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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos lermos do art. 55,§ t• da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 72, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.871, de 8 de maio de 1981, que "dispõe sobre a isenção de impostos e taxas 
nas importações realizadas pela PRÓLOGO S.A - Produtos Eletrônicos". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.871, de 8 de maio de 1981, que "dispõe sobre a isenção de im
postos e taxas nas importações realizadas pela PRÓLOGO S.A. - Produtos Eletrônicos. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1981.- Senador Jaróas Passarinho, Presidente. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ }9 da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 73, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.870, de 6 de maio de 1981, que "atribui competência para a dispensa dare
tenção de Imposto de Renda de reduzido valor, dispõe sobre a retenção do imposto incidente sobre rendimentos de de
pósitos a prazo fixo, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto:];; n' 1.870, de 6 de maio de 1981, que "atribui competência para adis
pensa da retenção de imposto de renda de reduzido valor,' dispõe sobre aretenção do imposto incidente sobre rendimentos de 
depósitos a prazo fixo, e dá outras providências". 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I -ATA DA I' SESSÃO, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1981 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 --Discursos do Expediente 

SENADOR MARCOS FREIRE- Momento político brasileiro. 
SENADOR ITAMAR FRANCO, pela ordem -Atribui~õeslegislati-

1.2.3 - Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n9 378, de 1981, de autoria do Sr. Humberto 

Lucena, que introduz alterações na vigente Consolidação das Leis do Tra
balho. 

1.2.4 - Discursos do Expediente (continuação) 

vas no período de convocação extraordinária do Congresso N acíonal. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Indagação à Presidência sobre 
a tramitação de projeto de resolução que retira.a competência do Senado 
no exame dos pedidos de empréstimo formulaaos por estados e municí
pios. 

co. 
O SR. PRESIDENTE- Resposta à solicitação do Sr. Itamar Fran-

SENADOR ITAMAR FRANCO- Reforma eleitoral. 
1.2.2 - Requerimento 
N9 433/81, de autoria do Sr. Bernardino Viana e outros Srs. Senado

res, solicitando que não seja realízada sessão do Senado no dia 8 do cor
rente, nem haja expediente em sua Secretaria. Declarado prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à indagação formulada pelo Sena
dOr Dirceu Cardoso. 

SENA DOR DIRCEU CARDOSO- ArgUiÇão da incompetência do 
Senado Federal em apreciar, no presente período de convocação extraordi
nária. os pedidos de empréstimo externo encaminhados diretarnente ao 
Senado Federal por Governadores de Estado. 
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O SR. PRESIDENTE- Protestando apresentar oportunamente es
clarecimentos sobre o assunto focalizado pelo Senador Dirceu Cardoso. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, em explicação pessoal. Obe
diência de S. Ex• às normas regimentais, em face de nota divulgada pelas 
Lideranças do PMDB e PP, a respeito da atuação do Presidente do Con
gresso Nacional na condução da sessão solene de i~talação da 1' Sessão 
Legislativa Extraordinária. 

SENADOR JOSE LJNS, como Líder- Críticas à nota conjunta di
vulgada pelo PMDB e PP, objeto do pronunciãlnento d_o_ Senador Jarbas 
Passarinho. - -

SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder- Motivos que leva
ram as Lideranças do PMDB e PP a redigirem a nota objeto dos pronun
ciamentos dos Senadores Jarbas Passarinho e José Lins. 

SENADOR LÃZARO BARBOZA- Inconstitucionalidade de que 
estaria eivado o projeto de reforma da legislação eleitoral. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Invasão do Clube cjos Estu
dantes Universitãrios do Cearã por pelotão de policiais. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- "Carta de Fortaleza", como 
conclusão do III Encontro Nacional dos Securitãrios, recentemente reali
zado na Capital do Estado do Ceará. 

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

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 
·_Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 5-12-81. 

3- INSTI'fUTObE PREVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS 
~Ata de reuriiãÚ âo ConSelhO Deliberativo 
- Parecer do Conselho Deliberativo 
- Balancete Patrimonial encerrado em 30-10-81 
-Balancete Acumulado de l'-1 a 30-10-81 
-Demonstração da conta HReceita e Despesa" do mês de ou-

tubroj8l. 

4- MESA DIRETORA 
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 1~ SESSÃO, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1981 
P Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E CUNHA LIMA 

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

Adalberto Sena - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernar
dino Viana- Helvídio Nunes- Al~ür Pinto- José Lins- Mauro Benevi
des- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto LuceTia 
-Marcos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Teotô
nio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Dirceu 
Cardoso- João Calmon- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Henrique 
Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas_- Vicente Vuolo- Affon
so Camargo- José Richa - Leite Chaves- Paulo Brossard- Pedro Si
mon 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossõs trabalhos. 
Tratando-se da primeira sessão, nesta Sessão Legislativa Extraordinária, 

de acordo com o art. 193 do Regimento do Senado, não existe Ordem do Dia 
dCsignada. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador Marcos 
Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Para iniciar com um~ questão de ordem a V. Ex•: 
Considerando ser esta a primeira vez que o Congresso Nacional é convo

cado extraordinariamente sob a égide da Carta outorgada de 1969, entendo 
necessário esclarecer precisamente quais as atribuições legislativas que pode
rão ser exercidas durante o referido período. 

Faculta o art. 38, da Constituição, ·ao Poder Legislativo, convocar Mi
nistro de Estado "para prestarem, pessoalmente, informações acerca de as
sunto previamente determinado". 

Segundo o referido dispositivo, entretãilfO~-ênecessãrio que se aprove a 
convocação por voto da maioria. Por seu turno, o § 2"? do art. 29 da Consti
tuição veda ao Congresso, na sessão _legislativa extraordinãria, deliberar 
sobre matéria outra que não aquela para a qual foi convocada. 

Assim é que, segundo a letra da Constituição, embora convocado para 
sessão legislativa extraordinãria, as atiVidades congressuais, no seu todo, per~ 
manecem em recesso, no meu entendimento. 

A questão de ordem, que ora desejo suscitar, com base no art. 444, do 
Regimento Interno, prende-se à interpretação que a Presidência pretende dar 
ao texto da Lei Maior quanto à extensão dos poderes de que a Casa se encon
tra dotada, durante o período de convocação extraordinãria. Mais precisa
mente, cumpre esclarecer se o Plenãrio se encontr.a habilitado a deliberar du
rante o citado período sobre o requerimento, por exemplo, de convocação de 
Ministro de Estado, para esclarecer matéria atinente ao Projeto de Lei n"' 28, 
de 1981, que serã apreciado. 

É. a questão de ordem que envio a V. Ex', â.ntes da minha fala. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Considero que V. Ex• teve 
a palavra, então, no moinento, para formular questão de ordem. E como a 
apresentou e é do Regimento Interno que ao Presidente cabe decidir sobre 
questão de ordem, de inopino, eu o faço neste instante. 

Para mim, não há' nada tão claro como o texto que V. Ex• leu. Esta é 
uma sessão legislativa extraordinária, convocada por quem tem poderes para 
o fazer, dentro da Constituição em vigor. E, conseqUentemente, só cabe dis
cutir as matérias pertinentes ~m-·ato convocatório. 

A interpretação da Presidência é que na discussão e na votação d~ssas· 
matérias tudo o que com elas estiver correlacionado está" automaticamente 
abrangido nos nossos trabalhos. 

E a decisão da questão de ordem de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, pelo que eu entendo- e 
agora jã utilizando o meu direito de fala, concedido por V. Ex~- se enten
dermos de convocar o Sr. Minístro da Justiça, poderemos fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)~ Na ocasião própria, V. Ex• 
formulará o pedido e, se for o caso, a Presidência darã a decisão. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu creio, Sr. Presidente, queiV. Ex• deci-
diu... · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência deu a deci
são genérica. V. Ex• trouxe o gênero, a espécie, eu á analisarei no momento 
oportuno. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não pode dar uma d.ecisão genéri
ca. Digamos que eu quisesse aprese11-tar, neste instante, o requerimento de 
convocação de S. Ex• o Sr. Ministro de Estado. Pelo que eu entendi do que 'V. 
E.x.-' disse, e eu inclusive jã não estou dialogando com a Mesa, estou usando o 
direito que me cabe, apresentei um recurso ao Congresso Nacional, deferido 
pelo Plenário- isso é importante que se diga- encaminhando à Comissão 
de Coristituição e Justiça de ~ossa Casa, uma interpretação de que, no meu 
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entendimento, mesmo que convocado extraordinariamente, como está o 
Congresso Nacional, ele está em recesso, porque· nós esTamos límttados nas 
nossas atividades legislativas. 

A interpretação que V. Ex• dá, agora, já me confunde. Eu entendi que 
poderia fazer. V. Ex~ diz que vai aguardar a ação do fato para determinar. Eu 
creio que V. Ex.,. não respondeu com o devido respeito, objetivamente à ques
tão de ordem levantada por este Senador. Portanto, a dúvida permanece. E, 
permanecendo, continuo no meu entendimento de que o Congresso Nacional 
está em recesso. E, em recesso, de acordo com o art. 51,§ 59 da Constituição, 
essa matéria, ao contrário do que se pode pensar, não poderá ser decic~ida por 
decurso de prazo. Nós vamos aguardar, evidentemente, a convocação da Co
missão de Constituição e Justiça, se é que ela vai ser convocada, para. que a 
Comissão de Constituição e Justiça defina a questão de ordem que nós levan
távamos na reunião do Congresso Nacional, e como disse, com muito vigor 
agora, aprovada pelo Plenário do Congtesso, inclusive com o voto presente 
do Líder do Governo. 

Mas, Sr. Presidente, é exatamente o que me traz à tribuna .. 
Dia melancólico. O Senador Dirceu Cardoso, disse que, ontem à noite, 

ficou na sua meditação, lendo, inclusive, Stefan Zweig ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Estou nela até agora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu diria que é um dia melancólico, Sr. 
Presidente, porque nós não temos o que fazer no Congresso Nacional nem no 
Senado Federal. A Nação deveria ver, neste instante, o seu Congresso des
convocado pelo Senhor Presidente da República. Nós não temos hoje Ordem 
do Dia, não sei se teremos amanhã ou d_epois de amanhã. A verdade é que nÓs 
ficaremos, aqui, na expectativa, à espera de que a Comissão Mista- porque 
este é o projeto que interessa ao Governo- venha a se reunir no dia I J, 12 ou 
13 ou 14 ou no dia 15. 

E ao se falar na Comissão Mista, Sr. Presidente, é que nós lembramos 
que se faz necessãrio, realmente, o confronto entre as forças_do Governo e as 
forças de Oposição. A Oposição Só pode dar tirO'dé fCsiim e nada mais, quan
do nós assistimos, ontem, aqui neste plenário, a tiros de obuses de 105 milí
metros contra nós outros ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - O Presidente é coronel de Artilharia ... 

O SR. lT AMAR FRANCO - E uma Comissão Mista, Sr. Presidente, 
que o homem que a presidia estava lá sentado por uma tradição do Congresso 
Nacional. 

O Sr. Gih•an Rocha - Permite-me V, Ex'" um breve aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Uma tradição do Congresso Nacional 
consubstanciada depois de muitos anos, no Regimento Comum que dizia que 
o mais velho deveria presidir aquela comissão. E por que o mais velho? Por 
que não o mais novo? Porque assim entendia, e continuamos entendendo, que 
o mais velho deveria ter o equilíbrio, deveria ter uma profunda consciência de 
que só assumia, só assume a presidência por ser o mais velho e, portanto, o 
mais equilibrado. Exatamente nós assistimos ao contrário, o mais velho-ser 
desequilibrado, ser mal educado. 

Nem se diga, portanto, Srs. Senadores, que é a OpciSiçãÕ brasileira o que, 
neste instante, está radicalizando as suas posições como se quer apresentar 
perante a Nação. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Ouço V. Ex•, Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gih·an--Rocha- É para dizer, nobre Senador, ql}e esta é uma das 
poucas vezes em que nós vamos ter opiniões divergentes. Eu, aOsolutamente, 
não me choquei com a presidência, a instalação e o decorrer- da Comissão 
Mista. Na minha curta vida pública- eu sai da minha cadeira de professor 
para o Senado - eu jã vi uma série de coisas inusitadas, nesta Casa, mas esta 
foi coerentíssima, da Comissão Mista. O Sr. Presidente da Comissão cumpriu 
o seu dever. Afinal, o Presidente da República não diz no seu anúncio: eu 
mandei, eu determinei? Então, a Comissão Mista cumpriu o seu dever. O Par
tido do Governo foi feito para isto, para obedecer. Aliás aquele dístico pa
triótico de São Paulo- Non ducor, duco- é o anverso da sigla do Partido do 
Governo: Eu não comando, eu não mando, eu sou comandado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Gilvan Rocha, V. Ex• fala que o 
Partido do Governo deve obedecer ... 

O Sr. Gilvan Rocha - Deve não, ele obedece porque tem juízo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• vai mais além: eles obedecem, 
porque têm jufzo! Mas, discordo de V. Ex'" Nós imaginá varrioS Que o Sr. De
putado que presidia a Comissão Mista - por ser o mais velho e não pelos 
seus méritos, possivelmente - poderia ter sido mais dócil, mais atencioso 
para com as Oposições brasileiras naquele dia. Mas, S. Ex', talvez dentro des-

se espírito que está caracterizando hoje o procedimento das forças do Gover
no, nesta e na outra Casa, entende que a nós da Oposição só nos resta tam
bém, como diz V. Ex~. nobre Senador Gilvan Rocha, o dever de obedecer. 

Vamos, também, obedecer a essa convocação inútil; ínútil sob todos os 
propósitos, Sr. Presideúte; inútil, porque não vamos trabalhar e a Nação vai 
assistir. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer. 
O Sr. Dirceu Cardoso - Discordo de V. Ex• quando diz que a convo

cação é inútil; a corivocaçào é sobretudo opressora. É isto que vamos ter pela 
frente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, permita-me V. Ex•: inútil e opres-
sora. 

O Sr. Gih·an Rocha - Permite V. Ex.,. um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Perdoe-me, nobre Senador Itamar Franco, 
interrompê-lo novanlente, com a aquiescência de V. Ex•, para que fique fixa
do muit_o bem o meu pensamento. Eu disse da inutilidade, porque eles têm 
Hjuízo" de obedecer ao Presidente, exatamente em favor da tese de V. Ex~. da 
inocuidade da convocação. Se o partido foi feito para obedecer, se o partido 
se submete a uma mensagem que diz: .. mandei, resolvi, determinei", para que 
convocar, para -que montar a farsa que está à vista de todo o mundo? Caíram 
as máscaras nesta convocação. Este País, como lembrou o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, reentrou no cone de sombra, é regime militar, mesmo. Se
gundo o adágio dos que não resistem, o adágio que é a bandeira daqueles que 
não têm nas veias o sangue da resistência democrática histórica brasileira, 
"manda quem tem força, obedece quem tem juízo". 

QSR_liAMAR FRANCO- Senador Gilvan Rocha, veja V. Ex• que 
se formam nuvens de tempestade. Eu me permitiria, Srs. Senadores, lembrar, 
inclusive, que essas nuvens não são formadas naturalmente. 

Quando vejo o eminente Senador Ma,uro Benevides olhando para o Se
r:tador por Minas Gerais, eu me lembro, Senador Mauro Benevides, do enge
nheiro que tentava fazer chover artificialmente no Nordeste, o engenheiro Ja
net Pacheco. Nós poderíamo's partir daquele simbolismo, daquela tentativa 
do engenheiro J anot Pacheco, tentando regar as terras nordestinas, para dizer 
que se procura também neste País formar as nuvens negras e densas de tem
pestade por alguns radicais que não os da Oposição, porque esta é uma Opo
sição infirme, mas sem qualquer radicalismo. 

Bastaria que nós verificássemos o que foi, por exemplo, a chamada ban
da de música da UDN, que hoje, inclusive, tem alguns dos seus elementoS for
~ando no partido do Governo; bastaria que nós lembrassem os o que sofreu o 
Presidente Juscelino Kubitschek, quando assumiu o Governo nesta Repúb!i
ca, para mostrar a moderação das Oposições brasileiras, quando solicitavam, 
quase que pedindo de joelhos, que se marcasse o dia das eleições, que se exa
minasse com maior profundidade o projeto de criação de Rondônia, que se 
permitisse a líderes sindicais não condenados que disputassem as eleições. e. 
esta a radicalização das Oposições brasileiras. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço com muito prazer V. Ex• 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex~ se referiu hã pouco à radicalização do 
processo político; que, sem dúvida, o gesto Presidencial, um gesto de força, 
sumamente autoritário- a Nação toda está reconhecendo isto- ao mesmo 
tempo, seria um recado ao País, que se traduziria numa falêncía dos políticos 
em encaminhar as soluções políticas no Congresso Nacional; nada mais fácil 
do que isto. Na verdade, procuraram o pretexto, como bem disse V. Ex' As 
oposições, nestes meses todos deste ano de 1981, procuraram o diálogo e pro
curaram acertar os ponteiros com o partido do Governo, para que nós che
gássemos ao final de 1981 com uma legislação eleitoral democrática. E a 
Nação toda é testemunha de que o Governo e seu partido propositadamente 
protelaram a solução deste problema, protelaram as discussões até mesmo em 
torno deste problema. Não cabe, portanto, acusar as Oposições de nenhum 
radicalismo. V. Ex~ está dizendo muito bem, a Oposição tem sido extrema
mente tímida, extremamente tíbia, inclusive, de uma tibieza a toda a prova; 
tem se manifestado, esse temp_o todo, conciliadora, inclusive. Nenhum setor 
oposicionista radicalizou o processo polítíco; pelo contrãrio, radicalização 
houve em 198 I, radicalização tem havido nestes últimos anos, mas da extre
ma direita, cujo berço está armado, que .explode bombas, que fere, que vio-- . 
lenta, que mata, que feriu, que violentou e que matou. Extrema direita esta 1 

que se encontra incrustada no poder, que se encontra aí nesse mesmo Gover
no, fazendo parte dele, tomando parte deste Governo. Portanto, não cabe 
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acusar jamais as oposições de terem, em momento algum, radicalizado o pro
cesso político; pelo contrârio, acabamos de ouvir aqui, pela palavra do Líder 
do PMDB no Senado, o eminente Senador Marcos Freire, as palavras da 
conciliação, da busca da paz, de caminhos que sejam construídos democrati
camente, mesmo depois desse gesto autoritário, desse gesto de força do Presi
dente da República. Agora, o que não podemos aceitar é o processo intimida
tório que estão procurando levar à Nação brasileira. Isto nós não podemos 
aceitar. A Oposição não pode aceitar, sob pena de estar, aí, sim, decretando a 
sua falência total. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado, nobre Senador Henri
que Santillo. 

V. Ex~ falou .. o Governo e seu Partido". Permita-me V. Ex•: Governo e 
seu partido, quando interessa ao Governo o seu partido, porque o PDS, com 
raríssimas exceções de algumas das suas figuras, é Um partido _sem vontade 
parlamentar, é um partido que não atua no Governo; é instrumento do Go
verno, quando este interessa estabelecer bases autoritârias para ã Nação. Aí, 
o PDS age como o fez na Comissão Mista. Vai a toque de caixa e obedece. 
Obedece de uma maneira cruel, violenta, quebranao o Regimento, desrespei
tando a convivência- parlamentar. Aí, sim, V. Ex• tem razão: o Governo e o 
seu partido. Mas, normalmente, não é o Governo e seu partido. 

Ainda outro dia, recordava aqui na Casa a batalha do Senador Helvídio 
Nunes por uma nova sistemática do Imposto de Circulação de Mercadorias. 
S. Ex~ ficou durante quatro ou cinco anos falando aqui. S. Ex• diz que, inclu
sive, defende uma reforma tributária. E onde está o partido do Governo, ou o 
Governo, que não procede a essa reformulação tributária? 

No entanto, quiseram impingir, ao apagar das luzes dos nossos traba
lhos, uma modificação do ICM que ia atiilgir sobretudo o pequeho produtor, 
seja das Minas Gerais, de Goiás, de Sergipe ou do Ceará. Aí tem que se obri
gar a Maioria do PDS a votar, nobre Senador Henrique Santillo. 

Mas, V. Ex• diz muito bem, nós não poderemos jamais, e a História mos
trará isso, porque há de levar, talvez, nobre Senador Henrique Santillo, du
zentos, trezentos anos, mas um dia alguém haverá de ler os Anais do Senado 
Federal, alguém haverá de acompanhar a histórli-política brasileira dos últi
mos tempos e haverá de verificar o que disse V. Ex' e o que reafirmo nesse 
instante: que a Oposição brasileira é uma oposição moderada. É esta opo
sição que nós vimos--v. Ex' recordou muito bem- quando o nosso Líder, 
Senador Marcos Freire, vai à tribuna do Senado e ainda tenta hastear, e has
teia, a sua bandeira de paz. S. Ex' vai ver no que dá. Eu já disse a ele, com 
todo o respeito, .. bem feito". E ainda vai S. Ex•, de novo, hastear sua bandei
ra de paz. O Senador Marcos Freire, por isto, talvez seja essa figura hoje tão 
querida por todos nós da Bancada, um homem que ainda acredita nesse en
tendimento, nessa conciliação. Talvez S. Ex.' até acredite que esse pacote vai 
ser rejeitado, é possível até-que passe na mente de S. Ex• que esse pacote po
derá ser retirado, rejeitado, ou que as Oposições brasileiras terão o direito de 
tentar modificá-lo, de aprovar algumas das suas emendas. 

O Sr. Mauro Benew'des - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• tem ra
zão, porque-o discurso do Senador Marcos Freire situou, com admirável pre
cisão, o comportamento sempre nobre, patriótico e elevado da Oposição bra
sileira. Se V. Ex~ buscar, realmente, as razões que determinaram esse grave 
quadro político-institucional que estamos a viver, V. Ex• chegará tranqüila
mente a uma conclusão: isto passou a ocorrer no momento em que o Con
gresso Nacional, em duas decisões históricas, a rejeição da sublegenda e a do 
pacote da Previdência, readquiriu a soberania de suas decisões. Foi isto e 
nada mais, nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E assiste razão a V. Ex•, nobre Senador 
Mauro Benevides. Veja V. Ex' que a bandeira de paz, que hasteia, neste ins
tante, o Senador Marcos Freire, é perigosa porque, se o Congresso, na sua 
vontade soberana, rejeitou o voto da sublegenda, vimos como o Governo, 
noite terrível aquela, impôs às suas Lideranças, impôs aos seUs parlamentares 
defender o pacote da Previdência. E, de repente, faz-se um acordo, depois de 
quase quatro horas de sessão. O Governo· riãõ-põupa nem os seus parlamen
tares, não tem pena desses parlamentares que foram obrigados, naquela ses
são do Congresso Nacional, a defender o pacote da Previdência, e de repente 
faz um acordo. 

Sr. Senador Mauro Be!~f:Vides, recordo-me do que houve em 1977. Este é 
o medo, e temos direito, Sr.1>residente, de ter este medo. Em 1977, pela von
tade, também do CongW~ Nacional, se rejeitou a reforma Judiciária, uma 
reforma que estava sendo, repudiada não apenas pelo MDB, na época, mas 
:stava sendo repudiàd_a por toda a magistratura brasileira. Qual foi o resulta

'do, Sr. Senador Mauro B~p.eviçles? Foi o respeito à decisão do Congresso Na-

cional? Foi o fechamento do Congresso Nacional, porque se entende que o 
Congresso Nacional pode avançar, mas o Congresso Nacional não pode 
readquirir essa mobilidade que V. Ex~ defende e que todos nós defendemos. 
Esse poder não pode ser, ainda, independente. O advérbio de tempo é vãlido, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: aínda não pode ser independente. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Marcos Freire- O Senador Mauro Benevides invocou, há pouco, 
o episódio da Lei da Previdência Social. No meu entender, ele foi mais impor~ 
tante do ponto de vista de caracterização do comportamento das Oposições 
do que a própria rejeiçãO da sublegenda. E digo mais, teve um significado 
maior do que se tivéssemos, pura e simplesmente, rejeitado o projeto da Pre
vidência. Nós poderíamos tê-lo feito e tanto poderíamos que a Maioria che
gou, na hora, a um entendimento em torno de uma determinada emenda que 
tinha sido apresentada por um dos seus integrantes, o Deputado Adhemar 
Ghisi de Santa Catarina. E digo que é mais significativo, porque mostra que, 
ao contrárío do que estão querendo vender à opinião pública, a Oposição não 
tem nada de radical. Querem dizer, é a Oposição que está radicalizando. 
Nada disto, a Oposição quer ter o direito de contribuir para a solução dos 
problemas nacionais. E aquela noite foi um demonstrativo claro. Q~er dizer, 
nós não fechamos as portas e acho que quem saiu vitoriosa foi a classe políti
ca por inteiro, inclusive o Congresso Nacional como instituição. Mostrou que 
estamos capacitados, inclusive, a darmos alternativas a certas soluções apre
sentadas pelo Governo. Poder-se-ia dizer: há_a reação de certos setores, diga
mos_, das atividades produtivas deste País relativamente à solução dada pelo 
Congresso. Foi á solução com qu'e as Cfposiçõ-es concordaram porque o Go
verno por ela fez opção. Havia ínúmeras ou trás emendas que poderiam ser o 
sucedâneo do gravame que se quis impor aos aposentados e aos de menor 
renda. Mas, foi aquela, de gravar os produtos supérfluos a opção do Governo 
e a Oposição aceitou. Contudo, o que quero dizer é o seguinte: dentro de um 
leque de alternativas, a Oposição não se fechou, não decidiu pura e simples
mente rejeitar. Portanto, o Congresso, o Partido da Maioria e os Partidos da 
Minoria tiveram a sensibilidade de saber que o problema existia, que a so
lução não era aquela indicada pelo Executivo e então buscou-se, em comum 
acordo, aceitar uma das emendas que foi apresentada pela Liderança do Go
verno como sendo a que aceitava. Por conseguinte não pode o Governo sacu
dir a culpa em cima do Congresso, face a alternativa que foi dada. Essa alter
nativa foi dada com a nossa aquiescência, inclusive por que foi a escolhida 
pelo Governo. Mas ao lado dela havia outras e isto mostra a capacidade de 
diálogo que tem a Oposição. Mas em tudo há um limite; e o limite chegou ao 
mãxirt10. Agora, quando no MiniStério da Justiça, conversando com o porta
voz, o interlocutor oficial do Governo, para resolvermos uma composição em 
torno da reforma eleitoral, tiraram o . tapete dos pés de S. Ex~. 
desacreditando-o, desautorizando-o. Portanto, o radicalismo não está com a 
Oposição; o radicalismo está com o Governo. E entendo as razões pelas quais 
V. Ex• até registra, vamos dizer, o tom de conciliação do meu discurso: é por
que eu acho que este País não vai ter o seu Pi-Oblemas resolvidos com a violên
cia. No entanto, a violência está partindo do outro lado da praça. Este é o 
equívoco, pensar que vão resolver os problemas com violência. Nós propo
mos soluções de conciliação nacional e quando eu falo em conciliação nacio
nal não é partido de Oposição com o Governo, quando eu falo e defendo o 
entendimento nacional é o entendimento da Nação consigo mesma, nos 
vários segmentos sociais, do empresário ao operário, ao camponês, ao funcio
nário público, ao profissional liberal, ao intelectual. Nós temos que encontrar 
uiüa proposta para quedar o Governo, para que ele compreenda que deve 
acabar o tempo de impor a sua vontade contra a vontade da Nação. A Nação 
é que precisa se fazer forte atravéS do entendimento, para poder ínfluenciaf as· 
decisões nacionais. Muito obrigado a V. Ex• desculpe-me o longo aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sou eu quem agradece, Senador Marcos 
Freire. Diz bem V. Ex•: rompeu-se o diálogo. 

O Sr. Marcos Freire - Mas não por culpa nossa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É evidente, é isto que nós estamos a de
monstrar na tribuna, é o que temos demonstrado através dos nossos Líderes 
por todo o Brasil. Senador Marcos Freire, hoje há uma ruptura entre o Poder 
e a Nação. 

O Sr. Marcos Freire - Estou de pleno acordo com V. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- E esta ruptura entre o Poder e a Nação é 
o que a Nação brasileira não pode aceitar. E esta ruptura só continuará, Sr. 
Presidente_, se nós não tivermos eleições limpas, honestas e livres neste País. 
Ela não pode, repito, continuar sob a vontade de um homem só, por maior 
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boa vontade que esse homem possa ter, porque nós ficaremos dependendo do 
seu bom ou mau humor, para dirigir os destinos de 120 milhões de brasileiros. 

O Sr." Glh•an Rocha- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. I'f AMAR FRANCO - Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha --Nobre Senador Itamar Franco, quero registrar 
que, neste inconformismo, V. Ex' não está sozinho. Sou daqueles que estãÇ> 
inteiramente do seu lado. Não há mais o que se conciliar em torno de Opo~ 
sição e do Governo. Já apanhamos tanto que até a nossa filosofia de São To~ 
mé se esgÔtou. Não há mais por onde conversar. Na medida das nossas forças 
pacíficas do ministério da palavra, não há mais o que conciliar. Teremos e se
remos, politicamente, é bom que se repita "politicamente" radicais mesmo 
porque não conheço, em nenhuma parte do mundo, nenhuma estátua de ne~ 
nhum moderado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Gilvan Rocha, pergunta
mos ao Senado Federal: que mal há no confronto entre as forças do Governo 
e as forças da Oposição? Queremos as modificações no campo político, so
ciais, econômico que estão sendo exigidas. Nós não vamos poder mentir ao 
povo nas eleições de 1982, se lá chegarmos. Eles defendem um tipo de modelo 
económico que não é o nosso, defendem um tipo de modelo social que não é o 
nosso, defendem um tipo de política institucional que não é o nosso. Por que 
o medo do confronto? É o confronto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela or~ 
dern da via eleitoral e não o confronto das armas, que nós não o temos é o 
confronto pacífico, através das eleições. Esse confronto, a.s Oposições devem 
neste instante, aceitar. Não devem ter medo desse confronto, pois, dO con
trário, não querem eles as mudanças radicais, Senador Gilvan Rocha, que es~ 
tão a exígir as estruturas desta Nação, 

O Sr. Gih·an Rocha - Radical significa ter raiz. 1:: bom satientar. 

O Sr, Henrique San ti/lo - V. Ex• me permite? 
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. ~ 

O Sr. Henrique Santi/lo Eu também me formo ao lado de V. Ex•, no en
tanto é bom que se diga que, ao lado da fon:nutaçào de uma legislação eleito
ral democrática, poderíamos ter conciliado-opOsição e Governo, partidos mi
noritários e partido nlajoritãrio. Não nos permitiram fazer isso. Essa, a gran~ 
de verdade. 

O Sr. Marcos Freire- Embora praticamente tenha se chegado_a isso no 
Ministério da Justiça. Mas, nesse instante, abriram o alçapão. 

O Sr. Henrique Santillo - Não nos permitiram isso V. Ex• diz muito 
bem. O Confronto das urnas é o confronto que buscamos, é o confronto que 
a Nação quer. O que a Nação não quer, a meu ver, é o confronto entre os 
vários segmentos sociais -que compõe a nossa nacion-8.lid8.de; ai sim. A nossa 
luta deve ser, a meu ver, como bem disse o nobre Líder Senador Marcos Frei
re, a de buscar a criação de instituições que permitam a manifestação livre de 
todos os segmentos soci<iis que compõem a nossa nacionalidade. Agora, o 
confronto das urnas não: esse o queremos e buscamos, porque a Nação assim 
o quer através de regras democráticas que permitam uma eleição também de
mocrática e livre que não venha fraudada, que não venha viciada na sua pró
pria manifestação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Henrique Santillo, é exatamente 
o que estamos dizendo, que queremos o confronto, via eleitoral. Queremos 
regras estáveis. 

O Sr. Gilvan Rocha - E também o confronto parlamentar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E quais são as regras estáveis neste ins
tante? Evidentemente, V. Ex• hã de concordar comigo que não hã. Estamos 
sempre aos caprichos daqueles que tem interesse em permanecer no 'Poder. 
Daqueles que temem a alternância de Poder nesta Nação. 

Já é hora, Srs. Senadores, de que esta Nação experimente gente nova, no
vas concepções de Governo, e teremos que dizer isto nas praças públicas, se 
nos for permitido. Não há o que contemporizar, queremos e precisamos do 
entendimento no Parlamento Nacional, mas hoje hã uma realidade congres~ 
suai e uma realidade nas ruas, sem diferentes. E esta ninguém poderá negar 
nesta Nação. 

O Si. Humb~rto Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer. 
O Sr. Humberto Lucena - A mim me parece evidente, nobre Senador, 

que o que se pretende neste momento é mexicanizar o Brasil. O tão decantado 
projeto de abertura está morto, a democracia que o Senhor Presidente. João 
Baptisti de Oliveira Figueiredo pretende para o Brasil - como eu disse hã 
poucos dias, aqui nury~ discurso de denúncia desse "pacote" - é uma demo~ 
cracia despótfca, autoritária. Veja V. Ex•-que o Governo entrou em pânico 

após a derrota no Congresso Nacional do projeto que estendia a sublegenda 
às eleições de Governadores. Melhor dizendo, o sistema de poder que aí está, 
não absorveu a rejeição daquela proposição pelo Congresso. Então, armou-se 
esse golpe baixo que aí está. Esse "pacote eleitoral" é uma vergonha. Deixou
se passar o tempo, tudo calculadamente, inclusive o prazo de filiação para os 
que são candidatos nas eleições do próximo ano, de âmbito federa! e esta
dual. E veio, então, essa vinculação de 't'otos que afronta, inclusive, o próprio 
programa do partido do Governo, o PDS, que, como acentuei, dispõe, como 
príncípio basilar, a defesa do voto livre, independente e secreto, e bem assim, 
também, respeita o princípio da rotatividade do poder. 

O Sr. Marcos Freire - Por isso mesmo não tem legitimidade fechar 
questão em torno do .. pacotão." 

o·sr. Humberto Lucena- Perfeito. J3 foi nes.se sentido a consulta que di~ 
rigi ao TSE. COmo se pode, então, nobre Senador, admitir uma vinculação de 
votos, ne~te instante, sem que se queira reconhecer que ela representa uma 
violência inominável contra a livre manifestação do povo brasileiro nas ur
nas. Então, o que quer realmente, é uma democracia do partido único. Mas, 
fiem isso e até-iss-o-estão querendo obstar, do ponto de vista legal, porque 
quando as Oposições caminham, por exemplo, no sentido da fusão, da incor
poração, vem um outro "pacotinho", a emenda Fala~se de uma emenda do 
Deputado Jorge Arbage, que cinicamente propõe que a fusão ou incorpo
ração só será possível após a carência de três anos. Isso e uma coisa espanto~ 
sa, não há como qualificar um procedimento dessa ordem. Trata~se, inclusi~ 
ve, de uma emenda impertinente, pois não_cabe num projeto que trata~se de 
outra matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ê verdade. 

O Sr. Humberto Lucena- Mas querem fechar todas as portas às opo
sições. E ainda se fala erU democracia! Ora, a esta altura,·o Presidente João 
Baptista cfe Oliveira Figueiredo, (rue jurou_ fazer deste País uma democracia, 
decepcionou profundamente o povo brasileiro. O Presidente João Figueiredo 
liquidou-se, em termos de popularidade; ninguém mais acredita nele, essa é 
que é a verdade. Portanto, desejo trazer a minha solidariedade às palavras de 
V. Ex• Apesar de compreender a posição do Líder, Marcos Freire, de tolerân~ 
cia, de compreensão, estou com o Senador Gilvan Rocha: radicalizaram o 
processo político e nós da Oposição, neste momento, temos que ser radicais, 
também, na defesa das nossas teses, dos nossos princfpios, para, no confronto 
democrático das urnas, buscarmos a resposta do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.) 
- Lastimo informar a V. Ex• que seu tempo já se esgotou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou obedecer a V. Ex•, Sr. Presidente, e, 
obedecendo a V. Ex•, neste instante, estarei, por certo, obedecendo o Regi-
mento da Casa. . 

O Sr. Dirceu Cardoso - Fale alto, nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Faz soar a campainha.) 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, vou ter que falar alto, 
porque o Senador Dirceu Cardoso não me ouviu. V. Ex• disse que eu obede~ 
ceria o Regimento, então, estou dizendo que obedecendo ao Regimento esta
rei obedecendo a V. Ex• 

É que eu já gritei tanto, Senador Dirceu Cardoso, já perdi 30 minutos 
gritando aqui, portanto, permita-me V. Ex• que, de vez em quando, fale um 
pouco mais baixo. Mas, prometo que antes de encerrar vou gritar. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Nós temos mesmo é que gritar, daqui para a 
frente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E: verdade. E não hastear a bandeira da 
paz. 

Mas, Sr. Presidente, vou encerrar, dizendo que as Oposições brasileiras 
não devem temer o confronto e pedir ao Senador Marcos Freire, nobre Líder 
da nossa Bancada, que pare de hastear a. sua bandeira de paz. Lembrar, Sr. 
Presidente, que há mais de 100 anos um mineiro disse que ••o culto da liberda
de não precisa ser interrompido para qUe a Nação progrida". Foi o grande 
mineiro Teófilo Otoni. E di~er mais, Sr. Presidente, aí, sim, Senador Dirceu 
CardOsõ, eu poderia gritar, se V. Ex• assim o desejasse, que este Congresso 
deveria ser desconvocado, hoje, porque nesta data nada temos que fazer aq·ui 
em Brasília. Não vamos trabalhar. Apenas vamos ficar à espera de um pare
cer da Comissão Mista. Não sei se o mesmo virâ nO dia lI ou 12 de dezembro 
ou no dia 15 de janeiro. O Senhor Presidente da República deveria- isto 
sim, repetimos- desconvocar o. CongreSso Nàcional, posto que-não foi con

_vocado para debater as questões económicas e·sociais que esta Nação está a 
exigir. Foi convocado para impor â Nação um prOjeto autoritário que fere, 



7068 Terça-feira 8 DIÁRIO QO CONGRESSO NACIONAL iSe<;ào 11 I Dezembro de 1981 

fundamentalmente, o compromisso que ele assumiu, sem que ninguém o pew 
disse, de fazer deste Pais uma democracia. (Muito bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Jarbas Passarinho}- Sobre a mesa, expediente 
que será lido pelo Sr. I '?-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 433, DE 1981 

Nos termos regimentais, requeremos que não seja realizada sessão do Sena
do no dia 8-12-81, nem haja expediente em sua Secretaria. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1981.- Bernardino Viana--- Mauro 
Benel•ides - Alberto Sih•a. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, pelo Regi
mento, eu deveria colocar este requerimento em votação imediata, mas as ses
sões não se realizam quando, independentemente de decisão de Plenário, elas 
ferem uma das características de sessões ordinárias, porque as sessões ordiw 
nárias do Senado serão realizadas todos os dias úteis, excetos aos sábados. O 
Decreto n<:> 670, de 30 de outubro de 1967, do Distrito Federal, estabelece os 
feriados religiosos-no Distrito Federal, e um desses feriados é 8 de dezembro, 
festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em conseqüência, não ha
verâ sessão, independentemente da decisão do Plenário. 

Considero o requerimento prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sobre a mesa, projeto de 
lei que serâ lido pelo Sr. }li-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 378, DE 1981 

Introduz alterações na vigente Consolidação das Leis do Traba-
lho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 O art. 59 da Consolidação das Leis d-~-T;a-~lho passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 59. A jornada de trabalho poderá ser prorrogada até 
duas (2) horas: 

I -por ato unilateral' do empregador, nos casos referidos no 
art. 61; 

H -por acordo escrito com o empregado, até noventa dias 
para cada ano civil; 

III- por convenção ou acordo coletivo, pelo prazo fixado no 
instrumento. 

§ 111 A limitação referida no inciso II não se aplicará: 
a) à prorrogação da jornada normal mediante compensação 

semanal; 
b) às atividades para as quais vigorar, em virtude de lei ou con

venção coletiva, jornada normal igual ou inferior a seis horas; 
c) aos serviços das pessoas jurídicas de direita público, suas 

respe~tivas autarquias e empresas públicas; 
d) às atividades rurais; 
e) ao trabalho dos vigias. 
§ 29 Do acordo escrito e da convenção ou acordo coletivo, 

constarão, obrigaloriamente, o prazo da prorrogaçã.o e o salário da 
hora extraordinária. 

§ 39 O valor do salário da hora extraordinária será, pelo me
nos, vinte por cento superior ao da hora normal, computando-se a 
parte variável, se houver. 

§ 411 O acrêscimo previsto no parâgrafo anterior poderâ ser 
dispensado se, por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso 
de horas em um dia for compensado pela correspondente dimi
nuição em outro dia, de maneira que não exceda a duração normal 
da semana de trabalho, nem seja ultrapassado o limite de dez horas 
diárias." 

Art. 2'? O art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

.. Art. 61. A duração_ do trabalho poderã exceder o limite legal 
ou convencionado, por motivo de força maior ou para a fender à 
realização ou conclusão de serviços inadiáveis_, cuja inexeCução pos
sa acarretar prejuízo manifesto. 

§ 19 A prorrogação, nos casos deste artigo, poderá ser exigida 
independentemente de acordo ou convenção coletiva e deverá ser
comunicada, dentro de quarenta e oito horas, à autoridade local 
competente em matéria de trabalho, a qual homologará ou não o 

procedimento da empresa, determinando, na última hipótese, a ime
diata suspensão do trabalho excepcionalmente prorrogado. 

§ 211 Na ocorrência de força maior, o salário da hora exceden
te será igual ao da hora normal e, nos demais casos, terá um adicio
nal de pelo menos vinte e cinco por cento sobre o valor da hora nor
mal, não podendo a jornada exceder de doze horas. 

§ 311 No caso de jornada de trabalho inferior a oito horas, por 
ajuste entre as partes ou por força de lei, convenção ou acordo cole
tive, consideram-se horas extraordinárias as que forein trabalhadas 
alêm -do respecti'vo Iimitê.'" 

Art. 3<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 411 Revogam-se as disposições_ em contrário. 

J ustifica.;ão 

Sabemos todos que uma das mais-importantes conquistas do DireitO do 
Trabalho foi a fixação prévia, obrigatória, de jornadas máximas de trabalho 
para os trabalhadores em geral e também para certas atividades que guardam 
pecualiaridades merecedoras de privilégio. 

Entretanto, embora pretendendo disciplinar a matéria a contento, com~ 
pativelmente com o alcance social da referida conquista, a Consolidação daS 
Leis do Trabalho não se livrou de consignar certos dispositivos até conflitan
tes, els que permissivos de prorrogação indefinida por mais duas horas da jor
nada de trabalho padrão de oito horas. 

Tal permissivo não se compadece ~om os objetivos e princípios que nor
teiam a legislação trabalhista, tendo ainda em sel}. desfavor o fato, já seguida
mente comprovado, de que essa prorrogação descriterios8. de trabalho ex
traordinário é -prejudicial ao trabalhador. Vejam-se, a Propósito, as- obser
vações de Jorge Duprat Fiqueiredo, citadas em muitas obras dou\r_inárias, sep 
gundo as quais .. a maior freqüencia de acidente por hora corresponde ao 
período de trabalho extraordinário." 

Aqui, atentos a este aspecto fundamental da questão e também à impres .. 
cindibilidade que o trabalhador tem de maior tempo para o convívio familiar 
e para atividade de lazer, inclusive co"mb forma de melhorar o seu rendimento 
n_o próprio trabalho, estamos propondo uma nova sistemática para as sempre 
excepcionais prorrogações, basicamente condicionando-as à manif~tação 
sindical, quando se pretender que o tempo de prestação habitual de trabalho 
extraordinário ultrapasse noventa dias.. Até tal limite empregado e emprega
dor poderão livremente ·prorrogar a jornada padrão, desde, naturalmente, 
que tal prorrogação se faço medi8.nte acordo escrito. 

