procura dar a entender que a solução estaria apenas na repressão. Da 
mesma maneira que é ocioso dizer da importância desse depoimento aqui 
prestado, é importante verificarmos também aquilo que é dito pelo jófhillista 
Percivai de Sousa, meu companheiro de profissão, que não se pode também 
jogar tudo dentro do carimbo, como ele diz;-do problema sociaL No entanto, 
ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer de dados como aqueies cita~ 
dos pelo ilustre jornalísta, em relação aos índíces de mortalidade infantil. 

Apenas este dado ê suficiente para que nós deixemos de díscutir o problema 
da violência sob o ângulo de reformulação da lei, ou da repressão. Os índices 
de mortalidade infantil registrados pela UNESCO, entre 1971 e 1976. na Bai
xada Fluminense, chega ao absurdo de 30%. Agora, diante disso, eu pergun
taria ao meu companheiro jornalista Percival de Sousa e, por extensão, ao 
Meritíssimo Juiz Renato Laércío Tallé, como vêem, em que se baseiam, que 
fatores levam à distorção de se ter maior preocupação com o patrimônio, 
hoje nà País, do que com a vida? Não seria ·a verdadeira adoração ao bezerro 
de ouro, que nos foi trazido nesses últimos anos peta valorização das esperte
zas da bolsa, a quito que está dito pelo ilustre Juiz Laêrcío Tallé. E eu gostaria 
de deixar para discussão, Para não me estender maís, um fenômeno que é ob
servado hoje a olhos vistos nas grandes cidades, principalmente em São Pau
lo, e que eu classifico do_fen6meno das ilhas, ou seja, naqueles bairros tipica
mente classe média alta, a cada dia o número é maior dos edifícios que se cer
cam de alta~ grades, e constróem-se guaritas como se fossem quartéis. Não se
ria isto o medo do cerco daqueles que foram deixados à margem? Eu creió 
que a[ está o centro do problema. Todos esses- anos em que se acentuou a con
centração de renda, e ao mesmo tempo se diminuiu a margem de Hberdade de 
expressão individual, levaram a esta verdadelra distorção, ou seja, aqueles 
que concentram alguns bens, parte dos bens que foram negados à maioria, 
chegaram a esta distorÇão, ao fenômeno de se cercarem como única defesa 
contra aqueles que eles sabem, no fundo, ser a maioria marginalizada. 

O SR. PERCIVAL DE. SOUSA - Nobre Deputado e amigo Audãlio 
Dan tas, saudoso ex-Presidente dos Jornalistas Profissionais d~o Estado de São 
Paulo: 

De fato, A událío, permita-me a intimidade, tem toda a razão ao obser
var o que você chama de ilhas. Eu diria até que hoje, nas grandes cidades, to
dos nós da classe média nos fortificando no sentido de vivermos em fortins. 

De fato, hoje é indispensável que, nas grandes cidades, os moradores te~ 
nham portões altos, com lanças cromadas para ficarem mais bonitos, na fren~ 
te, que tenham grades nas janelas, travas de segurança e vjsores nas portas, 
que tenham cã.es policiais, que tenham pastores no quintal, muito embora ter 
nha havido, recentemente, um grande furto na Zona Sul de São Paulo e leva
ram todos os bens çlos morado~es, inclusive o cachorro policial. 

Então, veJa, Audálio, que hoje a segurança é realmente uma verdadeira 
indústria, a tal ponto que, se somarmos, e disto o ex-Secretário da Segurança 
de São Paulo, Deputado Erasmo Dias, sabe tão bem quanto nós, o efetivo 
desses organismos particulares de segLitança são, hoje, meu caro Ai.ldâlio, su-
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periores ao efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vivemos, real
mente, a indústria da segurança, vivemos, de fato, em fortins. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró.)- Esse dado é preciso? 

O SR. PERC!VAL DE SOUZA- Absolutamente preciso. Aliás, se V. 
Ex• se interessar, eu poderia até remeter-lhe, posteriormente, o número exato, 

Estamos, de fato, como bem disse o Dr. Renato Talli, numa sociedade 
violenta, que construímos, c com_o_já se·disse em São Paulo, pelo mesmo juris
ta que fez aquelas afirmações citadas por S. Ex~', que já estamos com os col
dres andando pelas ruas, arrastando os coldres no chão. Há pessoas que con
tratam guarda-costas para andar nas ruas. Conforme o poder aquisitivo, 
maior oti menor é a preocupação com a segurança. 