Verifica-se que a providência é altamente benéfica para os trabalhadores 
em geral, já que impõe toda sorte de dificuldades aos atua_is Corriqueiros regi
mes de trabalho prorrogado. 

As modifrcaçõf::s consignadas no proje_to, relativamente ao ffiescanismo 
de prorrogação da jornada de trabalho, obrigaram tambéril a alteração do 
art. 61, CLT, em o qual se diminuiu para quarenta e oito horas o atual prazo 
de dez dias, dentro do qual a empresa deve comunicar à autoridade dó Minis
tério do Trabalho a sua decisão unilateral de prorrogar a jornada de trabalho. 
Parece-nos providência da mais alta importância, capaz, por si só, de evitar 
certos freqüentes abusos. 

Neste mesmo art. 61 acrescentou,.se mais um parãgrafo, sob n9 39', no 
qual se busca: definir, de modo incontrastável, o que é hora extraordinária no 
2:8.$0 -(fas Jõrnadas inferiores a oitO horas. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1981. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

UECRETO-LEI No 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a ConsQlida.;ão das Leis do Trabalho. 

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 
suplementares, em número não excedente de duas, mediante acordo escrito 
entre empregador e empregado, ou mediante cohtrato coletivo de trabalho. 

§ 111 Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverâ cOnstar, obri
gatoriamehte, a importância' da remuneração da hora suplementar, que serâ, 
pelo menos 20% (vinte por cento) superior ã da hora not:mal. 

§ 2'? Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo 
qu contrato coletivo, o excesso de horas em urn dia for compensado pela cm
respondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o horârio 
normal da sem.ana nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas 
diárias. 

Art. 61 Ocorrendo necessidáde imperiosa, poderá a duração do trabalho 
exceder do limite legal ou convencionado, seja para fa:zer face a motivo de 
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força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiá
veis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. 

§ 19 O excesso, nos casos deste artigo, poderâ ser exigido independente
mente de acordo ou contrato coletivo e deverá ser comunicado, dentro de dez 
dias, à autoridade competente cm matéria de trabalho, ou antes desse prazo, 
justificado no mOmento da fiscalização sem prejuízo dessa comunicação. 

§ 29 Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remu
neração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais 
casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25% 
(vinte e cinco por cento) superior à da hora normal, e o trabalho não poderá 
exceder de doze hor~s, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. 

§ J9 Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas 
acidentais, ou de força.- maior, que determinem a impossibilidade de sua reali
zação, a duração do trabalho poderá ser prorrogado pelo tempo necessário 
até o máximo de duas horas, durante o número de dias indispensáveis à recu
peração do tempo perdido, desde que não exceda de dez horas diárias, em 
período não superior a quarenta e cinco dias por ano, suJeita ~ssa recupe
ração à prévia autorização da autoridade competente. 

, , 0 ,,,, o,,,-, 0 ;;-,, 0 ,,, 0 0 0 ~· •• 0 0 4-• ••-• ·--.~~~• ,,--.-,-,--.-o~õ-'r,-> ,--, .----,--, •• • • • 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanç>as.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Projeto de Lei do nobre 
Senador Humberto Lucena será recebido por mim, porque considero que a 
vida interna do Senado não está limitada (no que cabe e é pertinente à reali
zação das sessões) pela limitação natural na especificação das matérias que 
devem ser discutidas e votadas durante o período da Sessão Legislativa Ex-
traordinária. -

Mas ao receber o projeto de lei apresentado pelo nobre Líder Humberto 
Lucena, eu o despacharei às comissões, com data de início de trabalho dessas 
comissões, a partir de !'i' de março de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Ao levantar a minha cabeça para iniciar o meU pronunciamento, eu me 
recordarei, rapidamente, de uma passagem dos Santos Evangelhos: a transfi
guração. Eu estava me preparando, mudando de lugar, por causa das conver
sas atrás de mim, que me perturbam, quando eu levantei a cabeça, vi outro 
Presidente. É a Transfiguração, Sr. Presidente, é a Transubst~nciação. O Sr. 
Presidente deixou o Senado, já concluiu a sua primeira missão e agora, natu
ralmente, que eu precisava que S. Ex' estivesse aí, para me ouvir ... 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador, S. Ex• voltará 
dentro de poucos instantes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, vamos arranhando o assunto até 
que S. Ex• volte. (Risos.) 

Sr. Presidente, há um provérbio oriental já cediço: uAsjornadas de mil 
léguas começam por um passo à frente". Eu vou dar o meu primeiro passo. 

Ontem, aqui, estivemos, para argUir a injuridicidade_ de uma parte da 
convocação extraordinária, mas o Sr. Presidente leu a "fala do trono" e ime
diatamente encerrou a sessão. Nem àqueles que pediram a palavra para le
vantar uma questão de ordem S. Ex• permitiu, viol~ntando.o Regimento In
terno da Casa. Por isso, Sr. Presidente, os argumentos que tinha trazido on
tem não pude apresentá-los na hora primeira em que se abriu o leque de ses
sões da convocação extraordinária, em que nós íamos levantar dúvidas sobre 
um dos itens da convocação. extraordinária. 

Era isso, Sr. Presidente, eu precisava que o Presidente- não que V. Ex• 
não entenda, V. Ex~ é um grande Presidente. Ainda na última sessão de encer
ramento decidiu, violentamente, uma questão de ordem, magnificamente de
cidida, o que demonstra que está a par do nosso Regimento Interno e que 
pode muito bem substituir o Presidente da Casa em todos os seus momentos. 
Eu queria me dirigir ao Presidente da Casa porque a questão de ordem é feita 
para ele, para que S. Ex~ resolva e decida essa dúvida que se me afigura im
portantíssima para o desenrolar dos nossos trabalhos. Mas se V. Ex• volta, eu 
vou ... 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Permita-me interromper V. Ex•? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -O Presidente saiu, a chamado 
da Presidência, ao seu Gabinete, e disse que retornará em. poucos minutos. 
Quero reiterar a V. Ex• a informação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, vou inverter as minhas 
questões de ordem e vou deixar a-questão de ordem, que eu reputo mais subs
tancial, para a hora que houver nova Transfiguração da Mesa. Quando eu me 
baixar para ler, voltar, outra vez, a olhar para a Presidência, V. Ex~ estiver 
send.o substituído pelo Presidente da Casa- se bem que V. Ex~, presidindo a 
sessão é uma garantia para tódos nós da oposição e Bancada do PDS. 

Sr. Presidente, como vou tratar da questão de empréstimos, quero levan
tar uma questão de ordem regimental, deixando a constitucional para quando 
voltar o Presidente. 

A questão regimental é a seguinte: na última sessão eu denunciei à Casa 
uma reforma, uma alteração, uma emenda ao Regfmento Interno. Vou ler 
toda ela- já li duas vezes, vou ler pela terceira vez, e toda semana vou ler ou
tra vez. Isto é monstrengo, Sr. Presidente, que querem fazer passar com maio
rià. oCasional, da Casa, para esmagar a Oposição do Senado, ou melhor, que
rem tirar Uma competência, uma iniciativã -âo Senado, para que não se apre
cie mais os pedidos de-emPrêstlmos, porque já estão cansados de submetê-los, 
aqui, e passá-los a c_onta-gotas, um a um, graça à resistência da Oposição. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex• me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex' anunciou à Casa, pela primeira vez aqui, há 
duas sessões, mas nós não acreditamos. Pensávamos que era mais uma ênfase 
de V. Ex' A própria Vice-Liderança, o Senador José Lins, nos disse que era 
coisa jocosa, que não tinha maior significação. Mas estou informado de que 
realmente vão levar isso à Comissão de Constituição e Justiça. E resulta de 
um parecer do Senador Hugo Ramos que, aliás, está patrocinando nesta Casa 
uma coisa pior do que isso, que é a volta dos cassinos. V. Ex• sabe que uma 
rnáfia está por detrás disso. Então, nós nos surpreendemos, porque isso é 
exaurir, é retirár do Senado uma competência que é sua, exclusiva. Como já 
dissemos em outro aparte e é bom que se repita, há urna razão para que o Se
nado se pronuncie sobre os empréstimos, porque aqui há paridade dos Esta
dos. No instante em que não houver esse pronunciamento sobre os emprésti
mos, o Sr. Delfim Netto mandará todos para um Estado só, quer dizer, ficará 
a seu critério e os Estados que tiverem maior peso específico político levarão 
o dinheiro externo e ipterno, sem qualquer equilíbrio. Pois veja V. Ex' eu 
também levanto essa dúvida: se numa circunstância de convocação extraordi
nária, pode o Congresso fazer mudanças; isso é comezinho, se é sessão ex
traordinária, era ê transitória; jamais se poderã fazer modificações permanen~ 
tes no Regimento da Casa. Se chegarmos a esse ponto, aí mesmo é que não 
tem sentido a nossa presença aqui. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me concede um aparte? 

O Sr. Humberto Lucena- O Senador Dirceu Cardoso está formulando 
uma questão de ordem, onde não cabem apartes. 

O Sr. José Lins- Quero esclarecer a minha posição, mal posta pelo Se
nador Leite Chaves. Sou formalmente a favor da modificação do Regimento, 
para evitar a ditadura de um contra todos. 

o SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• é realmente de fato um homem 
coerente· não quer implantar a ditadura de nínguém, nem do Presidente da 
Repúbli~, nem do Governo, nada! V. Ex• luta pela liberalidade aqui na Ca
sa. De fato, todos reconhecem, ficam-lhe bem esses sentimentos. 

Sr. Presidente, eu denunciei que a horas tardias o PDS craneou a seguin
te alteração no Regimento. Jurista de alto coturno, depois de uma noite de in
sônia, fumando o nosso charuto, o charuto da Oposição, ou saboreando san
duíches não sanduíches de peito de peru, mas sanduíches de fígado - de 
fígado dos oposicionistas. Estão comendo o nossO- flgado, inclusive o nob~e 
Senador José Lins, que não quer ditaduras, também, é um dos responsâve1s 
por essa reforma: 

H Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 
42 inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente, 
promu!go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• /1981 

Dispõe sobre operações de crédito extralimitedos Estados e A.fu
nidpios e dispensa de autorização para sua contratação". 

Vê v; Ex•, Sr. Presidente, o grau de atrevimento a que chegou a Bancada 
do PDS! 

Continuo: 
"Art. 111 As operações de crédito de interesse dos Estados e 

Municípios, com (ecursos financeiros oriufidos do Banco Nacional 
de Habitação (BNH), Fundo de Assistência Social (FAS), e Fundo 
de Desenvolvimento Urbano (FDU) de que trata a Resolução n'il 93, 
de I I de outubro de 1976, por serem extralimite independem de au
torização do Senado Federal, para sua contratação. 
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Art. 29 Esta resolução entrarã em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal." 

Sr. Presidente, é isto que se tenta perpetrar contra o Senadol Nós não 
discutiremos mais esses empréstimos. Os empréstimos passam, Sr. Presidente, 
de bandeira desfraldada, embandeirados, em arco, lá fora, porque do Senado 
partiu essa iniciativa. Nós, Sr. Presidente, amputamos essa prerrogativa do 
Senado. Amputamos, Sr. Presidente, esta competência do Senado! Então, 
para que não sofra o Estado e o Município, fazíamos o estudo e a indagação 
da aplicação desses recursos, nós nos corisideramos, então, incompetentes e à 
margem de sua tramitação. E não se ouvirá mais aqui ninguém discutir em
préstimo porque o Senado, para não assistir a essa Cena, Sr. Presidente, da 
discussão c votação aqui, de um empréstimo com toda a Bancada do PDS 
reunida, e passar apenas um dos empréstimos e, às vezes, não passar nenhum, 
nós, agora, iremos assistir à passagem de todos de uma vez. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Um instante, nobre Senador,jã o con
cederei. 

Portanto, vamos assistir a passagem de todos de uma vez, sempre o Se
nado tenha competência para falar sobre o assunto. Este é o crime perpetrado 
contra o Senado pela Bancada .do PDS. 

Sr. Presidente, o nobre Senador José Lins que ê contra a ditadura de um 
~ó - S. Ex~ quer de muitos- disse aqui que, se- depender dele, o Senado 
:.~provará este monstrengo. S. Ex• disse aqui, na nossa Bancada, que é favorá
vel à aprovação disto. 

Ouço, agora, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humherto Lucena- Nobre Senador, este projeto que V. Ex' de
nuncia é mais uma violência que se quer praticar contra o Senado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nós estamos num regime deguante, da 
violência. 

O Sr. Humberto Lucena- Afirmo a V. Ex' que esse projeto não pode de 
maneira alguma tramitar na convocação extraordinária: A Mensagem do Se
nlwr Pn:sidcntc da República é clara quanto às matérias que serão objetos de 
apreciação, inclusive projetes que autorizam empréstimos aos Estados e Mu
nicípios. Quando o nobre Presidente Jarbas Pas.sarinho respondeu à questão 
de ordem do S!.!nador Itamar Franco compreendi que, ali, S. Ex' estava se 
adiantando em relação a este assunto. Porque S. Ex~ disse que entendia, corno 
Presidcntl!, que toda a matéria que fosse correlacionada com os projetes refe
ridos na ~.:onvocaçào, S. Ex• poderia, também, tramitar nesta convocação. 
Mas, ab~olut:.~mcnte, não pode. Não pode porque_s_eria uma inconstituciona
lidadt: ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas vai poder, nobre Senador. Vai po-
der'.l 

O Sr. Humberto Lucena- , .. seria urna medida anti-regimental: trata-se 
de um projeto de resolução que não está inserido_ na pauta da reunião ex
traordinária do Congresso Nacional. Então não há corno, nobre Senador. 

Por outro lado, do ponto do mérito, essa proposição é urna enormidade 
poi~ diz ~l Con~tituiçà.o, que compete ao Senado Federal: "fixar os limites do 
endividamento int~rno dos Estados e Municípios". Não faz nenhuma ex
~.:eç:1u. Portanto a resolução que foi votada, se não me engano, ao tempo cm 
que presidia o Senado u Senador Pctrônio Portella é uma resolução que não 
püd!.! ah~olutumcntc ser revogada. Ela veio apenas regular uma atribuição 
~.:onstitu~.:ional do Senado Federal, da qual nós não podemos abrir mão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO ~.Sr. Presidente, é uma questão de ordem 
4uc cu qut.:ria suhmeter a V. Ex~, é uma questão regimental também. 

O Sr. Gilmn Rodra- Pl!rmita-me V. Ex• uma breve interrupção, nobre 
Senador'! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não! 

O Sr, Gihw1 Rocha- É posicionar a nossa presença, na Mesa Dirctora, 
l.:tHno rc:prcscntantc da Oposiçi:io. Esse projeto nJo chegou ao conhecimento 
Ja 1\h::-.a, c ,->e lá t:hcgar tcrú o nosso aberto e total repódio, porque aqui no 
Pknúrio -:omo lú, a nossa p:.liavw d!.! ordem é: obstrução ampla, geral c irres
tritu, 

O SR. DIRCI'U CARDOSO- Sr. Presidente, a Oposição estã cheia de 
br!u:-. part.l votar contra este projeto, mas isso é uma questão de Maioria, O 
nohn: Senador jü segredou aos amigos, está recolhendo em Caldas Novas, em 
Goiú:-., a Bancad:.~ do PDS até o dia t5. em concentração. Têm técnicos de 
Edul.!açüo !:isi-:~1. ginástica respimtória, punch de boxe tudo isso aí. Estão pre
pamndo a Bunl.!m.la, com preparo físico. E no dia 15 de manhã,_ ... 

-----------------------------
O Sr. Marcos Freire - E psíquico! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- É isso mesmo ... à hora de começar a 
sessão, vão desembarcar aqui, vitoriosOs e brilhantemente, os 37, Srs. Senado
res do Governo, do PDS, refei.tos, restaurados em suas forças, recompostos, 
Sr. Presidente, com toda a sua resístênda física erif dia, porque os professores 
vão se dedicar, esses dias todos, ao preparo em banhos quentes, em Caldas 
Novas, para recompor as forças totais. 

Então, Sr. Presidente, nós apenas iremos votar contra! Irão enfiar na 
goela da Oposição este projeto, jâ está decidido! E no dia que estiverem os 37 
aí preparados, irão enfiá-lo na nossa goela. 

O_Sr. Lázaro Barboza - Mas não passa na nossa garganta, nobre Sena
dor! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- A nossa garganta é muito flácida,jã tem 
passado elefante, como é que não passa esse aqui? 

O Sr. Lázaro Barboza - Mas não cabe mais! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, primeiro os nossos Líde
res já levantaram o problema de que não estâ no elenco de medidas suscitadas 
na convocação esperada. Não está! 

Segundo, Sr. Presidente, a reforma do Regimento e as emendas do Regi
mento têm uma tramitação que o Regimento estabelece - eu não vou citar 
artigo porque V. Ex• o sabe muito bem. Primeiro tem que ficar 5 dias aqui, o 
PrOjeto de emenda, a reforma do Regimento para receber emendas dos não 
satisfeitos com a história. 

O Sr. A-I arcos Freire- Senador Dirceu Cardoso, não ensine o caminho a 
eles. não! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, Sr. Presidente, depois vai à Co
missão de Constituição e Justiça, e a Comissão, então, com a maioria do 
PDS, vai pro lata r o seu luminoso e brilhante parecer. Favorável, naturalmen
te, contra os votos da Oposição, e vem, então, para o plenário. 

Então, eu pergunto para V. Ex•: com esses empecilhos todos, Sr. Presi-. 
dente, de ter que figurar na pauta, ter que ir à Comissão de Constituição e 
Justiça, não figurar no elenco das matérias sUjeitas a convocação extraordi
náría. se esse monstrengo, se esse avantesma, vai ter tramitação agora na ses
são extraordinária. É a primeira questão de ordem que eu faço ao entendi
mento e à decisão de V. Ex• Se esse projeto de Regimento vai ter que cumprir 
todas as fases da sua tramitação, e, além de tudo, contra ele se levanta e se in
quinu u sua não-participação no elenco, no espectro de assuntos que o Senhor 
Presidente da República remeteu para a Casa, com o objeto de convocação. 

O Sr. Leite Chm·es - Permite-me V, Ex• um aparte? 

O Sr. Leite Chaves- Eu queria apenas fazer um registro para constar do 
discurso de V. Ex' e dos Anais da Casa. O Congresso está reunido em caráter 
extraordinário, a Nação sabe disso. Hoje é o seu pi-ímeiro dia após a insta
lação do novo período. Veja V. Ex• que a OposiçãO está sendo responsável 
pela rnantença da sessão, estamos aqui em número de 13 ou 14. O Partido do 
Governo, que a convocou e se diz interessado no problema, está com três Se~ 
rfãdores apenas na Casa, e que são ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Três Senadores apenas. 

O Sr. Leite Chw'es- ... o Senador Luiz Cavalcante, o Senador José Lins 
e o Senador Bernardino Viana. Outra coisa, não existe matéria a ser votada. 
Veja V. Ex~ que as nossas mesas estão vazias. Isto, para que a Nação saiba 
que não tinha sentido. nenhum esta convocação. O próprio Partido Oficial 'es
tá ausente, não há matéria a ser votada, é deplorável, inclusive, este espetácu
lo. E se a sessão está funcionando é exatamente em razão da presença, em nú
mero regulamentar, dos Senadores da Oposição. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito bem. Agradeço o aparte de V. 
E;..:~, que foi uma vívida colaboração ao nosso pronunciamento. 

Sr. Presidente, ainda mais. É da iniciativa da Bancada do Governo um 
requerimento que o Sr. Presidente desconsiderou, p'orque nem tomou conhe
cimento dele, pedindo que amanhã não se realize sessão. Quer dize;, o PDS já 
está l.!ansado, começou hoje e já está cansado para amanhã. já quer folg~ a 
umanhã, não quer trabalhar amanhã. Ele que é o responsável pela convo~ 
caçào dos trabalhos extraordinários desta sessão, já não quer trabalhar ama
nhã, e sofreu até a reprovação do Presidente e não considerou objeto de deli
bemçào da Casa, quer dizer, rasgou o requerimento e nem tomou conheci
mento dele. 

Veja, portanto, a Casa, é o PDS que não quer trabalhar amanhã, em 
convocação extraordinária. Nós podíamos perfeitamente trabalhar amanhã, 
pode ser feriado ou dia santo em Brasília, mas, o Senado, a Casa aqui, o Con
gresso Nacional pode considerar-se, aquj, Sr. Presidente, uma ilha constitu-
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cional e não nos atingir o feriado ou o dia santo que ·o GOV"êrno do Distrito 
Federal decretou. 

Sr. Presidente, é a questão de ordem que envio a V. Ex•. certo de que vai 
decidir em primeira mão para -que possibilite a minha segunda questão de or
dem constitucional, e eu gostaria que estivesse na Casa o Presidente efetivo da 
Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- !\obre Senador, na verdade, V. 
Ex• não apresentou uma questão de ordem, fez uma indagação. E, no curso 
do seu encaminhamento, foi interrorriPido diversaS vezes por vários- senado
res, que discutiram já o assunto e ofereceram contribuições a V. Ex• que tal
vez V. Ex• com elas tenha ficado satisfeito. Mas, adentrando o assunto, gosta
ria de lembrar que V. Exf., apesar de já ter lido essa suposta resolução, ou pro
jeto, três vezes aqui na Casa- eu já o vi lendo todas as três vezes- não te
nho conhecimento de que ela tenha dado entrada sequer na Secretaria da 
Mesa do Senado, nem na Primeira Secretaria; pela qual eú respondo. Eu acho 
que não podemos decidir sobre matéria que não está tramitando, nem sequer 
deu entrada na Secretaria da Mesa, nem na Primeira secretaria da Casa~ Por
tanto, vamos aguardar que ela dê entrada, para que possamos responder ob
jetivamente, concretamente. É isso que eu tenho a inforritar a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Não deu entrada oficialmente, porque 
vai entrar pela janela. Essa ê uma reforma Ventanista, Sr. Presidente. Ao invés 
de entrar pela porta larga da legalidade, da legitimidade, a porta larga por 
onde todos nós entramos, os ilustres, vou dizer mais, os infelizes criadores 
dessa reforma vão fazê-lo entrar pela janela; é uma reforma ventanista. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Dirceu Cardoso, esse projeto a 
que V. Ex• alude e em torno do qual suscita questão de ordem, parece que é 
uma reedição de uma matéria assemelhada de que se cogitou aqui, salvo en
gano na sessão legislativa de 1976. Naquela ocasião, não-sei se V. Ex• sere
corda desse fato com a precisão dO pormenor que eu me permito destacar 
neste instante, se discutia, de forma acalorada, em torno de um empréstimo a 
ser concedido à Prefeitura de Jundiaí, no Estado de São Paulo. Aquela ma
téria se arrastou por alguns dias na comissão competente que se reunia aqui, 
naquela mesa atrás do plenário; foram debates movimentados, com a partici
pação, inclusive, do Líder Petrônio Portella. Naquele momento se cogitava 
de retirar do Senado a competência para apreciação desses empréstimos in
ternos. Mas, as lideranças, conscientes da necessidade que tinham de defen
der as prerrogativas desta Casa, num momento de lucidez indiscutível, reagi
ram à proposta que então se pretendia formalizar perante a Mesa do Senado 
Federal. Houve um repúdio, não foi apenas da Bancada do PMDB, não, faço 
justiça à extinta ARENA, que ela -também, que tanto serviu ao Governo, na~ 
quele momento preferiu resguardar a prerrogativa do Senado e a idéia não 
teve curso porque recebeu exatamente a recusa dos Senadores que integravam 
a extinta Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• traz uma contribuição histórica 
para esta tentativa, a primeira tentativa malograda, de que não me recordo. 

Mas, agora, está se corporificando no projeto. Eu estou vendo, Sr. Presi~ 
dente, porque o projeto veio às minhas mãos, sabe Deus por que meios, eu 
não se-i, mas me veio às mãos. Naturalmen~e eu sustento isto aqui, resisto, e a 
Oposição também, me veio às mãos este malsinado projeto, este infeliz proje
to. 

O certo é que o nobre Senador José Lins disse: o dia que eu tiver meios ... 
ele faz passar o projeto, porque não quer mais que nós disCutamos isto, os 
empréstimos passam lá. 

Sr. Presidente, então, em vez dos 326 projetas que então aí no Senado, 
deram. entradas através da Mesa, e estão nas comissões, os 326 projetas, estes 
projetas, passarão de bandeira branca, embandeirados em arco, e nós não os 
apreciaremos mais, porque a maioria do PDS considera que o Senado não 
tem mais competência para tratar deste assunto, embora a Constituição nos 
reserve esta atribuição. 

Sr. Presidente, já esperei, contei uma história. 

O Sr. Gi/van Rocha- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não, nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha- V. Ex• está a discutir, com a veemência que conhe
cemos e com ajustiça que sempre lhe reconhecemos, urna aberração de inter
pretação no aceitamento provável déste projeto, sob- o- argumento de que é 
correlato ao assunto em virtude do qual o Congresso foi Convocado. Eu suge~ 
ri, então, à Oposição, que na ocasião da discussão deste projeto nós falemos: 
primeiro, o papel. O papel é correlato ao projeto, porque vem inserido num 

papel; o papel carboi10, porque geralmente faz-se uma cópia com carbono, 
discute-se sobre o papel carbono; o tipo da máquina de escrever e, aí, leva à 
indústria e ao ensino de datilografia no Brasil. Porque, ou esta Casa se respei
ta e se leva <;t sério ou nóS vamos ter que responder assim, nobre Senador. 
Mais urna vez eu quero afirmar a V. Ex• que, escolhido que fui por esta Casa 
para ser V ice-Presidente desta Casa, estarei atento e nosso protesto começará 
lã na Mesa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço o aparte de V. Ex• que foi um 
aparte afirmativo, categóríco, e devO dizer que se eles conseguirem a apro~ 
vação dessa aberração, desse avantesma, desse monstrengo, o melhor, então, 
Sr. Presidente, nós nos despedirmos da Casa e irmos embora, porque isto 
aqui é urna Casa fechada. 

Eu, Sr. Presidente, acho o seguinte: aquela bombinha que o rapaz pôs 
ali, de experiência, nós aconselhamos ele jogar uma bomba de verdade aqui 
no meio do Senado, porque, então, está tudo acabado. Para se evitar que o 
Senado discuta os empréstimos, apresenta-se_ uma emenda ao Regimento, 
amputando essa prerrogativa do Senado Federal, tirando essa prerrogativa 
do Senado, Sr. Presidente, para que, então, os empréstimos passem lá fora, 
sem que sejam apreciados pela Casa e que, pela Constituição, dele deve tomar 
conhecimento. 

Sr. Presidente, o assunto da primeira partejá se esgotou e o Sr. Presiden
te não Voltou. Sempre .ouvi dizer, e aprendi isso lá na Serra da Borborema: 
"Na volta ninguém esquece o caminho", mas às vezes, pode-se esquecer oca
minho de volta. 

Já que o Sr. Presidente não veio, vou passar à questão constitucional que 
quero suscitar na Casa. 

Sr. Presidente, que tem poder o Senhor Presidente de convocar extraor
dinariamente isso é acaciano. Não foi a primeira, foi a primeira nesses últi
mos cinco ou seis anos, parece. Através dos tempos, os vários President~s da 
República já convocaram o Senado extraordinariamente, inclusive aqueles ci
vis, .como Juscelino Kubitschek, que convocou duas ou três vezes o Congres
so, para tratar de assuntos importantes. 

Sr. Pre.sideote, se mergulharmos nas primeiras Constituições Republica
nas, vamos verificar que o Senhor Presidente da República poderia convocar 
o Congresso para tratar das matérihs,ou dos assuntos que ele desejasse, que 
fossem necessários, qiie fossem urgentes para tratar. 

Sr. Presidente, a Constituição vigente incorporou o texto do Ato Institu~ 
cional n~' 11, quer dizer, faz parte da Cci'nstituição, hoje, e essa Constituição 
vigente est~belece que o Congresso pode ser convocado para tratar da ma
téria. As Constituições anteriores falavam as matérias. A Emenda Constitu
cional n~' II, que se incorporou à última Constituição, de 1969, diz- a ma
téria, no singular. E fomos buscar, Sr. Presidente, nos constitucionalistas que 
já explicaram aspectos constitucionais de nossa Constituição, fornos encon
trar em Pontes de Miranda a seguinte observação: 

.. Nas sessões ordinárias, inclusive prorrogações, são tratados 
todos os assuntos da competência da Câmara dos Deputados. Nas 
sessões extraordinárias, só aquele para que foi convocada." 

.Quer dizer, aquele assunto para que foi convocada. Há esta dúvida, Sr. 
Presidente. 

Mas, Sr. Presidente, este não é fundamento da minha questão de ordem. 
A minha questão é impugáar urna parte da Mensagem do Senhor Presidente 
da República, data venia. É a primeira vez que me insurjo pessoalmente con
tra urna Mensagem de Sua Excelência. 

Diz o Senhor Presidente da República, na sua convocação, no espectro 
das questões apresentadas, diz o seguinte: 

"a} projeto de lei -complementar sobre inelegibilidade (Mensa
gem n"' 416/81); b) projeto de lei complementar que cria o Estado 
de Rondônia (Mensagem n"' 319/81); c) projeto de lei que estabele
ce normas sobre a realização das eleições de 1982 (Mensagem n'i' 
581/81 ): d) projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suple
mentares no valor de Cr$ 13.833.334.0q<l,OO (Mensagem n' 546/81); 
e) Mensagens sobre empréstimos, externos e internos, a Estados e 
Municípios~// Mensagens sobre indicação de Embaixadores." 

Aqui está, Sr. Presidente, o espectro, ou a decomposição da luz branca 
das mensagens presidenciais, nesse espectro diversamente colorido e com po
deres diferentes, na convocação extraordinária. 

O nosso interesse, o meu, pelo menos, de momento, agora, nesta ques
tão, é sobre as rnens?:gens sobre empréstimos. 

Sr. Presidente, o Presidente da República. convocou o Congresso para 
discutir as mensagens oriundas da Presidência da República. Mas, há emprés
timos, Sr. Presidente, que não foram conduzidos aqui, à Casa, portados por 
mensagens, foram ofícios dos Governadores de Estados diretamente à Mesa 
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do Senado, não foram mensagens do Senhor Presidente da República. Todos, 
todos os projetas externos. 

Vou ler um, aqui. Diz o seguinte: Discutir as mensagens sobre as mensa
gens sobre os empréstirrios. Que mensagens são estas? São as oriundas do Se
nhor Presidente da República! - -- - -

Mas há pedidos de empréstimos que não trazem essas mensagens. Logo, 
esses empréstimos, a meu ver, não podem ver tratados nesta convocação ex
traordinária. E que empréstimos são esses? Vou dizer a V. Ex• 

Aqui, por exemplo: 

.. 30 de julho de I981. 
Exmo Sr._ Presidente da República. 
O Estado de Santa Catarina pretende contratar empréstimo ex

terno no valor de 50 milhões de dólares norte-americanos, de princi
pal, com a garantia da União, para aplicação do programa de inves
timentos Ii. o Estado." 

Esse projeto está aí, se acha aí. Todos os externos estão aí. Há apenas um 
despacho do Senhor Presidente, "autorizo," em 3 de agosto de 1981. João Fi
queircdo. Não trouxe mensagem nenhuma, não há mensagem. Há apenas a 
solicitação do Sr. Governador do Estado que se dirigiu ao Senhor Presidente 
da República, encarecendo essa necessidade. 

E mais ainda, há um ofício do Sr. Governador do Estado ao Sr. Senador 
Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, que diz: 

Ofício n' S(ZO, de 1981 

OF. GG(N' 4708 Florianópolis, 5 de agosto de 1981 

Excelentíssimos Senhor 
Senador 1 urbas Passarinho 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 
Brasil ia - DF 
Assunto: O Estado de Santa Catarina solicita autorização para 

contratação de empréstimo externo no montante de USS 50 milhões. 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Tenho a honra de dirigir~ m-e a Vossa Excelência, de conformi

dade com o que dispõe o Inciso _IV, do artigo 42, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, a fim de solicitar a essa Augusta 
Casa. Autorização para que o Estado de Santa Catarina possa con
tratar, no exterior, um empréstimo de cinqUenta milhões de dólares 
(US$ 50,000,000.00), ou o equivalente em outra moeda. 

O produto desta operação de empréstimo, no montante acima 
mencionado, será aplicado na sua totalidade e, exclusivamente, em 
investimentos, financiando a ex,ecução de obras em setores eleitos 
como prioritários no Plano de Ação de meu Governo, para o Esta
do de Santa Catarina, no decorrer do período de 1979(1983, e que 
têm como beneficiário direto o povo catarinense. 

Por oportuno, julgo conveniente traduzir a Vossa Excelência 
aspectos importantes desta programação: primeiro, compleinenta, a 
nível estadual, as prioridades estabelecidas a nível federal; segundo, 
obedece a um programa de trabalho cuja execução teve seu curso 
iniciado no primeiro ano de Governo, não representando, portanto. 

Portanto, Sr. Presidente, não há mensagem. 
Então, nos exatos termos em que estamos colocando o assunto e em que 

Pontes de Miranda aqui se referiu: "Tratar aquele assunto." Só exata e expli
citamente aquele 'assunto que o pedido de convocação faz. 

Não havendo a mensagem presidencial, a Casa deve não tomar conheci
mento desses pedidos. E não é só o de Santa Catarina, são todos os pedidos 
~ternos, todos os pedidos em moeda estrangeira. O Senhor Presidente da 
República não diz nada, só autoriza e mãnda para cá. Não fala nada se deve 
fazer isso OU a(}üilo. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex•? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Dltteu Cãrdoso, no caso de emprésti
mos externos, o julgamento político cabe única e exclusivamente ao Senado 
FederaL O Presidente da República, através dos órgãos técnicos ligados ao 
Poder Executivo, apenas faz o exame da viabilidade técnica, mas o Senado 
Federal é o único juiz para conceder ou não a autorização. Daí porque o Pre
sidente da República não se dirige ao Senado Federal, pedindo autorização 
para que os Estados ou Municípios contratem operações de crédito externo. 
O Presidente da República autoriza os Governadores a se dirigirem ao Sena
do FederaL Assim, V. Ex• está coberto de razão. Não há mensagem presiden-

cial versando sobr:e empréstimos externos a Estados ou Municípios. Por isso, 
eu também entendo que constitucionalmente, mesmo à luz da Carta Outorga
da de l969, não poderá figurar, na convocação extraordinãria, a apreciação 
de empréstimos externos para Estados e Municípios. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• robusteceu minha tese com o en
sinamento de V. Ex' 

Aí está a questão, Sr. Presidente. O ser ou não ser. Ou o Congresso vai 
apreciar os empréstimos - o PDS não quer que aprecie nenhum, quer que 
passem todos por fora. E agora, o Sr. Presidente fala em mensagem. E como 
diz o nobre constituçion_alista Pontes de Miranda: .. Somente aquele assunto." 
Então, aquele assunto estabelece isto: Que deve ser considerada a convocação 
extraordinária. Ora, não há mensagem do senhor Presidente da República en
caminhando empréstimos externos. 

Então, submeto esta minha questão constitucional ao Regimento II, Sr. 
Presidente, porque o Regimento T é freqUentemente, iterativamente, desres
peitado aqui. É o Regimento TT, é a Constituição, é o ato convocatório que 
não nos dá poder de examinar esses empréstimos. 

Sr. Presidente, devo dizer mais, não vou me submeter à decisão da Mesa, 
vou buscar esta decisão no Supremo Tribunal Federal. Temos de buscar isto 
na instância de superposição que decreta a constitucionalidade ou inconstitu
ciOnalidade a e tUdo que tramita neste País. Então, não vou me submeter ape
nas à interpretaçãC)ao-Sr. Presidente, porque pode ser, corno temos visto aí, 
uma interpretaçãO forçada, uma interpretação talhada a foice, uma interpre
tação talhada a enxó, uma ínterpretação talhada a machado, o que fará desa
bar sobre nós uma decisão que não consulta aos fundamentos jurídicos e 
constitucionais aqui levantados. 

Sr. Presidente, esta a questão, o ser ou não ser desta convocação. Como 
disse o nobre Senador Jarbas Passarinho, nosso ilustre Presidente, isso vai ser 
uma sessão de tempo quente! Quentíssimo, Sr. Presidente, quentíssimo. Jâ ia 
corheçar qUente, ontem mas, rapidamente, uma decisão violenta do Sr. Presi
dente, encerrando a sessão, fez o diktat, quer dizer, ditou o que pensa, não 
ouviU ninguém, nem questãO de ordem aceitou, encerrou a sessão. Aquilo 
não foi um diálogo, nem abertura de urna sessão, foi um diktat à moda de Hi
tler, à moda de Mussolini: Diktat, "'eu disse. está acabado". 

O Sr. Jarbas Passarinho (Fora do microfone) - De Stalin ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- OudeStalin. De todas as ditaduras. Até 
vou dizer mais: Stalin, Hitler e Mussolini. 

V. Ex•, Senador Jarbas Passarinho, sabe que, aqui, fazemos citações no 
relampejo da improvisação. 

O Sr. José Lins - Relampejo muito infeliz, por sinal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Para V. Ex•, tudo o que digo é infeliz. 
Só feliz, cor-de-rosa, são as coisas que V. Ex• diz. 

Anteontem, por exemplo, na oportunidade em que eu acrescentava algu
ma coisa ao aparte do nobre Senador Marcos Freire- que dizia estar escrito, 
lá em Recife, na grama do Regimento, uma frase dizendo que não deviam 
passar as coisas fora dos objetivos milítares,- recordei-me de uma passagem 
da guerra, e citei que foi o General Joffre, Comandante da Frente francesa 
que se opunha aos exércitos alemães de Falkenhayn e Kroprinz da Baviera, 
em Verdun, uma das páginas mais sanguinolentas, mais admiráveis da resis
tência humana, onde morreram um milhão de alemães e franceses defenden
do suas trincheiras, em sete meses de combate, e me esqueci de que o coman
dante daquela resistência foi o General Pétain, depois a França tirou-lhe as 
dragonas de Marechal, condenou-o à morte como Presidente do Governo de 
Vichy colaboracionista. Exilou-o na ilha de Yeu, onde ele morreu em 1959. 
Esqueci de prestar essa homenagem ao grande herói porque nós não podemos 
dissociar Verdun da epopéia daquele general famoso que foi Philippe Pétain. 
Pois bem, no fogo das improvisações, no relampejo das improvisações, Sr. 
Presidente, nós nos esquecemos dessas coisas históricas. Mas restabeleço aqui 
esta verdade, dizendo que o comandante, de fato, foi o General Joffre, mas o 
comandante da praça foi o General Pétain que disse: On ne passe pas, eles não 
passam. 

Sr. Presidente, depois de nove meses de luta em que a França perdeu 
meio milhão de soldados e a Alemanha perdeu também outro meio milhão de 
soldados, os alemães recuaram alguns quilômetros de Duamont, os alemães à 
frente de Verdun e a vitória de Pétain e da sua frase que a história registrou
.. eles não passam". E não passaram. 

Desejava que essa Oposição, Sr. Presidente, com vinte e poucos Senado
res lutando aqui, bravamente, tivesse também o espírito de Pétain, o espírito 
de Verdun. ·~Eles não passam"! Mas somos numericamente inferiores, eles 
são bem mais superiores. Mas o que é mais superior não é o número, são su
periores na audâcia, superiores no atrevimento, porque enfiar na nossa goela 
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um projeto como este, Sr. Presidente, eles querem modificar o Regimento, 
isso não é uma bancada organizada, é uma bancada de audaciosos que que
rem, Sr. Presidente, revogar, inutilizar, rasgar, cuspir no Regimento Interno, 
para que passem de bandeira branca e de rabo em pé, esses empréstimos com 
que eles estão dotando os Governos dos Estados e ~s Prefeituras dos Municí
pios, para, com esse dinheiro, Sr. Presidente, fazerem o que querem e o que 
bem entenderem fazerem e, mais do que isso, esmagarem aqueles que se lhes 
opuserem no pleito, se houver, de 15 de novembro de 1982. 

O Sr. Gi/~·an Rocha - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ouço o Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gih·an Rocha- Nobre Senador, apenas para um registro que con
sidero necessário não só para a assistência mas, principalmente, para a ~e
mória desta Casa. Estamos aqui desde as 2 hor~ ~}O ffiinutcis, exclusivamen
te a Oposição a falar, a fazer críticas realmente fUndamentadas sobre o escân
dalo da convocação extraordinária do Congresso, sobre a constitucionalida
de de certos atas. E, para surpresa minha, vejo o Líder do Governo que a 
tudo ouviu silenciosamente erguer seu microfone, eu esperava que começasse 
a réplica. V. Ex• bem lembra o que ele disse, que toda palavra de V. Ex• e, em 
correspondência toda a nossa, era infeliz. Eu pergunto: - Quem será infeliz? 
Não serão eles que têm que ouvir isso calados? Acostumando-se na dificílima 
arte de engolir em seco? Ou são as Oposições que aqurest~o cumprindo o de
ver, Ex•? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito bem! 

O Sr. Gilvan Rocha - Nós estamos esperando a resposta d~ Partido do 
Governo, não adianta a ausência, está gravado tarito na retina como nos ou
vidos dos contemporâneos, quanto no infalível registro da História. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• foi lapidar nas suas conclusões. 
De fato é isto. Não. sei que felicidade a deles, Sr. Presidente, da ousadia de 
tentarem enfiar na goela da Oposição esse draconiano dispositivo regimental. 
Esta reforma, Sr. Presidente, é um monstrengo, um avantesma, uma as
sombração, e estão pensando que nós vamos ter medo de discutir essa opor
tunidade. 

Mas, Sr. Presid~nte, o que nós estamos discutindo e para alertar a felici
dade, a. Bancada do PDS es~á deitada num leito de rosas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima. Fazendo soar a campainha.) -
Peço a V. Ex• que conclua o seu pronunciamento, Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, vou ·terminar num ins
tante. Mas não há assunto nenhum e - diz o nobre Senador José Lins- es
tão até gostando que a Oposição fale porque eles não têm nada para falar. 
Isso foi o que eu ouvi e vão ouvir, Sr. Presidente, _essa missa seca até o dia 15 
de janeiro. Vão ouvir essa missa seca, iodOs ·os dias! 

Sr. Presidente, quero, agora, chamar a atenção não só dos Senadores 
mas da Imprensa do nosso Pais que tem dado cobertura a esses estertores 
com que temos nos manifestado, aqui, a nossa reprovaçãO aos empréstimos. 
Veja bem isso: em 1979, o Senado Federal liberou, Sr. Presidente, 95 bilhõe"s 
de cruzeiros em empréstimos. A nossa guitarra manipulada aqui à noite, às IO 
horas, pelos Senadores suarentos que vêm aqui tocar manivela a noite inteira 
para produzir 95 bilhões em oito ou dez sessões. A Casa da Moeda do Brasil, 
a nossa instituição que regula, Sr. Presidente, a emissão do dinheiro, a Casa 
da Moeda do Brasil, emitiu em 1979 apenas 45 bilhões de cruzeiros, nós de
mos o dobro. O Senado jogou em circulação o dobro do dinheiro, e depois 
disse aí, à boca pequena, murmurada gentilmente, que isso aí não tem carga 
inflacionária. Veja bem, o Senado liberou empréstimos que são quase I vez e 
meia do que a Casa da Moeda liberou, de dinheiro, Sr. Presidente, em 1979. 

Ainda mais, Sr. Presidente, verifiquei através da Imprensa do País sobre 
o endividamento per capita se nós fizemos isso numa transposição de valores 
para 120 milhões de brasileiros, coube a cada um de nós, desse dinheiro libe
rado pelo Senado, 795 cruzeiros. Os que nasceram, os que nasceram, um di_a e 
não viveram ma"is do que um dia, tiveram a vida da duração das efêmeras. Os 
que nasceram um dia e viveram um dia apenas, Sr. Presidente, morreram de: 
vendo ao País 795 cruzeiros. Não foi o que a Casa da Moeda liberou, foi ó 
que nós liberamos, foi o que o Senado Federal liberou: 95 bilhões de cruzeir.os 
em 1979. Está é a carga do endividamento, é a c~rg_a que porta a inflação. Es
tá aqui. Discutem ·aí o Prêmio Nobel... Não, aqui no Brasil é diferente. A 
Casa da Moeda liberou um tanto, nós liberamos quase o dobro da Casa da. 
Moeda, 95 bilhões, 458 milhões, 238 mil, 305 cruzeiros e 83.centavos, em 
1979. 

Em 1980, Sr. Presidente, o Senado Federal, dia e noite, por isso é que es
tão magros os lideres do PDS, dia e noite trabalhando na guitarra, dia e noite 

1
puxando a guitarra produzindo dinheiro. A guitarra do Senado Federal em 

1980 produziu apenas 56 bilhões de cruzeiros apesar da resistência da Opo
sição. Cinquenta e seis bilhões de cruzeiros, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Comunico ao nobre orador que 
o seu tempo já está esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, vou concluir. São dados. 
Pois bem, Sr. Presidente, 56 bilhões de cruzeiros representam uma carga 

de endividamento para cada brasileiro de 1 mil, 127 cruzeiros e 78 centavo_s, 
para os 120 milhões di: brasileiros, o dinheiro que o Senado Federal liberou. 
Ê mais do que a Casa da Moeda emitiu no ano passado, em 1980. Emitimos 
mais; cada uma, Sr. Presidente, daqueltJs criaturas, daqueles farrapos huma
nos que nasceram de mães pobres, por este Brasil afora, integrando os cento e 
vinte milhões de brasileiros, e que morreram, morreram ao fim de um dia, ao 
fim de um rllês, ao fim de seis meses, ou ao fim de um ano, cada um morreu 
devendo à Pátria, nesta transposição de valores, um mil cento e vinte sete cru
zeiros e setenta e oito centtJvos. Foi o que recaiu, como compromisso, para 
cada brasileiro, dos cento e vinte milhões. 

A Casa da Moeda emitiu menos do que esse dinheiro emitido pela gui
tarra do Senado da República. 

Sr. Presidente, vou concluir. Tenho aqui os dados até 1981; tenho os da
dos até há pouco; aqui estão trezentos e vinte e seis empréstimos tramitando 
nas Comissões. se nós totalízarmos isso, veremos que é um dinheiro fabulo
so: três vezes o que a Casa da Moeda emitiu, atê agora. 
Se nós deixássemos o Senado da República funcionar concedendo os seus em
préstimos normalmente, nessa aura de felicidade, como diz o nobre Senador 
José Lins, nós teríamos, Sr. Presidente, esmagado o povo. Até agora, a emis
são da guitarra do Senado corresponde, até agora, até antes dos trezentos e 
seis que estão aí engatilhados, corresponde, para cada brasileiro, a CrS: 
1.163,93 de acordo com o que o Senado deu, concedeu, emitiu, na sua guitar
ra manipulada pelos Líderes do PDS. Dia e noite, a guitarra funciona, aqui. 
Até agora, a Casa da Moeda emitiu Cr$ 135.000.000,00. Nós vamos pôr três 
vezes mais. Vamos passar de Cr$ 440.000.000,00; é a quantidade de dinheiro 
que vamos dar nesses empréstimos. E isto" não é inflacionário! 

Sr. Presidente, eram estas as questões. Vamos atualizar os dados de 1981. 
Mas, a gente requer, e é preciso que haja boa vontade por parte da Secretaria 
da Mesa para nos fornecer esses dados. 

Os quadrigêmeos que nasceram ali, Sr. Presidente, fui visitá-los no Hos
pital de Taguating~. Cumprimentei os pais, e na saída, falei: "Senhor, eu la
mento. Vén~p aqui em nome do Governo e lamento dizer que os seus filhos já 
estão devendo CrS 5.000,00." 

~·- Mas .corno? Como já estão devendo?!" 
·- ~·sãó Quádrigême_os; devendo cada um a quantia de mil e tantos cru

zeiros, são·.cinCo"inil de dívida." E ele falou: 
-~·Dr:, vale a peil~ nascer, nesta hora, no Brasil?" A gloriosa Bancada 

do PDS, urtânime, glorioSa, e como diz o nosso pessoal do interior, .. mu
ciça", vem ·autorizando eSses empréstimos. Um mil e tantos cruzeiros para 
cada brasik~ifo! Isso, sem computar os trezentos e tantos pedidos de emprésti
mos que estão- por aqui, rios desvãos do Senado. 

Ainda há outra. _quest_ão: nós vamos tomar conhecime!lto daqueles em
préstimos, com pareceres jâ __ emitidos; e para todos aqueles que ainda vierem. 
Eu viajei pelo ·interior:; e.sei'que a chuva de empréstimos que vem por aí será 
uma coisa monStruosa. · 

to ano eleitoralr Sr. Presidente, e Papai Noel vai empalidecer com a di
nheirama que vamos. d_erramar neste País. Não ê só o .. Pacotão de No
vembro"; é também O dinheiro contra nós, e em todas as bibocas, em todas as 
barrancas de rio, em todo esse nosso interior, em todo esse nosso amável inte
rior que vota em nós'e nos manda para cá, luta por nós e se sacrifica por nós, 
terão dinheiro os chefes do PDS, através das empreiteiras, dos nl!&óç:ios e dos 
atrav~sadores, com esses bilhões que o Senado vai liberar. Há este lado da 
qUestão, que devemos considerar. 

Sr. Presidente, vou concluir, agradecendo a V. Ex• a sua liberalidade. Eu 
tinha :que concluir, para que os dados não fiCassem em aberto. 

V. Ex' é devedor; V. Ex•, Presidente do Senado, pelo dinheiro que eles 
emit_iram até ag"ora, neste ano, ê devedor de mil trezentos e tantos cruzeiros. 
Seus filhos são devedores, também. Eu conheço V. Ex• e sei que não deve a 
ning~ém; mas V. Ex• já deve à República. Cada um dos seus netinhos, que 
nasceram lá na Paraíba, lá na Campina Grande, à margem do velho açude, 
está devendo, também; são maus pagadores, desde o começo, desde o começo 
da sua vida. Os meus netos devem, assim corno todos os que nascem, devem 
esta quantia que está liberada através da máquina do Senado, aqui debaixo, 
do seu subsolo, do seu subterrâneo. 

É a guitarra que o ilustre Líder·do Governo manipula, dia e noite, para 
desequilibrar este País. Se isso não tem carga inflacionária, Sr. Presidente, 
nada mais tem carga inflacionária. 
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Se a inflação caiu, deve, em parte, a uma das variáveis, representada pela 
Oposição, que não deixou passar todos os empréstimos; do contrário, não te
ria caído. Nós temos empurrado no povo brasileiro um grande volume. de di
nheiro, aumentando os meios de pagamento, rebaixando o poder aquisitivo 
da moeda. Teríamos três dígitos no valor da inflação. Não tivemos porque 
uma das variáveis é a resístência heróica: qi.fe a Bancada da Oposição tem 
oposto a investidas de empréstimos pela Bancada do Governo. 

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

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ex
plícação pessoaL 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador Jarbas Passari· 
nho, já lhe darei a palavra. 

Antes, quero responder a uma questão que o nobre Senador Dirceu Car
doso argi.liu dentro do seu pronunciamento e que S. Ex• chamou de questão 
de ordem. 

Eu me permitiria informar ao nobre Senador_Dirceu Cardoso que, opor
tunamente, responderei à sua questão de ordem eis que, se ela não é, na ver
dade, de alta indagação jurídica, de certa forma é de indagação jurídica. No 
encaminhamento da Convocação Extraordinária do Congresso, o Exm9 Sr. 
Presidente da República usa a expressão "proposições'', que acho um tanto 
genérica. Neste particular, eu me permitiria solicitar que V. Ex• esperasse 
mais algumas horas, enquanto pudéssemos nos debruçar sobre o assunto e 
responder concretamente à questão de V. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, para uma expli
cação pessoal. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (Para uma explicação pessoal. Sem re
visão do orador.)- Peço a palavra para uma explicação pessoal, pelo art. 16, 
item V, do Regimento Interno.~ bom que se explique, porque o nobre Líder 
Lãzaro Barboza pensa que eu pedi a palavra como Líder. Não, não usurpo a 
função dos outros, mas, dentro do que o Regimento me permite, ao Presiden
te da Casa é lícito, pelo Regimento, usar da palavra. 

Sr. Presidente, eu pedi a palavra para uma explicação pessoal, pois o 
meu nome foi citado, aqul, algumas vezes, pelo nobre Senador Dirceu Cardo
so. S. Ex• me imputou comportamento ditatoriaL Em momento muito pouco 
feliz das metáforas que utiliza, S. Ex• me deu a companhia nada agradãvel de 
Stalin, Hitler e Mussolini. Eu poderi'a dar a S. Ex• uma porção de outras figo· 
ras da História, mas não yo_u à retaliação. Vou, apenas, usar do direito que 
me confere o Regimento, para a minha explicação pessoal. 

h profundamente infeliz a colocação de S. Ex• Se houve alguém que aqui 
foi violentado foi, exatameilte, O Fresidente do Senado, na qualidade de Pre
sidente eventual do Congresso, na manhã de ontem. 

O Senhor Presidente da República, de acordo com a Constituição vigen
te, convocou o Co_ngresso Nacional- a_r_L 29, § 19, letra "b": é seu direito 
para convocação de natureza extraordinária. 

O Regimento Comum, no seu art. 19, diz: 

"A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção 
da Mesa deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para: 

L- Inaugurar sessão legislativa. _ 
II - Para dar posse ao Presidente oU Vice-Presidente da Re

pública eleitos. 
III - Discutir, votar e promulgar emendas à Constituição." 

No§ 29 desse mesmo art. 19, está escrito: 

"Terão caráter solene as sessões referidas nos itens I, II e parte 
final do I H, e parágrafo anterior." 

Quer dizer, têm caráter solene as sessões de Congresso constituídas para 
inauguração de sessão legislativa, para posse de Presidente e Vice-Presidente 
da República, para promulgação de emenda constitucional. E é o caso ainda 
que o Regimento do Senado refere especialmente como sessões especiais, caso 
este que se insete nas sessões solenes do Regimento Comum. 

O Capítulo II do Regimento Comum, que é o primeiro Regimento que 
levamos em consideração quando presidindo o Congresso, trata do rito das 
sessões solenes e declara, primeiro: 

"Art. 53, parágrafo único. As sessões solenes realizar-se-ão 
com qualquer número; 

Art. 56. Nas sessões solenes, não serão admitidas questões de 
ordem; 

Art. 55. Nas sessões solenes, somente poderão usar da pala
vra um Senador e um Deputado, de preferência de partidos diferen
tes, e previamente designados pelas respectivas Câmaras; 

Parágrafo único, do mesmo artigo-Na inauguração de sessão 
legislativa e na posse de Presidente e de Vice~Presidente, não haverá 
oradores." 

Sr. Presidente_, _eu, portanto, interpretei clarissimamente o maildamento 
maior, que é o Regimento Comum, e me arrimei no primeiro subsidiário do 
Regimento Comum, que é o Regimento do Senado. Ach_o gue, tendo bom 
senso, se percebe, primeiro: que havendo o Senhor Presidente da República 
convocado o CongressÇ> ·em caráter extraordinário, inaugurava-se, no dia 6, 
às 9 horas, a Sessão Legislativa Extraordinária conseqüente, sendo ela a pri
meira da presente Legislatura, e não do período. Segundo: que esse tipo de 
sessão é indiscutivelmente solene. Terceiro: que sendo solene, como se trata 
de inauguração de sessão legislativa, não há oradores, senão o próprio Presi
dente do Congresso, o que, de resto, se pode verificar na matéria que repro
duz esse procedimento em todas as convocações extraordinárias do Congres
so, desde 1941 até 1969. 

Se me faltasse amparo regimental, Sr. Presidente, eu iria para a praxe, 
mas a praxe não é aqui o de que me socor;ro; estou me socorrendo exatamente 
do comportamento dos Presidentes anteriores, de Auro de Moura Andrade e 
Pedro Aleixo, exatamente com a mesma interpretação que eu tive. 

Apesar disso, o nobre Líder Odacir Klein, logo que eu comecei a sessão, 
pediu a palavra para uma questão de ordem, e eu creio que me dirigi a S. Ex• 
com o respeíto que me merece, chamando-o de nobre Líder e lastimando não 
poder dar a palavra para questão de ordem naquela sessão. S. Ex• insistiu de
pois, mas teve um comportamento, no meu entender, bastante razoâvel. Que, 
não sendo um Senador, não estando ligado a mim por laços senão de pre
sença no Congresso, (inclusive, nós, para infelicidade minha, não nos visita~ 
mos), S. Ex• levantou-se e disse que, embora discordasse da decisão, era uma 
decisão que eu tomava, contra o ponto de vista pessoal de S. Ex• e de sua ban
cada. 

Ao contrário disso, o nobre Líder Marcos Freire me procurou, e eu pre
ciso dizer a verdade por extenso, Sr. Presidente. Mas, na hora,- V. Ex• que 
tem presidido tantas sessões, sabe bem o que se passa- na hora em que S. 
Ex• me procurou, eu estava ouvindo o. secretário ultimar a leitura da convo
cação, e a essa deveria suceder-se a minha pequena fala, para encerramento 
da sessão. É de absoluta justiça dizer que o Senador Marcos Freire tem razão 
quando interpretou que eu disse a S. Ex• que ele poderia me mostrar o argu
mento segundo o qual poderia falar um Senador de um Partido e um Deputa
do de outro. Só que a minha resposta a S. Ex• foi nesse sentido, como se trata
va de uma conversa informal, eu disse: "Se você me mostrar isso, eu, então, 
estarei com a boca calada"._ Porque eu tinha absoluta certeza de que o estudo 
que tinha feito, que mandei preceder por assessores isentos desta Casa, não 
configurava, neste estudo, possibilidade da existência dos oradores. 

Ora, então, ouço para uma relativa tristeza, muito relativa, o nobre Se
nador Dirceu Cardoso acusar-me de ter proferido diktat. Se S. Ex• quisesse 
ser, ainda, um pouco menos agressivo, talvez, quisesse dizer que eu tinha fala
do como na velha cátedra: magister dixit. Seria um pouco mais brando e um 
pouco menos ofensivo. 

Mas, os conceitos de- valor cada um faz como quer, e a cada um de nós 
corresponde recebê-los ou não recebê~los de acordo com a sua consciência. 

Há pouco, em conversa amigãvel com o Líder Marcos Freire, cheguei até 
a expressar a S. Ex• que, sendo ele o advogado e sendo eu um pobre tocador 
de tambor, era possível Que S. Ex• estivesse agindo, mais como advogado, em 
favor de sua bancada, do que com uma convicção pessoal. S. Ex• me negou is
so. Acho que é o ponto de vista que S. Ex• depois levantou, numa nota que 
me atinge, porque é a primeira vez que vejo, nestes 8 anos de Senado (comple
to, neste ano, 8 anos), que eu vejo um Presidente da Casa ser objeto de uma 
nota de repúdio dos partidos de Oposição. Embora eu verifique que, na nota, 
há uma linguagem bastante cautelar, em termos de respeito, e que o Partido 
Popular não está incluído na parte final da nota. Ainda assim, atribuiu-me a 
atitude antidemocrãticaA 

Lendo a nota do PMDB- mais do PMDB do que do Partido Popular 
- verifiquei que algUmas argume-ntaçõeS- foram apresentadas pelo nobre 
Líder Marcos Freire, já agora diferentes daquelas que, ontem, no clima que se 
prenunciava mal, no desdobramento do problema, se continuãssemos a 
discuti-lo, S. Ex"- ofereceu. Por exemplo, S. Ex'- diz que, se a sessão fosse sole
ne, que então seria imprescindível a presença das autoridades a que se refere o 
Regimento Comum, quando as sessões são solenes. Essas autoridades são 
convidadas. 

Aqui estão, Sr. Presidente, passo à Taquigrafia, com o apanhado que 
mandei fazer (antes da sessão de ontem, e não hoje~) do Diário do Congresso 
Nacional, de todas as sessões realizadas de 1965 até 1968. Em todas elas, V. 
Ex• h:l de notar, em primeiro lugar, que a Mesa foi composta sem a presença 
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de nenhuma autoridade externa; e, segundo lugar, que não houve uma ques
tão de ordem levantada: e, em terceiro lugar, que não houve senão um ora
dor, que era o Presidente do Congresso. Passo a provar: 

"'ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DO CON
GRESSO NACIONAL, EM 3 DE FEVEREIRO DE 1965.- 2• 
SESSÃO lEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA S• LEGIS
LATURA. 

Presidência do Sr. Moura Andrade 

Compõem a Mesa, à esquerda do Sr. Presidente, os Srs. Ranie
ri Mazzilli, Presidente da Câmara dos Deputados, e os Srs. Senado
res Guida Mondin e Heribaldo Vieir~. à esquerda, os Srs. Senadores 
Gilberto Marinho e Adalberto Sena." 

Aqui está o apanhado taquigráfíco e a reprodução no Diário do Congres
so Nacional. Terminada a leitura do ato convocatório, o Sr. Presidente Mou
ra Andrade profere um pequeno discurso e declara encerrada a ses_são. 

Aqui está a ata da sessão solene destinada à instalação da 3• Sessão Le
gislativa extraordinária da 5• Legislatura, em 2 de dezembro de 1965. 

Presidência do Sr. Moura Andrade. 
Compõem a Mesa os Srs. Aura de Moura Andrade, Presidente do Con

gresso Nacional, Bilac Pinto, Presidente da Câmara dos Deputados- Sena
dores Adalberto Sena, Joaqu[m Parente e Raul Giuberti. 

Sessão solene. 
Ato convocatório lido na Càmara e no Senado QOrque, neste caso, o ato 

convocatório era iniCiatiVa do Congresso. 
Lido o ato convocatório -no Senado; lido o ato convocatório na Câmara. 
Passa-se à fala do Presidente. 
Fala do Presidente Moura Andrade. 
Encerrada a fala, declara encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. 
Não houvt: questão de ordem, não houve um orador que não o Presiden-

te da Casa. 
Ata da I' Sessão Conjunta, em 2 de fevereiro de I 966. 
Instalação da 4• Sessão Legislativa Extraordinária, da 5' Legislatura. 
Presidência do Sr. 1\tloura Andrade. 
Compõem a Mesa os Srs. Moura Andrade, Presidente do Congresso Na

cional - Bilac Pinto, Presidente da Câmara dos Deputados - Senador Gil
berto Marinho, Gufdo Mondin, José Feliciano e Aarão Steinbruch. 

Nenhuma questão de ordem levantada; nenhum orador, nem deputado, 
nem senador. Fala do Presidente ao encerramento. 

Ainda tenho aqui, no mesmo sentido, a ata da 1' Sessão Conjunta, em 12 
de dezembro de 1966, que é a 6• Sessão Legislativa Extraordinária, da 5• Le
gislatura. 

Presidência do Sr. Moura Andrade. 
Em 2 de julho de 1968, uma convocação extraordinária, também. 
Compõem a Mesa os Senhores Senador Gilberto Marinho, Presidente 

do Senado Federal - Deputado José Bonifácio, Pre"sidente da Câmara dos 
Deputados e Senadores Victorino Freire e Guida Mondin. . · 

Nenhuma questão de ordem, nenhum orador senão o próprio Presiden
te, que era o Sr. Pedro Aleixo, porque era Vice~Presidente da República e, 
neste caso; de acordo com a Constituição na época era o Presidente CIO Con
gresso. 

De maneira que, em todos os casos, Sr. Presidente, eu estou absoluta
mente convencido de que arrimei numa interpretação, em primeiro lugar, 
isenta de qualquer tipo de suspeita ou de malícia. E nisso, agradeço, pelo me
nos nesta parte, a nota principalmente do PM DB, quando exclui, explicita
mente, a possibilidade de comportamento de mã-fé do Presidente da Casa. 

De modo que esta explicação pessoal que dou, ela se enseja pelos apartes 
do início da sessão que estamos tendo, dados pelo nobre Senador Dirceu Cu
doso. Não satisfeito, S. Ex•, em discurso autônomo~ em que falou o dobro do 
tempo -e mais de lO minutos- é este o Regimento de S. Ex•?- fez· questão 
de me citar nominalmente para me atacar, para dizer que eu não tinha tido 
um procedimento que, no meu entender, é o único que deverei manter. 

Houve ocasião, Sr. Presidente, em que eu disse, na Câmara dos Deputa"\ 
dos, el'l\ s.essão sole,:ne, quando parte do meu Partido se agastou porque eu 
cumpri o Regimento e as Oposições me palmearam, eu disse e repito: .. Talvez 
essas palmas sejam as vésperas das vaias." E as Oposições reagiram que não 
seriaM. 

Ontem, agi escrupulosamente dentro da interpretação regimental. Pode 
haver, até, interpretação diferente, da mesma que, deSde muitos anos, foi a in
terpretação dos Presidentes da Casa, sem contestação. 

De maneira que esta explicação pessoal eu a dou mais em homenagem à 
Jopinião pública do meu País, do que ao meu companheiro de Congresso Na-

cional, que convive comigo há sete dos oito anos que estou aqui e que impu
tou uma decisão ditatorial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. (MUtro bem!) 

O SR. Marcos Freire - Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O nobre Senador José Linsjá 

havia soliCitadO -à Mesa, anteriormente, a palavra, como Líder do PDS. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns, como Líder. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, cedo a palavra ao nobre Senador Mar
cos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O nobre Senador José Lins cede 
a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, a quem concedo a palavra como 
Líder. 

O Sr. Marcos Freire___.: Senador José Lins, teria a satisfação de ouvi-lo e, 
depois, usaria da palavra. 

O SR. JOSE LINS- PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --' Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire, como Líder. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O .SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Por cessão do nobre Se
nhor Mendes Canale_, tem a palavra o nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Ainda há pouco o eminente Líder Marcos Freire lembrava que, na ses
são solene de ontem, não havia a caracterizá-la os buquês de flores que, de co
mu_m, ornamentam o Senado da República ou o plenário do Congresso Na
cional, por ocasião de sessões solenes. 

É que, embora regimentalmente tenha sido uma sessão solene de abertu
ra de sessão, ela teve como objetivo praticar uma violência contra a Oposição 
e contra a Nação brasileira. E como tinha por objetivo a prática desta violên
cia, uma vez que na sessão extraordinária vai o Congresso Nacional apreciar 
o "embrulho" de novembro, para aqui enviado pelo Presidente Figueiredo, é 
bom lembrar ao meu eminente Líder Marcos Freire que, nornalmente, aos 
inimigos não se manda flores. E é por isso que ã.s flores aqui não estavam a 
ornamentar esta Casa, na abertura daquela sessão solene. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós da Oposição não temos nenhuma ra
zão para ter qualquer apreço pela Carta Constitucional outorgada em 1969, 
por um grupo de militares, por um triunvirato militar que empalmou a Presi
dência da República. 

E é por isso, Sr. Presidente, que costumo dizer que uma Carta Constitu
cional, grampeada em pontas de baionetas, Constituição não é. Pode ser um 
instrumento de sujeição do_ povo à vontade do Estad_o, pode ser um estandar
te de força, mas, jamais, uma Carta Constitücional, arrimo do cidadão, pro
telara dos direitOs e garantidora dos direitos da liberdade. Mas esta Carta 
Constitucional mesmo sendo uma Carta outorgada, o Poder Executivo de ho
je, Sr. Presidente, que segue o mesmo caminho e a esteira dos Chefes de Pode
res Executivos dos últimos quase 18 anos, depois da chamada Revolução de 
64, não tem por esta Carta Constitucional qualquer apreço. Haja vista, Sr. 
Presidente, que o "pacote", ou o .. embrulho" de novembro encaminhado à 
apreciação do Congresso, visando a introduzir na legisl~ção eleitoral uma 
série de casuísmos, para favorecer a um PDS cabisbaixo e pbediente, dando a 
ele, segundo informações do seu próprio Presidente, o eminente Senador José 
Sarney, condiçõeS de competir nas elei<;ões de 15 de novembro do ano que 
vem, contraria frontalmente a própria Carta outorgada, e é flagrantement.e 
inconstitucional. Daí porque não vejo, Sr. Presidente, nem mesmo como pos
sa o Congresso Nacional, que não tem outro caminho senão o de ter corno 
parâmetro a Carta outorgada de 69, vir a aprovar o famigerado "pacote" de 
novembro. 

serei breve nesta tribuna, Sr. Presidente, porque estou assoberbado a 
produzir algum estudo visando inclusive a, se for o: caso, questionar no Su
premo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do .. pacote" de novembro. 

Aqui está o Capítulo III, da Carta de 19.69, dos Partidos Políticos, art. 
!52. . 

"Art. 152. A organização e o funcionamento dos partidos 
políÚcos, de acordo com o disposto neste artigo, serão regulados em 
lei federal." 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto quer dizer que a organização e o fun
cionamento dos partidos políticos serão regulados em lei feder.al, desde que 
não atentem contra os princípios do art. 152. Daí porque o legislador da Car
ta outorgada usou a expressão: ... , .. de acordo com o disposto neste artigo ... " 

Vem aqui o item T, do§ 1': 

"I- regime representativo e democrático, baseado na plurali
dade dos partidos e garantia dos Direitos Humanos fundamentais." 

Dentre os Direitos Humanos fundamentais não está por acaso o direito 
do eleitor escolher os seus candidatos livremente, independentemente da fide
lidade partidária, que o vai obrigar a sufragar de vereador a governador can
didatos às demais chapas? Onde estã a liberdade do eleitor de fazer essa esco
lha? 

Daí, porque, comecei o meu discurso por afirmar que o .. embrulho" de 
novembro é flagrantemente inconstitucionaL 

E tem mais, Sr. Presidente, o item 47 do§ 19 do art. 152 diz claramente, 
que os partidos políticos devem ter: 

"IV- âmbito nacional, sem prejuizo das funções deliberativas 
dos órgãos regionais ou municipais." 

O que quer dizer que os partidos políticos têm o indeclinável direito de 
decidirem à luz das suas conveniências de lançarem ou não candidatos a este 
ou aquele pleito, a cargo de Senador ou de GOVernador, de Verea~_or ou de 
Prefeito, de lançar apenas Governador ou apenas Prefeito Municipal. 

Isto é de uma clareza meridiana no bojo da própria Carta outorgada de 
69. E, eu não vejo, Sr. Presidente, como se possa o Congresso Nacional vir 
possivelmente aprovar o .. pacote" de casuísmos para aquí encaminhado em 
tão má hora, sem ferir profundamente esses preceitos. 

E tem mais, Sr. Presidente, imagine V. Ex• e os Srs. Senadores que deter
minado cidadão se eleja deputado federal por um partido, lançado candidato, 
registrado candidato, participa da campanha eleitoral, o seu nome ê sufraga
do e., no mesmo dia das eleições, um candidato a Senador do partido, ou can
didato a governador venha, sem qualquer aviso prévio, no uso de um direito 
que é inerente ao próprio cidadão- o di_reito de praticar um gesto de renún
cia -serão então nulos os votos dados a todos os candidatos do partido aos 
demais postos? Não está âí um outro atentado a um direito fundamental do 
homem? 

Daí, Sr. Presidente, no encerrar desta sessão, quero dizer à Casa que es
tou procedendo a esses estudos, que serão levados aos nossos companheiros 
que participam da Comissão Mista- Comissão Mista também formada ao 
arrepio das normas do Congresso Nacional- e, se for o caso, Sr. Presidente, 
irei bater às portas do Supremo Tribunal Federal, a fim de que possamos bar
rar a tramitação ou a validade do .. pacote" de novembro que, mais uma vez, 
tem um objetivo claro: o objetivo de fazer perpetuar no poder o Governo, 
sem voto, que aí está encastelado pela força há quase dezoito anos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao Sr. Sena
dor Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVJDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

A Capital do meu Estado vem de ser palco de um episódio de inqualificá
vel violência, quando o Clube dos Estudantes Universitários foi invadido por 
um pelotão de policiais, que se desmandou na prática de arbitrariedades, en
tre as quais o disparo continuado de armas de fogo contra os jovens que ali 
realizavam uma tertúlia dançante. _ _ 

O acontecimento, pelo i!]usitado de que se revestiu e, sobretudo, pelo as
pecto vandálico que o caractêrizou, repercutiu iii-tensamente em todo o País, 
com destaque nos noticiários da televisão,.rãdio e jornais de circu'lação nacio
nal. 

Após o incidente, de que resultaram feridos alguns estudantes, trinta de
les foram presos e encaminhados à Delegacia da Ordem Política e Social, em 
meio a um aparato militar que mais parecia autêntica "operação de guerra". 

Coube ao próprio Reitor da Universidade Federal, Dr. Paulo Elpídio de 
Menezes Neto, comandar a reação à insólita atitude, comparecendo, ele pró
prio, à Secretaria de Segurança, para obter a soltura dos presos. 

Ao condenar, com veemência, a invasão do CEU, aquele mestre, dentre 
as incisivas declarações que prestou, lembrou Pedro Calmon, parafráseando
o na .sua lapidar conceituação sobre o campus universitário; 

~·Para entrar na Universidade, primeiro é preciso passar no ves
tibular." 

Disse mais o professor Paulo Elpídio, ao externar a sua indignação face 
ao grave incidente: 

'"Estou perplexo diante do vandalismo e selvageria praticados. 
na madrugada de sábado, assim como pela invasão indevida de um 
patrimônio da Universidade." 

O Governador em·exercício, Deputado Antonio dos Santos, presidente 
da Assembléia Legislativa, na ausência do Governador Virgílio Távora e do 
Vice Manoel de Castro, foi" ínstado a determinar a imediata abertura de in
quérito rigoroso, a fim de apurar a reSponsabilidade pela ocorrência, de que 
resulte exemplar punição dos culpad-os. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Vou conceder o aparte a V. Ex•, nobre 
Senador José Lins, para que V. Ex• veja como procede um homem da Opo
sição; que jamais cometeria, como fez V. Ex• hâ poucos instantes, aquela ati
tude antidemocrática de negar aos seus companheiros de Senado, embora in
tegrantes da outra Bancada, a oportunidade de participar, com a intervenção 
deles, no discurso que V. Ex' então proferia. Concedo-lhe um aparte. 

O Sr. José Lins- Senador Mauro Benevides, não ê esta a primeira vez 
que ocorre nesta Casa o uso do Regimento para exposição do pensamento, 
sobretudo, quando os ânimos est_ão acirrados~ como estavam hoje. Durante a 
sessão de hoje, o que vimos foi a Oposição, sistematicamente, intransigente, 
acusar não só o PDS, seus membros, mas o Presidente da Casa. Se eu quis fa
zer a minha fala sem a interveniência dos colegas não foi, absolutamente, por 
ser menos democrático do que V. Ex• Mas eu pedi o aparte a V. Ex• apenas 
para dizer que segundo.informações que tive do Governador Virgflio Távora, 
a invasão do Clube U niversitãrio não foi feita pela Polícia, mas pelos mora
dores das áreas circunvizinhas à Universidade; naturalmente, a Polícia entrou 
para conciliar e estabeleceu-se o clima a que V. Ex• se referiu e ao qual nem eu 
nem V. Ex• poderemos dar o nosso apoio. Obrigado _a _V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES- Recolho a informação que transmite 
V. Ex•, mas estranho que moradores daquela área da capital do Estado pu
dessem entrar armados de revólveres- não sei qual a arma de fogo utilizada 
-e disparar contra estudantes que se reuniam naquela própria Universidade 
Federal do Ceará, quando o caminho natural e recomendável seria reclamar 
de quem de direito, no caso a autoridade constituída, a adoção de medidas 
que pudessem preservar a ordem pública, se esta estivesse sendo alcançada 
pela promoção dos estudantes cearenses. 

O Sr. José Lins - Concordo com V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES- Continuo, Sr. Presidente: 
No seio da classe estudantil amplia-se o sentimento de protesto, do qual 

partilham outros segmentos da sociedade civil do Ceará, entre os quais Os do
centes da UFC. 

Ao trazer o deplorável episódio ao conhecimento do Senado Federal, de
sejo também transmitir ao Governo cearense apelo no sentido de que identifi
que os responsáveis pela invasão do CEU, aplicando-lhes as sançõe~ devidas, 
dentro de uma severidade que impeça a repetição de tais acontecimentos. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR, HUMBERTO.LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Recebemos documento da Federação Nacional dos Securitários nos di
zendo do III Encontro Nacional dos Securitãrlos; ocasião em que foi ehi.bora
da a "Carta de Fotaleza". 

Nessa Carta, a grande e laboriosa classe dos SecuritârioS demonstra a 
pre.ocupação - e que ê de todo o povo brasileiro - pelos caminhos ásperos 
por que vai caminhando o nosso País. 

Muito acertadamente, em seu primeiro item, a Carta de Fortaleza pro
põe uma solução para os problemas nacionais, solução essa que. das tribunas 
do Congresso Nacional e pelas vozes dos vários segmentos da sociedade bra
sileira tem sido proposta aos dirigentes do ·País. Referem-se os securitâri~S ·à 
instituição plena da democracia. Realmente, enqUanto o povo não puder 
manifestar-se pelo voto direto e secreto na escolha de seus governantes, conti
nuará a Nação a percorrer caminhos obscuros, duvidosoS. · 

Não nos convencem os arautos da situação, e nunca nos convençerã.P. 
que o povo brasileiro não está preparado para votar, não está preparado para 
viver em uma democracia. Pobre argumento dos que querem se manter no 
poder sem o respaldo do povo. Mas aí está, os securitários propõem, todos 
nós propomos: a solução é a democracia sem adjetivos. 
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Prossegue a Carta de Fortaleza em sua análise. do aspecto político
institucional e do aspecto econômico do País. E, em seu item segundo pede a 
volta do Estado de Direito, livre das leis arbitrárias, dos casuísmos, dos 
decretos-leis, da Lei de Segurança NaciOnal. Mais do que correta a posição 
da Federação Nacional dos Securitários em colocar no documento elaborado 
quando do Encontro Nacional dos Securitários, a reivincficação patriótica vi
sando a se restabelecer no Brasil uma estrutura jurídica digna de um país 
como o nosso, signatário da Carta dos Dieitos Universais do Homem. A Lei 
de Segurança Nacional paira hoje, principalmente sobre as forças trabalha
doras que propugnam pelo reconhecimento de seus direitos, Pelo respeito aos 
seus sindicatos, como a espada de Dâmocles. É a instabilidade, a insegutança, 
próprias dos regimes que não se sustentam na vontade do povo -como no 
do velho tirano Dionísio, de Sir"acusa -que criam extravagantes e inadmissí
veis leis como a vigente Lei de Segurança Nacional. Agora mesmo o julgador 
que leu a sentença condenatória de líderes sindicais não deixou de transmitir 
voto em separado onde n11o se via, no caso, a aplicabilidade da Lei de Segu
rança Nacional. São considerações que temos de fazer por dever ~e consciên
cia e em razão de nossas posições ao postulado na Carta de FÕrtaleza. 

Mas, prosseguem os securitáríos brasileiros em apontar_à_ Nação os ma
les que aí estão e nada dignificantes para um país civilizado. E mostram-se 
preocupados, como todos nós, com o problema fundiário. Desta tribuna, inú
meras vezes, sobre ele temos falado. Lutas desiguais se travam lá no nosso 
Nordeste e por todo interior de nosso Brasil entre poderosos grupos detento
res de um sem-número de hectares e pobres famílias que almejam cultivar uns 
poucos pedaços de terra pelo menos para sua sobrevivência. Como bem diz a 
Carta de Fortaleza- e que nós temos repetido inúmeras vezes nesta Casa
sem condições de lavrar poucos hectaes que sejam, o homem do campo, em 
desespero de causa, parte para a ilusória vida das metrópoles onde se margi-
naliza passando à condição de pária. -

A Carta de Fortaleza salienta em seus itens finais, para a própria digni
dade do trabalho, de se dar ao trabalhador a justa remuneraç~o _pelo seu la
bor. É o apelo pelo salário real, dizemos mesmo pelo sãiário cOnstitucional, o 
salário que atenda às satisfações primárias do trabalhador e de sua família. 
No entanto, mesmo recebendo aquém de suas necessidades, determinada área 
ministerial se rebela contra os reajustes semestrais, como esse fato fosse real
mente a causa da galopante inflação que sofre o País. Como explicita o docu
mento do III Encontro Nacional dos SecuritáriOs, é desConhecer que oitenta e 
oito por cento da população economicamente ativa - 43 milhões de pessoas 
- ganham apenas entre 4.200 e 42.000 cruzeiros. 

Recebam os securhários brasileiros, esse importante segmento de llossa 
sociedade, nosso total apoio aos princípios inseiidoS ·n-a Cartã de Fortaleza. 
Mantendo-se coesas as forças sindicais, "eXpoentes da luta pela justiça so
cial", no dizer de João Paulo II, nem tudo estarâ perdido e dia virâ que não se 
lhes poderão mais tolher suas atividades sadias em prol do trabalhador, viga 
mestra do progresso de todas as nações civilizadas. 

Antes de terminar o nosso pronunciamento, desejamos deixar aqui con
signado nossos aplausos ao Presidente da Federação Nacional dos Securi
tários, pelo discurso que pronunciou ao encerramento do III Encontro Na
cional dos Securitários. Realmente, como foi dito naquele pronunciamento, 
não pode ir bem um país que tem mais de um milhão de desempregados, vinte 
milhões de analfabetos, vinte e cinco milhões de crianças carentes, sete mi
lhões que padecem de esquistossomose, outros tantos do mal de Chagas; não 
pode ir bem um país cuja dívida externa sobe a sessenta milhões de dólares e a 
inflação vai <i.Iém de 100 por cento. 

Era o que tínhamos a dizer. (Afuito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Não há mais oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que amanhã, dia 8 de dezembro, não serâ 

realizada sessão no Senado, nem haverá expediente na sua Secretaria, por se 
tratar de dia santificado. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nada mais havendo que tratar, 
designo para a sessão da próxima quarta-feira, a· seguinte 

ORDEM DO, DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e u.m centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- dç Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de I 981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o moiitante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

3 

Votação, em turno úrífco, dO ProjetO de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr.S 2.71&:448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeriros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do -P"iojeto" de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 280 e281, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

5 

VOtação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coi:tclusão de seu Parecer n"' 396, 
de 1981), que autoriza o GOVerno do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução- n9 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macei6 (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

8 

Votação; em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em 
Cr.!i 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

9 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n' 1.211, de 1981), do Projeto de Resolução n"' 49, 
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de 1981, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos doEs
tado. 

lO 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n'? 99, de 1981 (a
presentado pela Comissão de __ Economia como conclusão de seu Parecer n9 
673, de 1981 }, que autor'iza o Governo do Estado de Santa Catatiti:in'f elevar 
em Cr$ 966.300.000,00 (novecentoS e sessenta e s·eis milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n., 188, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu P~recer n., 
1.1 16, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de São_ Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cru
zeiros), tendo 

PARECER, sob n' 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às-18 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE 5-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Como Lider. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Iniciamos a presente sessão legislativa, quando assumimos a liderança 
do PMDB nesta Casa, em um momento de incertezas quanto ao nosso futu-
ro. 

Em meio a um processo dito de .. abertura, lenta, gradual e segura", 
aguçava-se a crise econômica e os seus efeitos sociais assumiam aspectoS dra
máticos. Há sintomas evidentes da difícil situação que enfrentamos. Formam 
um mesmo quadro, embora sejam diversos. Temos, comprovado, o aumento 
das taxas de desemprego. Os sucessivos e não raro sangrentos conflitos pela 
posse da terra. A queda do padrão de vida da classe média. O achatamento 
salarial do trabalhador. O baixo poder aquisitivo do povo. A desnutrição de 
grande parte da população. As doenças endêmiCas. As altas taxas de mortali
dade infantil. O analfabetismo. A violência urbana. O desespero do agricul
tor. A quebra de empresários. A desnacionalização da economia. 

O tempo passa e as questões se agravam. A inflação. A dívida externa. A 
questão energética. A recessão, tãó temida e tão negaceada, mas, finalmente, 
evidenciada no reconhecimento oficial de que~- eConomia este ano tende a ter 
crescimento zero. De nada valeu que estimativaS- feitas, nesse sentido, tives
sem sido refutadas, na época, pelo Ministro da Fazenda- o mesmo Ministro 
que, em janeiro de 80, previa um índice inflacionário de apenas 45% para 
aquele exercício, e que chegou a 120%. 

Contra aqueles fatos, pouco valem argumentos ou manipulações de es
tatísticas, mesmo porque eles transparecem na vida do dia a dia, do homem 
que, malgrado as promessas feitas, co-ntinua com suas panelas vazias. 

E, no entanto, acreditamos que há solução para nossos problemas. Mas 
ela diz respeito, necessariamente, à Democracia. Sem ela, sem a participação 
da sociedade no influenciar e decidir os seus próprios destinos, continuare
mos sem encontrar os caminhos que nos garantam um futuro melhor. Dai 
por que, em nosso primeiro discurso dçste ano, já como Líder do PMDB, 
propuzemos iniciar uma série de contactóscom diversos setores da sociedade. 
Justificava esta necessidade, em razão, exatamente, da crise nacional, geran
do a possibilidade de um enfrentamento entre classes sociais, do confronto, 
em termos imprevisíveis, que daí poderia advir, com custos sociais inimaginá
veis. Pessoalmente, ttnhamos e temos a convicção de que a sociedade brasilei
ra não teria como superar a crise sem uma fórmula de composição, onde to
dos os grupos fossem ouvidos, respeitados seus direitos e conciliados seus in
teresses, em que, especialmente, prevalecesse o bom _senso sobre o uso da 
força. 

Nossa disposição foi levada adiante, através de um longo e gratificante 
processo que nos levou a entidades várias, representativas da vida nacional, 
em diferent~s pontos do País. 

Nossos contat()s, no primei~o semestre, iniciaram-se pela OAB- uma 
das iristituições símbolos da luta pelo Direito e pela Justiça. O diálogo, então 
mantido, mostrou bem a importância da tise que defendíamos. De todos os 
presentes, pudemos observar a coincidência de pontos de vista no que se refe
ria à preocupação diante do impasse e a consciência dos riscos em deixar esta 
crise seguir o seu ritmo em direção do desastre nacional, se não tivermos a ne
cessária competéncia para encontrarmos a saída do labirinto em que nos en
contramos. 

Durante os meses seguintes, realizamos um longo percurso, procurando 
escutar outras organizações de classe, indo à ABI, à Ex.edutiva da I CON
CLAT, à FIEP à FIESP, à FETAPE, bem como a outros órgãos, como a Co
missão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e a do Recife e Olinda, 
a Sua Pastoral da Terra, a Associação Brasileira de Escritores, Sindicatos, etc. 

Em cada uma dessas oportunidades fomos recebidos com uma marcante 
prova de boa vontade, algumas-vezes de parte de pessoas que certamente não 
comungam de nossa viSão do mundo, mas que entende, como nós, a gravida
de da situação, a dimensão da crise e a necessidade de encontrar uma saída 
comum, antes que seja demasiado tarde. O fato é que esses encontros- tro
cando idéias com alguns importantes líderes nacionais, entre os quais ope
rários, agricultores, empresários, religiosos, intelectuais, estudantes, profis
sionais liberai~, artistas, políticos de várias tendências -consolidaram nosso 
convencimento de _que é precíso lançarmos as bases de um grande entendi
mento nacional - no sentido de que somente a Nação, ·entendida e unida, 
através de seus mais representativos segmentos, em torno de uma proposta 
comum, poderá influenciar o Poder. 1: que, como dizíamos no discurso de es
tréia, em março deste ano, .. à Nação cabe condicionar a política do Governo 
e não como vem acontecendo, o Governo impor sua política à Nação". 