Com relação aos 30% de mortalidade infantil, meu caro Audálio, na Bai
xada Fluminense, queria detalhar, perante os nobres Senadores e ilustres De
putados, que este dado foi coligido pela UNESCO, a Organização da ONU 
para a Educação CientífiCa ·e Cultural, dentro de uma pesquisa realizada en
tre 96 países, dentre os quais o Brasil, e Belford Roxo, Município de Nova 
Iguaçu, pelas suas características, área geográfica e densidade populacional, é 
apontado como o lugar mais violento do mundo. 

Eu diria. para encurtar, meu caro Audálio, que na Baixada Fluminense 
falta tudo: falta transporte, falta educação, falta esgoto, falta tudo. E é por 
isto que acho que essa omissão chega a ser, realmente, criminosa, lã. Chego, 
quase que em desespero. a ser favorável a uma intervenção federal na Baixada 
Fluminense. intervenção no bom sentido da expressão~ Não sei como pode 
haver tanta indiferença por aquela região que, na -década de 1940, foi a maior 
produtora de laranjas do Brasil e que começou a ser vítima disto tudo em 
conseqüência do famigerado loteamento clandestino, que é um drama lá e 
também .em outras grandes cidades. 

Então, estamos diante desta situação, em que é difundida, até, uma so
lução à base do .. Mão Branca", que, a meu modo de ver, não passa de um ce
lofane para disfarçar -a- mão que me parece extremamente podre. 

Assim, estou inte-iramente solidário com a sua manifestação. 
De fato, considerando-se estes dados e outros é que nós nos preocupa

mos e que comparecemos a esta Comissão, para manejarmos- com Ta tos reais, 
para que não nos enganemos uns aos outros, poiS isto não leva a resultado al
gum. Vamos ver como as coisas realmente são para nos aproximarmos o mais 
possível da melhor solução para todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Tem a palavra o nobre De· 
putado Erasmo Dias. 

O SR. ERASMO DIAS- Sr. Pie8íâerite, Srs. Congressistas, não vamos 
fazer exatamente uma pergunta, vamos fazer uma sugestão, ratificando al
guns pontos de vista aqui emitidos. Queríamos neste momento avocar o teste
munho do nosso nobre Juiz, do nosso nobre jornalista que comigo, como po
licial, durante cerca de cinco anos, à custa de muito sangue, suor e lágrimas, 
viveu e conviveu com o·crime em São Paulo. -

Independente de qualquer outra anâlise, de qualquer outro posiciona
mento que já foi cantado em prosa e verso, nós temos uma sugestão a fazer, 
urna sugestão dentro dos objetivo_s a serem alcançados, das alternativas possí
veis, das prioridades estabelecidas, das urgências requeridas e dentro doS re
cursos disponíveis. 

Nós, realmente, dentro deste quadro, escolheríamos uma opção - o 
problema do menor, que é, realmente, um problema crucial de toda a violên
cia. E mesmo dentro do problema do menor, nós tentaremos propor uma So
lução. De certa feita, por tentarmos essa solução, fomos tachados de nazistas, 
e nos acusaram de querer criar campos de concentração. 

Mas, como bem disse agora o nosso amigo, jornalista Percival de Souza, 
nós estamos numa guerra e é precisd que haja-S01uções um tanto quanto drás
ticas. E eu entendo que o problema capital, no momento, é o atendimento aos 
menores na faixa de 10 a 12 anos. :t: preciso que se.retià!'essa rriãSSa de ciicu
lação, carente, abandonada, delinqUente ou não, durante cerca de cinco a seis 
anos, numa iilfra-estrutura patrocinada pelo Estado, num regime até quase 
que paramilitar. dando~lhe casa; educação e profissão. 

Imaginamos, inclusive. durante longo tempo. como Secretário da Segu
rança Pública, a criação, no meio onde eles vivem, porque o menor tem que 
ser tratado no meio onde ele vive, nas cinco zonas de São Paulo. de extensas 

casas, ou cidades da criança, com capacidade de trés, quatro, cinco mil 
crianças, na faj_xa de 10 a 12 anos, em grande alojamento, com famílias já 
apose:~tadas servindo de pai e de mãe, com escolas do SENAI a lhes dar pro
fissionalízaçãci;-com cursos de J9 e 29 graus a lhes dar educação, para que, du
rante seis anos no mínimo, esse potencial tenha um retorno que justifica qual
quer tipo de recursos. 