Deste longo percurso, concluímos ser muito rica a análise crítica que a 
so_cjedade _faz da crise brasileira - a qual nos surpreendeu, especialmente, 
pelaquase unanimidade de opiniões._Tivemos a oportunidade de constatar, 
nos diVersos diálogos mantidos, a maneira praticamente repetitiva com que 
os interlocutores convergiam na constatação de que os 17 anos de autoritaris
mo político e econômico haviam levado o País a constituir-se em uma socie
dade dividida internamente e dependente externamente. 

Tornaram-se evidentes, para todos, as distorções de um mo-delo desen
volvimentista, que vem da década de 50, agravado nessas suas décadas, que 
acehluaram üma odiosa concentração de rendas, dividindo hoje, o Brasil, en
tre uns poucos muito ricos e muitos demasiado pobres. Daí requerer-se adap
tações profundas na estrutura sócio-política, econômica, fiscal, industrial e 
agrícola do País. 

Sentimos, não raro, o inconformismo de representantes de trabalhado
res, de que multinacionais, cOm seus produtos suntuários, requeiram, exata
rnente, essa concentração da renda:', como forma de criar mercado, e que, 
através de tecnologias sofisticadas, desprezem o uso de mão-de-obra nacio
nal. Mas, também, em muitos industriais, Vimos o temor de que a privilegiada 
concorrência, que elas exercem, esteja destruindo o parque autenticamente 
nacional, transformando, freqüentemente, nossos homens de empresas em 
simples administradores de firmas estrangeiras. Finalmente, ouvimos o cla
mor da agricultura brasileira que hoje serve, sobretudo, como fonte geradora 
de divisas para pagar uma dívida externa que, de fato, não se tem como pa
gar. 

Na análise dos problemas nacionais repetiam-se, ao cansaço, as pala
vras: inflação, desemprego, recessão, desastre, debilidade nacional, depen
dência, insegurança, corrupção, crise energética, mordomias, pobreza, cares
tia, desonestidade, irresponsabilidade. inc_ompetência. 

Mas, por outro lado, tivemos a oportunidade de ouvir a preocupação 
constante diante do impasse que se manifestava por dois aspectos: primeiro, a 
rigidez do modelo económico, incapaz de ser adaptado facilmente sem rompi
mentos na estrutura interna e na dependência externa; segundo, as dificulda
des que, depois do longo tempo de discricionarismo absoluto e de tecnocra
cismo, ressente-se a elite política na hora de propor alternativas. 

Foi, exatamente, estes dois últimos aspectos que levaram a um perfeito 
acordo, em todos os níveis: a consciência da importância da Democracia no 
País. Não apenas como uma forma de viver melhor para as elites brasileiras, e 
sim corno o único caminho capaz de encontrar uma saída que seja lúcida, viã
vel e aceita pela sociedade. A necessidade de um marco legal que _defina o fun
cionamento de uma democracia, esta foi a principal constatação, se uma nos 
fosse dado escolher, entre tantas que poderíamos apontar. t: certo que muitos 
acham que o uso da palavra Constituição como um fetiche passado, através 
do qual tudo estaria resolvido, deve ser evitado, para não confundir nossas 
populações. É certo que, ao contrãrio de nós, alguns acharam que a constitu
cionalização do País pode ser feita através do Congresso a ser eleito em 82 
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Mas, em nenhum momento deixamos de ouvir a firme convicção da socieda
de, representada nos intertocutores com quem estivemos, no que se refere a 
necessidade de definir um marca legal máximo e permanente para o País. A 
sênsação que nos dava, depois de cada uma de nossas conversas, era o de evi
dente cansaço e até saturação com o autoritarismo, cansaço existecial mas, 
por igual, cansaço pela impossibilidade comprovada dos regimes de força re
solverem nossos problemas. O fato é que todos defendiam um marco legal de
mocrátíco, representado por Constituição que seja efetivamente respeitada e 
que, em nosso entender, deve ser fruto de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

Mas, muitos acham, e nos disseram claramente, que um documento legal 
sendo um meio, não é, em si, o fim de um processo, nem é mesmo viãvel sem 
certas modificações provisórias, mas imediatas, na estrutura sócio
econômka. 

Todos os líderes de sindicatos foram unânimes ao afirmar a necessidade 
de se assegurar emprego para o homem, de se ter salários que realmente ga
rantam uma vida digna, de se controlar o processo de crescimento de preços. 
Os economistas, todos, manifestaram a necessidade de resolver o problema 
do balanço de pagamentos, controlando as importações de petróleo e resol
vendo o curto prazo do serviço da dívida, duas contas que esmagam qualquer 
possibilidade de livres escolha do que fazer com nossos recursos. Os empre
sários se levantavam, numa constante, contra as restrições creditícias e a alta 
dos juros. 

Finalmente para definir a gravidade e a consciência do nível da crise, foi 
facilmente observável que muitos estavam de acordo em que a confrontação 
entre os interesses de classe no País, por mais legítimOs e justos que sejam, 
pode levar a um processo incontrolável de guerra civi! ou desembocar erri ou
tra ditadura das mais obscurantistas. Muitos acharam que há golpistas à es~ 
preita de um processo de radicalização- ou atéincen!ivand-o~o- para im
por um modelo econômíco que seria ainda mais desnacionalizante e destrui
dor da indústria nacional, como ocorre em países irmãos, como Argentina e 
Chile, e ainda mais opressor e massacrador das massas e das elites do que tem 
sido alí e em outras regiões do mundo. 

Sabemos qLie hã pleitos conflitantes entre as classes sociais. Reconhece
mos os legítimos direitos da massa de recuperar o que perdeu e, ainda, muito 
avançar na defesa de seus interesses. Não ignoramos que haverá os que que
rem ampliar demasiadamente seus lucros, aos níveis do capitalismo ma_is sel
vagem. Que, no entanto, ninguém pense em resolver apenas os seus proble
mas individuais ou, tão-somente, os de sua classe. O que se fizer nesse senti
do, agravará os problemas da nação, possivelmerite a um preço muito alto. 
Precisamos ter presente que o equilíbrio d~_ forças sociais no Brasil de hoje-
1981 já não ê 1964 -dificulta um golpe de Estado, pelo menos sem provocar 
reações de maior profundidade e, possivelmente, sem a destruição da Nação. 
Da mesma forma é lirismo julgar-se que é viável uma revolução social, neste 
instante. 

O caminho é a via democrática. É a necessidade da sociedade tentar re
solver, democraticamente, os seus conflitos, impedindo os custos sociais ele
vados, que só podem interessar a extremistas que querem o enfrentamento. 

Não esqueçamos que as modificações sociais pãdficas são próprias da 
democracia, tal qual a estendemos, na atualidade. Daí a superação do concei
to de democracia puramente liberal e parlamentar. Já não é possível se'ter o 
direito de ouvir, de falar, de votar, sem ter o direito de trabalhar e de comer. 
Esta democracia já não existe, como valor ético. A democracia tem que ser 
o.companhada de propostas sociais. Talvez não a que cada um de nós possa 
individualmente defender. Mas as que, fruto de um amplo diálogo nacional~ 
impliquem em mudanças que permitam, no mínimo, acabar com o estigma da 
miséria absoluta em que vivem milhões de brasileiros irmãos nossos. 

O impasse que aí está reflete o fiacasso. finalmente visível, do modelo vi
gente, antinacional e concentrador de renda, e pela impossibilidade de que os 
conflitos sejam resolvidos, unilateralmente, por restritos grupos da popu~ 
Jação. É preciso assegurar, de direito e de fato, a participação de todos os bra
sileiros, preocupados com o futuro imediato do País, na formulação e inple
mentaçào de uma proposta, que seja um denominador comum- verdadeiro 
ucordo nacional - entre os vários setores da sociedade brasileira, que con
flui, no imediato, para interesses maiores do país, sobrelevando contradições 
de longo prazo. 

Isso pressupõe Democracia. Isso faz Democracia. Infelizmente, colegas 
do Senado Federal, chegamos ao último dia da presente Sessão Legislativa 
em situação de maiores incertezas do que quando a iniciamos. O gesto de in
dependência do Legislativo, recusando o projeto de sublegenda para os go
vernos de Estado, propiciou nova postura impositlva do Executivo. O mo
mento é, assim e ainda, de perplexidades, ante o plano inclinado que podere
presentar o .. pacote" eleitoral de novembro. Cabe um apelo de reflexão à 

Nação, inclusive às Forças Armadas, no sentido de que não permitam que 
minorias obstinadas- a exemplo das que explodiram a bomba do Riocentro 
- consigam êxito em seus intentos -de interromperem o já difícil, estreito e 
condicionado processo de democratização deste País. A repulsa ao pacote de 
noveffibro é tão grande e tão generalizada, que fez com que a Ordem dos Ad
vogados do Brasil, em suas várias secções regionais, além do seu Conselho 
Federal, emitissem notas que mostram o absurdo dessa medida que, confor
me proclamado à Nação, foi decidida por um único homem, um só, o Chefe 
do Governo. E em termos tão impositivos q\le a nota emitida pelo Palácio do 
Planalto até lembra os edites revolucionários de triste memória. Muitas justi
ficativas que ali estão talvez pudessem significar a reprodução dos malfada
dos atas institucionais. 

Ouvimos o ilustre Senador Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Cana/e- Nobre Senador Marcos Freire, ilustre líder da 
bancada do PMDB. Como representante do Partido Popular, presente a esta 
sessão, estamos atento ao discurso que V. Ex• pronuncia e em que faz um re
trospecto da situação nacional no campo econômico e no campo social. E, 
agora, quando entra no exame do campo político, V. Ex• o faz, sem dúvida 
nenhuma, voltando as suas vistas para a área que toca de mais perto aos nos
sos sentimentos de brasileiros, parte relacionada com a justiça social. Nós 
acompanhamos, ilustre líder, como V. Ex• e como todos homens responsáveis 
por esta Nação, a situação dificil por que atravessa os menos favorecidos da 
sorte. E quando V. Ex• se refere à situação econômica, em que não temos ne
nhum projeto definido, mas que os avanços e recuos do Governo não definem 
uma política econômica, frente à situação nacional que atravessamos em re
lação à situação internacional, que compreendemos, chega agora. V. Ex• a 
uma análise mais profunda no campo político. Quero, como representante do 
Partido Popular, dizer a V. Ex• e solicitar ao ilustre líder que fala em seu 
nome e também em nome da sua bancada, permito encarecer que receba tam
bém o mandato do Partido Popular, porque V. Ex• interpreta, neste momen
to, o pensamento das Oposições brasileiras. (Muito bem!) E, Sr. Senador, 
exatamente na hora em que V. Ex~ enfoca o problema relacionado com o pa
cote enviado ao Congresso Nacional, "o pacote de novembro", como diz V. 
Ex•, volto a recordar aquele gesto da mão estendida; da mão estendida que 
não trouxe a concórdia, da mão estendi~a, que reconhecemos, deu afagos às 
crianças, não seja essa mesma mão que venha colocar pedras sobre pedras, 
construindo uma muralha para impedir a sua própria pregação de fazer deste 
Pais uma democ-racia. Para que a repetição, de se fazer deste País urna demo
cracia, não seja apenas com o sentido de-uma convicção própria, mas qu-e, de 
fato, seja para honrar a memória de quem não foi apenas uma convicção, 
mas, foi, acima de tudo, a ação levada a efeito para que, realmente pudésse
mos redemocratizar o Pais nas épocas passadas. Mas, essa mão estendida, de 
fato, ela se fecha ao empunhar a caneta para assinar uma Mensagem, encami
nhando para esta Casa um processo que todos nós reconhecemos, como o 
País reconhece, que é um verdadeiro retrocesso. E V. Ex• ao fazer referência 
ao movimento que -estamos sentindo da Ordem dos Advogados do Brasil, eu 
me permito, Se V. Ex• assim também me consente, para que eu possa inserir 
no discurso de V. EX• a Nota Oficial da Ordem dos Advogados do Brasil, 
seção· de Mato Giosso do Sul, onde replenam as mais jovens aspirações do 
Direito e da Justiça deste Pais, naquele Estado mais novo, Estado caçula da 
Federação. É a seguinte nota que eu me permito ler, Sr. Senador: 

"ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Seção de .\lato Grosso do Sul 

NOTA OFICIAL 

O ConseJho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, em 
sessão realizada nesta data, quando a sociedade brasileira sofre o 
impacto da proposição de projeto de lei de medidas eleitorais singu
lares, que, em síntese, na atual conjuntura, visam especificamente 
beneficiar uma minoria de patrícios, que se querem perpetuar no 
Poder em detrimento da livre participação de todos'bs brasileiros na 
vida política nacional, formula o seu protesto veemente contra esses 
casuísmos eleitorais e na oportunidade solicita ~e todo parlamentar, 
com assento no Congresso Nacional, a coragem e a dignidade cívi
cas de votar contra essas medidas, dando passo decisivo em prol da 
implantação da democracia no Brasil. 

Sala das Sessões 
Campo Grande, 27 de Novembro de 1981. -Augusto José 

Corrêa da Costa, Presidente." 

O SR. MARCOS FREIRE -Agradecemos ao aparte do ilustre Sena
dor Mend:S Canale, que, como representante do PP, pede que as nossas pala~ 
vras tambem representem o pensamento do PP. Isto não cria dificuldade al
guma, porque o pensamento oposicionisU..J. ~m todo Pa(s é uníssono na conde-
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nação dos atos de arbítrio que o Executivo teima em praticar. Instituições 
várias, como muitas daquelas a que nos referimos anteriormente e persona\i
jadcs a~ mais insuspeitas se levantem contra o pacote das reformas eleitoral. 
1\inda hoje o Jornal do Brasil traz declarações de Dom A velar Brandão Vile
la, Cardeal Primaz do Brasil, em que ele afirma: 

.. 0 que eu peço e recomendo é que os poderes constituídos me
ditem sobre as conseqüências do projeto, nãO apenas em nome de 
suas preocupações partidárias, mas em razão de todo o bem-estar 
do povo." 

E deixando claro as dúvidas suscíta_d_as contr~ os propósitos dos dirigen
tes do Executivo ao enviarem o "pacote de novembro", disse Dom A velar 
Brandão Vilela: 

"o projeto, evidentemente, traz consigo intenções subjacentes". 

Portanto, com_o dissemos, infelizmente encerramos a sessão legislativa, 
deste ano, pior do que quando a começamos. A situação é mais nebulosa, as 
expectativas são mais pessimistas, porque sabe-se que a Oposição, nesta Ca
sa, levantou obstrução no final do prímeiro semestre deste ano, como com
promisso solene que consta dos Anais em que o Governo- e invocou-se até 
a autoridade do Presidente da República- se comprometia, em setembro, a 
definir o seu posicionamento sobre a reforma eleitoral. E o fez, senão exala
mente no período aprazado, o fez nos meados de setembro, corporificando 
essa sua posiç<lo através de projetes de lei sobre matérias eleitorais que foram 
encaminhadas a este Congresso. 

Como ficou bem claro quando da suspensão do processo de obstrução, a 
Opo:-.ição jamais se comprometeu a aprovar este ou aquele projeto que viesse 
do Executivo- e apenas em junho cob(ava a remessa deles- e dizia, clara-_ 
mente, que contra eles se levantaria, se trouxessem restrições àquilo que nós 
julgamos a plenitude democrática. E atê, na oportunidade, falávamos que se 
houvesse a prop~sta de su"blegenda, de vinculação de votos, de proibição de 
coligações, envidaríamos todos os esforços para combatê-los, mas, que 
cobrávamos a remessa dos projetes para que, de uma vez por todas, o Execu
tivo fixasse a sua posição face a reforma eleitoral. Em função disto, com um 
simples compromisso do Governo, levantamos a obstrução e, cumprindo a 
nossa parte, apreciamos e aprovamos todos o.s_jtens da pauta que estavam 
obstruídos. 

Pois bem quando um desses pi-ojetos foi rejeitado, o ga sublegenda, a 
Executiva Nacional do PDS, pediu ao Presidente da República que inovasse, 
retirando até os demais projetes já enviados e alterando, através de novas 
normas, o jogo eleitoral. No dia mesmo das declaraç_ões do Senador Josê Sar
ney, nós tivemos a oportunidade de ocupar a tribuna desta Casa para estra
nhar e verberar aquele compOrtamento que, possivelmente, não contribuiria 
para a normalização democrática deste País e, talvez, de cujo posicionamento 
viriam a decorrer conseqüências desastrosas para a vida nacional. 

Infelizmente, o pior aconteceu e, como dissemos, através de uma procla
mação,- e como que ressuscitou os regimes de força- o Presidente decidiu 
mandar uma nova mensagem, contrariando o comprometimento anterior. 

A Oposição permanece na luta. A OpoSiÇão continua buscando cami~ 
nhos legais, pçrque acha que o desespero de homens êrue já não vêem saída 
pacífica para a crise agravará a situação e serâ pretexto de mais outros golpes 
de força. Por isso as Oposições institucionalizadas, neste País, buscam cami
nho dentro da lei- da lei que eles fizeram, para sobreviverem- para terem 
melhores condições de se prosseguir neste processo democrático, de busca da 
Democracia. 

Nesse sentido é que surgiu a tese de .unificação de partidos de Oposição. 
São cinco os partidos de Oposição atualmente existentes ou em fase de orga
nização; desses cinco, três preferem continuar a sua jornada, autonomamen
te, c o PMDB e o PP estão analisando, seriamente, com a cobertura dos dis
positivos legais, a possibilidade de se unificarem através da fusão ou da incor
poração, no caminho que for mais factível, que for mais seguro. Portanto, 
sem nada que possa pretex.tar de que a Oposição tem uma posição negativista 
ou destrutiva. 

Infelizmente, neste dia de hoje- diante deste fato da Oposição que ven
do estreitados os seus caminhos, procura brecha_s para sobreviver -vem no
vamente o Presíd_eote do PDS, com a responsabilidade de homem público 
deste País, que já foi Governador eleito pelo voto, pertencente a um Partido 
que tinha como legenda ''o preço da liberdade é a eterna vigilância'', vem pela 
imprensa- e ternos aqui o Correio Brazi/iense- dizer que fusão ou incorpo
ração é confrontação. Daí porque o referido jornal diz: .. Sarney dá o recado 
do regime: fusão é confrontação." 

Isto, Sr. Presidente, entristece aos democratas de todo o País, porque eleS 
ditam as regras que bem querem, eles ameaçam, inclusive, a integrantes do 
·Seu Partido, que, num gesto de altivez, votaram contra a sublegenda, eles ago-

ra querem, invocando dispositivos que sobreviveram aos perídos mais negros 
da ditadura, apelar para o decurso de prazo, para a fidelidade partidãria -
que nada mais são do que braços insepultos da ditadura- para impor a von
tade do Planalto. E nós, diante disso tudo, permanecemos dentro da faixa le~ 
gal, e buscando alguns dispositivos--que possam reduzir o impacto dessas me
didas presidenciais, e nem isso nos querem permitir; e vem o Presidente do 
PDS, Senador José Sarney, afirmar que a referida fusão ou incorporação
palavras de S._ Ex•- "considera tudo isso como um ato político impensado, 
Com propósito -puto de confrontação e que poderâ provocar inúmeros prejuí
zos à Naç_ào". 

E mais, afirma que a incorporação será uuma burla ao eleitor, total re
trocesso e incoerênCia ... "- como se burla ao eleitor, como se incoerência 
não fossem exatamente os a tos do Executivo. Ele, que dizia querer defender o 
pluripartidarismo e que agora vem sufocar um instituto inerente ao pluripar
tidarismo, como o das coligações partidárias. E mais do que isso, quer cercear 
a vontade do eleitor, o eleitor que não é obrigado a se filiar a qualquer parti
do político, e portanto, tem que ter a liberdade de escolher entre os candida
tos_ dos v_ários partidos que, no seu entender, são os melhores. 

Evidentemente que o critério do eleit~r de votar no melhor, varia, neces
sariamente, em fÔnção de se tratar de alguém que postula o mandato deve
reador no interior do Brasil, ou para exercer a chefia do Executivo Municipal 
-em uma comunidade, muitas vezes, pequena em que preponderam os atri
butos, as qualidades de um bom dirigente, de um bom executivo- e onde os 
critérios para escolha são necessariamente diferentes, como por exemplo, de 
um Senador da República que, na-Capital Federal, vai defender as suas teses, 
as grandes bandeiras políticas económicas e sociais deste País. 

São duas coisas completamente diferentes: uma eleição de âmbito muni
cipal e uma eleição de âmbito federal, e toda uma gama de nuances há de ser 
levado em conta entre essas várias funções legislativas, executivas, a nível mu
nicipal, estadual ou federal. 

Portanto, a burla, o retrocesso, a provocação não estão nq._Partido de 
Oposição, não estão nas Oposições, estão do outro lado da Praça dos 3 Pode
res, nos que não querem que este Legislativo seja poder, porque ~oder sÓ é 
~quele que pode discordar de outro poder. À proporção que não deixam os 
representantes do povo, votar de acordo com a sua consciência, -eles ,estão 
golpeando a instituição parlamentar: E para tristeza nossa, m~is lfma yez se 
gera aquele clima de terror que procura estabelecer pânico entre Os integran
tes desta Casa, dizendo que se não for aprovado o pacote de novembro have
rá novamente o fechamento das instituições. 

-ora, esta Casa vale pelo que ela faça de maneira independente e altiva. 
Portanto, não serão estes novos arreganhes de força que farão o nosso retro
cesso à pior época da ditadura, aquela épocá do milagre econômico em que se 
procurava confundir a opinião pública, dizendo que o regime forte é o que 
tem condições para resolver os problemas do povo. Não! Hã soluções para os 
problemas do Brasil, repetimos. Mas, essas soluções, passam necessariamente 
pela solução democrática. 

Esses são os caminhos que a Oposição defende, e por isso mesmo, nós 
não entendemos como o Senador José Sarney diga que se procura voltar ao 
tempo da confrontação entre o Governo e a Oposição, entre o bem e o mal, à
quela época que só nos levou à radicalização e ao autoritarismo, colocando
nos em jogo todo o projeto de abertura democrática, onde o pluripartidaris
mo é peça importante. No mínimo é uma atitude impensada de quem não tem 
oa -não quer ter o compromisso com a verdadeira democracia. 

Até parece que nós fomos os responsáveis pelo bípartidarismo de ontem. 
Não, foi o sistema, ao qual o Senador José Sarney presta serviços. Foi esse 
sistema que acabou com o pluripartidarismo do passado, e nos impôs um bi
partidarismo bitolado. E por isso mesmo, nós sempre defendemos o pluripar
tidarismo, não este que aí está condicionado, parametrado, sofrendo todas as 
restrições que o poder maior, o poder de Júpiter, tonitroante, quer nos impor. 
Nós lutamos por um pluripartidarismo amplo, pleno, sem condicionamentos 
maiores que não os altos interesses do Brasil. 

Mas dentro do pluripartidarismo estão aqueles institutos que agora o 
Governo quer nos negar. E quer nos negar sem que nós possamos sequer ape
lar para dispositivos de leis, que nos permitirão reduzir o impacto das medi
das anunciadas. Portanto, lamentamos que o PDS, através do seu Presidente, 
venha anunciar que a possibilidade de unificação das Oposições não levará a 
nada de bom. É mais uma ameaça, a que nós continuaremos respondendo 
com a tranqUilidade de uma linha oposicionista que não se afasta daqueles 
princípios peloS quais vimos nos batendo, 

Acreditamos naS; soluções pacíficas para os problemas do Brasil, mas pa
rece até que há aqueles que querem empurrar talvez os menos maduros, para 
as vias do dese..c;pero; isto já aconteceu nO passado e por isso taitt6s irmãos 
nossos foram sacrificados pelo regime de força. É preciso termos eleição livre. 
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O que nós queremos é eleição livre, sem condicionar a vontade do eleitor, sem 
mudar as regras do jogo eni função dessa ou daquela conjuntura! É através de 
eleições livres que poderemos dar um passo adiante na busca do ideal demo
crâtico. 

A crise brasileira há de se resolver pelo entendimento nacional, que pre
cisa ser conduzido por governos que tenham a legitimidade vinda das urnas. 
Esse o fulcro de nossa crise: a ilegitimidade do poder. 

A eleição direta para os Governos ·de Estados seria uma fase dentro da
quele processo maior que desaguaria, no nosso entender, em eleições diretas 
para a Presidência da República e para uma assembléia nacional constituinte. 

As eleições de 82, não manipuladas por casuísmos, seriam um passo em 
busca da superação do impasse político que, alijando o povo das decisões na
cionais, impede a solução de nossos problemas económicos e sociais. 

Não nos move o radicalismo- e por isso abominamOs o autoritarismo e 
o discricionarismo que tem atropelado a vida política deste País. O que somos 
-e falamos pelo PMDB, como líder no Senado da República e a esta altura, 
por delegação, em nome do PP - o que somos é -democratas, que, dentro e 
fora do Congresso Nacional, admitimos a disputa, leal, em torno de nossos 
ideais. E o serão, também, aqueles que, de outros partidos políticos, estive
rem, como nós, dispostos, por igual, a disputar lealmente-- o que implíca em 
aceitar, sem se modificar as regras do jogo, a vitória ou a derrota. 

Aos que têm testemunhado a nossa luta - à imprensa, aos servidores 
desta Casa, à Mesa Diretora do Senado, aos companheiros e líderes do PP e 
PDS - os nossos agradecimentos por terem contribuído conosco - cada 
qual a seu modo, mesmo que combatendo~nos- no desempenho de nossa ta
refa. 

E que, mais alto que tudo - e, sobretudo, mais forte que as forças da 
reação- sobrepaire os nossos compromissos de fazermos, do Brasil, um Pais 
realmente livre e justo para todos os brasileiros. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

INSTITUTO DE PREVIDf.NCIA DOS CONGRESSISTAS 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NO
VEMBRO DE 1981. 

Às dezessete horas do dia vinte e cinco de novembro de niil noveceritos e 
oitenta e um, coin a presença dos Senh-ores Senadores José Lins e Affonso 
Camargo e dos Senhores Deputados Hugo Napoleão, Sebastião Andrade, 
Alceu Collares, Aldo Fagundes, Renato Azeredo, Pedro Faria e Maurício 
Fruet, sob a presidência do Deputado Bento Gonçalves, reuniu-se, extraordi
nariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Con
gressistas a fim de apreciar processos pendentes de decisão do Conselho. Lida 
e aprovada a ata da reunião anterior o Senhor presidente submete ao Conse
lho o parecer do Relator Deputado Raul Bernardo pela concessão de pensão 

à Joana Etina de Medeiros e pelo indeferimento de pensão à Maria Alice Sa
les Frantz, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir é apreciado 
parecer do Relator Senador Bernardino Viana, pelo indeferimento de integra
Iização de carência requerida por Francisco de Oliveira Rocha, aprovado nos 
termos formulados. Passa-se à discussão do processo em que o Deputado Se
bastião Andrade requer a faculdade de recolher contribuições ao IPC referen
tes à período anterior à sua posse na Câmara do~ Deputados, com parecer 
pelo indeferimento desta pretensão, de autÓria do Deputado Hugo Napoleão, 
mas permitindo que o requerente complete o período mínimo de carência exi
gido, de noventa e seis meses, efetuando os recolhimentos devidos na base dos 
índices em vigor. É apreciado, a seguir, o parecer do Relator Deputado Raul 
B-ernardo, ao processo em que o Deputado Siqueira Campostequer o recolhi~ 
mente ao IPÇ de contribuições referentes ao mês de fevereiro(79 e de sete 
parcelas que lhe foram devolvidas em dezembroj79, acrescidas de juros e cor
reçào monetária. O Conselho, por unanimidade, aprova o recolhimento ao 
órgão das contribuições devolvidas e indefere o recolhimento das contri
buições referentes ao mês de fevereiro/79 quando o requerente era pensionis
ta do IPC. São deferidos ainda os processos de concessão de pensão a Jair 
Oliveira de Souza e Pedro de Alcântara Campos e distribuído o processo em 
que João Clímaco de Almeida requer integra!ização de carência. São subme
tidos aos Senhores Conselheiros os Balancetes Patrimoniais e os Demonstraw 
ti vos das Receitas e Despesas referente ao mês de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um, que após o exame assinam o respectivo parecer do Conselho 
Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente manda con
signar em ata uln elogio ao servidor da Câmara dos Deputados, requisitado 
ao IPCj e que ora se desliga do Serviço Público pela aposentadoria, Jair Oli
veira de Souza, pelo relevante desempenho de suas funções neste órgão. A 
reunião é encerrada às dezoito horas e dez minutos, e, para constar, eu, Mari
za Barbosa de A.S. Ferreira, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. Ass: Deputado Bento 
Gonçalves. 

INSTITUTO DE PREV!Df.NCIA DOS CONGRESSISTAS 

-PA-RECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da Competência estabelecida pelo art. I 5 item Hd" da Lei n~ 4.284 
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimo
nial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao mês de outubro 
de 1981, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, 
satisfazendo assim as exigências legais. 

Brasília- DF., 25 de novembro de 1981.- Deputado Pedro Faria- De
putado Hugo Napoleão - Deputado Mauricio Fruet - Deputado Alceu 
Col!ares - Senador José Lins - Senador Affonso Camargo. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 163 QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1981 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passari
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 74, DE 1981 
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 

Impostos sobre a Renda, firmada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Ar
gentina, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

Art. 1• É aprovado o texto da Convenção destinada a Evitar a Duplà Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Ma
téria de Impostos sobre a Renda, firmada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argen
tina, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

CONVENÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E A REPÚBLICA ARGENTINA DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRI
BUTAÇÃO 

E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATll:RIA DE IMPOSTOS 
SOBRE A RENDA 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República Argentina, 
Desejari.do concluir uma con:venção destinada a evitar a dupla tributação 

e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda; 
Acordaram o seguinte: 

ARTIGO I 

Pessoas visadas 

A presente Convenção se aplica às pessoas residentes de um ou de ambos 
os Estados Contratantes. · 

ARTIGO II 

Impostos visados 

1. Os impostos atuais aos quais se aplica a ptesente Converição são: 
a) na República ·Federativa do Brasil: 
- o imposto sobre a renda, com exclusão das incidêncías sobre remes

sas. excedentes e sobre atividades de menor importância (doravante denomi
nado "imposto brasileiro"); 

b) na República Argentina: 
-o imposto sobre os ganhos e·impuesto a las ganancias"); 
- o imposto sobre os lucros eventuais ( .. impuesto a los beneficias even-

tuales'J (doravante denominados .. imposto argentino"). 
2. A presente Convenção se aplicará também a quaisquer impostos idên

ticos ou substancialmente semelhantes que forem posteriormente introduzi
dos, seja em adição aos existentes, seja em sua substituição. As autoridades 

competentes dos Estados Contratantes notificã.r-sc-ão mutuamente sobre 
qualquer modificação significativa que tenha ocorrido em suas respectivas le
gislações trigutârias. 

ARTIGO III 

Definições gerais 
1. Na presente Convenção, a não ser que o contexto imponha interpre-

tação diferente: 
a) o termo ••Brasil" designa a República Federativa do Brasil; 
b) o termo .. Argentina" designa a República Argentina; 
c) o termo "nacionais" designa: 
I- todas as pessoas tisicas que possuam a nacibnalidade de um Estado 

Contratante; 
II- todas as pessoas jurídicas, sOciedade de pessoas ou associações cujo 

carâter de nacional decorra das leis em vigor em um Estado Contratante; 
d) as expressões .. um Estado Contratante" e H o outro Estado Contratan

te" designam Brasil e Argentina, consoante o contexto~ 
e) o termo .. pessoa" compreende uma pessoa tisica, uma sociedade ou 

qualquer outro grupo de pessoas; 
fj o termo .. sociedade~' designa qualquer pessoa jurídica ou qualquer en

tidade que, para fins tributários, seja considerada como pessoa jurídica; 
g) as expressões "empresa de um Estado Contratante" e .. empresa do 

outro Estado Contratante" designam, respectivfl.mente, uma empresa explo
rada por um residente de um Estado Contrata.rite e uma empresa explorada 
por um residente do outro Estado Contratante; 

h) a expressão "tráfego internacional" designa qualquer transporte por 
navio, aeronave ou veículo automotor~ explorado por uma empresa cuja sede 
de direção efetiva esteja -sitiiada- em um Estado Contratante, exceto quando 
tal navio, aeronave ou veículo automotor é explorado somente entre lugares 
do outro Estado Contratante; 

i} o termo ''imposto" designa imposto brasil~iro ou imposto argentino, 
consoante o contexto; 



7088 Quinta~feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Se<ão H) Dezembro de 1981 

j) a expressão "autoridade competente" designa: 
1- no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário da Receita Federai ou 

seus representantes autorizados; 
II- na Argentina: o Ministério de Economia (Secretaria de Estado de 

Hacienda). 
·2. Para a aplicação da presente COnvenção por um Estado Contratante, 

qualquer expressão que não se encontre de outro modo definida terá o signifiM 
cado que lhe é atribuído pela legislação desse Estado Contratante relativa aos 
impostos que são objeto da presente Convenção, a não ser que o contexto imM 
ponha interpretação diferente. Caso os_sentidos resultantes sejam opostos ou 
antagônicõs, as aUtoridades competentes dos' Estados Contratantes estabeleM 
cerão, de comum acordo, a interpretação a ser dada. 

ARTIGO IV 

Residente 

1. Para os fins da presente Convenção, a expressão ••residente de um EsM 
tado Contratante" designa qualquer pessoa que, em virtude da legislação des.;· 
se Estado, seja considerada aí residente em razão de seu domicílio ou residên
cia, de sua sede de direção ou de qualquer outro critério de natureza análoga. 

2~ Quãndo, por força das disposições do parágrafo I, uma pessoa física 
for residente de ambos os Estados Contratantes, a situação será resolvida de 
acordo com as seguintes regras: 

a) esta pessoa será consiqerada como residente do Estado Contratante 
em que disponha de uma habitação permanente. Se. dispuser de uma habi
tação permanente em ambos os Estados Contratantes, setá considerada como 
residen~e do Estado Contratante çom o qual suas ligações pessoais e econô
miCas sejam mais estreitas (centro de interesses vitais); 

h) se o Estado Gontratante em que tem o centro de seus interesses vitais 
não puder ser determinado ou se não dispuser de uma habitação permanente 
em nenhum dos Estados Contratantes, será considerada como residente do 
Estado Contratante em que permanecer habitualmente; 

c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados Contratantes ou se 
não permanecer habitualmente em .nen~um çieles, será considerada como re
sidente do Estado Contratante de que for nacional; 

d) se for nacional de ambos os Estados Contratantes ou se não for nacio
nal de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes 
resolverão a questão de comum acordo. 

3. Quando, em virtude das disposições do parágrafo I, uma pessoa, que 
não seja uma pessoa física, e for um residente de_ªmbos os Estados Contra

'tantes será considerada como residente do Estado Contratante em que estiver 
'situada a sua sede de direção efetiva. 

ARTIGO V 

Estabelecimento Permanente 

1. Para os fins da presente Convenção, a expressão "estabelecimento 
permanente" designa uma instalação fixa de negócios em que a empresa 
exerça toda ou parte de sua atividade. 

2. A expressão "estabelecimento permanente" abrange especialmente: 
a) uma sede de direção; 
h) uma sucursal; 
c) um escritório; 
d) uma fábrica; 
e) uma oficina; 
fj uma mina, pedreira ou qualquer outro lugar de extração de recursos 

minerais; 
g) um canteiro de construção, de instalação ou de montagem, cuja duM 

ração exceda seis meses. 
3. A expressão .. estabelecimento permanente" não compreenQe: 
a) a utilização de instalações unicamente para fins de armazenagem, ex

posição ou entrega de bens ou mercadorias pertencentes à empresa; 
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à 

empresa unicamente para fins de armazenagem, exposição o_u _entrega; 
c; a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias_ pertencentes à 

empresa unicarpente para fins de transformação por outra empresa; 
d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para 

fins de comprar bens ou mercadorias ou de obter informações para a empreM 
sa; 

e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para fins 
de publicidade, fornecimento de informações, pesquisa científica ou atividaM 
des análogas que tenham caráter preparatório ou auxiliar para a empresa. 

4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante por conta de uma em
presa do outro Estado Contratante- desde que não seja um agente indepen
dente contemplado no parágrafo 5 -será considerada como eStabelecimento 

permanente no primeiro Estado se tiver, e exercer habitualmente naquele Es
tado, autoridade para concluir contratos em nome da empresa, a não ser que 
suas atividades sejam limitadas à compra de bens ou mercadorias para a em
presa. 

Contudo, uma sociedade de seguros de um Estado Contratante será conM 
siderada como tendo um estabelecimento permanente nO outro Estado Con~ 
tratante_ desde que receba prêmios -ou sugere riscos nesse outro Estado. 

5. Uma empresa de um Estado Contratante não será considerada como 
tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante pelo 
simples fato de exercer sua atividade nesse outro Estado por intermédio de 
um corretor, de um comissário· geral ou de qualquer outro agente que goze de 
um "status" independente, desde que essas pessoas atu_em no âmbito de suas 
atividades normais. 

6. O fato de uma sociedade residente de um Estado Contratante con
trolar ou ser controlada por uma sociedade que seja residente do outro Esta
do Contratante, ou que exerça sua atividade nessê outro Estado (quer através 
de um estabelecimento permanente, quer de outro modo), não será, por si só, 
bastante para fazer de qualquer dessas sociedades estabelecimento permanen
te da outra. 

7. Uma empresa de um Estado Contratante será considerada com9 
tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Comtratante se exerM 
cer nesse outro Estado a atividade de fornecer serviços de artistas ou despor
tistas mencionados no artigo XVII. 

ARTIGO VI 
Rendimentos de bens imobiliários 

1. Os rem:;limentos de bens imobiliários, inclusive os rendimentos de ex~ 
plorações agrícolas ou florestais, são tributáveis no Estado Contratante e_m 
que esses bens estiverem situados. 

2. a) ~expressão "bens imóbiliáriÓs", com ressalva das disposições. das 
alíneas b e c abaixo, é definida de acordo com a legislação do Estado Contra-
tante em que os benS estiyerem situados; 

b) a expressãO compreende, em qualquer caso, os acessório& da proprie
dade imobiliária, o gado e o equipamento utilizados nas explorações agríco
las e florestais, os direitos a que se aplicam as disposições do direito privado 
relativas à propriedade imobiliária, o usufruto de bens imobiliários e os direi
tos aos pagamentos variáveis ou fixos pela exploração, ou concessão da ex
ploração, de jazidas minerais, Tentes e outros recursos naturais; 

c) os navios, barcos e aeronaves não são considerados bens imobiliários. 
3. O disposto no parágrafo I aplicaMse aos rendimentos derivados da 

exploração di reta, da locação, do arrendamento ou de qualquer outra forma 
de_ exploração de bens imobiliários. 

4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 aplica-se igualmente aos rendimen
tos provenientes de bens ~mobiliários de uma empresa, assim corno aos rendi
mentos de bens imobiliários que sirvam para o exercício de uma profissãO li:. 
bera!. 

ARTIGO VII 
Lucros das empresas 

I. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tríbutâM 
veis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Esta
do Contratante por meio de urri estabelecimento permanente aí situado. Se a 
empresa exercer sua atividade na fo_nna indicada, seus lucros são tributáve:is 
no outro Estado, mas unicamente na medida em que sejam atribuíveis a esse 
estabelecimento permanente. 

2. Com ressalva das disposições do parágrafo 3, quando uma empresa 
de um Estado Contratante exercer sua atividade no outro E~tado Contratante 
através de um estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos em 
cada Estado Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que 
obteria se constituí_s_s_e uma empresa distinta e separada, exercendo atividades 
idênticas ou similares, em condições idênticas ou similares, e transacionando 
com absoluta independência com a empresa de que é um estabelecimento per
manente. 

3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitiM 
do de,_duzir as despesas que tiverem sido feitas para a consecução dos 9bjeti
vos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de direção e os en
cargos gerais de administração assiin realizados. 

4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo 
simples fato de comprar bens ou mercadorias para a empresa. 

5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos trata
dos separadamente nos outros artigos da presente Convenção, as disposições
desses artigos não serão afetadas _pelas disposições deste artigo. 
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ARTIGO Vlll 
Transporte aéreo, terrestre, marítimo, jlw;ial e lacustre 

I. Os lucros provenientes do tráfego internacional obtidos por empre
sas de transporte aéreo, terr:estre, inarftimo, fluvial ou lacustÚ: só são tributá
veis no Estado Contratante "e~ que estiver situada a sede da direção efedva da 
empresa. 

2. Se a sede da direção efet1va de uma empresa de transporte marítimo, 
fluvial ou lacustre se situar a bordo de um navio ou embarcação, esta sede se
rã considerada situada no Estado Contratante em que se encontre o Porto de 
registro desse navio ou embarcação, ou, na ausência de porto de registro, no 
Estado Contratante em que resida a pessoa que explora o navio ou a embar
cação. 

3. O disposto no parágrafo I também se aplica aos lucros provenientes 
da participação em um "pool", em uma associação Ou em uma agência de 
operação internacional. 

4. A Convenção entre o Brasil e a Argentina, datada de 21 de junho de 
1949, destinada a evitar a dupla tributação sobre os rendimentos provenientes 
do exercício de navegação marítima e aérea, e o acordo entre o Brasil e a Ar
gentina, datado de 15 de março de 1972, destinado a evitar a dupla tributação 
sobre os rendimentos provenientes de operações de transporte terrestre no 
tráfego internacional deixarão de aplicar-se, em telação aos impostos com
preendidos na presente Convenção, no período durante o qual esta Con
venção for aplicável. 

Quando: 

ARTIGO IX 
Empresas associadas 

a) uma empresa de um Estado Contratante participar direta ou indireta
mente da direção, controle ou capital de uma empresa do outro Estado Con
tratante, ou 

bj as mesmas pessoas participarem dlreta ou indiretamente da direção, 
controle ou capital de uma empresa de um Estado Contratante e de uma em
presa do outro Estado Contratante, e, ambos os casos, as duas empresas esti
verem ligadas, nas suas relações comerciais ou financeiras, por condições 
aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas 
independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam sido obtidos por 
uma das empresas, mas não o foram por causa dessas condições, podem ser 
incluídos nos lucros dessa empresa e tributados como tal. 

ARTIGO X 
Dividendos 

I. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado 
Contratante a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nes
se outro Estado. 

2. Todavia, esses divídendos podem ser tributados no Estado Contra
tante onde reside a sociedade que os paga e de acordo com a legislação desse 
Estado. · 

3. O disposto nos parágrafos I e 2 não se aplica se o beneficiário dos di
videndos, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Con
tratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, um estabeleci
mento permanente ou urna base fixa a que estiver efetivamente ligada a parti
cipação geradora dos dividendos. Nesse caso, serão aplicáveis as disposições 
dos artigos VII ou XIV, conforme o caso. 

4. O termo "dividendos", usado no presente artigo, designa os rendi
mentos provenientes de ações, ações ou direitos de fruição, ações de empresas 
mineradoras, partes de fundador ou outros direitos de participação em lu
cros, com exceção de créditos, bem como rendimentos de outras partici
pações de capital assemelhados aos rendimentos de ações pela legislação tri
butária do Estado Contratante em que a sociedade que os distribuir seja resi
dente. 

5. Quando uma sociedade residente da Argentina tiver um estabeleci
mento permanente no Brasil, esse estabelecimento permanente poderá aí es
tar sujeito a um imposto retido na fonte de acordo com a legislação brasileira. 

6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante receber 
lucros ou rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado Con
tratante não poderã cobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela 
sociedade, exceto na medida em que esses dividendos forem pagos a um resi
dente desse outro Estado ou na medida em que a participação geradora dos 
dividendos estiver efetivamente ligada a um estabelecimento permanente ou a 
uma base fixa situados nesse outro Estado, nem sujeitar os lucros não distri
buídos da sociedade a um imposto sobre lucros não distribuídos, mesmo se os 
dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistirem total ou parcial
mente de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado. 

ARTIGO XI 
Juros 

I. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um resi
dente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses iuros podem ser tributados no Estado Contratante de 
que provêm e de acordo com a legislação desse Estado. 

J. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2: 
a) os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo 

do oUtro Estado Contratante ou a uma de suas subdivisões políticas ou a de
terminadas instituições (inclusive as de caráter financeiro) de propriedade ex
clusiva daQuele Governo ou de uma de suas subdivisões políticas são isentos 
de imposto no primeiro Estado Contratante; 

b) os juros da dívida pública, dos títulos ou debêntures emitidos pelo 
Governo de um Estado Contratante, ou uma de suas subdivisões políticas ou 
qualquer instituição (inclusive as de caráter financeiro) dê propriedade exclu
siva daquele Governo só são tributãveis nesse Estado. 

4. O termo ••juros", usado no presente artigo, designa os rendimentos 
da díVida pública, de títulos ou debêntures, acompanhados ou não de garan
tia hipotecária ou de cláusula de participação nos lucros, e de créditos de 
qualquer natureza, bem como outros rendimentos que pela legislação tribu
tária do Estado de que provenham sejam assemelhados aos rendimentos de 
importâncias emprestadas. 

5. Os juros serão considerados provenientes de um Estado Contratan
t~, quando o devedor for esse próprio Estado, uma sua subdivisão política ou 
um residente desse Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, residen
te o"u não de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um esta
belecimento permanente ou uma buse fixa pelos quais haja sido contraída a 
obrigação que dá origem aos juros _e ~iba a esse estabelecimento permanente 
ou a essa base fixa o pagamento desses juros, tais juros serão considerados 
provenientes do Estado Contratante em que estiver situado o estabelecimento 
permanente o.u a base fixa. 

6. O disposto nos parágrafos I e 2 não se aplica se o beneficiário dos ju
ros, residente de um Estado Contratante, tiver no outro Estado Contratante 
de que provenham os juros, um estabelecimento permanente ou uma base 
fixa a que se ligue efetivamente o crédito gerador dos juros. Nesse caso, serão 
aplicáveis us disposições dos artigos VII ou XIV, conforme o caso. 

7. Se, em conseqüência de relações especiais existentes entre o devedor 
e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos juros pagos, tendo em 
conta o crédito pelo qual são pagos, exceder àquele que seria acordado entre 
o devedor e o credor na ausência de tais relações. as disposições deste artigo 
se aplicam apenas a este último montante. Neste caso. a parte excedente dos 
pagamentos será tributável conforme a legislação de cada Estado Contratan
te e tendo em conta as outras disposições da presente Convenção. 

ARTIGO XII 
Ro;.;alties 

I. Os royalties pro).Jeílientes de um Estado Contratante e pagos a um 
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses royalties podem ser tributados no Estado Contratante 
de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado. 

3. O termo royalt{es. empregado neste artigo, designa as remunerações 
de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito 
de autor sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive os filmes ci
nematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou ra
diodifusão), qualquer patente, marcas de indústria ou comércio, desenho ou 
modelo, plano, fórmula ou processo secreto, bem como pelo uso ou pela con
cessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por in
formações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, co
mercial ou científico. 

4. Os royalties serão considerados provenientes de um Estado Contra
tante quando o devedor for o próprio Estado, uma sua subdivisão política, 
uma entidade local ou um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor 
dos royalties, seja ou não residente de um Estado Contratante, tiver num Es
tado Contratante um estabelecimento permanente ou uma base fixa em re
lação com os quais haja sido contraída a obrigação de pagar os royalties e cai
ba a esse estabelecimento permanente ou a essa base fixa o pagamento desses 
royalties. serão eles considerudos provenientes do Estado Contratante em que 
estiver situado o estabelecimento permanente ou a base fixa. 

5. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não se aplicam quando o benefi
ciário dos royalties. residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Esta
do Contratante de que provêm os royalties, um estabelecimento permanente 
ou uma base flxa a que estão ligados efetivamente o direito ou o bem que deu 
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origem aos royalties. Nesse caso, serão aplicáveis as disposições dos artigos 
VII ou XIV, conforme o caso. 

6. Se, em, conseqüência de relações especiais existentes entre o devedor 
e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo 
em conta a prestação pela qual são pagos, exceder àquele que seria acordado 
entre o devedor e o credor na ausência de tais relações, as disposições deste 
artigo são aplicãveis apenas a este último montante. Neste' caso, a parte exce
dente dos pagamentos serã tributável conforme a legislação de cada Estado 
Contratante e tendo em conta as outras disposições da presente Convenção. 

ARTIGO Xlll 
Ganhos de capital 

1. Os ganhos provenientes da alienação de bens são tributáveis nos Es
tados Contratantes de acordo com a legislação interna de cada um desses Es
tados. 

2. Não obstante as disposições do parágrafo l, os ganhos provenientes 
da alienação de veículos, incluindo os bens imobiliáriçs pertinentes aos mes
mos, utilizados no tráfego internacional, de propriedade de uma empresa 
compreendida no artigo VIII, só são tributávejs no Estado Contratante em 
que estiver situada a sede da direção efetiVa da empresa. 

ARTIGO XIV 
Profissões independentes 

l. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obte
nha pelo exercíciO de urna profissão liberal ou de outras atividades indepen
dentes de caráter análogo só são tributáveis nesse Estado, a não S'er que: 

a) as remunerações por esses serviços ou atividades sejam pagas por 
uma sociedade residente do outro Estado Contratante ou caibam a um esta
belecimento permanente ou uma base fixa situados nesse outro Estado; ou 

b) es.ses serviços ou atividades sejam prestados no outro Estado Contra-
tante e o beneficiário: 

1) permaneça nesse outro Estado durante um período de ou períodos 
que excedam no total 183 dias no ano fiscal; ou 

2) disponha de maneira habitual nesse outro Estado de uma base fixa 
para o exercício de suas atividades, mas unicamente na medida em que esses 
rendimentos sejam atribuíveis a esta base fixa. 

2. A expressão "profissão liberal" abrange, em-especial, as atividades 
independe~tes de caráter científico, técnico, literário, artís,ti.co~ educativo ou 
pedagógico, bem como as atividades independentes de médicos, advogados, 
engenheirOs, arquitetos, dentistas e contadores. 

ARTIGO XV 
Profissõ~s dependentes 

I. Com res.salva das disposições dos artigos XV!, XV!ll, XIX, XX, e 
XXI os salários, ordenados e outras remunerações similares que um residente 
de um Estado Contratante re_ceber em razão de um emprego só não tributá
veis nesse Estado, a não ser que o emprego seja exercido no outro Estado 
Contratante. Se o emprego for aí exercido, as remunerações correspondentes 
são tributáveis nesse outro Estado. · 

2. Não obstante as disposições do parágrafo I, as remunerações que 
um residente de um Estado Contratante receber em função de um emprego 
exercido no outro Estado Contratante só são tributáveis no primeiro Estado 
se: 

a) o beneficiário permanecer no outro Estado durante um período ou 
períodos que não excedam, no total, 183 dias no ano fiscal considerado, e 

b) as remunerações forem pagas por um empregador ou em nome de um 
empregador que não seja residente do outro Estado, e 

c) o encargo das remunerações não couber a urn estabelecimento perma
nente ou a uma base fixa que o empregador tenha no outro Estado. 

3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo, as remune
rações relativas a um emprego exercido em um veículo utilizado no tráfego 
internacional por uma empresa compreendida no artigo VIII, só são tributá
veis no Estado Contratante em que estiver situada a sede da direção efetiva da 
empresa. 

ARTIGO XV! 
Remunerações de direção 

As remunerações de direção e outras remunerações similares que um re
sidente de um Estado Contratante receber na qualidade de membro de órgão 
da direção ou de qualquer conselho de uma sociedade residente do outro Es
tado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

ARTIGO XV!! 
Artistas e desportistas 

Não obstante as disposições dos artigos XIV e XV os rendimentos obti
dos pelos profissionais de espetáculo, tais como artistas de teatro, de cinema, 
de rádio ou de televisão e músicos, bem como os dos desportistas, pelo exercí
cio, nessa qualidade de suas atividades pessoais, são tributáveis no Estado 
Contratante em que essas atividades forem exercidas. 

ARTIGO XVlll 
Pensões e anuidades 

l. As pensões e outras remunerações semelhantes que tenham sua ori
gem na prestação de serviços, bem como as anuidades e outras rendas seme
lhantes, só são tributáveis no Estado Contratante de qu~ provenham os paga
mentos. 

2. No p~esente artigo: 
a) a expressão .. pensões e outras remunerações semelhantes" designa 

pagamentos períodicos, efetuados depois da aposentadoria, em conseqüência 
de emprego anterior ou a título de compensação por danos sofridos em con
seqüência de emprego anterior; 

b) a expressão "anuidades e outras rendas semelhantes" designa uma 
quantia determinada, paga periodicamente em prazos determinados, durante 
a vida ou durante um período de tempo determinado ou determinável, em de
corrência de um compromisso de efetuar os pagamentos como retribuição de 
um pleno e adequado contravalor em dinheiro ou avaliável em dinheiro (que 
não seja por serviços prestados). 

ARTIGO XIX 

Remunerações governamentais e pagamentos 
de sistemas de previdência social 

l. a) As remunerações, excluídas as pensões, pagas por um Estado 
Contratante, por uma sua subdivisão política ou autoridade local, a uma pes
soa fisica, por serviçoS prestados a esse Estado, subdvisão ou autoridade só 
são tributáveis nesse Estado. 

b) Todavia, tais remunerações só são tributáveis no outro Estado Con
tratante se os serviços forem prestados nesse Estado e a pessoa: 

l. for um nacional desse Estado; ou 
2. não sendo nacional desse Estado, no período anterior à prestação 

dos serviços era residente desse Estado. 
2. As pensões pagas por um Estado Contratante, por urna sua subdivi

são política ou autoridade local, quer diretamente, quer através de fundos por 
eles constituídos, a urna pessoa física, em conseqüência de serviços prestados 
a esse Estado, subdivisão ou_autoridade, só são tributáveis nesse Estado. 

3. O disposto nos artigos XV, XVI e XVIII aplica-se às remunerações e 
pensões pagas em conseqüência de serviços prestados no âmbito de uma ativi
dade comercial ou industrial exercida por um dos Estado Contratantes, por 
urna sua subdivisão política ou autoridade local. 

4. As pensões pagas com fundos provenientes da Previdência Social1de 
Jm Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado. 

ARTIGO XX 
Professores ou pesquisadores 

Uma pessoa física que é, ou foi ein período imediatamente anterior à sua 
visita a urrt Estado Contratante, um residente do outro Estado Contratante, e 
que, a convite do primeiro Estado Contratante, ou de uma universidade, esta
belecimento de ensino superior, escola, museu ou outra instituição cultural 
desse primeiro Estado Contratante, ou que, cumprindo um programa oficial 
de intercâmbio cultural, permanecer nesse Estado por um período não supe
rior a· 2 anos com o único fim de lecionar, proferir conferências ou realizar 
pesquisas em tais Til.stituições;--s-erã isenta de imposto nesse Estado no que 
concerne à remuneração que receber em conseqüência dessa atividade, desde 
que o pagamento da remuneração seja proveniente de fora desse Estado. 

ARTIGO XX! 
Estudantes e aprendizes 

1. Uma pessoa física que é, ou foi"em período imediatarnerte anterior à 
sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro Estado Contra
tante e que permanecer no primeiro Estado Contratante' exclusivamente: 

a) Como estudante de u_rna uníversidade, cólegio superior ou escola do 
primeiro Estado Contratante, 

b) como beneficiário de uma bolsa, subvenção ou prêmio concedido por 
uma organização religiosa, de caridade, científica ou educacional, com o fim 
primordial de estudar ou pesquisar, 
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c) como membro de um programa de cooperação técnica desenvolvido 
pelo Governo do outro Estado Contratante, ou 

d) como aprendiz será isenta de imposto no primeiro Estado Contratan
te no que concerne às quantias que receber do exterior para fazer face à sua 
manutenção, educação ou aprendizagem. 

2. Uma pessoa física que é, ou foi em período imediatamente anterior à 
sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro Estado Contra
tante, e que permanecer no primeiro Estado Contratante cOm o único fim de 
estudar ou de realizar aprendizagem, serâ isenta de imposto no primeiro Esta
do Contratante, por um período não superior a 3 anos fisCais, consecutivos, 
no que concerne à remuneração que receber pelo emprego exercido nesse Es
tado com a finalidade de auxiliar seus estudos ou aprendizagem. 

ARTIGO-XXII 
Outros rendimentos 

Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não tratados 
nos artigos anteriores e provenientes do outro Estado Contratante são tribu
táveis nesse outro Estado. 

ARTIGO XXIII 
Métodos para evitar a dupla tributação 

I. Quando um residente do Brasil receber rendi!flentos que, de acordo 
com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis na Argentina, o 
Brasil, ressalvado o disposto no parágrafo 2, permitirá que seja deduzido do 
imposto que cobrar sobre os rendimentos desse residente um monante igual 
ao imposto sobre a renda pago na Argentina. 

Todavia, o montante deduzido não poderâ exceder a fração do imposto 
sobre a renda, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos 
tributáveis na Argentina. -

2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente da Argentina a 
uma sociedade residente do Brasil detentora de mais de 10 por cento do capi~ 
tal da sociedade pagadora, que sejam tributáveis na Argentina de acordo com 
as disposições da presente Convenção, estarão isentos do imposto no Brasil. 

Quando um residente da Argentina receber rendimentos que, de acordo 
com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no Brasil, a Ar
gentina isentará de imposto esses rendimentos, a menos que sejam considera
dos provenientes da Argentina. 

ARTIGO XXIV 
Não-discriminação 

I. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no ou
tro Estado Contratante a nenhuma tributação ou obrigação correspondente, 
diferente ou mais onerosa do que aquela a que estiverem ou puderem estar su
jeitos os nacionais desse outro Estado que se encontrem na mesma situação. 

2. A tributação de um estabelecimento permanente que uma empresa 
de um Estado Contratante possuir no outro Estado COntratante não serã me
nos favorável nesse outro Estado do que a das empresas desse outro Estado 
Contratante que exerçam a mesma atividade. 

Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido de obrigar um 
Estado Contratante a conceder às pessoas residentes do outro Esiado Contra
tante as deduções pessoais, os abatimentos e reduções de impostos em função 
de estado civil ou encargos familiares concedidos aos seus próprios residen
tes. 

3. As empresas de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for 
controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um Ou mais 
residentes do outro Estado Contratante, não ficarão sujeitas, no primeiro Es
tado, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente diversa ou mais 
onerosa do que aquela a que estiverem ou puderem estar sujeitas as outras 
empresas da mesma natureza desse primeiro Estado, cujo capital pertencer ou 
for controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou 
mais residentes de um terceiro Estado. 

4. O presente Artigo aplica-se apenas aos impostos que são objeto da 
presente Convenção. 

ARTIGO XXV 
Procedimento amigável 

I. Quando um residente de um Estado Contratante considerar que as 
medidas tomadas por um ou ambos os Estados Contratafl.tes conduzem ou 
poderão conduzir, em relação a si, a uma tributação em desacordo com apre- · 
sente Convenção, po~erá, indeperidentemente dos recursos previstos pelas le
gislações nacionais desses Estados, submeter o seu caso à apreciação da auto~ 
ridade competente do Estado Contratante de que é residente no prazo de 2 
anos que se seguir à primeira nOtificação que conduzir a uma tributação em 
tdesacordo com a presente Convenção. 

2. Essa autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar justifi-· 
cada e não estiver em condições de lhe dar urna solução satisfatória, esforçar
se-.á por resolver a questão através de acordo amigável com a autoridade 
competente do outro Estado Contratan~, a fim de evitar uma tributação em 
desacordo. com a presente Convenção. 

3. As autoiidades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se
ão por resolver, através de acordo amigável, as dificuldades ou as dúvidas que 
surgirem da interpretação ou da aplicação da Convenção. Poderão, também, 
consultar-se mutuamente com vistas a solucionar os casos não previstos na 
Convenção. 

4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão 
comunicar-se diretamente a fim de chegarem a acordo, nos termos dos pará
grafos anteriores. Se, para facilitar a consecução desse acordo, tornar-se 
aconselhável realizar cantatas pessoais, tais entendimentos poderão ser efe~ 
tuados no âmbito de uma comissão de representantes das autoridades compe
tentes dos Estados Contratantes. 

ARTIGO XXVI 
Troca de informações 

1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão en
tre si as informações necessárias para aplicar as disposições da presente Con
venção e das leis internas dos Estados Contratantes relativas aos impostos 
que são objeto da presente Convenção, e que sejam exigidos de acordo com a 
mesma Convenção. As informações assim trocadas serão consideradas secre
tas e somente poderão ser re':eladas a pessoas ou autoridades (incluindo tri
bunais judiciais ou administrativos competentes) vinculadas à liquidação ou 
ao recolhimento dos impostos objeto da presente Convenção. 

2. O disposto no parágrafo 1 não poderá, em Caso algum, ser interpre
tado no sentido de impor a um dos Estados Contratantes a obrigação: 

a) de tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação ou à sua 
prática administrativa ou às do outro Estado Contratante; 

b) .de fornecer informação que não poderiam ser obtidas com base na 
sua própria legislação ou prâtica administrativa ou nas do outro Estado Con
tratante; e 

c} de fornecer informações reveladoras de segredos comerciais, indus
triais, profissionais Ou ·de processos comerciais ou industriais, ou informações 
cuja comunicação seja contrária à ordem pública. 

ARTIGO XXVII 
FuncionáFios diplomáticos e consulares 

Nada na presente Convenção prejudicará os privilégios fiscais de que se 
beneficiem os funcionários diplomáticos ou consulares em virtude de regras 
do Direito Internacional ou de disposições de acordos especiais. 

ARTIGO XXVIII 
Entrada em vigor 

L A presente Convenção será ratificada e os instrumentos de ratifi
cação serão trocados. ern_Br:asília, logo que possível. 

2. A Convenção entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de 
ratificação e as suas disposições serão aplicadas: 

I- no que concerne aos impostos retidos na fonte, às importâncias pa
gas no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente 
seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor; 

II- no que concerne aos outros impostos de que trata a presente Con· 
venção, ao período-base que comece no ou depois do primeiro dia de janeiro 
do ano calendãrio imediatamente seguinte àquele em que ii Convenção entrar 
em vigor. 

ARTIGO XXIX 
Denúncia 

I. A presente Convenção permanecerá em vigor até que seja denuncia
da por um dos Estados Contratantes. Qualquer deles poderá denunciâ-la por 
via diplomática, mediante comunicação com pelo menos seis meses de antece
dência aO término de cada ano calendário e a partir do terceiro ano contado 
da dita de sua entrada em vigor. Nesse caso, a Convenção será aplicada pela 
última vez: 

I- no que concerne aos impostos retidos na fonte, às importâncias pa
gas antes da expiração do ano calendário em que o aviso de denúncia tenha 
sido dado; 

II- no que concerne aos outros impostos de que trata a presente Con
venção, às importâncias recebidas durante o período-base que comece no ano 
calendário em que o aviso de denúncia tenha sido dado. 

Em testemunho do que, .os Plenipotenciários dos dois Estados Contra
tantes assinaram a presente Convenção e nela apuseram os respectivos selos. 
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Feita em duplicata, em Buenos Aires, no dia dezessete de maio de 1980, 
nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autên
ticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

Pelo Governo da República Argentina: Carlos W. _Pastor. 

PROTOCOLO 

No momento da assinatura da Convenção para evitar a Dupla Tribu
tação em Matéria de Impostos sobre a Renda entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina, os abaixo assinados, para isso devidamen
te autorizados, convieram nas seguintes disposições que constituem parte in
tegrante da Convenção. 

I. Com referência ao artigo ll 

Fica estabelecido que o imposto sobre as reme:ssas de lucros previsto na 
lei argentina de investimentos estrangeiros não estã com-preendido nas dispo
sições do artigo II e, por conseguinte, não é parte integrante da Convenção. 

2. Com referência ao artigo V 

Fica estabelecido que os casos que reúnam os requisitOs previstos no ar
tigo V, parãgrafos 3,d, e 4, também se considerarão compreendidos no pará
grafo 2 do mencionado artigo, quando a compra seja complementada com a 
exportação dos respectivos bens ou mercadorias. 

3. Com referência ao artigo VII, parágrafo 1 

Fica estabelecido que, no caso de alterações da legislação brasileira do 
imposto sobre a renda que impliquem a modificação do tratamento aplicável 
às filiais situadas no exterior de empresas brasileiras, vigentes na data da as
sintaura do presente Protocolo, a Argentina poderá solicitar a revisão_ do arti
go VII, parágrafo I, da Convenção. 

4. Com referência ao artigo X, parágrafo 4 

Fica estabelecido que, no caso do Brasil, o termo .. dividendos" também 
inclui qualquer distribuição relativa a certificados de um fundo de investi
mento residente do Brasil. 

5. Com referência ao artigo XI, parágrafo 3 

Fica estabelecido que, para fins do artigo XI, parágrafo Ja, consideram
se incluídos na expressão "determinadas instituições" as que sejam designa
das de comum acordo pelas autoridades competentes e: 

a) no caso da Argentina: o Banco Central de la República Argentina, o 
Banco Nacional de Desarrollo e o Banco Hipotecaria Nacional; 

b) no caso do Brasil: o Banco Central do Brasil, o Banco de Desenvolvi
mento Econômico, os bancos regionais e estaduais de desenvolvimento e o 
Banco Nacional da Habitação. 

6. Com referência ao artigo XI. parágrafo 5 

Fica estabelecido que: 
a) no caso da Argentina, os juros se consideram provenientes desse Esta

do quando em seu território forem colocados ou utilizados economicamente 
os capitais de que se originam os juros; 

b) no caso do Brasil, os juros se consideram provenientes desse Estado 
quando forem pagos por uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil ou 
por um estabelecimento permanente ou uma base fixa nele situados de pessoa 
residente ou domiciliada no exterior. 

7. Com referéizi:_ia do artigo XII, parágrafo 3 

Fica estabelecido qtie as disposições do parágrafo 3 do artigo XII 
aplicam-se às rendas provenientes do uso OU da concessão do uso de notícias 
internacionais e da prestação de serviços têcnicos e de assistência técnica, 
científica, administrativa ou semelhante. 

8. Com referência ao artigo XII, parágrafo 4 

Fica estabelecido que: 
a) no caso da Argentina, os "royalties" consideram-se provenientes des

se Estado quando em seu território forem colocados ou utilizados economica
mente os bens cuja cessão os origina; 

b) no caso do Brasil, os "royalties" consideram-se provenientes desse Es-. 
tado quando forem pagos por uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil 
ou por um estabelecimento permanente ou uma base fixa nele situados de 
pessoa residente ou domiciliada no exterior. 

9. Com referência ao artigo XIV 

Fica estabelecido que as disposições do artigo XIV aplicam-se mesmo se 
as atividades forem exercidas por uma sociedade. 

10. Com referência ao artigo XXIII 

Fica estabelecido que as isenções ou reduções totais ou parciais que afe
tem o imposto argentino sobre os ganhos não produzirão efeitO na medida 
em que dessas isenções ou reduções puder resultar uma transferência de re
cursos ao Fisco brasileiro. 

11. Com referência ao artigo XXIll. parágrafo 3 

Fica estabelecido que se consideram· provenientes da Argentina os rendi
mentos que procedam de bens situados, colocados ou utilizados economica
mente em seu território, da realização nele de qualquer ato ou atividade sus
cetível de produzir lucros, ou de fatos ocorridos dentro dos limites de seu ter
ritório. 

12. Com referência'ao artigo XXlV. parágrafo 2 

a) Fica estabelecido que as disposições do parágrafo 5 do artigo X não 
são conflitantes com as disposições do parágrafo 2 do artigo XXIV. 

b) Não se consideram compreendidas nos termos do artigo XXIV, parã
grafo 2, as disposições da legislação argentina relativa à tributação de um es
tabelecimento permanente que uma empresa do Brasil tenha na Argentina. 

13. Com referência ao artigo XXIV, parágrafo 3 

As disposições da legislação brasileira que rião permitem que os "royal
tie.s", como definidos no parãgrafo 3 do artigo XII, pagos por uma sociedade 
residente do Brasil a um residente da Argentina que possua no mínimo 50 por 
cento do capital com direito a voto dessa sociedade, sejam dedutíveis no mo
mento de se determinar o rendimento tributável da sociedade residente do 
Brasil, não são conflitantantes com as disposições do parágrafo 3 do artigo 
XXIV da Convenção. 

Em testem!J.nho do que) os f"lenipotenciãrios dos dois Estados Contra~ 
tantes assinaram o presente Protocolo e nele apuserem os respectivos selos. 

Feito em duplicata em Buenos Aires, em dezessete de maio de 1980, nas 
línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos iguãlmente autênti-
cos. 

Pelo Governo da República- Federativa do Brasil: Ramiro S~raiva Guer
reiro. 

Pelo Governo da República Argentina: Carlos W. Pastor. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 2• SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1981 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
N•s 409 e 410 (n•s 609 e 610/81, na origem), restituindo autógrafos de 

Projetes de Lei sancionados. 

1.2.2- Ofícios do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputado~ 
- N9 650/81, comunicando a aprovação, sem emenda, do Projeto de 

Lei do Senado n• 284/81 (n• 5.559/81, na Câmara dos Deputados), que a1-

tera a diretriz da Rodovia BR-222) integrante do Plano Nacional de 
Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973. (Projeto 
enviado à sanção em 7-12-81.) 

- N9 651/81, comunicando a aprovação, sem emenda, do Projeto de 
Lei do Senado n• 126/81 (n• 5.078(81, na Câmara dos Deputados), que 
autoriza o Senhor Presidente da República a conceder pensão especial. 
(Projeto enviado à sanção em 7-12-81.) 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR LElTE CHAVES- Artigo publicado pelo jornal O Es

tado de S. Paulo, intitulado "Campanha por boas traduções", a propósito 
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de projeto de lei a ser apresentado por S. Ex~. dispondo sobre a regula
mentação da profissão de tradutor. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Mensagem dirigida ao povo 
paraibano pelos partidos de Oposição, intitulada "A Oposição contra o 
PacOte". Dispositivos inconstitucionais que estariam inseridos no projeto 
de reforma da legislação eleitoral. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Reforma eleitoral. 
1.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Resolução n9 4/8-I. que autoriza a Prefeitura Municipal· 

de Potirendaba (SP) a elevar, em Cr$ 6.017.802.61 (seis milhões, dezessete 
mil: oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos). o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MG) a elevar, em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinqüenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar, em Cr$ 2.7I8.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar, em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta 
e dois milhões. quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. . 

-Projeto de Res_olução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar, em Cr$ I28.968.800,00 (cento e vinte e 
oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor ·de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

::-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar, cm Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinville {SC) a elevar, em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Questão de ordem 
Suscitada pelo Sr. Dirceu Cardoso, referente à entrada no Senado de 

pedidos de empréstimos atê a data de 3 do corrente. 

1.3.2- Fala da Presidência 
Resposta à indagação formulada pelo Sr. Dirceu Cardoso. 

1.3.3 - Pronunciamento de Liderança 

SENADOR EVELÃSIO ViEIRA. como Líder- Modificações pro
postas pelo Governo na legislação eleitoral. 

1.3.4- Questão de ordem 
Levantada pelo Sr. Dirceu Cardoso e acolhida pela Presidência, ati

nente à inexistência de quorum, em plenário, para o prosseguimento da 
sessão. 

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

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES 
Do Sr. José Lins, pronunciados nas sessões de 2 e 5-12-81. 

3-ATOS DA COMISSÃO DJRETORA 
4- MESA DJRETORA 

5- LIDERES E V ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 2? SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1981 
I? Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO E CUNHA LIMA 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raimundo Pa
rente- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva-- Hdvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins 
-Mauro Benevides- Cunha Lima- Humberto Lucena- Marcos Freire 
- Nilo Codho - Luiz Cavalcante --"COUfíVarBaptista- Passos Pôrto-
Dirceu Cardoso - João Calmon - Itamar Franco- Henrique Santillo
Lázaro Barboza- José Fragelli- Mendes Canale....:. Saldanha Derzi- Af~ 
fonso Camargo - Leite Chaves- Evelásio Vieira- Pedro Simon- Octá
vio Cé.!rdoso. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trãó3lli0-S~-
O Sr. ]9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Rt>stituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
N<? 409/81 (n'i' 609/81, na origem), de 7 do corrente, referente ao Projeto 

de lei n•-• 21, de J981~CN, que estírna a Receita e fixa a Despesa da União 
pura o·exercicio financeiro de 1982. (Projeto que se transformou na Lei n9 
6.962. de 7 de dezembro de 1981.) 

N0410/S I (n' 610/81, na origem), de 7 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n9 236, de 1981-DF, de iniciatiVido Senho-r Presidente da 
RcpLíblir.:u, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício fin-anceiro d"e-1982. (Projeto Que se transformou na Lei n9 6.963, de 
07 de dezembro de 1981.) 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N'i' 650}81, de 7 do corrente, comunicando a aprovação, sem emenda, do 
Projeto de Lei do Senado no 284, de I981 (n' 5.559/81, na Câmara dos Depu
tados), de autoria~o_ Senador Aloysio Chaves, que altera a diretriz da Rodo
via BR-222, integra"nte do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n'i' 
5.917, de 10 de setembro de 1973. (Projeto enviado à sanção em 7-12-81.) 

N9 651/81, de 7 do corrente, comunicando a aprovação, sem emenda, do 
'Projeto de Lei do Senado n' 126, de I981 (n' 5.078/81, na Câmara dos Depu
tados), de autoria do Senador Luiz Viana, que autoriza o Senhor Presidente 
da República a conceder pensão especial. (Projeto enviado à sanção em 
7-I2-81.) 

OS~. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi' 
cação. 

Há oradores inscrítos. 
Co0cedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves, por cessão do nobfe 

Senador Pedro Simon. 
O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, nesse último domingo, O Estado de S. Paulo trouxe in
teressante matéria acerca das traduções e do:s tradutores no Brasil. O artigo é 
relativamente longo; sob o título "Campanha por boas traduções", começa 
dizendo o seguinte: 

.. Em frente à estante ele passa os olhos sobre a lombadâ dos li
vros. Tolstoi, Proust, Joyce, Tenessee Williams, Virgínia Wolff.. ... É 
este", diz consigo ~esmo. Vai ao caixa, paga o preço marcado na 
última página e, feliz da vida, vai para casa contando os minutos 
que o separam de mais um mergulho no mundo de sua autora prefe
rida. Engano. Na realidade, o desavisado leitor vai ê conhecer os 
desvarios de um tradutor que ele nem mesmo se deu ao trabalho de 
ver quem era. Esse anôrnino escritor. na maioria das vezes, traduz 
de uma língua que desconhece para um idioma que ignora." 
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E, no seu curso mostra o articulista os diversos males advinientes das tra
duções imperfeitas. 

Foi,-iilclusive, a tradução errada de uma palavra que fez com que a bom
ba de Hiroxima tivesse sido lançada nas circunstâncias conhecidas. 

Sr. Presidente, uma vez eu li dois livros de Dostoiévsky, Recordação da 
Casa dos Mortos e os Irmãos Karamazov, tradução esplêndida, e creio que ne
nhum liv~o no País poderia ser, em Português, melhor escrito do que o fizera 
por Rachel de Queiroz, como tradutora. 

Um livro, que está sendo um best se/ler, Memórias de Adriano, apresenta 
excelente tradução, é um verdadeiro priinOi;- desconheço até a tradutora. 

Mas, quem não tem tido, neste País, o desprazer de ler obras que se tor
nam as mais desprimorosas possíveis em razão da má tradução? 

E sabe melhor isso quem tem o bom conhecimento de outra língua e é ca
paz de ler a obra __ no originaL A pessoa conhece determinada obra, depois a 
vê, em Português, completamente distorcida, trazendo prejuízos gravíssimos 
para a própria cultura nacional. 

Sr. Presidente, se há uma profissão importante e que merece a conside
ração desta Casa é a de tradutor; não há regulamentação ainda, a não ser 
para Tradutor Público, que é outra cousª. A particular desestimulada, por
que quando alguém, no PaíS, não traduz por deleite, por prazer, por identifi
cação com obra que lera, não tem condições de viver deste tral;>alho, porque 
os pagamentos são desprezíveis e, sendo baixos demais, as editoras, na maio
ria das vezes, contratam qualquer pessoa que se diz qualificada para realizar 
uma tradução. 

Só quem sabe uma língua com certa profundidade é que vê como há um 
conceito errado acerca de pessoas que a dizem dominar. Muitas vezes se diz: 
·~fulano fala inglês", "fulano fala francês", e depois se vai conhecer, o sujeito 
não sabe além dos rudimentos, é de um~ incapacidade total. E, são essas pes
soas que, muitas vezes, com uso de dicionário, vão fazer traduções. 

Há obras que são verdadeiras monstruosidades ao serem vertidas para o 
português. 

E este artigo, Sr. Presidente, que peço seja transcrito nos Anais da Casa, 
poderá servir de pretexto para a regulamentação da profissão de tradutor que 
eu desejo fazer nesta Casa. Todo País que preserva a sua cultura e que tem 
respeito pela boa-fé do leitor manifesta preocupação pela qualidade das tra~ 
duções e nível técnico dos tradutores. Não é só o conhecimento da língua que 
credencia alguém a ser tradutor de determinada obra, pois muitas Vezes um 
intelectual, um literato, jamais seria bom tradutor para obras jtJ.rídicas; um 
grande conhecedor do Direito seria um pésSirilo tradutor de obras de física op. 
de química, de obras matemáticas. Então, tem que haver estabelecimento de 
critério paa os tradutores. Quer dizer, os próprios tradutores têm que ter 
campos definidos. No artigo a que me refiro há uma passagem que merece 
exame: 

.. Segundo L~o Gilson, diante da situação o tradutor acaba re
cebendo, em média, Cr$ 300,00 pOr lauda traduzida. Nessa explo
ração do tradutor pelo editor, quem sofre, no final, é o público que, 
desavisado, "se acostumou a comprar gato por lebre", Assegura 
ainda que "a maioria dos editores não tem um mínimo de ética. O 
critério adotado para a escolha é um só: o preço mais baixo. Qual
quer indivíduo que afirma conhecer um idioma estrangeiro pode se 
habilitar a fazer uma versão-.-, 

Ninguém é obrigado a conhecer toda~ as línguas ou ler as obras origi
nais, mas o País tem o dever de, ao permitir a venda, a difusão de uma obra, 
exigir que ela esteja o mais próximo possível do pensamento ou da intenÇão 
do autor, sobretudo agora quando as trocas de informações científicas, as di
fusões de obras cientificas são de grande valor. E o Brasil é um país novo, de 
mercado_ amplo para a ciência e a técnica e não tem sentido que se permitam 
esses excessos de traduções incorretas, imperfeitas, fazendo com que o apren
dizado já nasça com vício. Além de, no nosso País, o ensino já ser falto, não 
hã sentido para que se permitam que as traduções venham truncadas, já ve
nham hemipiégicas, como na grande maioria se vê rias obn\S traduzidas para 
o português. Deve-se estabelecer também responsabilidade para as editoras 
que, por mera questão de preço, contratam tradutores manifestamente in
competentes, exatamente pelo fato de cobrarem menos pelo seu trabalho. 

Espero que, logo se restabeleçam as atividades parlamentares normais, a 
partir de março, possamos ter, no Congresso Nacional, um projeto como o 
que me proponho a apresentar. Mas, como é _matéria muito complexa, não 
basta o conhecimento parcial da coisa. PortantQ, _ _faço um apelo ao Senado 
Federal, faço um apelo também aos tradutores do País, das diversas línguas 
de todos os ramos da ciência, da literatura, para que mandem as suas suges~ 
tões para que possamos apresentar sobre essa matéria um projeto _à altura das 
necessidades brasileiras. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES 
EM SEU DISCURSO. 

CAMPANHA POR BOAS TRADUÇOES 

Em frente à estante ele passa os olhos sobre a lombada dos livros. Tols
toi, Proust, Joyce, Tenessee Williams,_ Virgínia Wolff.. ... É este", diz consigo 
mesmo. Vai ao caixa, paga o preço marcado na última página e, feliz da vida, 
vai para casa contando os minutos que o separam de mais um mergy.lho no 
mundo de sua autora preferida. Engano. Na realidad_e, o desavisado leitor vai 
é conhecer os desvarios de um tradutor que ele nem mesmo se deu ao traba
lho de ver quem era. Esse anônimo escritor, na maioria das vezes, traduz de 
uma língua que desconhece para um idioma que ignora. 

Esse é um problema antigo e a culpa não cabe tanto a quem é contratado 
para traduzir, mas ao próprio sistema editorial e ao governo brasileiro, que 
ainda, não regulamentou a profissão, criando normas para sanear e corrigir o 
mercado de trabalho. A reivi~dicação, tão antiga quanto o problema da má 
qualidade das traduções, foi debatida e defendida por todos os escritores, 
críticos literários, tradutores e intérpretes que participaram de um encontro 
realizado em São Paulo, entre 2~ e 28 de novembro, na Escola de Tradução e 
Interpretariado Alumni. Segundo os participantes, essa conscientização dos 
profissionais já está começando a render os primeiros dividendos, uma vez 
que ficou decidida uma ofensiva parhlm-entar exigindo a regulamentação da 
profissão. 

Para Léo Gilson Ribeiro, que durante o II Encontro de Tradutores e ln~ 
térpretes defendeu a necessidade urgente de medidas para eliminar a invasão 
de maus profissionais nesse mercado, a culpa não cabe tanto aos "traduto
res," mas ao próprio sistema de trabalho imposto pelos editores. Prêmio Edi~ 
tora Nórdica de melhor crítico literário do País, único brasileiro formado em 
Literatura Comparada pela Universidade de Heildelberg, Hamburgo (Ale
manha Ocidental) e crítico literário do Jornal da Tarde, Léo Gilson lembra 
que ... existe toda uma estrutura viciada que coloca o profissional da tradução 
na condi~o de autêntico bóia-fria das l~tras". 

"Ele vai para a escola e passa pela universidade com um ensino de portu
guês terrível", comenta, acrescentando que o problema se torna agudo com a 
falta de importância que o governo dá à tradução - tanto é que nunca de
monstrou interesse em regulamentar a profissão -, do que se aproveitam os 
editores pra entregar as versões a quem cobrar o preço mais baixo. 

Gato por Lebre 

Segundo Léo Giison, diante da situação o tradutor acaba recebendo, em 
méida, Cr$ 300,00 por lauda traduzida. Nessa exploração do tradutor pelo 
editor, quem sofre, no final, é o público que, desavisado, "'se acostumou a 
comprar gato por lebre." Assegura ainda que .. a maioria dos editores não 
tem um mínimo de ética. O critério adotado para a escolha é um só: o preço 
mais baixo. Qualquer indivíduo que afirme conhecer um idioma estrangeiro 
pode se habilitar a fazer uma vers-ão". 

Não bastasse a baixa remuneração por lauda- "'qualquer datilógrafa 
ganha mais do que a maioria dos tradutores brasileiros"- eles recebem ape
nas pela primeira edição do livro. A partir daí o lucro fica todo com o editor, 
que paga um pequeno percentual ao autor. Léo Gilson Ribeiro lembra que na 
Iugoslávia o tradutor ê pago a cada reedição. Para exemplificar a defasagem 
que se estabelece com o critério adotado no Brasil, informa que Eliane Zagu
ry, que levou seis meses para traduzir "Cem anos de solidão," de Gabriel 
Garcia Marquez, recebeu por seu trabalho 300 dólares. Enquanto isso, na Iu
goslávia, o tradutor, pelo mesmo trabalho, já recebeu, até o momento, 30 mil 
dólares e continuará recebendo uma porcentagem a cada nova edição. 

Segurança Nacional 

Léo Gilson entende que as perspectiv2'5 para uma alteração do quadro 
atual s~o poucas. ··o negócio é ficar criticando os ministros (Rubem Ludwig, 
da Educação e Murilo Macedo, do Trabalho) dnsistircom deputados e sena
dores para que se disponham a defender a regulamentação profissional," de
sabafa ele, acrescentando que ••esse seria o primeiro passo para tentar por a 
casa em ordem." Sugere ainda a instituição de uma espécie de auditoria para 
as traduções. HÉ incompreensível que não exista um controle de qualidade 
para os trabalhos editoriais trad_uzidos/' espanta-se ele. 

Na s_ua opinião, uTradução é assunto de segurança nacional." A falta de 
acesso a informações científicas o uno campo da Ciência Social, Psicologia ou 
mesmo da ficção, assegura, estaria condenando o País ao eterno subdesenv9l
vimento. Para exemplificar a importância que uma tradução pode assumir, 
ele recorda o bomba_rdeio de Hiroshima, durante a II Guerra Mundial: "Mais 
de 60 mil pessoas morreram devido a um simles equívoco de tradução. Os 
aliados, que já haviam vencido a guerra, mandaram um ultimato ao governo 
japonês ordenando sua rendição, pois possUíam uma superarmá." 
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Os japoneses teriam, então, pedido um prazo para tentar convencer os 
generais da necessidade da rendição e também para preparar o espíritO da po
pulação para a derrota. Na mensagem enviada aos aliados, o governo japonês 
teria utilizado um termo - ·•mokassatsu" - que possui dois sígníficados: 
.. Vamos pensar no assunto e dar uma resposta" e ''não Ievam~s em conside
ração o que foi dito-." Por isso, lembra Léo Gilson, "o resultado todos sabt!
mos. No dia 6 de agosto de 1945 a cidade foi explodida". 

Léo Gilson afirma ainda que não entende democracia sem um nível ra
zoável nas traduções. "Não se pode falar nela enquanto a estupidez continuar 
sendo uma forma tosca de censura," diz ele, lembrando que o despreparo do 
tradutor .nada mais é do que uma forma subliminar de escamotear a verdade. 
Sustenta que a mobilização dos profissionais conscientes da importância de 
seu trabalho ê fundamental para que a tradução assuma a importância devi
da. 

O Estado de.S. Paulo, 6-12-81 

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

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, por cessão do 

no_bre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE Â REVIS]O DO ORADOfl, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrtó) ~Concedo a palavra ao nobre Se
nador I ta mar franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendia focalizar o problema d_a dívida pública, que cresdeu de 200% 
até novembro, inclusive a colocação, pelo Banco Central, no Sistema Finan_
ceiro, de mais de 500 bilhões em títulos. Entretanto, vou cQntinuar dentro do 
assunto tratado pelo nobre Senador Humberto Lucena, a fim de mostrar ou
tro aspecto, não o aspecto constitucional ql!e disse o nobre representante da 
Oposição, para mostrar i]uC não foi exatamerite a Oposição brasileira que 
mudou de pensamento. O Senador Humberto Lu_cena falou que se feriu a 
Constituição e foi rebatido pelo Senador José Lins que disse que não houve 
esse aspecto. Vamos deixar de parte se feriu ou não a ConstitUiÇão, Sr. Presi
dente, para mostrar quem é que mudou de _posição e porque mudou de po
siç-J.o. Nós temos que recordar, porque, às vezes, a nossa memória é fraca. 

Tenho, aqui, exatamente, a mensagem de Sua Excelência, o Senhor Pre
sidente da República, enviada ao Congresso Nacional, no dia 18 de outubro 
de 1979, e que, entre outras coisas, Sua Excelência dizia o seguinte: 

"A abertura das estruturas partidárias é indispensável à livre 
iniciativa e à conseqüente opção de todos, cumprindo ao Governo 
apenas cuidar da fundação do seu próprio Partido,-sem qualquer in
terferência- que seria descabida e impertinente- no plano de in
teresse e de exclusiva competência da OposiÇão." 