De certa feita, aventei que se buscasse no vício da sociedade, no farnige· 
rado jogo, inclusive, já que não se dispõe de recursos, para desalimentar essa 
massa que vai, amanhã, tornar-se marginal. Muito mais importante, ou tal
vez tão importante quanto o egresso, quanto o menor já delinqOente ou o ci· 
da dão marginal, é salvar essa faixa que está prestes a cair no precipício. Este é 
um problema que exige uma política nacional nas mãos do Governo, em regi
me quase que paramilitar, para que tenhamos essa potencialidade enorme, 
que em São Paulo ultrapassa a casa dos 50 mil, na faixa de 10 a I 2 anos. em 
estado carente e prestes a se tornar abandonados e marginalizados. Então, 
numa estrutura desse tipo, esta seria a única viabilidade. E dou, aqui, um tes· 
tem unho final: já vimos alguma coisa deste tipo em pleno funcionamento em 
São Paulo. Em São José do Rio Preto, um padre tem, lá, uma cidade com 800 
~enores. Essa cidade é um modelo, é um exemplo que devia ser conhecido 
por todos nós. Em Samaritâ, no litoral santista, há a Cidade da Criança. E 
mesmo em São Paulo, na Vila Maria, existe a Vila Macaro, que tem esse ger
me dentro de si. Seria um problema de política nacional, a fim de salvar essa 
massa enorme que amanhã vai engrossar o caudal da criminalidade. E, em úl· 
ti ma análise. dando inclusive uma tecnificação média, que é um dos lados ca
rentes da nossa estrutura econômica, alguém com estrutura de família, de 
educação e de profissão. 

Eram estas as nossas observações. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Deputado Erasmo Dias, apenas 
uma pergunta: qual é o nome dessa instituição na cidade de São José do Rio 
Preto? 

O SR. ERASMO DIAS- Em Samaritá, chama·se Cidade da Criança; 
em São José do Rio Preto, é a Cidade do Padre Gregório. E, em São Paulo, é 
mantida por uma indústria de São Paulo, a Vila Macaro, que é uma beleza. 
Lá, eles chegam ao ponto até de terem Prefeito, vereadores, alguém que faça a 
comida, há horta, há de tudo. Durante cinco anos, a criança fica lá. Sai com 
profissão, com educação_ e com lar, porque aqueles pavilhões todos têm dois 
ou três casais idosos que dão às crianças, em que pese serem alojamentos com 
I 00 a 150 menores, aquele carinho, aquele lado paternal. 1: uma pena que o 
Brasil não conheça essa cidade lá de Sarnaritá, em São Vicente, e não conheça 
essa cidade em Sàti José do Rio Preto, porque são iniciativas particulares, 
mas, era preciso que o Estado interviesse nisso, porque, inclusive, uma 
criança, durante cinco ou seis anos, num regime de internato ou semí
internato, com a preocupação de ser formada podia levar aquelas favelas da 
periferia de São Paulo, até para o pai e para a mãe uma educação e um com
portamento que eles não têm. Agora, o impOrtante é- criar essa criança no 
meio em que ela vive; tirar urna criança dessa e internar fora do meio em que 
vive será realmente, empanar a realidade, e com um retorno possível ao meio 
de onde surgiu, com todas as mazelas que uma cidade conhece. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - V. Ex• tem algum 
comentário? 

O SR. RENATO TAL L!- Quero só complementar as palavras do De· 
putado Erasmo Dias, a quem eu tenho o privilégio de privar de sua amizade. 
As colocações do Deputado vêm de encontro com o que aconteceu em Turim, 
na Itália, hâ muito tempo, quando da conturbação do fascismo, nazismo, na· 
quela evolução que existia, numa verdadeira desorganização. Havia urna 
preocupação do número de menores, por todos os setores. Então, surgiu uma 
pessoa com as i"àéias-- em Brasília ontem. ao chegarmos, nós tivemos -a 
oportunidade de recordar do Padre Dom Basco- que não fez mais, em ou
tras palavras, em outras dimensões, o que o Deputado acaba de propor. 

O SR.' PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Nós agradecemos ao Dr. Re· 
nato Laércio Talli, ao Dr. Percival de Souza e também aos Parlamentares, 
aqui presentes. 

(Está encerrada a reunião.) 
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1) Comissões Temporórios para Projetas do Congresso Nacio· 
no I 
2} Comissões Temporórias paro Aprecioç6o de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (ort. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de ComissõeS: Haroldo Pereira Fernandes -
Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598; Mauro Lo
pes de Só - Ramal 31 O. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME LEI LA C.F. 
Ramal- 621 Ramal- 623 

1Q,QQ 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEOA C. A. R. 
Ramal- 623 Ramal- 621 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. 
ANEXO "B" 

SÉRGIO 
RUY BARBOSA Ramal- 484 

09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 
Ramal- 621 

C.O.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 621 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 623 RUY BARBOSA 
10,30 c.s. L~DA 10,00 Ramal -'- 621 

ANEXO "B" 
C. A. 

Ramal 484 SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 
11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 623 

10,30 C. E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal 442 

12,00 C. R. 
MARIA 

Ramal- 623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO C. R. E. 
Ramal- 621 

n,oo 
ANEXO "B" 

C.M.E. 
Ramal- 484 

CARLOS 