Vou frisar bem a qata, Sr. Presidente: dia 18 de outubro de 1979. E conti
nuava, o Senhor Presidente da República: 

"O sentido de união e os vínculos e compromissos partidários 
não estão na sigla -existem, às vezes, apesar dela-, mas nos ho
mens, na consciência do dever a cumprir ou na determinação de ver 
o Pa:tído democraticamente dirigido pelo consenso majoritário." 

E continuava: 

"A sigla não tem força para mudar a natureza dos homens . 
nem encher o vazio de uma mensagem. Ela pode significar o símbo
lo de uma luta, de uma idéia ou de um tempo, mas o que lhe garante 
atualidade e permanência será o programa a que correspori'dam a 
açào fiel e coerente de suas lideranças e o apoio continuado do po

·VO." 

E é verdade, Sr. Presidente, o apoio continuado do povo, esse apoio que 
o PDS realmente não tem. neste instante, perante a Nação. 

E dizia mais- e aí é preCiso que isso sirv~ à nleditação dos homens do 
Governo nesta Casa, como lembrou bem o Senador Humberto Lucena, por
que há nesse texto a gravidade da situação que vivemos, em outubro de 1979, 
nem tanto tempo assim nos separa dessa data -S. Exçelência dizia mais o se
guinte: 

"Preconiza-se seja revogada a proibição de coligações para a 
disputa dos votos majoritários ... ,; ' 

Veja, Sr. Presidente, V. Ex•, que é um dos mais experimentados parla
mentares: '"'preconiza-se seja revogada a proibição de coligações para a dispu·
ta dos yotos m·ajoritãrios". Continuo: 

" ... excetuando-se os mandatos pelo voto proporcional, o qual, 
após o pleito, será o meio de aferir a expressão eleitoral de cada par
tido". 

E mais ainda, dizia o ilustre Senhor Presidente da República João Bap
tista Figueiredo: 

"Revoga-se ainda a lei de sublegenda, que perdeu o seu objeti
vo no coJúeXiO multipartidário, circunscrevendo-se o instituto ao 
município, onde condições locais impõem a disputa entre correligio~ 
nários, embora integrados no partido pela identificação com os es~ 
tatu tos e programas. E não é justo que adversários se unam em coli-
gação ... " ' 

Veja que nessa expressão, o Senhor Presidente da República, quando ad
mitia a coligação a nível das eleições majOritárias, S. Excelência mesmo reco
nhecia que não sefíajiJsto permitir que os adversários se unissem através das 
coligações a nível majoritário, mas não se lhe permitisse a nível dos municí
pios que os partidários constituíssem a sublegenda . 

O Sr. Affonso CamariO - Permite-me v: Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer. 
O Sr. Affonso C amargo- E o incrível nisso tudo, Senador Itamar Fran

co, é que, exatamente, com base nessâ legislação, é que foram formados os 
novos partidos. Nós temos levantado várias vezes esse assunto, que nos pare
ce de ordem êtica e não de ordem jurídica, foi feita uma proposta ao País e 
aos políticos para se reorganizar partidariamente o País, na base dessa legis
lação que dois anos depois está profundamente alterado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Affonso Camargo, V. Ex• tem 
inteira razão. E por que, Sr. Presidente? 

S. Ex~ o Sr. Presidente da República, em 1979, assim pensava e jã não 
pensa com esta convocação, como falávamos, ontem, inútil e opressora do 
Congresso Nacional ao enviar esse pacote de novembro. 

O Sr. José Fragelli - Permite-me V_. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer. 

O Sr. José Fragelli- Não éde admirar, porque a história desse Governo 
vai ser contada como a história de Jano, governo de duas faces. Assim, hã 
dois João Baptista Figueiredo: João Baptista Figueiredo de antes do pacote e 
João Baptista Figueiredo de depois do pacote, justamente porque ele tem 
duas faces. De sort~ que nós podemos admitir, corno aliás já prenuncia o jor
nal, novas medidas casuísticas. Porque aquele homem que era o do .. vou fa
zer deste País uma democracia" tinha uma _face, era um João Baptista Figuei
redo; depois do pacote, ele vai apresentar uma segunda, uma terceira, quan
tas faces forem necessárias para assegurar não a vitória do PDS, que é apç:nas 
alguma coisa que acompanha as decisões do Planalto, mas para permanecer, 
como disse muito bem o Senador Humberto Lucen~, para permanecer no po
der apenas um pequeno grupo bastante minoritário das ForçaS Armadas. En
tão, daqui por diante~ podemos dizer que há dois governos nesse governo, um 
de antes do pacote e outro de depois do pacote. Há dois homens, o João Bap
tista Figueiredo de antes e o de depois do pacote. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Fragelli, a intervenção de 
V. Ex~ me permite, então, a seguinte pergunta: mudamos nós, mudou a 
Nação ou mudou o Senhor Presidente. da República? É evidente que a Opo
sição brasileira aceitou, como disse o Senador Affonso Camargo, sob protes
to. essa legisla.ção que aí está porque fOi ela que permitiu a extinção dos nos
sos partidos. Vem o Senador José Fragelli e diz: as duas faces do Chefe do 
Executivo. Estaria S. Ex~, contrariando o seu hábito, o seu cavalheirismo a 
sua posição de parláiTieiltar, utilizando uma linguagem inadequada, neste ins
tante, ou, Sr. Presidente, essas paiâ.vras de Sua Excelência o Senhor Presiden
te João Baptista Figueiredo foram apenas escritas na areia? Se elas foram es
critas na areia; evidentemente, é possível que, ao enviar o pacote de' no
vembro, Senador José Fragelli, o Senhor Presidente da República se tenha es
quecido daquilo que ele e?viou ao Congresso Nacional. 

O SR. PRESJDENTE (Passos Pôrto}- Eu queria pedir licença ao ilus
tre Senador, para que a Mesa possa consultar o Plenário sobre a prorrogação 
de rnajs 15 minutqs do Expediente, a fim de que posS'amos ouvir o discurso de 
v. Ex•. 

Em votação. 
Os 'srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. · 
Continua com -a palavra o nobre Senado"r Idmar F;ranco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas dizia eu, Sr. Presid'ente, quando da 
oportuna 'interrupção de V. Ex•, à qual eu ·agradeço, que não é possível que o 
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Senhor Presidente da República se tenha esquecido do que ele enviou ao Con
gresso Nacional. E no nosso espírito, Sr. Presidente, perguntamos, Senador 
José Fragelli, o que terá acontecido com o Senhor Presidente da República? 
Porque a Nação quer paz, quer ordem, quer tranqUilidade, quer eleições li
vres, honestas e limpas. Serã que foi a doença do Senhor Presidente da Re
pública? E eu já tive a oportunidade de dizer, uma vez, que a Nação toda, 
particularmente a Oposição, rezou pelo seu restabelecimento. J ã disse tam
bém que quando nós estamos doentes, nós nos-aproximamos, por meditação, 
de Deus, e, nq entanto, entendi que o mau-humor com que o Senhor Presi
dente da República voltou que S. Ex• se aproximou do diabo nesta doença. 
Sua Excelência, ao invés de estar mais perto de Deus, como acontece quando 
estamos doentes, Sua Excelência parece que dialogou com o diabo, porque 
não é poss(vel que se dirija ao Congresso Nacional, em 1979 com estas pala
vras e envie agora o pacote de novembro. 

O Sr. Humberto_ Lucena - Permite V. Ex' urp. aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 
O Sr. Humberto Lucena- Em primeiro lugar, rePorto-me ao aparte do 

nobre Senador José Fragelli, para dizer a S. Ex• que, quando me referi a um 
pequeno grupo, não foi a um pequeno grupo das Forças Armadas. Eu men
cionei um pequeno grupo palaciano, que, a meu ver, é constituído apenas de 
um ou dois militares que, eventualmente, prestam serviços ali. Um destes, 
candidato virtual, como todo mundo sabe, à sucessão presidencial, está tecen
do a sua trama para ascender ao poder, apQs o General Figueiredo. Os ou
tros, como bem disse o jornalista Vilas Boas Correia, num magnífico artigo 
no Jornal do Brasil, no dia da edição do "'pacote", são aqueles que formam 
uma oligarquia, iSto é, um grupo de pessoas, inClusive civis, que se apossou 
do poder desde 1964. E o ilustre jornalista os c;_it-a nOrrliúalmente, senão veja
mos: Costa: CavalCanti, Mário Andreazza, Delfim Netto, Einílio Médici, Er
nesto Geisel, Hélio· Beltrão e mais uns dez, pelo menos. São as mesmas pes
soas que, ao longo de vinte anos, vêm se sucedendo_ no poder, ora num minis:. 
tério ora noutro. Esse grupo não tem interes.se nenhum na rotatividade do po
der; quer continuar cOntrolando o governo no Brasil, respaldado por urna mi
noria militar que, em fases excepcionais como esta que estamos vivendo, vem, 
fala e age em nome das Forças Armadas, mas sem nenhuma au'toridade, por
que eu tenho certeza de que as FoFças Armadas Brasileiras, legalistas e demo
crãticas, não se engajaram neste golpe baixo que atinge em cheio as nossas 
instituiÇões políticas. Mas, para ilustrar a parte final deste aparte, desejo ler 
para V. Ex', porque é da maior gravidade, um trecho da Coluna do Castello, 
de hoje, subscrita pelo conhecidíssimo e festejado jornalista Carlos CasteiiO. 
Branco, do Jornal do Brasil; "'As advertências do Governo de que considera a 
união oposicionista uma radicalização e de que, em conseqUência, providên
cias suplementares poderão ser adotadas, preocupam igualmente os meios 
políticos e iitduzem à tentativa de definir uma área de ent~ndimento. A res
posta do Governo à incorporação poderia ser uril. novo projeto estabelecendo 
obstáculos à sua efetivação. Exclui-se a hipótese de emenda ao pacote, dada a 
decisão apúe"ntemerite já tomada de fazer com que o projetO se beneficie 'do 
expediente do decurso de prazo. O projeto deverá ser votado tal como saiu do 
Palácio e qualquer nova medida viria- por intermédio de outros projetas .. Mas 
teme-se ainda o piOr, a de<:retação do estado de emergência, qUe está nas 
preocupações do Deputado Th.ales Ramalho. O estado de emergência, decre
tado depois de ouvidQ o Ç"onselho Con_stituciOnal (constituído pelo Presiden
te da República, os Presidentes da Câmara e do S.en'açio, o M~nistro da J~stiça 
e um MiniStro representante da área militar) irriportaria na· sUspenSão das ga
rantias constituciOriais enum.eradàs no dispositivo sobre estado de sítio e ou-:
tras. 

Medida constitucio~al, ajustar-se-ia ao_ formalismo jurídico de que não 
pretende afastar-se o Ministro Chefe do Gabinete Civil". 

ora, Senador _Itamar. Franco, essa ameaça me pàrece de um ridículo su
premo. Como é que o Brasil se situã.ria perante o mundo c~vÍlizado, se o. Se
nhor Presidente da República viesse a baixar o estado de em~rgên,cia, que é. 
uma nledida excepcional cC?ntíd~ na ConstituiçãO, de satvaguar.da de defesa 
do regime, só porque dois ·partidos da OposiÇão, rta forma da Consti~uiçã_o e 
das leis 'se incorporaram 'para·enfrC!ntar um casufS:mo do.' Governo. Isso é 
incrívei; eu não posso.acreàitar que issO tenhã qualquer procedênCia. E sabe 
V. Ex-' o que é o estado de.emergê~cia. Ele_só pod~ ser decretado quando há 
qualquer ameaça de subversão à or.dem. pública. Qual é a ameaça de subver
são? Quem -é 'que eStá sUbvertendo a ord~m_ pública? Se há alguém que subver
te a ordem no Brasil, neste momento, é o Governo com es$e -projeto, porque 
está tumultuando a ordem jurídica· institucional d:o País. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não tem razão. Hã uma subversão 
em marcha, é a subvcrsao de derrotar o PDS. Isto é subversão. A derrota nas 
urnas do Partido do Governo signi(icara esta subversão a que. V. Ex• cita ~a 

reforma. Então, tem-se que falar em subversão; e lamentamos que tenha pas
, sado pelo cérebro privilegiado do Deputado Thales Ramalho esse estado de 

emergência. Eu acho que nós é que estamos em estado de emergência nesse 
instante, nós ê que precisamos sair desse estado de emergência. . 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Mauro Benel'ides - E para estacar essa subversão em marcha, é 
que a Deputada Cristina Tavares concebeu aquela sua emenda, que pelo seu 
sentido irônico, pelo menos-deveria influir pedagogicamente junto ao Gover· 
no: mandar computar para o PDS todos os votos atribuídOs aos partidos de 
Oposi"ção. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu aproveito o aparte do Senador Mau
ro Benevides para, com muita honra, ouvir o Senador José Lins e indagar de 
S. Ex• se ele ficaria satisfeito que todos os votos fossem contad,os para o .PDS. 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, pode alguém acoimar esta 
medida como favorável ao PDS. o·rato é que, se o PDS tiv.er maioria, essa 
medida pode revelar. Mas a lei não obriga ninguém a votar no PDS. Então, 
V. Ex' chega à conclusão de_que, se o PDS ganhar, é porque alguém o prefe
riu, porque a maioria preferiu o PDS. Mas me causa espécie, nobre Senador, 
a facilidade com que se envolve o -norrie das Forças Armadas nos problemas 
políticos do País, Eu _me refiro, eXpressamente, ao aparte dado pelo nobre Se
nador José Fragelli, corrigido, ou amenizado, aliãs, pelO aparte do Senador 
Humberto Lucena. V. Ex' me desculpe, mas eu entendi o contrãrio. Tanto é 
assini. ciue a refe-rência feifâ pelo nobre Senador Humberto Lucena foi no sen
tido de dizer que não se referiu às Forças Armadas, mas a um pequeno grupo. 
Quanto a este pequeno grupo, eu acho que esses homens são uns cidadãos 
brasileiros em pleno uso dos seus direitos. V. Ex• citou, por exemplo, o Minis· 
tro do Interior e o Ministro Costa Cavalcanti, são brasileiros em pleno uso 
dos seus direitos e podem, portanto, opinar sobre as questões políticas e par
~icipci.r' da vida política, sempre que forem convidados por qualquer Governo. 
De modo que eu não vejo, nobre Senador, realmente, por onde se atacai' as 
Forças Armadas, por esse lado. Mas queria, também, fazer uma referência'a 
essa insinuação -do nobre Senador José Fragelli de que o PresidCnte muda de 
posição, mu_da de opinião ... 

O Sr. José Fragelli - Muda de face. 

O Sr. José_Lins- ... muda de face. O que o Presidente da República faz, 
nobre Senador, é m,ud·ar, é ajüstar suas medidas para co~fOrmar a vida públi
ca· do País ao seu projeto fundamental. E aqui que acho que todos nós, políti
cos, deveríamos perceber o problema e apoiar o Presidente da República nes
se objetiVo maior que é o projetO de abertura. Fala-se em ditadura,_ mas ... · 

O Sr. José Frage/li- Estão fechando e V. Ex•
1 
fala em abertura. Tenha 

paciênciã! . - ·. . 

O Sr. José Lins- Nobre Senador, o projeto que veio para o Senado Fe-. 
deral,,primeiro, é legal. Está baseado em todas ~s normasjuríÇ-icas atualmen
te ... 

O. Sr. José Fragelli -- É liberal, é democrático, t3.mbém ... 

·O Sr.. José Lins- b libe;ra'l, é democrático porque não y:ai obrigar_ o elei~ 
tora escolher o PDS ou outro qualquer partido político·qualquer .. O eleitor 
votará no partido que bem entender. M3.s, note V .. Ex•: o que acho c~nstran
gedor é,: por eX.émplo, o irhperfali~mo do PMDB, q·ue, em nome de uQla su
posta·fw,ião ou aglpt.in:ição,"p.rocur~·a~sOrver o PP. V. _Ex• sabe, nob~e.Sena
dor Itam.ar !7ranco, que os outros partidos de Oposição riãéi 3.ceitaln isto; 
Não se deix'am, não ac'eiüÍm deixar-·se- absorver por um úniCo. Ago"ra, é' o im
perialismo do PMDB que ãvança sobfe o PP, dentro de uma· supOsta idéia de 
que isto vai ajudar os dois~ Na realidade, isto vai resultar em um reforçO' ao 
PMDB e nada mais, sem -dúvida. . 

. O Sr. José Frag(!lli- Beneficiará aos dois, ao PitiÓB e ao PP tambêm. 

O SR. ITAM.AR FRANCO ..,-.Senador José Uns, às· vezes, não é fãcil 
d~alogar .Com V. Ex•, sobretu~o quanto_ V. Ex• está do.tado desté alto.espírito · 
democrático-como -na--t-arde de- hoje. 

O Sr.' José Lins- É a contrapartida dá democracia de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Creio que hoje, V. Ex• se revela umgran: 
tle democrata. Possivelmente, foram aquelas noites de Ouro· Preto, junto ... · 

O Sr. José Lins ---:- Ouro Preto só pOde ter feitO bem ao meu espírito, 
nobre Senador. · · 

O SR. ITAMAR. FRANCO- ... as casas do século XVIII junto ao bar-
roco que de~e ter inspirado V. Ex.• nesSe apâ.rte. · 
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Tenho impressão, nobre Senador José Uns- as galerias estão vazias
que se tivesse algum assistente nessas galerias, hoje, e ouvisse V. Ex' pe? priR 
meira vez, haveria de supor que nós aqui é que representamos o autontaris
mo·, nós é que queremos impor a este Pais uma ditadura partidária ... 

O Sr. José Lins- V. Ex' não tenha dúvida quanto a isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... nós é que queremos realmente fiChar o 
regime. E Vx', aí nessa sofídão do Partido do Governo. Ao mesmo tempo es
tou com um certo dó de V. Ex' pro estár aí nessa solidão ... 

O Sr. José Lins- Pelo menos V. Ex' tem esse sentimento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex• der um giro de trezentos e ses
senta graus há de verificar que,' realmente, está solitário. 

O Sr. José Lins- Mas, eu estou em boa companhia, nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Evidenté, evidenTe. Quando V. Ex• disse 
que o Senhor Presidente da República quer é ajustar,-ajusiar o que? Senhor 
José Uns, o que o Governo quer ajustar? O Governo nãp quer ajustar nada. 
O Governo não quer dar alternância de poder. 

O Sr. José Lins- O Governo sugere uma lei democrática, Que vai ser de
batida e votada. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O que é mais importante, Senador José 
Lins, e é essa a nossa pena de V. Ex•, é que V. Ex's, também não vão fazer 
parte d_o Poder. v. EX'S vão ser apenas instrumentos. 

O Sr. José Lins- O que estamos querendo é apenas o bem desta Nação, 
nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Percebe-se, e até aceitamos. 
V. Ex•s. serão apenas o instrumento de aprovação daquilo que o Gover

no quer. Mas, na hora da escolha de ministros, na hora de determinação da 
política econômica e social do Governo, na hora das reclamações nos ple
nários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Governo não escuta 
V. Ex•s. Mas agora, a toque de caixa, democraticamente- e hã uma marchi
nha, em Minas, que diz: '~Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar 
direito, vai preso no qua·rtel" -e até chamaram a Oposição de cabeça de pa
pel - é isso, Senador José Lins. 

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Itamar Franco, V. Ex!! me permite um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira - O Senador José Lins acusa o partido de V. Ex• 
de imperialista ... 

O Sr. José Lins - Não acuso, eu observo. 

O Sr. Evelásio Vieira - Ou observa. Vou registrar rapidamente uma 
proposta fantástica, apresentada por um Senador do PDS do Nordeste para 
equacionar um Sério problema de âmbito estadual. Brigam para o lançamen
to do candidato a Governador, nessse Estado nordestino o Governador, que 
já foi Senador e que deseja retornar ao Senado, e um ex-Governador, que é 
Deputado Federal e que, segundo as pesquisas, é o homem mais forte dentro 
do PDS para disputar o Governo. Para conciliar os dois grupos e atender aos 
interesses imperialistas dos grupos oligárquicos daquele Estado, esse Sena
dor, com mandato nesta Casa, propõe: ele renuncia ao seu rriã.Ddato de Sena
dor, os dois suplentes também renunciam, o Governador atual disputaria 
uma vaga para o Senado~ o outro, o Deputado Federal, o ex-Governador, 
também disputaria a segunda vaga, conseqUência da renúncia do atual Sena
dor. Um Suplente iria para a Prefeiluni da Capital daquele imperante Estado 
do Nordeste, e o outro Suplente teria uma outra nomeação. ~ a compen
sação, a retribuição para o autor da idéia. E p3ra o ato de renúncia altruístico 
desse Senador, ele seria o candidato a Governador desse Estado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Meu caro Líder do Partido Popular, V. 
Ex• disse muito bem, é fantástica a idéia, mas poderá aCoiitecer. 

Chegou o Senador João Calmon e S. Ex" me recorda um fato. Eu, por 
exemplo, não creio que o nobre Senador João Calmon vâ votar favorável ao 
Governo. Sabe porque eu não creio? Veja V. Ex• que, hoje, nós estamos fa
lando das questões partidárias e eu queria até falar da dívida pública, das em
presas estatais, do orçamento monetário esse orçamento de que não temos 
nem conhecimento, esse orçamento que é feito sem que O Congresso Nacional 
tome conhecimento. Mas, vejam o nobre Senador João Calmon, que apresen
tou uma das emendas mais sérias à Constituíção deste País, e que conseguiu 
- se não me engano - a assinatura de todos os Senadores, com exceção de 
um ou dois, emenda esta que obrigava a União a dar 12% dos seus recursos 
para o setor educação; Senador do Governo, homem dedicado ao problema 
educacional, que exerceu, na Presidência da Comissão de Educação, um tra-

balho laborioso, preocupado, inclusive, em dimensionar o problema educa
cional brasileiro até o ano 2.000; o Senador João Calmon está ali. Eu assisti à 
sessão do Congresso Nacional, quando o Líder do Governo, nesta Casa, na 
tribuna, foi contra essa emenda. Portanto, vendo o Sr. Senador João Calmon, 
não posso acreditar que S. Ex• vá votar esse .. pacote". Não é possível que o 
Senador João Calmon, num instante de meditação profunda, naquela Casa 
do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ao olhar para aquela tri
buna onde haverá de ver o fantasma do Líder do Governo ali, presente, con
tra a sua emenda, por certo dirá: "Eu não dou esse voto. Eu vou embora para 
casa" S. Ex• se colocou sob a lei da fidelidade partiária. Mas, S. Ex' vai en
trar, vai ver, daquela tribuna, o fantasma do Líder ali presente contra a sua 
emenda enquanto que n6s da Oposição estaremos defendendo veemente a sua 
emenda, S. Ex•. irá dizer: "Não vou. Por quê vou ser instrumento do Governo 
nesta hora, se na hora de uma emenda que interessava â Nação, o Governo 
não _fez do seu Partido, o instrumento? "Quando olho para o Senador JOão 
Calmon já veJo a pOsição de S. Ex': possivelente, não irei vê-lo ali no "paco
te". Não acredito. Não acredito, porque essas coisas são muito sérias, elas 
marcam, elas ficam na alma, dói lã no coração. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Meu caro Presidente, vou encerrar, ou
vindo o nobre Senador Jos_é Lins. 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, eu quero agradecer a oportu
nidade que o nobre Senador Evelásio Vieira me dâ para desmentir a notícia 
que saiu hoje no jornal. 

O Sr. EVelâSio Vieira ......:. Os jornaiS já publicaram? 

O Sr. José Lins- O jornal deu essa notícia hoje e eu até pensei que V... 
Ex" tivesse lido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vo·u pedir um favor a V. Ex•,jã que vai 
responder ao Senador Evelásio Vieira. E. que o Senador Evelâsio Vieira me 
confundiu, evidentemente os Estados do Nordeste são vários, eu gostaria dos 
nomes, o nome do Estado, o nome desses políticos. 

O Sr. Evelásio Vieira - A luva foi certa! 

O Sr. José Lins- Certarriente ele contará a V. Ex' Não sei se hâ um caso 
semelhante, mas a referência expressa foi feita ao meu nome. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas quem é, nobre Senador? 

O Sr. José Lins - Eu já disse, nobre Senador, foi com o meu nome. O 
jornal está aí, não preciso negar nada. Mas, quero agradecer ao nobre Sena
dor Evelásio Vieira, porque ele me dá a oportunidade de desmentir essa noti
cia. Desmentir por uma razão muito simples, nobre Senador. f: que respeito 
muito os meus suplentes, embora alguém possa ter levantado essa hipótese, 
eu jamais tratai-íã: de um problema dessa natureza sem considerar a posição 
dos meus suplentes, que merecem o meu total e integral apoio. Quanto ao 
mais, o PDS do Ceará tem lideranças de grande envergadura e a elas cabe de
cidir a questão das eleições do Ceará. Eu agradeço a V. Ex' a oportunidade" 
que me dá, de desmentir, de público, essa notícia. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, não vai haver nenhu
ma emenda no pacote sobre isso não, não é~ 

O Sr. José Lins - V. Ex• está ·sugerindo aiSUma coisa? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. Estou é preocupado se vai haver al
guma emenda ... 

O Sr. José Lins- Se V. Ex• estiver interessado ainda hã tempo; o prazo 
vai até amanhã, nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não perco tempo, nobre Senador. 
Mas, Sr. Presidente, vou encerrar. 
V. Ex• vej_~ que eu gostaria de abordar problemas do setor econômico, 

mas como já disse, nós estamos numa convocação desnecessária, infrutífera e 
só nos resta, Sr. Presidente - e, com o devido respeito, vou usar a palavra, 
mas não é naquele sentido tão frontal - só nos resta ficar, aqui, tentando 
xingar o Governo. Durante todo esse período de convocação, o que faremos é 
isto: xingar o Governo, mostrar que estamos, aqui, inutilmente, gastando o 
dinheiro da Nação. Ao PDS não adianta xingar, coitado do PDS, xingar o 
PDS não valería a pena. Mas, xingar o Governo no bom sentido, mostrando 
que ele realmente, está na rota errada, está no caminho errado. 

Era o que tinha a d~zer, Sr. Presidente. Muito obrigado. ( MuitÓ bem! 
Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Presentes na Casa, 33 Srs. Sena-

dores. ' 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Um momento, nobre Senador, 
porque estou, ai'nda, anunciando a Ordem do- Dia. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Estou pedindo a palavra para uma questão de 
ordem com referência à Ordem do Dia. · · 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Vou anunciar a Ordem do Dia. 
Não há número para deliberação. Em conseqüência, ficam com a vo

tação adiada os itens de números l a 8. 

São os seguintes os itens cuja votação fica adiada 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), que autoriZa a Prefeitura Municípal de Potirendaba (SP) a elevar em 
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeíros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusãõ de seu Parecer n"' 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeirosro- rrtOntane de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão" de seu Parecer n"' 18, de 
1981); qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cf$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua. 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução nl' 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279., 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de RiO Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil e seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 60, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n"' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con-

tratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição de Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'l01, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 675, 
de 1981 }, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 

_Cr$ 130.213.9J9,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta-e cirico centaVos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 
-:-_de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do projeto de Resolução no 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão _de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.7l6.obo,oo (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
..:...._ de Municípios, favorãvel. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vamos passar, então, à discus
são do item 9. 

Antes, porém, concedo a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre 
Senador Dirceu ca:rdoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com o apoio do art. 444 do Regimento- dúvidas sobre a aplicação do 
Regimento, quanto à tramitação de projetes nesta Casa- resolvo submeter 
a V. Ex• a seguinte questão de ordem. 

Na sesSão de abertura não foi possível ninguém levantar questão de or· 
dem, e não há dispõsitivo regimental nenhum que possa impedir que um Se
nador levante uma questão de ordem, para corrigir o andamento, modificar 
ou alterar uma informação, distorcer uma providência, -ou até reparar uma 
injustiça, ou um ato impróprio cometido pela Mesa. A questão de ordem é 
feita para isto. 

Apresentamos na sessão anterior uma questão de ordem sobre as Mensa
gens Presidenciaís que não cobrem toda a gama de projetes de empréstimo, 
hã uma parte descoberta pelas Mensagens e essa parte, acreditamos, o Sena
do, possivelmente, não vã discuti-la. 

Hoje levanto uma outra questão de ordem: na Mensagem do Senhor Pre
sidente da República, remetida à Casa, em data do dia 3 de dezembro de 
1981, diz Sua Excelência: 

··com fundamento no art. 29 § l'?, letra b, da Constituição, con
voco extraordinariamente o Congresso Nacional, no período de 6 
de dezembro de 1981 a IS de janeiro de 1982, para discussão e vo
tação das seguintes proposições, ora em tramitação nas duas Ca
sas." 

Sr. Presidente, ao que estamos informados por fontes que nos são fide
dignas, hã na Casa centenas de projetes de pedidos de empréstimo. Então, 
pelo que estabelece a Mensagem Presidencial: Hora em tramitação nas duas 
Casas", a nosso ver,- e por isso nós estamos convocando a atenção de V. 
Ex•- só poderemos discutir aquelas propostas que deram entrada no Sena
do até o dia 3 de d~mb_r_o. fQra daí, não pode entrar, a título nenhum de 
empréStimo, porque está ultra petita. Sr. Presidente, estã ultrapassada e não 
pode ser discutida pelo Senado, só deveremos tomar conhecimento daqueles 
projetes de empréstimos que deram entrada até o dia 3 de dezembro. 

Ainda mais, Sr. Presidente, como os requerimentos que enviamos, pedin
do essas informações à Mesa da Casa sobre o número de empréstimos exter
nos, o número de empréstimos internos, por Estados e etc., e o Sr. Presidente 
não despacha em cima da data, up-to-date; despaéha quando bem lhe aprou
ver, depois que está descansado, esquece as. injúrias da véspera, por isso, nós 
não temos conhecimento do número de pedidos de empréstimos em trami
tação na Casa. 

Os jornaiS, às vezes, noticiam: são 306. A meu ver são 320, parece. Sr. 
Presidente, no mecanismo do Senado, embora, tenha o PRODASEN ... Vou 
esperar, porque o Presidente estã se instruindo ... 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não estOu me instruindo, estou 
me informando .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, desculpe-me, foi uma 
falta de termo. Sr. Presidente, não sabemos o número certo desses projetas, 
razão pela qual pediria a V. Ex•- ouça bem o que estou pedindo, porque se 
fizer um requerimento, ele vai para a Mesa, o Sr. Presidente, na hora de des
pachar, lembra que nós o injuriamos na vêspera então não despacha naquele 
dia. No dia seguinte, S. Ex• lembra que fomos atrevidos naquel~ dias, e tam
bém não despacha. No dia que ele despachar vai ser na véspera de janeiro, e 
aí haverá uma hemorragia de empréstimo, uma coisa violenta, inestancâvel. 

Então, pediria a V. Ex• ... V. Ex• estâ se informando ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estou ouvindo V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Dou um crédito a V. Ex•, embora V. 
Ex• não tenha o dom da ubiqUidade. Dou razão a V. Ex•! Não o estou criti
cando em nada. 

Sr. Presidente, desejava saber quantos são as· projetas, mandasse infor
mar jun_to à Secretaria da Mesa. Quando vamos lá pedir, dizem:· não pode, 
porque o Sr. Presidente não despachou; não pode nesse dia, não pode no dia 
seguinte, não pode três dias depois, e estâ entrando requerimento de pedido 
de empréstimo. 

Sr. Presidente, primeiro, que V. Ex• me informasse quantos os projeto's· 
de empréstimos que deram entrãda até o dia 3, o total- vou falar pausada
mente enquanto o Secretário da Mesa está anotando, está anotando para não 
atender, porque depois perde~ Vai se fazer, como,.se fez com o Plano de Apli
cação de Mato Grosso do Sul, mandaram dois: o primeiro, que era o ideal, 
perderam, perderam e. não sabem onde puseram~ e quando mandaram o se
gundo~ era aquele que devia ser mesmo. Mas nós os temos aqui. 

Sr. Presidente, solicito a relação de todos os projetas que entraram até o 
dia 3, do dia 4 nós não tomamos conhecimento mais .. Nós podemos rasgá~los 
aqui, em Plenário, porque não estão atendidos' e acobertados pela M.ensagem 
do Senhor Presidente da Repúbli.ca. Com a indicação dos que· s'ão emprésti
mos externos, aqueles gue são internos; aqueles que são· feitos em dólares, 
aqueles que são feitos em marcos. · 

Nós temos que dar trabalho, Sr. Presidente, esta é uma Casa dos mais fe
li:Zes funcionários do mundo, nãO é do Bi-asil. E dePois nós explicaremos, em 
outra sessão para a frente, porq~e são os mais fdizardos do mundo. Tem que 
dar um trabalhozinho para se fazer. · 

Sr. Presidente, V. Ex• está bem informado. h surpreendente_, porque 
quando nós pedimos quais são os que entraram no dià, é uma luta tremenda, 
não dão nem Os que e~trara"m no dia. EntãO .• hoje, acho que a Presidência sO
freu· uma transfOrmação radical. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto.)- V. Ex• está espenindo a deci-
sãó? - · 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não. A minha queStão de ordem ... 
QuantoS minutos eu tenho? · 
O SR. PRESIDENTE. (Passos Pôrto)- V. Ex• já passou a questão de 

ordem, já passou o períOdo Q.e reclamação, V. Ex' já tem os 10 minufos: 

O SR. DIRCEU CA.RDOSO- Agradeço· a M~sa ago~a. porque ela. 
sempre informa contra;. hoje, informou a favor. 

Sr. presidente,-$empre pedi aqui que a Mesa m~ndasse colocar um reló- . 
gio à fr.e.nte_ daS bancadas; não posso t_omaç conta do tempo, mas aí eu ~om~
r.ia conta. A M~sa n.unca fez is.to._É uma providência que J?eço'desde o terppo 
do saudoso Presidente Petrôn'io Portel~a; depois fiz ao tempo do saudoso Pre
sidente Mag:31!1ães Pinto;_depois, do saudoSo; eminentíssimo e imortal Luiz 
Viana Fil,ho. e, hOje, do brilhante e tambêni imorial Pre-sidente Jarbas Pas'sari
riho: um relógio 'para controlarrri6s o tempo, porque aQteOntem, Sr. Presiden
te, questionou-se que eu havia fal3.do rriais que lb minutos, mas eu es'tava dis
cutindo um projeto; não estava fazendO encáminhainento de votação; pdrtan~ · 
to, .dispunha de uma hora de piazO. Mas, se'm o relógio.· . 

Sr. ·P~esidente, que V. Ex• me informe os Pfojetos até' o dia 3; dePois do 
dia ,3. ~ós não tom·a~os conhecimento e ~.ein Podemos tomar 9onh~imen~o 
porque eles nilo estão acobertados pela mensagem presidenc;iaf, qual esse vo
lume de di~heirO que nós teinos._no ano-de 1981, para que a mãquiria, essa 
njá_quina.falsa do Serl~do, a guitar~a qué fabriCa dinheiro fat~o.·a guitarrá do 

. tempo de Albino ·Mendes- o prime'iro fabrica·nte de dinheiro. no Brasil:-- e . 
ach.o que ele dev~rhi vir pàra o Sen"ado, Para tomar lições Como se" fabrica d_i
nheiro ,falso. A guitarr.a fUnciona àí noS sU.bter?âileoS, nos socã.võés ctQ Sena
dO e pioduz milhões- milhões! ....:._e têni ~ma circtila~o· râpida neste País. · 

·Pediria a-v. Ex-! mC.íilf6rmasse, já que.esiá.côm. ~s-dados aí, a minhà 
questão de ol"dém, para que nós pudessemos de hoje.em diànt~, torna! uma 
pfovidêrlcia con'tra a' entrada, pOrque P~efe'il'os. afditos, Govêrnadores aPreS-

sados, já que o Senhor Presidente da República convocou o Senado para 
aprovar isto estão remetendo às centenas, e, nós não poderemos impedir isto! 
E o dinheiro do povo que serâ reduzido, a tal poder aquisitivo que nós tere
mos uma montanha de dinheiro para comprar um pão. 

Estamos caminhando para a Alemanha do tempo do marco na l' Guer
ra! Nosso dinheiro está tão desvalorizado que, aqui, enquanto a Casa da 
Moeda fabrica 140, ISO milhões por ano, nós fabricamos 300 milhões, e este 
ano rtós vamos ouvir qUanto, atê agora, já estão em tramitação e os que o Se
nado jâ liberou! 

Este é um povo irremediavelmente perdido! Ninguém pensou nisso. 
E a Bancada do GovernO que não tem um para ouvir isto, não tem nin

guém aqui! A Bancada do Goverrio, Sr. Presidente, desertou. Isto é como 
sentinela em Roma: O sentinela não tem o direito de abandonar a praça. A 
praça não é o imperador; a Praça não é ·a ConstitÜição; a praça é a inviolabili
dade da lei t A praça é a felicidade do povo, a praça é a dignidade e a honra da 
Nação. I Muito bem! Palmas.) 

OSR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) A Mesa ouviu a questão de ordem 
de V. Ex~. ouviu a sua reclam~ção e ouviu, por assim dizer, um discurso de V. 
Ex• a respeito da convocação do Congresso Nacional. 

Gostaria de dar um_a informação, inicialmente, ao Senador Dirceu Car
doss>, sobre o. q~e a Presid_ência pensa da matéria. O Senhor Preside!) te da Re
pública, na forma da Constituição, convocou O Congresso N':lcional com ma~ 
têria- específiCa. Sua Excelência declara, alfas, aqui o seguinte: ..... discussão e 
votação das seguintes proposiçÕes, ora erri tramitação nas. duas Casas". O 
que vale dizer, tudo que chegou ao Sencido até o dia 6 essa matéria é a única 
que vai ser objeto de votação. 

O SR. DlRCEU CARDOSO ...:. Muito bem, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Agora, discussão, o entendi
mento pessoal meu, por exemplo, as comissões têcnicàs do Senado Federal 
podem funciçmar normalmente sobre matêria que não seja ·constante da con
vocação, mas que Seja da tra-mitação natUral delas. 

Este é o meu- entendimento pessoal, como aliãs é o entendimento que a 
Câmará dos DepU:tad_os tell?- pai-a o funcionamento de suas c~missões técni~ 
cas. 

O que não pode vir a Plenário para deliberação é matéria que não seja 
aquela constante da mensagem do Senhor Presidente da República que estã 
em-tramitàção' no COngresso Nacional: Projé:tO de Lei Complementar sobre 
l~elegibílidade, a Mensagem que cria o·Estado de" ROndôn~a, o Projeto de lei 
que estabelece as eleições pa:ra 82 etc. De modo q'ue, quanto a esta parte, acho 
que' V. Ex• terri o mesmo pensamento da Presidência. . 

Nenhuma men.sagem do Senhor Presidente da República que chegue ao 
Congresso Nác!O.nal, a partir dO.dia 6 de dezembro, será-mais Objeto de deli~ . 
beração, porque rtão" consta da convoCação extraordinária. Mas, Ó Senado 
federal recebeu; por exemplo, hâ dois dias, Projeto de iniciativà de Senador.: 
Lemos aqui dois projetas de Senador que foram aceitos,· e podem s~r·--va~· 
mos dizer - discutidós quanto à sua consq_tuc~onalidade na Comissão ·de .. 

. Constituição e JuStiç;:~.. o que não Pode é ~eremtrazidos a Plenãrio p·ara\i9-;. 
tação. _ · - _ . , ··· · 

Q'uanto_à segunda 'parté 4a questãp de ordem, Sobre_ a relação de Prójé. 
tos de errlprêstimos, coriversei agOra, aqui, cOm a assessoria da MeSa, ·deffi:o- ' 
radamentt!. Ela m·~ trouxe a rei3.çãq ·de todC?s, irá cOmeçar 8. dat}lografâ .. -los 
hoje e espeTo que amanhã possamos entregar a V. Ex• a relação de todos até o 
dia_ 6 de dezembro. · · · · 

Acho ·que ate~di 3. V .. Ex~ 

O s·r~ E~efásio Vieira.-· Pe'ço a p~lavia, Sr. Presidente. 

O SK DIRCEU CARDOSO--' Dá atê pa,ra desconfi~r que V. Ex• este-
ve em Caldas Novas.' Já tomou o seu refresco.~. ·. · ·. ·. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PÔito)- Há uns dez anos atrãs estive em 
Caldas Novas. (Pausa.) . · . 

Concedo a pal~vr"a ao nobre .Senad?r ~;,êlá~io ·Vie'ir~. · ... 
O SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• estâ li;me, gdsiei de V. Ex•! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Muito obri~'ado. 
O SR. DIRCEU CARDOSO- :renho gostadode·oütras posições; V. 

EX' foi .rriuito feli.z, felidssim·p. Até desc.onno·qúe V,. ExJ_quçira até> mudar d~ 
Partido, porque rio. POS ... /Riso~.) .. · .. ,,:' · · 

- OSR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -.Co~cedo a palávr~ a0,nàbre Se-
:· nado.r Ev.elá_sio Vieira. . .. . . . · . ·. · · · 

O ~r. Evel.ásio' Vieira- Sr: Pres_iOe.nte, .às quinze h o r~~ e dezês~ds Íninu~ 
tos·. compareci à Mesa; dirigi-me~ V. EX•. solicitando-a r:ninhcl'insciiçãÔ_p~ra 
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falar antes da Ordem do Dia, na qualidade de Líder do Partido Popular; e 
sinto que vou ser ultrapassado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Realmente V. Ex• solicitou às 
15 horas e 30 minutos a palavra como Líder. Até ponderei a V. Ex• que a 
Mesa pensa que no início da Ordem do Dia os líderes só devem falar em ma
téria altamente relevante. 

O Sr. Evelásio Vieira - É o meu caso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, eu pararei a Ordem do 
Dia, porque nós já estamos aqui a concluí-la. Porque não havendo número, 
eu estava anunciando a Ordem do Dia, quando houve uma questão de or
dem, sobre a Ordem do Dia, do nobre Senador Dirceu Cardoso._ Pediria, en
tão, a V. Ex• mais dois segundos para eu concluir. 

O Sr. Evelásio Vieira- Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex•, de acordo 
com o Regimento, para poder fazer uso da palavra, nesta oportunidade, por
que a matéria é relevante. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Para uma questão de ordem, 
concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

De acordo com o art. 180 do Regiment~-Interno, como não há quorum 
legal para prosseguimento da sessão, peço a V. Ex• que encerre os nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Cuntia Lima) - Na verdade, observamos, em 
plenário, a presença de apenas 7 Srs. Senadores. Não havendo número exigi
do para a continuação da sessão, vou encerrá-la, designando para a próxima 
sessão, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do projeto de Resolução nl? 4, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
CrS 6.017.802.61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14 de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl? 5, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17 de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl? 6 de 1981 (apresen
tado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro ·centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridic'idade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolução nl? 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 279, 
de l981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 

Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionaliltade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fi9 60, de t98l (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, ·em turno úitico, do Projeto de ResoluÇão nl? 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia co-niõ conclusão de seu Parecer nll 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
eentos e treze mil e- trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e· Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de EconOffiia como conclusão de seu Parecer nl? 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (ceilto e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 

.trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l02, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em · 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o_ montãltte de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comhsões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionaldade e juridicidade; e 
- de MunicíjJios, favorável. 

9 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n• 1.211, tle 1981) do Projeto de Resolução n• 49, de 
1981, que autoriza o Governo· do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo, no lialor de USS 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos doEs-
tado. . 

10 

Discussão·, em turno único, do Proje~o de Resolução n9 99, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia_ Como conclusão de seu Parecer n9 
673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Cata_rina a elevar 
em Cr$ 966..3QQ.OOO,OO (novecent~s e sessenta e seis milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade· e juridicid~de. 

II 

Discussão, em turno único, dp Projeto de R;esolução n9 188, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia cOmo COn91Usão de seu Parecer n9 
1.116 de 1981), que autoriza o Governo do. Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Crl 1A35.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta. e cinCo milhões, seiscentoS e quarentà e um ·mil e oitenta e sete crü-
zeiros), tendo . .. , 

PARECER, sob n' 1.117, de 1981, da Comissão 
- de ConStituição e Justiça, pela ·constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador flugo Ramos. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE L!NS NA 
SESSÃO DE 2-12-81 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSf!: UNS (Para declaração de voto)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Doente, impossibilitgdo de comparecer ao Senado, de cumprir com as 
suas obrigações de parlamentar, o Senador Arnon de Mello merece o nosso 
apreço, a nossa admiração e, pelo menos, o nosso respeito. 

Teni., Sr. Presidente, o Senador Arnon de Mello honrado o Brasil, honra
do o seu pequenino Estado, e honrado esta Casa. 

No momento em que S. Ex~ procura cumprir o seu dever de democrata, 
de membro de um partido, trazendo a sua solidariedade aos seus colegas, 
num instante particularmente difícil da nossa vida democrática, um colega 
lhe nega o direito de usar das suas próprias prerrogativas legais. Um só, Sr. 
Presidente, um só colega. Lamento profundamente o que ora acontece e que
ro, por isso, pedir ao PDS que aceite apresentar em· seu riome um Voto de de
sagravo ao eminente colega e a sua família. Muito obrigado a V. Ex• 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE L!NS NA 
SESSÃO DE 5-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI!: LINS (Para encaminhar. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei n9-ll4~ de re!evantednteresse para os Estados, quanto à 
carga tributária, ·nada ii10Va.-ú PrOjeto permite a taxação· da Õpei-ação de cif
culação de mercadorias na sua passagem do grande para o pequeno come-r
ciante, ou seja, para o varejista. Não cria taxas novas, não aumenta as taxas 
existentes. 

O art. 2"' foi objeto de entendimento inicial entre as Lideranças, no senti
do de suprimir-se o art. 39 da lei citada, ou melhor, o seu§ 7"' O requerimento 
por mim apresentado decorre da condição inelutável de que, uma vez intro
duzida uma emenda, mesmo supressiva, o projeto fatalmente terá que voltar 
à Câmara dos Deputados e, neste caso, a urgência que pretendíamos seria 
perdida. 

Daí, o requerimento por mim assinado, aliás, tarribém de acordo com as 
Lideranças. 

Este projeto, Sr. Presidente,- não é novo, como alegou o nobre Senador 
Dirceu Cardoso_: Não estamos votando nada apressadamente. Sua mensagem 
foi assinada pelo Presidente da República no dia 19 de novembro de 1980. 
Não é, portanto, nova na Casa. Os entendimentos para a votação da matéria 
foram conduzidos através das Lideranças. Como não chegamos a um acordo, 
preferimos que a apreciação da matéria seja adiada. 

Mas, não era apenas isto, Sr. Presidente, que eu queria dizer. 
Inverdades são ditas aqui como se fossem instrumentos de defesa do 

povo e do Páis. A verdade é deturpada, Sr. Presidente. 

O Sr. Itamar Franco - Não apoiado! 

O SR. JOSE UNS - Dou um exemplo: Senador Dirceu Cardoso, de
pois de esclarecido, afirmou e repetiu que a mensagem apreciãda ontem rela
tiva à administração do Governo de Fernando de Noronha,- criava um novo 
cargo de Governador. Pura inverdade. A lei que criou o cargo de Govern3:dor 
é de 22 anos atrás. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Institucionaliza. 

O SR. JOSE UNS- A lei que criou o Governo de Fernando de Noro
nha é de 22 anos atrás. 

Não v~tie Pois a pena escutar a parfenda daqueles que não estão interes
sados em acertar. 

Sr. Presidente, se neste fim de Sessão Legislativa já não tivéssemos uma 
nova convocação para dar continuidade aos nos,c;os trabalhos, eu sairia daqui 
profundamente amargurado, pela frustração de um ano perdido de trabalho 
no Senado. Ano perdido não porque a Maioria da Casa o quisesse. 

O Sr. Marcos Freire - Muito menos a Minoria. 

O SR. JOSÉ UNS- Camões cantou os feitos dos grandes homens da 
sua terra; Milton cantou o Paraíso, Erasmo, a loucura; o Senador Dirceu 
Cardoso ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - O heroísmo. 

O SR. JOSÉ LINS- ... expõe, pura e simplesmente, as suas profundas 
angústias que trãs para dentro do Parlamento. Ora, essas angústias não inte
ressaq~ à Nação. O momento é extremo. Merecesse talvez de nossa parte um 
exame de consciência. A Oposição se deixa levar pelo Senador Dirceu Cardo
so como se fosse ... 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima. Fazendo soar a campainha.) -
Nobre Senador José Lins, permita-me interrompê-lo. A palavra lhe foi conce
dida para encaminhar a votação sobre requerimento de sua própria autoria. 
Não gostaria de ser, mais uma vez, censurado, como o fui anteriormente. As
sim, peço a V. Ex' se atenha ao tema para o qual solicitou a palavra, o enca
minhamento do requerimento. 

O SR. JOSJ': UNS- Atendo ao apelo de V. Ex• Sr. Presidente, embora 
considerando-o arbritrário. Fui citado nominalmente pelo Senador Dirceu 
Cardoso. Tenho o direito de falar. 

Mas termino, Sr. Presidente. Que Deus nos ajude, a nós, parlamentares, 
a compreender que temos que cumprir o nosso dever. A modificação do Regi
mento é uma necessidãde, para que 66 senadores não permitam diluir a sua 
personalidade na acidez da palavra de um único senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso:__ Fechem esta Ca~a! 
·O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima. Faz soar a campainha.) 

O Sr. Dirceu Cardoso_-~ Fe_chem esta Casa. Mandem-nos para casa! 

O SR. JOSE UNS- Não, Sr. Presidente. Não é como S. Ex• diz. Não é 
o Senador Dirceu Cardoso que quer servir ao Parlamento. S. Ex' quer, isso 
sim, servir-se do Parlamento. Foram suas as palavras: desejaria aproveitar to
dos os momentos para dizer qualquer coisª. É tom?-ndo o tempo de todos que 
está prejudicando profundamente a Casa, que está prejudicando profunda
mente a Nação. 

O Sr. Dirceu Cardoso - A minha dor. 

O SR. JOSÉ LINS -Sr. Presidente, em nome dos brios do Senado, peço 
a V. Ex' entenda: é urgente adaptar o Regimento, para que a acidez de um só 
nào {:lOSS-ã corrOei- a perSOnalidade de todos os demais. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N' 19, de 1981 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no ~~o das atribuições que lhe 
confere o Regimento Interno, e nos termos dos arts. 79,47 e 483, §59, do Re
gulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n9 57, de 1976, e tendo 
em vista o que dispõe o Ato n9 18, de 1976, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. 19 Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, para o exercí
cio financeiro de 1981. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de novembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presi

dente- Passos Pôrto - Gilvan Rocha - Cunha Lima - Itamar Franco. 
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liZ .e~ - SENADO FEDERAL . R .E C E I TA 
ll2.e!l • FlllOO OE l~FOPJoi..I:TICA E PROCESSAMEI'LTO Dr OAOOS 00 SENADO FEDERAL - FUNOASEN 

EM Cr$ 1,00 SITUAÇ~O AliTERIOR 

l-RECURSOS ORDtN/(RIOS ,hlQ..lQQ..,_QQQO 
1 , 1- tRA:lSFER!NCJAS CORRENTES 

1.1 .l-Recursos consi9Mdos no o~amento geral da 
União, nos tennos dos parãgrafos 3Q e <iQ 
do artigo 483, da Resolução nQ 58, de 1972 
cem 11 nov11 redação d11da pel.l Resolução nQ 

l-ll9/8l 

5 I T lJ A ÇÃO 

10 700 000 09 

;~S~~~9~~·F~~D~~~~o federal' 
4 

serem !"! 464.400.000,0C 00 464.400.000,00 00 
1.1.2-Crédi to S1.1p1erreniar aberto pelo Decreto nQ 

B6.J26, de 01/09/81, a ser repassado pelo 
Senado Federal. 80.000.000,00 00 

l.Z·TRAHSFtRtNCIAS DE CAPITAL 

~~u~:~~o~~!g~!~i:r~~o~r5~~n~g • ~~al R~!o~~~;~ 
n9 SB, de 1912, com a nova red.,ção dada pela Re-
solução nQ 57, de 1976, a serem repassadas ao 
FUliOA'5Ert. 46.300.000 00 00 00 

c:--"1--· r~·.-··r·-.-·· ... J····:·····T·~·':"""·J·· .. ·:-·'Jc "'"·~~·~ "J 

SITUAÇÃO 
c;> ["'""':·-··y ... •• :-.•• J C"""~.... "l 

iJ2 .1111 - SENADO FEDERAl R E C E 1 TA 
11l.08·- ~00 t1E INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO _ _:i~~AOO fE~RAL- ~UNDASEM 

EH Cr$ 1,00 SITUAÇÃO ANitRIOR 

di lU 

2-RECURSO!i VINCULADOS 
2.1-TRANSFERl:NCIAS CORRENTES 

2.1.1-Rllceita oper_!c!Onlll previst~ no orçamento 
g!rlll da Unlao, a ser executada nos tennas 
do parãgrafo 39, do artigo 483, da Resolu
ção 58, de 1972, c.om a nova redação dada 
peh Rescluçio S7, d~ 1976, do Senado f'ede 
ral, combinado C(]PI o parãgrafo 19, do art 
go 4Q, do ato n9 99, de 1980, dl Camhsao 
Di retora do Senado Feder~ 1. 2,500.000,00 22 

" 

c-. 1-·-. r···:-·-r-:-""'J""'···:····r·,···:-·"''1""""".-"'JC '""~= .. "l 

1-!19 81 

SITUAÇÃO ATUAL. 

2.500.000,00 22 

2.000.000,00 !W 

7.263.194,62 !W 

"'"'''' """ 9 c·· .. :-····T~·-.-~-J C"":'""' "l 

iJ2. P.l1 - SENADO ftOERAL 
PROC[SSAM"Tn nF nAil<JS M «:;.~~:;,;;r;~. F"NnA>fN 1!2. 8 - FIJiOO OE INFO~ICA 1-09181 ANEXO 1-C 

EH Cr$ 1,00 SITIIAÇlO AMT,ERIOR 5 I T ti A ÇÂO A T 11 A L. 

cd1111 CI,CCIIIC&ÇIG ·-~ PCMHI ~·~!!:!l -·c.o.• PCHTU ~~ ... 
3.1.3-S!ldo de receita operac1onal,oriundo de ô 

SilOS federais, verificado no fim ckl exerc1 
cio de 1960, eKecutado a maior e não lnte 
grado .,o orçarrento Interno do 'fUNO~EN na 
que h eKerclcio, nos tennos do paragrafo 
nico do art. JQ do Ata nQ 18, de 1976 e p 
rãgrilfo 29 da art. 49 da Ato nQ 09,de 198 
ambo~ da Coml55ão Diretora do Senado fede-
ral. 10.338.578,77 90 

J.l.4-Sa.1da oriundo de reversão i recefu,de sal 
dos de ellltJenhos inscritos em Restos a. ,,. 
~r, consideradas insubshtentes em 31/12/ 

, nos tenros do Drt. 38 d!l l.ei 4.320, de 
3.767.232,43 " 17/0l/64. 

-' i 

i 
I I i 

I i I I 

Dezembro de 1981 
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IJZ .911 - SENADO FEDERAL AE'cURSOS DE TODAS AS FONTES I PROGRA:'MA DE TRABAL D 
~!l-IJ9 81 ANEXO " Q2 ,lJB - FUNOO OE INFORI-tÃTlCA E PROCESSAMENTQ º.E DP,OOS 00_ SEifADO FEDERA~ - Fl.JNDASE~ 

EM CrS 1,00 SITUAÇÃO AHTf: RIO lt SITUA,ÇÃO ATUAL 

,, .. ,. ,III'CCifiC,o,çXco P·O~IT<U ATIVIDADII TDTA!. I'~ e>• IT DI .lTIVID.lOtl TDTA!. 

lEGISLATIVA 515.200.000 00 >rUfiA O 
IJlHINJSTRAÇXO 575.200,000 00 676.569.005 8 

01070214 ADMliiiSTRAÇ-'0 GERAL 16.500.000 00 20.600.000,0 

430004 SERVIÇOS POSTAIS E llf.: TELECOMIJIHCAÇOES 16,500.000,0 20.600.000,00 

PROCESSAHf:NTO DE OAOOS 558.700.000,00 655.~.005,82 
01070244 -

095000 *~lli~~ ~I(~:~A~ ~~~~IC!t E PROCESSAMENTO 5.000.000,00 5;.000.000,00 

01070244 

J86000 HANliTENÇJ.o 00 CENTRO OE INFORf.lilTICA E PROCESSA• 
~KTO DE DADOS 00 SENADO f!OERAL 553.700.000,00 650.969.005,82 

*RECU!tSOS VINCULADOS 

TOTA t. c:> 575.200,000,00 575.200.000,0 76.569.005,82 676.569.005,82 

íJZ.lJ\1 ~ SEMAOO FEDERAL NATUREZA D DESPESA 
Rft:URSO$ DE TOOAS AS I'"ONTES 

lJ2.1J8 • FUNDO OE INF'ORM,I;liCA E PROCfSSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL- FUffDASEH IJH~9/Bl ANEXO lU· A 

EH Cr 100 

SITUAÇÃO ANTEIU.OII 

c4 • • • • U~ICiriCaçlo 0-DI"ARIOI IUICGII~&OOI OUffiAif'O>ITtl "'';;·~~~-.. ~~~::·<;.\ 
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTfS 9 .900.000.00 
3. 1.0.0 DESPESAS OE CUSTEIO 9a.9oa.ooo ao 
3.1.1.0 PESSOAL 39.300.000,00 
l,J.J.l PESSOAL CIVIL 165.300.000 00 14.000.000. 99.300.000 00 

01 VENCIHf:NTOS E VANTAGENS FIXAS 168.000.000,00 14.000.000~00 ez.oao.ooo.oo 

" DESPESAS VARIAVEIS 17.300.000,00 17.300.000,00 
3.1.1.3 OBRIGAÇ~ES PATRONAIS 37.000.000100 3.000.000 o 40.ooo.oooloo 
3.1.2.0 MAT!RIAL DE CONSUI1) 28.5lJ0.000 100 2. 500 .ÓOO_Lf!Ç 31.000.000.00 
3.1.3.& SERVIÇOS OE TERCEIROS E ENCARGOS 211.600.000 00 z.soo.ooo.oo 4.500.000.0 218 600.000,00 
3.1.3.1 REMU:iERAÇAo DE SERVIÇOS PESSOAIS 3.750.000,00 3.7-50.000,00 
3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 207.850.000,00 2,500.000,00 4.500,000,0 214.aso.oop,:)Q 
3.1.9,0 DIVfRSAS DESPESAS 0( CUSTEIO 2.000.000,00 8.000.000 o 10.000.000,00 

. 3.1.9.2 DESPESAS OE EX[RCfCIQS ANTERIORES 2.000.000,00 a.oao.ooo,o lO.OOO.bOO,QO 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 76.300.000 00 

4.1.0.0 INVESTI HENTOS 75.500.000100 
4.1.1.0 OBRAS E tNSTALAÇOES 5.000.000,00 . 20.000.000,00 2~.000.000,00 

4.1.2.0 EQUJPAJoENTOS E MATERIAL PEAHAHEtm: 40.000.000,00 10.000.0011.00 50.000.000,00 
4. J.!I.O lllvtRSOS INVESTIMENTOS soo.ooo .ao 500.000,-00 

4.1.9.2 DESPESAS OE O:E.RCrCIOS ANTERIORES 500,!100,00 500.000,0' 

4.2.0.0 INVfRSOES FJHAHCEIRAS &:10.000,00 800.000,00 

4.2.5,{t AQUISJÇ:JiO DE TfTUlOS REPRESENTATIVOS 
OC CAPITAL JA INTEGRALIZAOO 800.000,00 . 600.000,00 

- - ......... -..... -·-- -.mo·-· (i'[1oo .ao o .oo)is!l. 600. coo ,ooJ;gs. 9DJ .ooo ,oo} (is .soo.aooAõf 800 .ooo,o,r 
-·MUOIT •• ............ - --] 76.JOo.oc~oõJ §.2oo.ooõ:OO) 



7104 Quinta~feira lO DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ào 11) Dezembro de 1981 

ll2. gg - SE"AOO f'EDEILQ NATUREZA DI )ESPESA 
"R'CURSO:I OE TOCAS AS FONTE$ _l 

112."8- FUNDO DE !NfQRHÃT!t.A E PROCESSA."'.ENTO !)(DADOS 'DO SENADO ~fpERAL ~ FUNOASEN .0Hl9/81 AHtXO 111· B 

EM Cr$ l,Õa·· 

SITU A Ç lo A T UAI. 

CdD•IO U~(-~·I;IC4,JO o~~'".:~ 10• WI"CU~ADO' DUT~AI fO~TU ""1'~~c·.N~~gsw•e.o. 

3,0~0.0 !)(SP(SAS CORRENTES §gQ ~§2 oQ~ §a 
3, 1.0.0 DESPESAS OE CUSTEIO 600.259.005182 
3.1.1.0 PESSOAL 319.300.000100 

3.1.1. 1 PESSOAL C!VU .. 252.300.000100 

~:::~~=:~o~~::~~~:~~~:~~ 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS fJXAS 218' 000.000,00 

02 !)(SPESAS VARIAVEIS 34.3ocr;ooo,oo 34.300.000,00 

3.1.1.3 OBRIGAÇOES PATRONAIS 50.000.000 100 ~ 53.000.000100 

3, 1.2.0 MATERIAL OE CONSUMO 28.500.000,00 ~ 31.000.000100 

3.1.3.0 SERVIÇOS OE TERCHTOS E ENCARGOS 211.600.000100 2.500.000 00 25.869.005,8 239.969.005182 

3.1.3.1 RE.MutlERAÇJIO OE SE"RVIÇOS PESSOAIS 3.750.000,00 3.750.000,00 

3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 207 .aso.ooo,oo 2.500.000,0 25.869.005,82 236.219.005,82 

3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS OE _CUSTEIO 2.000.000,00 ~ 10.000.000,00 

3.L!L"2 DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES 2.000.000,00 8,000.000,0 10.000.000,00 

~.0.0.0 DESPESAS OE CAPITAL ~ 
4.,1.0.0 INVESTIMENTOS 75.500.000,00 

4,!.1.0 OBRAS E INSTALAÇOES 5.000.000,00 20.000.000l)O 25,000.000,00 

4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000.000,00 lO.OOO.OOO,c-: 50.000.000,00 

4.1.9.0 DIVERSOS INVESTIMENTOS 500.000,00 500.000100 

4.1.9.2 DESPESAS Df EXERCfC!OS ANTERIORES 500.000,00 500.000,1)0 

4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS 800.000.00 800.000100 

4.2.5.0 AQUISJÇ.I.O OE HTULOS REPRESENTATIVOS 800.000,00 800.000,00 OE CAPITAL JA INTEGRALIZADO 

.. _ ...-n..o_..,.. .. ,., .............. ~ ... ......... MfU .. ... ~ .......... ~ .. 
Gi'T3oo.ooo,oo}oo.969.005t82]oo.269:oos s_?J lft,.soo.ooo:ooT sco.ooo,oo T ............... .................... . .......... 

]76.30o.ooo~ooJ fi76.s69.oos:ãi1 

RECURSOS OE TOO_AS AS FOI-ITI:5 
1]2.~11 ~ SEN.AOO fEDERAL 

~l-~9/61 ANEXO IV 
\12.118 - FUSOO CE lNFORHÃTICA E PRCCESSMENTO 0" 'lADOS 00 SEN 

EM Cr$ 1,00 S'l TU A ÇÂ.O AHT E RIO R SITUAÇÃO A TU .A I. ....... (I~ I C I,_ C A; lO WOC'-O<f~TOII"W U,<WhTO UTC-o~o;o.O .. .c.o. :lt.>ICLf'"l>""'flltW l•CWUfO U-1"!001'11.1-ICI;•lo-... 

3.0.0.0 OCSPE 5AS CORRENTES 4~§ ~~Q.OOa ~O i:O~ ~~2 DQS ~~ 

3. 1.0.0 DESPESAS Oí CUSTEIO 498.900.000,00 600.269.005 82 

3.1.1.0 PESSOAL 239.300.000 o 319.300.009_& 

3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 99.300.000 00 266,300.000.00 

01 VENc"IMENTOS E VANTAGENS FIXAS 82.000.000,op 232,000.000,00 

02 QESPESAS "VARIXVElS 17.300,000,00 34 •. 300L000,00 

3.1.1.3 OBRIGACDES PATRONAIS 40.000.000100 53.000.000100 

3.1.2.0 MATERIAL Of CONSUI<K) ll.OOO.OOO,O 31 .ooo.ooo. 

3.1.3.0 SERVIÇOS OE TERCE !TOS E ENCARGOS 218.600.000,0 239.969.0051 

],1.3.1 RE.f.IUNERAÇAO OE SERV!~OS PESSOAIS 3.750.000,00 3.750.000,00 

3.1.3.2 OlJTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 14.650.000,00 236.219.005,82 

3.1.9.0 DI VERSAS DESPESAS ~ CtJSTElO_ 1o.ooo.ooo -o 10.000,000,00 

3.1.9.2 DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERtORES 10.000.000,00 10.000.000,00 

4.0.0.0 OCSPESAS Cí CAPITA~ 76.300.000.00 76.300.000 99 

4.1.~.0 INVESTIMEtiTOS 75.500.000100 75.500.000,00 

.... 1.1.0 OBRAS é: INSTALAÇOES 25,000.000,0 25.000.000,00 

-4.1.2.0 EQUI~I'-"IENTOS E MATERIAL PERMANENTE . 50.000.000,0 50.002.000,0 

.j,\.9.0 DIVERSOS IN'JISTIHE.NTOS. ~ ~ 

4.1.9.2 DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 500.000,00 500.000,00 

4.2.0.0 INVERSOES FINAACEIRAS BOO.ÓOO,OO BOÕ.OOO,OO 

4.2.5.0 ~VJà:J~~z2~ T~TULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JJ( eoo.ooo,oo 800.000,00 

I 
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IJ2 .IJ~ - S(NAOO FEDERAL IJl-119/81 
DEMONSTRATIVO DA RrcElfÁ E DA- OltSPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOM!CAS 

"2 .~8 ~ fl.r~OO 0C [NFORM.i:TICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL - FUHOASEN v -A 

EM C S 1 00 ' 
51 TU A Ç Ão A N T f R. I O R 

'.' 
10~ o c'" I C O C lo ~· •••• c TO TIL c.~ c c " ' c.< 1o ..... , .. . .... 

RECEITAS CORRENTES 528,900.000,0C DESPESAS CORRtN'rES 498.900.0013,0 

TRAASFER(NClAS CORRE!tTES 528.900.000,00 DESPESAS. DE CUSTEIO 498.900.000,0 

SLJPERAVrT DO ORÇA~ENTO CORRENTE 30.000.000.00 

TO TA L s2a. soo .coo,ao TO T A L 528.900.000,0 

R(CEITAS OE CAPITAL 46.300.000,00 DESPESAS OE CAPITAL 76.300. o'oo.oo 
TRMSF!R!:NCIAS OE CAPITAL 46.300.000,00 INVESTIMENTOS 75.500.000,00 

INVERSOES FINANCEIRAS BOO.OOÇI,OO 

SUPERAVIT 00 ORÇAMENTO CORRENTE 30.000.000,00 

TO T A L 76.300.000,00 T O TA L 75.300.000,00 

112 'g~M6~~Afl2-.[ff~~AI.OA RECEJTA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORiAS ECONOM!CAS 
>;IHI9/Bl 

~2.1J8- FU"'OO OE HIFQRMl\TlCA E p.RQC MENlO OAQQ NAD - f" ANEXO V 

' 
sI T u 1\ ç A O À TU A L 

~ ( C I I f ~ . '' , ~ 1 A 

....... "''1• ~ •• c'. l. ..... I o • oco « < ~ ; I o ....... .... ' 

RECEITAS CORR~NTES 30.269.005,82 DESPESAS CORRrNTES 600.269.005,8< 
TRMlSF!Rt':NClAS. CORRENTES 630.269.005,8 DESPESAS OE CUSTEIO 600.269.005,82 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Jo.ooo.ooo,o 

T O T A L 630.269.005,~2 TO T A L 630.269.005,8 

REC(ITAS DE CAP !TAL 46,JOO.OOO,.O.C DESPESAS DE CAPITAL 76 • .JOO.OOO,OJ: 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.300,_000..0 INVESTIMENTOS 75.500.000,00 

HIVERSOES FINANCEIRAS 800.000,0 

' 
SUPERAVIT 00 ORÇAMENTO CORRENTE 30.000.000,00 

T O T A L 76.300.000,0{ T O TA L 76.300.000,00 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 20 de 1981 . 

A ·Comissão Diretora do Senado Federal, no. liSO das atribuições que lhe 
Confere o Regirilento fntefno,-e nos- termos dos arts. 79,47 e·843, §59, do Re
gulamento Administrativo, aprovado pel3 Resolução n9 57,.de J976, e tendo 
em vista o. que dispõe o Ato n9 18, de.1976, resolve baixar o segqinte Ato: 

Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, para o exercí
cio Dnan'Ceiro de· 1981. 

Art. 111 Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Quadros f a V, ariexo~. o Orçamento Interno do Fundo de Informática e 

Art. 29 Est_e Ato entra em vigor na data: de sua publicação. 

Senado Federal, 26 de_ novembro de_l981.- Jarbas Passarinho, Presi
dente- Gih·an Roc~a- Passos Pórto- Cunha Lima- Itamar Franco
Jorge Kalume - Jutahy Magalhã~s. 
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~2.~~ - SENADO F'EOCRAL 
RECEITA 

~2.08 - FU!IOO OE INFORHATICA E PROCESSAMENTO OE DADOS 00 SENADO FEDERAL - f'UNDASEN 

EM Cr$ 1,00 SITUAÇÃO ANTEAIOR 

I·RECU~SOS ORDIN.!:RIOS 5 0.700 000 00 
1.1- TRANSFERtHCIAS CORREtm:S 

\.\.l-Recursos consi~n~dos no to geral da 
União, nM termos dos p~ JQ e 49 
dollrt , de 1972 
!Cm a nova 1 uçio nQ 
57, de 1976, do Sena.do Federal, a serem re 
passados -ilO FUNOASHL - 64.400.000,00 00 

1.1.2-trédH:o Suplementar aberto pelo De~reto nQ 
86.325, de 01/09/81, a ser repassado pelo 
Senado Feder.! I, 80.000.000,00 00 

1.1.J-cred1 to Suplementar aberto pelo Decreto n9 
86.448, de 08/10/81. a ser repassado p~H 
Senado F!!deral. 

1.1.4-Crêdito Suplementar aberto pelo Decreto nQ 
86.508, de 27/10/81, a ser repassado pelo 
Senado federal, 

1.2-TRii.NSF(R[)lCIAS OE CAPITAL 
Recursos consi9n~dos no orç~mento ger~l d.s União 
nos termas dos p4rigrafos 3Q e 4Q, d~ Resolução 
nQ 58, de 1972, com a nova redação d4da pela Re-
solução nQ 57, de 1976, a serem repassados ao 

-. 1!2-:_,11/81 ANElCD 1-A 

SITUAÇÃO ATUAL 

12.100,000 00 

~64 .~00 .000,0 00 

ao.ooo.ooo,cx 00 

ao.ooo.ooo,cx 00 

42,000.0(10,0< 00 

FUNOAS!N.. 45.300.000,00 00 46.300.000 00 00 

c-, r··--r;. .. :-.. ]·-:-···"1"'""'-'""'T"'""':-'"":r"· .. ·:··"']C ~· .. :~· .. "l 

"'"'''' '"" 9 [""'":"'"'"'-['""" :- '"'] c """: ~ ... "] 
ll2 .t!J - SENADO FEDERAL R E' C E I TA 
';l2.!lS- Fl/:'lCO DE HIFOR!'ATICA E f'RO~!SSAt.IENTO OE DADOS DO SENADO FEDERAL- FU~_OASEN_ 

EH CrS 1,00 SITUAÇÃO ANiERIOR 

2-RECURSOS ''INCULAOOS 
2.1-TRANSFERtNC!AS CORRENTES 

2.l.l·Receita operacional prevista no orçamento 
geral da União, a ser eKet:utada nos termos 
do parãgrafo JQ, do artigo 483, da Resolu
ção 58, de 1972, com a nova redação dada 
pela Resolução 57, de 1976, do Senado fede 

~~149 ;o~~~~~~o n~o~9~ ~!r~§~ô~o d!Q, c~i~a~ 
D'iretora do Senado federal. 2.500.000,00 22 

3~RECURSOS OE OUTRAS fOinES 
3,1-TRA.'iSFE Rr:o~C I AS CORRENTES 

3.1 .1-~~i~: t! ~~~r:~!~~~!d~r~~~d~~0~r~~os P~~ 
grafo 29 do Artigo 49 do Ato nÇ 09, de 
1980~ da Comissão Oiretora do Senado Fede-

ral. ~:·jt~i~~~!;;;:i~ 6~.000.000,00 90 
3, 1, 2-Sa 1 do positIvo do FUNOASEN, - -- no 

fim de exer•cício de 1980 '( ico, 
artigo 39 do Regulamento 
vado pelo Ato nQ 18, de 
Diretora do Senado Federal; artigo 483, do 
Regulamento Adr.~inistratlvo do Senado fede
ral, aprovado pela Resolução f\958, de 1972, 
com. a nova rcda ão dada e la Res. 57/76 ; · 7 .263.194,62 

SITUAÇAO ATUAl. 

IIZ.IIIJ - SEN,IJlQ FEDERAl 
I t>: OAIIOS 110 SE:A~ ~;;J,: A· """ "" gz .08 ~ Flt(OO OE: lNFDR~TlCA 

83. 59.0 8 

EH Cr$ 1,00 51TUAÇl0 AHiERIOit 

Clllll IIPICIIICACID -~ 'OIITEI 
c.ortãoiii~ 
~~NOoOI:l 

3.1.3-Saldo de l"eceita operadonal,orlundo de Õ 
gãos federais, verificado no filll do exerc1 
cio de 1980, eJ<ecutado a maior e não lnte-
grado ao orsamento interno do FUND~SEN na 
quele exerc1cio, nos termos do paragrafo 

~k~~A~~ 2Qtdo 
3~rt ~~o dci

9 A~~· ~e O~~~~ 1~~ 
ambos da Comissão 'Di retora do Senado Fede-
ral. 10.338.578,7 90 

3·.1 ... ·Sa1do oriundo de reversãO i receita,' de sal 
dos de e~enhos inscritos em Restos a Pa-
rr· considerados insub$htentes em 31/12/ 

O, nos termas do art. 38 da lei 4.320, de 
3.767.232,4 90 17/03}64. 

3.1.5-Recursos arrecMados nos termos do inciso 

~rs~~/~~~~~r:o d~tge~~d!s r~~~~~~, d& c~ 

c-T-=r: -r -~ .. ~J .. - .. · ........... ,~.--.. ;r ... · .......... ~ r; ....... M~ -""J 
- - · - • ~ 30.259 005 46,300.000" D 676.569.005 .82 

~Z-l 1 81 AHUO t·B 

SITUAÇÃO ATUAl. 

2.500.000,00 22 

52.000,000,00 90 

7.263.194,52 90 

"- 1/81 
AMl:XO 1·C. 

SITUAÇÃO AT U Al. 

~-~~.- f'QIITEI ~~~bi 

10'.338.578,77 90 
., 

3.767.232,43 90 

189,535,37 90 

SITUAÇÃO ATUAl. 
~--.. -· ... :-;r;;··-~ I,;"~~""" I .~ J5Z.458.5~1J46:3oo.~ J98.75St54J.19'· 

Dezembro de 1981 
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02.1Jii ~ SENAOO fEDERAL RE'c.uRsos ot TOCAS " FClNTtS 
PROGRAMA. DE TRABALHO 

ANEXO " (1:2.118- F'l.INOO OE INFORHÃTICA E PROCESSAMENTO OE DADOS DO SENAOO ffDrRAL- FUNDASEN ~-11/81 

EM Cr$ 1,00 SITUAÇÃO ANTERIOR 5 I TU A ÇÃO A TU 4 L 

,,.,,. I I ~ I tI I 1 t .o ' lo ,ROUTOI UIVID~Q(I To) T ~L ,AO•ITOI ATIYUI~(J lo) T ~L 

LEGISLATIVA 676 569 005 82 798.758 541 1~ 

ADI11NISTRAÇAO 676.569.005 82 798.758.541,19 

01070214 AOHINIS!RAÇA.o GERAL 20.600.000,00 za.oao.oaa.o::; 

430004 SERVIÇOS POSTAIS E OE TE:LECOMUNICAÇOES 20.600. DOO 1XJ 20.600.000,00 

PROCESSAME!lTO OE DADOS 655.969.005,82 778.158.54\119 

01070244 

095000 *FUNDO 00 C.EkTRo OE INfORM.UIC!> E PROcrSSAMENTO 
OE DADOS DO SENI\00 FEDERAL 5.000.00D,OO 5.ooo.aoo,oo 

01070244 

386000 HA.IiUTENÇAO 00 CENTRO _DE INfORMA:TICA E PROCESSA· 
MEIHO OE DADOS DO StltAOO FEDERAL 650.969.005,8' 773.158._541,19 

•RECURSOS VINCUlADOS 

---
TOTAL c;> c.l ___ __;;l'e.c':c'·"''ió''-"'o"'os",a"'j"'""-'·c:"::::':::-o:::os'-'.::=!82] c_[ ------'l'.::"::.·':.::'::'·.:.":..:'.:.:·'"''l.:.":::'.::· '.::":.:.·':.:'.::'·:::.J•J 

~2 .IIIJ - SENADO ftDEAAL NATUREZA DA DESPESA 
Rr:CURSOS D( TOCAS AS FONTES 

1)2.118- FU!iOO D.E: IlifQR~TJÇA E PRQC(SSAM(.Ii!O Of DADOS ÇlO SEN~OíLf.EDERAL- fUtiOASEN ~2-11/81 ANEXO III· A 

ElHc 1 00 

SI T li A Ç:\0 A H TE FII O ft 

çd;IIO nrr"!'c~;lo ~~OIHÜIO~ VoHeu•nol OUT~A1 fO~lt~ '-'rf1ao~':.'t .. C.:~~g~•ç_o. 

3.0.0.0 DESPESAS CõRRE.IffES §QQ ~~2 00~ ~2 
3.1.0.0 DESPESAS OE CUSTEIO 600.269.005,82 

3.1.1,0 PESSOAL JI9.JOo .ooo ao 
J.l.l.l PESSOAL CIVIL 252.300.000100 H.Ooo.ooo,oo 266.Joo.ooo ao 

01 VENCIMENTOS E VANTAGENS HXAS 218.000,000,00 14.000.000,00 232.000.000,00 

02 DESP.ESAS VARLK.VEIS J4.300.000,00 3,4.300.000,00 

3.1.1.3 08RIGAÇ~.ES PATRONAIS 50.000.000,00 3.000.000,00 53.000.000.00 

3.1.2.0 MATERIAL OE CONSUMO 28.500.000 100 2.soo.Mo,oo 31.ooa.oco.oo 

3.1.3.0 SERVIÇOS OE TERCEIROS E ENCARGOS 211.600.000,00 2.500.000,00 25.869,005
1
82 239.969.005 82 

3.1.3.1 REMUNERAÇi\o O! SERVIÇOS PESSOAIS 3.750.000,00 J. 750 .oao ,o o 
3.1.3.2 OUTROS SEJWJÇ-OS E ENCARGOS 207.850.000,00 2.500.000,00 25.869.005,82 36.219 .00~ ,82 

3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 2.000.000,00 8.ooo.000
1
00 10.000.000,00 

3.1.9,2 DESPESAS OE EXf.RCfCJOS AlritRIORES 2.000.000,00 8.000.000,00 10.ooo.Ooo,oo 

4.0.0.0 DESPESAS OE CAPJTI\L 76 3oo.ooo ao 

4.1.0,0 INVESTI~I(NTOS ~ 
4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇOES s .ooo.ooo,oo 20.000.000,00 25.000.000,00 

4.1.2.0 EQUJMI-(NTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000.000,00 JD.QQO.OOO,OO 5o.ooo.ooo ,ao 

4. 1.9,0 DIVERSOS INVESTIMENTOS 500.000,00 500.000,00 

4.1.9.2 DESPtsAS OE EXERC[C!OS ANTERIORES 500.000,00 - 500.000,00 

4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS 800.000,00 800.000.00 

4.2.5.0 AQUJSIÇJID DE. TTIULDS REPRESENTA!IVOS 
' OE C~PI!Al JÃ l!HEGRALIZADO aoo.ooo,oo ao_o.ooo.oo 

-· -- ~ ......... _. .. , .. .......... ~. -~~~ ......... ,... 
\]9.JOO.oo'õ;OOJ200.969.00S,a?lioo.269.005 82] (is SOO.OOO:;r 800.000 aoi 

................. -"""''""""'-
,_,,._ 

J". 100 aaa oÕl bi§: 569 .aos-:&J 
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G'2.G'0 • 50\AOO FEDERAL NATUREZA DA DESPESA 
02.08 • FUNDO OE_ Hl_fOR~J.TICA E PROCESSAMENTO OE DADOS DO SENADO fEDERAL· FUNOASEN 

riEOJkSOS OE 'TOCJ\.5 AS F0"TES 

!<12-11{61 li.NE~O 111• ll 

EM c s 1 ao ' 
sr r u li. ç Ão A T Ull.l. 

' d ~ ' • o u•ccrPrc~;h o•~•h•-••o• wr• CU~4001 D<ITftUPC.tU CO~G~~~· .. ·,c~~:oe• 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES z~~-~~§ ~~l l~ 
3., ..o.o DE.SPESA_S OE CUSTEIO 722.458.541 19 
3.1., .o PESSOAL ~SJOO.oo 
3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 324.300.000 100 . 14.000.000,00 JJB.JOo.ooo _ao 

Ol mtCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 274.000.000,00 14.000.000,00 288.000.000,00 

02 DESPESAS VARliWE!S 50.300.000,00 50.300.000,00 

3.1.1.3 OBR!GAÇllES PATRONAIS 5B.OOO.OOO,OO 3.000.000,00 6J.-ooa.aoo 1oo 

J. \.2.0 MATERIAL OE CONSUMO 28.500.000,00 9.500.000,00 38.000.000 100 

3.1.3.0 SERVIÇOS DE ITRCfiTOS E ENCARGOS 253.600.000,00 2.500.000,00 26.058.541,19 282.158.541 19 

3.1.3.1 Rf.}IUrlEr-AÇAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 3.750.000,00 3.750.000,00 

3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS ( ENCARGOS 249.850.000,00 2.500.000,00 26.058.541,19 278.~08.541,19 
3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS OE CUSTEIO 2.000.000,00 l.ooo.ooa,oo 3.000.000,00 
3.1.9.2 DESPESAS OE EXERCfCJOS A1iTERIORE5 2.000.000,00 1 .ooo.ooo,oo 3.000.000,00 
4.0,0.0 DESPESAS CE CAPITAL 75.Joo.ooo ao 
4, 1.0.0 INVESTIMUHOS 75.500.000,00 
4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇOES 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 
U.2.0 EQUIPA~'.l:N!OS E W.TERIAL PERMANENTE 40.000.000,00 10.000.000,00 5o.ooo.oo·o,oo 

4. 1.9.0 DIVERSOS INVESTIMENTOS soo.oóo.oo 500.000,00 

4.1.9.2 DESPESAS Ot EXERCfCIOS ANTERIORES 500.000,00 500.000,00 
4.2.0.0 INVERSDES F!NANct!RAS aoo.ooo,oo 800.000,00 
4.2.5.0 A.QUISitJIO DE TITULOS REPRESENTATIVOS 

OE CAP [TAL JA INTEGRAUZAOO 800.000,00 800.000,00 

.. __ , ....... ._ ..... ..... ..,.. ....... ~ .. . ....... . . 

112.~1) - SENADO Ft:Ot:RAL NATUREZA J'A 
liJ2.eB w F\rnOO DE lNFORWiTICA [ PROCES!.AHENTO OE DADOS DO SENADO FEDERAL - FUNDAS[_ . 

DESPESA 
ft"tCURSOS OE TO~S A,rro~ 

I 02·11/81 ANt:lCO IV 

E~ Cr$ 1,00 5.1 TU A çio ANTE R 10Ft SITUAÇlO AT U A L 

, .. ". c•' 1 e" r c a c 1 o IUitLOICIIT(ICITl>f HtiHWTQ CATf001114_..eiUC.O ._.,,cwtlfTQtlltll IUwtllfO c:.rc-..cc:o-G...c.o. 

3.0.0.0 DESPESAS CORRtNTES 00,269.005 82 722 .~58 541 19 

3, \.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 00.269.005 82 722.458.541,19 

3.1.1.0 PESSOAL 319.300 .coo 399.300 .oco ao 

3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 66.300,000,00 ~9-000,00 

01 verCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 32.000,000,00 288.000.000,00 

02 DESPESAS "VARI.t:VE!S 34.300.000,00 50.300.000,00 

' 3.1.1.3 Ol!RIGAÇOES PATRONAIS 53.000.000!00 61.000.000,00 

3.1.2.0 W.TERIAL OC CONSUMa 31.000.000,0 38.000.000100 

l.J.J:o SER\'lÇOS OC TERCE !TOS E ENCARGOS 239.969.005 8 282.158.541 19 

3.1.3.1 REM:JIIERAÇj!I,Q OC SE"RVIÇOS PESSOAIS 3.750.000,00 3.7sa,aoo.oo 

3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 36.219.005,82 278.408.541,19 

3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 10.000 .oco. 3.000.000 100 

3. \.9.2 DESPESAS OE EX'ERCfCIOS ANTERIORES 10.000.000,00 3.000.000,00 

4.0.0.0 DESPESAS OE CAPITAL ~ Z§ ~ g~.~~ 
4.1.0.0 l!iVtSTI~!ENTOS 75,500.000,00 75.500.000,00 
•• 1.1.0 OBRAS E INST ALAÇOES 2s.ooo.ooo.o 2s.ooo.ooo;oo I 
4.1.2.0 EQUIPA!'tENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000.000,0 50.000.0"00,00 I 

.1.9.0 01\'ERSOS INVESTIHENTOS ~ soo.ooo.oo 

ooo.ooo.ool 
4.1.9.2 DESPESAS OE EXERCfcios ANTERIORES soo.ooo.oo 500.000,00 

4.2.0.0 lt(V(RSOES fiNA:! CE IRAS soo.ooo.oo 

4.2.5.0 AQU!SIÇi\0 OE T[TU!..OS REPRESENTAHVCS OE CAPITAL J;( 
800.000,0: 

I 
INTEGRAUZAOO ' 800.000,00 

... - '. " ... 
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BZ ,ee - SENADO fEDERAL _ __ , 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
QZ .IJ8 - FUNDO OE IlfFO_R~TI_CA E PRQÇESSAI'(NTQ _Q S !ID SE.NA.OO FEDERAL - FUNDASEN AI>! E :to __ Y-A 

E C $ 1 oo m ' 
SI T~.~ CÃO ANI .. Eill~R 

'.' 
11 • ~ "~ 1 <~c lo ....... . ..... I 0 ~ I 0 " I <.<lo ••• < ... ..... 

RECEITAS CORRENTES 530.2.5.9.005,.82 DESPESAS CORRENTES 

)500.269.005,82 

00.269.005,82 

TRA.~SfERtNCtAS CORRENTES 630.269.005,82 DESPESAS DE CUSTEIO 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 30.000.000,00 

'r O T A t 630.269.005,82 T O TA L 30.269.005,82 

RECEITAS DE CAPITAL 46 .300 .oco ,00 DESPESAS OE CAPITAL 76.300,000,00 

TRAASFtR[NC!AS OE CAPITAL 46.300.000,00 lNVESTlMErlTOS 75.500.000,0 

!NVERSOES FINANCEIRAS aoo.ooo,oc 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Jo.ooo.ooo,oo 

TO TA L 76.300.000,00 TO TA L 76.300.000,00 
---

02 - 11/81 

ANEXO V-8 

-- Em c $ 1 00 ' 
SITUAÇÃO A_~ U A L 

• E t I_I ___ TA 

••• c ......... "'c••• 
RECEITAS CORRENTES 

TRANSFERtNCIAS CORRENTES 752.458.541, 

TO TA J.. 

RECEITAS Of CAP !TAL 

TRANSft:RE:NCtAS OE CAPJTAL 46.JOO.OOO;O 

SUPERAVIT 00 ORÇAI-ENTO CORREkTE 

T O TA L 
'" 

ATO DA COMiSSÃO DIRETOjlA 
N• 21, de 1981 

...... 
75<?.458.541,1 

752.458.541,1 

~6.300.000,0 

30,000.000.()( 

76.300,_000,0 

Dispõe sobre Gra.tificação Especial de Desempenho para servido
res do Senado Federal. 

A Comissão Diretora do Senado Federal resolve: 
Art. 19 Os servidores do Senado Federal, regidos pelas disposições do 

Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, farão 
jus, ao término de cada exercício-financeiro anual, à Gratificação Especial de 
Desempenho, na forma desta Resolução. 

Art. 211 A Gratificação Especi3I de' Desempenho corresponderá ao va~ 
lo r médio mensal do total das diárias percebidas durante o período de efetivo 
funcionamento do Congresso Nacional, e serâ paga, nesse montante, em cada 
um dos meses. de janeiro, fevereiro e março do ano .subseqUente ao da apu-
ração. -

Parágrafo único.~ ConsideÍ'a-se período de apuração, para efeito deste 
artigo, o de funcionamento ordinário do Congresso Nacional. 

11 E J ~ I • A 

.......... ,l • ....... . .... 
DESPESAS CORRENTES 722.458.541,19 

DESPESAS OE CUSTEIO 722 .~58.541,19 

SUPERAVIT 00 ORÇAMf:HTO CORRENTE 3~.000.0Q0,00 

TO TAl 752.458,54~ ,19 

DESPESAS DE CAP !TAL 76,JOO.OOO,o( 
INVESTIMENTOS 75.500.000,00 
INVERSOES F!NAACE!RAS 600.000,00 

T O TA L 76.300.000,00 

Art. 39 A Gratificação Especial de DesCmpenlio não 'será paga ao servi
dor ·que, durante cada período de apuração, tenha: 

I- faltado mais de 5 (cinco) dias injustitic3damentt:: ao serviço; 
II- gozado licença na forma do Art. 351, salvo noS casOs dos arts. 361, 

I, 363, 364 e 369; . -
III -sofrido pena disciplinar, na forma do art. 434, inciso II, III e IV, 

do Regulamerito AdmiQ.istrativo do Senado Federal. 
Art. 49 Na hipótese de convocação extraordinã:l-ia do .Congresso Na

cional, a Gratificação Espécial de Desempenho será reduzida em montante 
igual ao que for pago ao servidor, por força do disposto no art." 390 do Regu
lametlto Administrativo do Senado Federal. 

Parágrafo único. Positivada a situação a que se refere este artigo, o pa
gamento do saldo da parcel3 da Gratifica.ção Especial de Desempenho ficará, 
automaticamente transferido para o mês subseqUente ao do encerramento da 
convÓcação extraordinária do Congresso Nacional. 

Art. 59 A concessão da Gratificação Especial de Desempenho fica con
dicionada, em cada exercício financeiro anual, à existência de suficiente dis-
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ponibilidade orçamentária e ao reconhecimento pela Comissão Diretora, 
com base em exposição de motivos encaminhada pelo Diretor-Geral, de te
rem os servidores atingido níveis justificadores da concessão. 

Art. 6~' Ao servidor regido pelo regime jurídico da Consolidação das 
Leis do Trabalho aplicam-se, no que couber, as prescrições do pfesente Ato, 
garantida a vantagem prevista no art. 29, no valor calculado para a Referên
cia do cargo análogo do Quadro Permanente que corresponder à do respecti
vo emprego. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos servidores 
do Centro de Processamento de Dados- PRODASEN, e do Centro Grãfico 
- CEGRAF, do Senado Federal. 

Art. 79 Durante os meses de janeiro, fevereiro e março não se admitirá 
pagamento de hora-extra ou gratificação por serviço ~xtraordinário, seja a 
que título for, a servidor sob regime da CLT ou estatutário que perceba a gra~ 
tificação especial de desempenho, criada por este Ato, salvo quando houver 
necessidade de plantões extraordinários, noturnos ou em fin~ de semana, 
como na hipótese de médicos, servidores dos Serviço de Segurança e do Ser
viço de Transportes. 

Art. 89 Este Ato entra em vigor na data de sua pubficação. 
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 3 de dezembro de 1981. - Jarbas Passari

nho, Presidente - Passos Pôrto - Gilvan Rocha - Cunha Lima- Itamar 
Franco. 
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ATA DA 3~ SESSÃO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1981 
1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRES!Dfl:NCIA DOS SRS- CUNHA LIMA E JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30 M'S::T! \> ·I 'i i. ;p .PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge ':'~.,- • .~~ ?·:t~·~::·.:~nho - Alexandre 
':'o':--;ta- Alberto Silva- Helvídio ;-..c·unt:~ .. _ {':'l~ -:..hs- Mauro Benevides 

Cunha Lima- Humberto Lucena A .::·~, ·· .:'..lrema- Marcos Freire 
Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teo :.n;<., :,"]da- Lourival Baptista 

. Passos Pôrto- Dirceu Cardoso- João CainH~ll- Nelson Carneiro
Itamar Franco- Tancredo Neves- Henrique Santillo- Lázaro Barboza 
- Valdon Varjão -José Fragelli - Mendes Canal~--- Saldanha Derzi
Affonso Camargo - Leite Chaves- Evelásío Vieira - Jaison Barreto -
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a protação de Deus iniciamos nossos, trabalhos. 
O Sr. 1 9-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N9 411/81, na origem), de 9 do corrente, relativa à Mensagem n9 98, de 

1981-CN, que encaminhou autógrafo da Eme;1da à Constituição n9 21, pro
mulgada em 27 de outubro de 1981. 

R~stituindo autógrafos de Projetas de Lei 5ancionados: 
N• 412/81 (n• 612/81, na origem), de 9 d·. c·:"rente, re:eren·,, .. o frojeto 

de Lei da Câmara n• 99, de 1981 (n• 5.045/81, n" Casa de origem" que altera 
disposições da Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação 
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou n_a _ _Lei n9 6.964, de 9 v~ ,~r.,
zembro de 1981.) 

N'413/81 (n• 614/81, na origem), de 9 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 120, de 198l(n• 5.496/81, na Casa de origem), que auto
riza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educação e Cultura, em favor 
da Empresa Brasileira de Filmes S.A., o crédito especial de CrS 
200.000.000~00-- (duzentos milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.966, de 9 de dezembro de 1981.) 

N'414/81 (n• 615/81, na origem), de 9 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n9 281, de 1981- DF, que autoriza o Goverrio do Distrito 
Federal a abrir créditos supjementares até o limite de Cr$ 4.000.000.000,00 

·(quatro bilhões de cruzeiros) e dá oUtras providências. (Projetr:> que se trans
formou na Lei n• 6.967, de 9 de dezembro de 1981.) 

N• 415/81 (n• 616/81, na origem), de 9 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n9 340, de 1981 -DF, que prorroga praziJ de vigência .da 
Lei n9 5.755, de 3 de dCzembro de 1971, e dã outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n9 6.968, de 9 de dezembro de 1981.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - d Expediente lido vai à ~ubli
cação. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Evelásio Vieira, l.:l 110 Líder. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique- Santillo, por cessão do nobre Seriado r Lázaro Barboza. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Deus não estã longe, está bem perto, no íntimo, no secreto de 
Cada um". 

Inicio, Sr. Presidente, com esta declaração do Padre Emar, o registro, 
hoje, do Dia Internacional dos Direitos Humanos e do trigésimo terceiro ani
versário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Nesses 33 anos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na verdade. em relação 
ao respeito à dignidade humana, pouco ou nada progrediu o Mundo, pouco 
ou nada fez a humanidade. Se, para repetir Sêneca, o homem é o membro da 
família mundial, a ampliação das desigualdades sociais e ao mesmo tempo 
entre os povos do Planeta, a desmesurada concentração do poder econômico 
e dos frutos da riqueza que aniqüila as maiorias, a excessiva centralização do 
poder político que instrumentaliza a força de dominação, na verdade, fizeram 
da trôpega caminhada humana uma corrida para a degradação. 

Quantas vezes se fez tá bula rasa dos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, eu diria, de bilhões de pessoas neste planeta. 

Na América latina contam-se às dezenas de milhares os torturados, os 
mortos e os desaparecidos por motivos políticos e as dezenas de milhões os 
que, oprimidos e e;o;r!orados, não alcançaram o direito de viver com dignida
de, o direito à saúd ~· ~ educação, à habitação, à terra, ao trabalho, à alimen
tação, à cultura, o .. : • •:i lo de votar e ser votado livremente. Em nosso conti
nente, Sr. Presfc1·:~1 . l~)j sobretudo aqui no Brasil, onde a ideologia da segu
rança nacioual :t" t') paroxismo a defesa do estado forte e centralizado, 
contra os mai . .:1:; 11entares direitos do cidadão. Da Economia fez-se pãsto 
opulento d<cts tll·:!dn.tcionais e das empresas estatais herméticas; da geografia 
fez-s~ a estrat~i!~a 11 1Jsã dos tresloucados sonhos de subpotência imperialista; 
da D':rTcgraf'-: ,ata medida do martírio de milhões de trabalhadores; da 
H1-..i/o: 1.1. ·t ' . tmédia das sístoles e das diástoles, tuteladas pelo autorita-
ns 

N u1ento, neste dia imp·orfantC para a humanidade, volto a totali-
·hdt.: · .... ser, Sr. Presidente, aos que tombaram na luta pela libertação da 
J-lu ... antdade; aos que viram fenecer seus sonhos antes da aurora prometida; 
a' · que morreram sob a ignomínia da opressão e da espoliação; aos que se 
r·egaram o amor de irmão e o pão de cada dia, e superpovoam a nossa camiw 
nhaL•·t de cruzes antes de balbuciar as primeiras p·alavras; aos desempregados 
e st' oempregados; aos que são obrigados a vender a força de seu trabalho e 
slla dignidade por salários-irrisórios; aos milhões sem terra, as dezenas de mi
lhões de irmãos pés-de-chinelo neste País; aos que tem fé e aos que foram 
forçados ã perdê-las, Sr. Presidente. Estes, estou Certo, nãó poDerão Otivír
me. Aos ouvidos· dos que podem e querem ouvir-me, juntarei minhas palavras 
às do Arcebispo de Goiânia, D. Fernando Gomes dos Santos, quer ao fazer~ 
há cerca de uma semana, a grave, a gravíssima denúncia de que existe no Es
tado que eu represento nesta Casa uma lista de não menos de vinte pessoas, 
posseiros e padres católicos, para serem assassinados, para serem mortos, 
porque defendem os seus direitos, o direito dos oprimidos, sem que as autori-' 
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dad~ tomassem a~é o momento qualquer providência, junto" as minhas pala
v:ras às palavras de D. Fernando que exclamou: uMeu Deus, estão acabando 
com a dignidade deste País!" 

O Sr. 'Lázãro Barboza - V. EXf me permite, nobre Senador? 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO - Ouço V. Ex• com iinenso prazer. 

. 'o. sr. L4Zaro Barboza :...._Eminente S~n~dor H-enrique sâ~tillO, eu taf!l
bém queró, nesta tarde, juntar às_ palavras de V. Ex• as minhas palavras em 
solidar~.e~ad.c a D .. F~rnando Gomes dos .Santos, aquela extraordinária figura 
d~ homem .e d~ past<:>r, voltado ~ar~ os. val~res in~egra~s ~O h.omem, valores 
que forjam e marCam a dignidade huniana. Desesperado, Sua EminênCia Con
ceqc:u- à ~mprênsa do Estado que·a~bos representanios',~esta Casa u_ma entr:e-· 
.vista! na" semana Pas~ad~, chamand9 a atenção d? País e da_'opinião. públi~a, 
bem conio das aUtoridades, para ·o clima de ameaça que pesa sqbre duas deze
~a~ de' b~a~Heitcis.-. padr'es e pbsseír?:S, iriclusive.s_obr;-e .. a _fig!Jra do extraoÍ'di..:· 
n&rio.prelad<? D._.Celso~ ~ispo d_e Port_o Nacional, objeto da~ rilaís pio~fi..mdas 
preocupaç?es 'de D. Fernando Gomes dO~· Salttos,.' Senador·He~riq~:~e San
tillo, eu 'me per8~nto, da Teoria d~ Estado_ A1,1toritário, preocli.pa~o Ç"Om a se
guranç~ n~cional, -~ão bem aqui descrito por v. Ex•, ~este seu.exórdio maravi~ 
lhoso, ao f?n:Sejo deste dia que é o Dia ~Os.Di'reito~~HUinarios, eU me pefgim
to, com tristez~: Qua.iS fôramos frutos.cqlhidos pela NaÇão' brasil~ira?'O :que 
foi feito: no sentido da libertação do ,hom~m brasífeiro, da pobreza, d~ mi
séri~~ do ~nalfabetisino; da falta de assistê;nci:a· médica? o· qtie.Se·fei: em·be-.. 
nefício .do povo brasileiro, nesSes· dezoito anos ~m ~u~ os ~ir~itos h1:1m~Os, 
aqui na Pâtria brasileira, nas terras de Santa Cruz, bem como e_m ·todos os 
continentes, do ~urido, têm sido vilipepdiados, esquecidos, e. J)isOteados? 
Cumprírríento V, .. Ex.• pelas evocações que faz, neste iristante, e reitero a mi
nha solidariedade que, junto à solidariedade de V.· Ex•, ;; levada a n. -Fernan
do Gomes· dos Santos, Arcebispo Metropolitano de Goiãnia. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex• nobre Senador 
Lázaro Barboza~ e é com tristeza, côm melan9olía mesmo, que vOlto meus 
olhos para o "10 de dezembro de 1948.'.' BaSt~nte criança ainda, lembro-me 
que o ~lirido ~urofi~am'ente COffi:emorava Uma vit6ria expi-essiVa: da Humani
dade'. A HÜmaitidade havia derrotado o' fascisnlO e o nazi-facismo. As 

. ~ações -Unidas, ~?NU .reunia-se em assembléias·ger~iS Permanentes, -é: du- · 
rante .semanas f? semanas seguidas,- çlurarite dez~qas de ses's;õ~, oS represen
tantes. de quase t9da~ as nações do mundo Qiscuti.am doutrin3riainente a De-. 
clara_çãO .Ü!l~ver,s~ do.s.DireitoS Humai;tos: Lã.e5.faY(J. tam~étrl Ü·Brasu:·repre
senta'dó, na 9c~i.ii'o, se nãO mefal~a a .rn_e~~r!a,. por AU~tregésiQ d~· At~ayd~. 
O ~undo·; C:Ufori~rneritec>· nesl:C final de_ décãda de50, ãpós 'a .S~gunda.Grã.ride. 
Guerra· ~-uç.dial,- parece que respiravà aliviado: eiam nÓvos sonli9S conSt.r~k 
dos )?ela sofrida. Humariidade. que, .nuffia ~ec~tOmbe, ·durante poUcOs.· anOs, 
havia· p~rdido. dezenas.e.dezenas de' mil~ões de. filhos seus. 

Màs. {! cpill .tnelancolia quc<hoje, já hom~m rp·ad{!~O,_~ol~o mÍfili:a· ~e., 
m'ória. 'parâ. ~ells temPo~ de criança, pará o "lO ·de dezembrO de. 1948," e.· 
constato .que nesses 33 anQs, ao- .c;bntiârio dq p:rogteSsO, ao -·contrário· de . 
avanço signifiCât~Vq, ao contrário de se. cci~Seiuír levar ao alt;Ir·.dà H.umaní~· · · 
da de ~:r r~~P.~i~ :à Qig_ni~·ad~ h~mana_, retr~agim.~s; ·. retrogredinios~. vÇ1t.am6s ·. 
atrás. ·. . · · · · · · · 

~ogo eD;t .. s~gllida, o mundO fçi submetidp ~·nef~sta doutrln~- dá gUerra 
fria; logo, em ~eg4ida Os pilares~ fa:niigC?ra4a. doutrin~ de-segurança nacional 
- efain:.'os·.franceses n_a lndoc:hina; na Argé~ia, e logo ·a seguir ()S norte-. 
~ericanQ's niilita:fi:Z~m9o~se violentamente, absor.vendo os prindpios básicos 
d~sta. doUtriria e exportando-a para os países .do terceiro mundO.. E .ei-a:.O nos-. 
so P~S.subriteti~o·a·uma ideologia aítã.mbém.esi>iíria, esiranha, impOrtada, e 
por maiS" ~edíOcre·. que· foSse, sobre ela fundamCnt.ou .. se toda.um~· te.ori~ de 
Estado ~'ue àCa~ou si~nificilnd'o, ~)estes quase 18 ano$-, o desrespeito; segundo 
a segundo_, dia '! dia:, dos direitos da pessoa :&uinana., 

lhos, companheiros nossos, ainda muito jovens, obrigados ao exílio ou tantos 
outros mais jovens ainda, trucidados pela violência da ditadura ou transfor~ 
mados em seres humanos incapazes, imprestâveis, pela tortura física~ mental 
e moral a .que forani submetidos, a estes volto, neste instante, iminente Sena
dor Lázaro B.arboza, todo o meu ser, todas _as minhas células, todas ãs mi
nhas fibras, em agradecimento, em nome do País. Pior. do que eles são os mi..: 
lhõeS· de' filhos, os nlilhõeS de irmãOs, os milhões de brasileiroS deseTdados na 
própria Pátria, exilados, mesmo aqui dentro-, de tOdo o proceSso, pelo· in
ch~wo .económico, cruel, desumano, concentrador de riquezas. 

O Sr. It~mar_Franco- ~ermite_V. Ext- um aparte? 

o SR. HENRIQUE.SANT!i.LO- Ouço v. Ex• cóm prazer. 

O Si-. 1tama~ Franco...:... N?br~ Senador Henrique Santil~o, lamento ter 
interrompido a· .brÜhante' oração de V." Ex• cheia de fé e. de humanismo. Fa'z 
vez y. ·EX' ein destaCar a dàta de h o~~· uma data - como bem disse i~ portan
te pafã a HUm'aniê:lade; :SãO 3-3.afloS d~ Declaração dos Direitos Humanos, 
·Unia DeclaraçãO Que~ Brasil ·assinoU. Comêç-oi.t V. Ex•. seu pronunciamentO 
lem~rando que_ o.Mundo não progre<:Hu, inch.isive citind~ Séneca·. V. Ext-tem 
r~zão; Se atet:ltarmos que ?·mundO ainda ago_ra ·está sob a ameaça .de uma 
gúerra nu_cle.ar, por inci-ível que pareça; .~á ~oucos dia~, por·d~legaçã<? do· Se-

. ·~!ado Federal, .visitei um_ País do .Leste e~ropeu. Foi~me possíver co~statar o 
pã.v'or·e ~-t~mQt de uma guerra nuc~e~r._O Mundo, ao 9-ue parece, continua 
hlpolariza~o entre duas grande~·pot~ncias. Dependemos. ora do _NATO or'a 
dp Pacto. de Varsóvia,. na éxpectátiya de que um desSe~ PactOs. possa _·avançar 
s_obre o mi~o. PortantO,' a lembr~nç~· ~e V. Ex•. da.data~de hoje, tralf!n.dó 
~amb~m.os exemplos do·BraSil,_·quei as~inou a Declaração Universal dos Di
re.itos Hll:ma:nos, é.muito grata: a tod_os nó.s. Recordo, Se'nador Henrique San
tillo, que tentei -creio .qtie V._ Ex• airt~a nãO se_ encontrava nq Se~ado ~ 
apresentar um projeto para ciue, sobfetudo nas Fáculdades de Direito,_ se es
tudasSefl1, através. de uma C:adeia,_os pireitOs· H~mano_s.Fundariu~ntais, ex.pe~
riência qu,e se :realiza hôje fi~ Universidade Federal qe Juiz de FOra, porquã.n
t<;~. ~~naâor Herlri.que Santillo, .v. Ex• ·reCOrdoU e djssei muito beni _.:.·quando 
ainda criança asSistiU à'.a.Ssinât'ura· da· peC~anlçãO.UnÍversal dos Direi~os- do 
Hoffiem. ~ntendja _eu, .c~'nio airi~a co'ntin:uq eiltendeitdo, 'qtie. é desde criança 
q~e precisaqJos pfepar_ar ~ ~er hurnano,'para_ que.ele comp~eet:Jd8T para·qúe 
ele respeite !JS Direitos. Fundainertta~s ~O Hc;>m~m- MCtis p~rabéns a V. Ex~ e 
;1 esp~rança. de cj_ue, agor~:.cj_4e tanibéril se.fala hO. •.'Dia .da.Aliinetit~ÇãO," .e·s-. 
_tabele_ddo. igu~lm~nte pf-13: ONl!; a 16 de-~:mtubto,' p'os~a·moS ~ssiSÜr, ,ánt~ da 
virada_ dO sécu19·, a w::na n<?ya .Hll;mAnidade, limá Hup1anidade qué tenha real--

. -~~.te. ~r~D~Ih(?,' h_abitação,._saúd~ e que ilão t~nha :meçO .do .h~iócaUsto ·de 
, uma gu6I,"r~ nuclear. . · , · 

.• O SR. HENRIQUE SANr!LL~-,- Agradéço a V. E~ o se~ àparte, que, 
, Cq~o s~mpre~- veiO_ en·r~quCcer a .11_1.Ít:Ih3.. mod~ta' fala~ · . . . . 

To.dos reConhecerhoS:. nobre s.enaaõr ltam'ar 'Fran~o. a sua'l~tá, de hâ· 
'rnÚii~;·~Q s:Cniido. 4e q·ll~ n~·te .País os djrel~os·éiYis_; P~lítiçoS, ·sod~is, ecO_iló-.' 
micos~.c~l~urais de to.dós Os. brasil~ir~s,: crist~rriente· féitos ria 'igtl,aldade, na 
dig~idad~ P~ma:~a._ pud~S~em .Ser· respeÜad~:Js: . . · 

_o. s;. iá~ar,o, Barbozâ· ~- P~~ite v~· f.x,. O~Jtro .!!Parte? . 

. o SR. HENRiQUE·SANÍ:iÚ.o ~Ouç~ o nobre coie~a:. 
· C?. Sr, ·Lciza~o BarbqZ~ ·....:...·No_bre.S~na<iot Hezl~iqúe.Sp:U.tJÚO: há .. doiS ~il 

ailóS o Fil~o_.de l.I~ C.a.rpi'nteiro _çfé, f\l~zar.ê,_'CjàndO.IiçQes:de humifdade_, qus
ca:va.rta~dar a face do ~i.md.O. E rrie pergUnto~ Sen~dOf HCili"iQUe Sailtillo, o 
que.é que fàz 9 hôme!l?- iér .ess(sede h'lcO~trol_ãVel'de pQ·der ~de doriliJJ:a'9ão' do 
homem pelO h~rrieP1; _buScando· -:sei lá ~.que foi-mãs dC·aUtO-realizaçã,o· 
pe:lo 'exerc~C~o da-_}?~epo.iência~ faZendo· éÓm· qu~ .milhÕ~s· de. sercts. hy.ln~nos, .. 
feit_Os tarnbérrt.à i'mag'etn e ·à Si::ri:tçlhanÇa do ~riàdqr"'.seja$ as·yiti~as. iqod~n-. 
teS_ desses. p~ocessoS p~r~~Oic9s. d~S que se· s~nterU. 'do.nó.~: da' .v.Ônt.ade_ de 
_na.~õe& i~ieir~S. ~ frle:~e'rguhto; em .nojné_ pe_q~ê.se. busca certo tip~ de;' desen~ 
volvirnent.o que. n;1d_ã maíS. ê do q~e-~·ell}pil~aqientb dê cois.as .que não ~~az~m 
nenh_uma. paz )ntegral. io êspírito do h9mem ~ ~ çomo. 9 .COf.r_e tràncado·e jo~ . 

. EX~lados'tiverp.!JS' aOS ~ilhar~s, tortura~os tambênr .tivemos. aos.milhares, 
desaparec~dOs também tivemOs 'aos milhares,, mas aÔS .milhõ_cS, (J.S ·dezerias ·d~· 
milhões~ tivemcis'e~temos oS eXilados na própria Pãtria, os deSerdadOs do de-. 
senvolv:irri~nio, do .cr,esci~ento económico;, do .iilchaço ·e~onôD:iicô;. os pârías, ·. 
as m4ltidõcs. :Dlarginalizadas-por Um processo ciu~l de Con~en'tração 'd~ riq~e-· 
zas, de rç~d~s nas·mãds. de reduzidas rriinórias priviJegiádas;· mãs, sobretudO~· 
so9 a ~atuta, sob-o comando do capital internacional; para.o- _qual as P<?rtàs e 
asj~u).elas .d.q Pái~. fórain ~~cancaradas~ cap~tal_4?sse que. se beneijC~ouoaqui; de 
uma série; de me~id.à.s gOvernamentais' concedendQ~Ihes. priVilés:ios;_ e, ao. nies
mo. tempO, O Estado forte, pOderoso, semideu~~ inçhado, hip~r'trofia~o, .po
dendo e mandando .tudo, esmagando milhões: de Cidadãos, -~iir:and6-Ihes ·a: 
vçl)taàé, _pt'ocur'~r;tdo ihcurtir-lhes a necessidade. dà. orde~. unida-, do. _i-a~~piã, 

· · ga~o_n·a·.r~:indo ~·a .mar,.··qU~~· ?u.Sarâ de~cCr à.s l?rofundezas .dP oê~:anq pai-i 
. resga~á~!o?.-:- ~nqu~nto ineia .dúzí.a.de p~ssoãs -aniea1h.am fortunas inêalculá.: 
veis; ~ã~ :~eddo.~ ·~S yeZ~j! -~eu:··Il1eS~q ~- pfazefde viver; afôga'das _que 'eS:t~iJ · 

. peta âns,ia de segura~.aquel~s' fortunas·am'e~lhada-s,.quaÍltas YCi:~; Com :S'!
.cr.ifící?·~e ~a.ntos; e .assfs'tem, np ,redOr~· ao quadro~ negro da foffie, da m'isêria 3 -

. , atingir Cri~nças, .velhOs, lnulheres, ·Qu.e sãÓ inãntid9·s. na ·iipJOrânci~,. ha fôme~ 
no. de~i!Ie~to ·e ciue cJainãm .Pot jQstiÇ!a;· enqU;'artto n1i!ia ·dúziã àé,pCSSoas cblo~ 
caaa~. e:m nO~·_e . ..:._ s~be lã ~e qüê ·_ n.o.top9 da'pi~âtilide, s~·ju!g~m ·~eúseS,' 
~quecetldo-se_ de:ci_u~_sãc;>' metos·mortâis! ç~n'lo -~odos.os.o.ut~Os, ·e·qlle 'tais 
prpcessos·de·d~tninaçãÇ .do'homein pelo ~om~m, de ~dmin~ção pelâ Violên-. 
cia, pel_o. ·ódio,._pé:l~ ·g~nâ~çie~:. P~la S"ede de: poder:, ·n~o pode t'razer o réina ·da 

da .ob~diência" _cegâ, ·dà disciPlina imPOsta,, ·tutelada, autOríiariatnen'te; -de ·. 
cimc(pàra:ba:ixo.- A(:>s c~mp'anheiroS noss<? d.e_1Ut3. Que tiver.~m Os' se'us mán
datos ·cas's~dos, seus dii"cítos polítícos suspensos_ou de; ffiuhos dos n~ssos·fi- felicidade. ne~ dlesmci para os que opri~em". ' . ' 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço imensamente o aparte de 
V. Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza. 

Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que feridos têm sido os direitos 
dos cidadãos brasileiros, já há bastante tempo; violentados têm sido os direi
tos de todos os brasileiros. Um dos direitos fundamentais da pessoa humana 
é o direito de votar livremente, de escolher livremente os seus governantes, 
seus representantes e de exercitar, através de meios democráticos, também 
boa parcela de democracia di reta, através da organização da própria socieda
de. Sobretudo nesses direitos, têm sido violentados, têm sido feridos os brasi
leiros, particularmente nos últimos 18 anos. 

No entanto, Sr. Presidente, resta uma esperança. A sociedade brasileira 
avançou, mesmo contra os ventos soprados pela ditadura, mesmo contra a 
correnteza ela avançou; passos e mais passos, progrediu; não é a mesma de 
1964, nem tampouco é a mesma de 68, nem é tampouco a de 77. ~bem verda
de que, minoritariar'nente, mas ainda assim organiza-se e suas organizações 
adquirem, progressivamente, um nível de consciência política como jamais na 
história deste povo. 

Sr. Presidente, feridos têm sido os direitos dos brasileiros, violentados 
dos seus direitos mais elementares têm sido os brasileiros, mas que não recru
desçam o processo, porque não saberemos qual há de ser a reação, que não 
radicalizem contra o povo brasileiro, que não cerceiem o povo nesta cami
nhada pacífTca, democrática, porque não há quem possa saber qual há de ser 
a reação. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite-me V. Ex• outro aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -,-J'ois não, 

O Sr. Lázaro Barboza- Senador Henrique Santillo, enquanto V. Ex' já 
caminha para o final de seu discurso, eu me lembrei, eminente Senador, da
quela peça extraordinária de um escritor patrício, conhecido e admirado no 
País inteiro, o poeta, escritor, teatrólogo Guilherme de Figueiredo, irmão do 
Presidente da República, General Figueiredo, intitulada A Raposa e as Uvas. 
que vale a pena sintetizar, aqui, em rapidíssíin"as palavras. Certo cidadão, que 
se julgava o iluminado, que pensava saber tudo, era muito rico e, constante
mente, se metia em encrenca, das quais conseguia sair graças à íntelígência dõ 
seu servo, do seu escravo. Certa vez, ele fez uma aposta louca, apostou todos 
os seus bens, inclusive o escravo, por quem ele tinha muita estima, de que ele 
seria capaz de beber toda a água dos oceanos. Caindo em si, voltou para casa 
desesperado. Caminhando de um lado para o outro, encontrou o seu servo 
que lhe perguntou: "- Afinal, o que aconteceu?" Ele respondeu !'o servo: 
4
'- Eu estou agora numa enrascada. Apostei todos os meus bens, inclusive 

apostei você, que ê. o meu servo de estimação, de que eu seria capaz de beber 
toda a água dos oceanos. E como isso é impossível, eu estou numa e;,crenca 
sem limites-, vou perder tudo. Vou ser um homem reduzidcftambém à servi
dão". E o servo então retrucou: u_ Eu o tirarei dessa énrascada. Se eu o tirar 
dessa dificuldade, o que eu receberei por isso'?" E ele, então, respondeu: "
Eu lhe darei tudo. Peça tudo, que lhe darei." Ele disse:"- Eu quero apenas a 
liberdade." "- Pois não, eu lhe darei a liberdade", respondeu o amo. E o ser
vo disse-lhe: "- Volte ao seu companheiro de apostas e diga-lhes que você 
vai beber toda a água dos oceanos, mas que esta compreende, também, as á
guas dos rios, dos igarapés, as nuvens condensadas dos céus e que não haverá 
nem vencido nem vencedor, já que é impossível a vida sobre a terra sem uma 
gota d'água. "Foi o que o homem rico fez imediatamente e o outro, com 
medo de também perecer por falta de água, desfaz a aposta. Ele voltou sorri
dente e disses ao servo: "Pronto, você me salvou de uma enorme enrascada". 
Disse o servo: "Quero, agora, Carta de alforria." E o dono:"- O quê? Eu te 
dar carta de alforria?" .. E o servo: ''-Mas como, vós não me prometeste?" 
"-Sim, mas acontece que não estás preparado pará-viver em liberdade." 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Muito bem, nobre Senador Lázaro 
Barboza. 

Eu concluirei, então, Sr. Presidente, para dizer que, tanto quanto a tota
lidade da Oposição brasileira, entendo, também, que a Nação não quer con
fronto. Não deseja, não anseia pelo confronto entre os vários segmentos so
ciais. Não quer o impasse, o obstáculo intransponível na luta entre os seg
mentos sociais que compõem esta mesma Nação. Ela deseja, ardentemente, o 
confronto sadio das urnas, o confronto livre das eleições democráticas sobre
gras permanentes, aceitas universalmente, são regras indiscutíveis. 

O que a Nação quer é o direito, inclusive, de votar contra o Governo, ou 
a favor do Governo. O que a Nação querê julgar a inflação mesmo, é julgar a 
nossa enorme dívida externa, é julgar o desemprego, o subemprego, os sa
lários irrisórios, é julgar o processo de desenvolvimento económico que a ela 
foi imposto, cruel, desumano, injusto. t isso que quer a Nação. A Nação 
quer julgar os 100% de inflação. Quer ter esse direito e o de fazer o seu julga
mento democrático através das urnas. 

O que a Oposição quer, Sr. Presidente, e exige, é que o Governo, qua ain
da pensa poder tudo, mandar tudo, não impeça isso. 'E: que o Governo não 
ofereça a esta mesma Nação, à sociedade civil, o Governo, que pensa poder 
tudo ainda, mandar tudo ainda, não ofereça a esta mesma sociedade obstácu
los intransponíveis. Aí sim, estará gerado, no ventre da crise nacional, o im
passe. Não, entre a Oposição e o Governo, não. À Oposição cabe, pelos 
meios democráticos, derrubar o Governo, buscar a derrubada d_o Governo 
que fracassou, buscar a derrota do Governo, em nome da Nação, que não 
soube cumprir com o seu papel, buscar a derrota, conseguir a derrota de um 
governo que levou o País a unia Crise e não soube, fracassado, resolvê-la. 

Esta é a missão da Oposição, e sobretudo estará ela, neste período de 
convocação extraordinária do Congrésso Nacional, homenageando o Dia In
ternacional dos Direitos Humanos, se souber, com competência, arregimen
tar forças e convencer boa parte do PDS a derrotar na próxima semana, de
mocraticamente, o "pacote" eleitoral. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, baseado no art. 16, inciso VIII, 
do Regimento Interno. peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra a V. Ex•, 
por cinco minutos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação, sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Às vezes, Sr. Presidente, reclamo contra a veracidade das notas divulga
das pela Voz do Brasil, emitidas por órgão oficial do Senado, sob a direção do 
Senado, sob a responsabilidade do Senado. 

Hoje, eu abri a Voz do Brasil, que todo os dias eu leio, pois é uma leitura 
obrigatória, e lí o seguinte: 
"VOZ DO BRASIL" 
9/DEZEMBR0/81 
QUARTA- FEIRA 

LOC: CONGRESSO NACIONAL 
[..OC: SENADO FEDERAL 
TEC: PREFIXO - já tem o prefixo, antes era uma musiqui--

nha, agora tem o prefixo. 
LOC: Líderes defendem o entendimento. 
TEC: VINHETA 
LOC: Na sessão de encerramento dos trabalhos ordinários de 

81, sábado pela manhã, o Senado ouviU pronunciamentos dos Líde
res Marcos Freire, do PMDB, e Nilo Coelho, do PDS, que defende
ram o entendimento amplo como o caminho para levar o Brasil à 
solução de seus problemas. A sessão foi presidida pelo Senador Gil
van Rocha, jâ que o Presidente Passarinho não pôde comparecer, 
por motivo de força maior. 

Isto, Sr. Presidente, já é o relato de mais do que ocorre aqui. Já estão fa
zendo o noticiário oficial da Casa. Qualquer dia vamos ler: "Fez aniverSário 
hoje fulano de tal, filho do Senador tal. etc., e tal, teve doces, discursos, falou 
o fulano de tal..." 

Mas, Sr. Presidente, isto não é nada. Às pãginas 3 ou 4, do relato está o 
seguinte: "vinheta"- Vinheta é a "musiquinha". 

LOC: Em sessão extraordinária, o Senado aprovou projeto do 
Executivo dispondo sobre a admini&;tração do Território Federal de 
Rondônia, estabelecendo a hipótese de que possa, quando for o ca
so, haver transferência de vinculação do Território de um Minis
tério Militar para outro. 

LOC: No encaminhamento da votação, o Senhor Dirceu Car
doso protestou contra o projeto, advertindo que "hoje se cria o car
go de Governador; amanhã virá a criação de uma representação do 
Território na Câmara dos Deputados, com dois ou três Deputados 
e, mais tarde, quem sabe, a escolha de um Senador". 

LOC: Intervindo, o Presidente Jarbas Passarinho esclareceu 
que o Território Federal de Rondônia jâ tem um Governador e Se
cretários e possui uma população eminentemente militar, que repre
senta mais de 90 por cento do total de habitantes, que chega a mil e 
sessenta pessoas. Assim, disse Passarinho, não existe a possibilidade 
de criação de cargo de Governador e de Secretários, tratando-se, 
apenas, de consolidação do processo. 

LOC: Segundo Jarbas Passarinho, o projeto em votação apre
sentava, como inovação, o fato de que, no momento, o Governador 
de Rondônia pertence, obrigatoriamente, aos quadros do Exército, 
e daqui por diante o cargo poderá ser preenchido por qualquer ofi
cial sUperior das Forças Armadas. 
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Sr. Presidente, recebi cerca de trinta telegramas e rádios de Rondônia, 
protestando sobre como vamos tratar o Território de Rondônia, às vésperas 
de ser declarado Estado, com esta afirmação aqui, minha e do ilustre Presi~ 
dente desta Casa. ~ 

Sr. Presidente, não foi nada disso, nós tratamos aqui .foi do Território de 
Fernando de Noronha, que para Rondônia, de fato, quase não hã diferença 
(risos). a distância é de seis mil quilômetros, mais ou menos. Os dois di retores 
da Voz do Brasil sentam ali, fumam um charuto que é o mais perfumado que 
eu jâ vi por aqui, e colocam uma notícia dessas, sob a responsabilidade da 
Mesa do Senado Federal. E o que eu e o ilustre Senador Jarbas Passarinho 
discutimos foi sobre o Território de Fernando de Noronha, dizendo que lá é 
um militar que é o Governador, que lã só pode ser Governador outro militar, 
que lá só tem militares, não tem mais ninguém. 

Sr. Presidente, tal fato é grave. Para a M~sa pode não ser, mas para mim 
o é. A notícia,stã na Voz do Brasil de hoje; mais uma vinheta, e o pano des
ceu, quer dizer, arriôu o pano, o espetãculo acabou. _M~s nós falamos sobre o 
Território de Fernando de Noronha, no Atlântico, e não de Rondônia, lã no 
outro lado do País. 

A história foi em quatro capítulos, o quinto é a Mesa Diretora quem vai 
dizer, mas o pano baixou, e como diz o nosso ditado, a festa acabou, músicos 
a pé. 

Do Território de Rondônia, se nós tratamos aqui, só se foi um sonho que 
nós tivemos. Isso tudo aqui que ocorreu foi com relação à institucionalização 
do Território de Fernando de Noronha. E, aqui, a divulgação 9.fxcial da Voz 
do Brasil. sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federaf~om aquela 
musiquinha que abre e fecha, Sr. Presidente, diz que é Rondônia. Estão, aqui, 
os telegramas de protesto que recebi de Rondônia, que Cu vou passar à Mesa, 
para que V. Ex' tome, então, as providências a respeito. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Mesa registrou a recla
mação de V. Ex' e vai tomar as devidas providências. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Ou, então, mudar o nome mesmo, passar para 
Rondônia o Território de Fernando de Noronha ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã finda a Hora do Expe
diente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorwn para deliberação. 
Em conseqüência, deixam de ser submetidas a votos as matérias constan~ 

tes dos itens n9s I a 8, que estão em fase de votação, ficando sua apreciação 
adiada para a próxima sessão. · 

São os seguintes os itens cujiz votarão é adiada 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"9 4, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~ 
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e I4, de 198I, das Comissões:~ 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 {apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu_ Parecer n9 _15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municip'al de Alterosa (MG) .~-elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen~ 
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua divida .consolidada, tendo 
· PARECERES, sob n•s 16 e I7, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favOrâvei. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES sob n•s 19 e 20, de 1981, dasComissões: 
-de Constiiuiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municipios. favorável. 

-4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclUsão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorâvel. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oitO milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (âpre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER; sob n• 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n910l, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua divida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de I981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de EconoJ1?.ia como conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidade, tendo 

9. 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passaremos, então, ao item n• 

I 
Discussão, em turno único, da· Redação Final (oferecida pela 

Comissão de Redação em seu Parecer n9 1.211, de 1981), do Projeto 
de Resolução n9 49, de 1981, que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), 
destinado ao programa de investimentos do Estado. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretario. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 434, DE I981 

Nos termos do art. 310, alínea ••c", do Regimento Interno, requeiro o 
adiamento da discussão da redação final do Projeto de Resolução n9 49, de 
198 l, a fim de ser feita na sessão de 27 do corrente. 

Sala das Sessões, lO de dezembro de 1981 -Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não havendo quorum para vo
tação, a discussão da matéria ficará sobrestada até a votação do requerimen
to. 
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O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, pedi a palavra a V. Ex', hã 
pouco, pela liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pois não, V. Ex• serâ atendido. 

O Sr. Humberto Lucena - Mas ê em qualquer fase da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Mas, V. Ex• pediu para falar 
depois do Senador Mauro Benevides. eu me recordo disso. 

O Sr. Humberto Lucena- Sei, mas V. Ex• iniciou a Ordem do Dia e an
tes ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sim, mas vamos agora dar a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides e V. Ext- falará em seguida. E se 
V. Ex• o desejar, poderá falar antes. 

O Sr. Humberto Lucena- Sim, mas V. Ex• não vai continuar com a Or
dem do Dia'? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Sim, porque ainda temos dois 
itens a serem apreciados. 

O Sr. Humberto Lucena - Pois bem, mas eu quero falar antes desses 
dois itens. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena, como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria que V. Ex'
verificasse se hâ número legal para continuarmos a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Efetivamente, não temos nú
mero para prosseguir a sessão. Todavia, vou acionar as campainhas, de acor
do com o art. 39 do Regimento Interno, durante dez minutos. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 56 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e6minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está reaberta a sessão. 
Voltamos à Ordem do Dia. 

Item IO: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Cr$ 966:300.000,00 (novecentos e sessen
ta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão 

- áe Consiitui'ção e jusiiça, peia constituciõnaiidade e juridicidade. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1~-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 435, DE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea ·~c", do Regimento Interno, requeiro 
·adiamento da discussão do Projeto de Resolução n~ 99, de 1981, a fim de ser 
feita na sessão de 16 do corrente. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1981. - Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - lnexistindo número em ple
nário, fica adiada a votação do requerimento que vem de ser lido e sobrestada 
a discussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item I I: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 188, de 
1981 (apresentado pela ComissãO de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n9 1.116, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, 
seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 1.117, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo Sr. }9-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 436, DE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Resolução n'? 188, de 198 I, a fim de ser 
feita na sessão de 16 do corrente. 

Sala das Sessões, JO de dezembro de 1981. -Henrique Santi/lo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Por falta de quorum deixa de 
ser votado o requerimento que vem de ser lido, ficando, em conseqUência, 
sobrestada a discussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES. (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de me deter 110 assunto que me leva à tribuna, desejo registrar que 
a Bancada oposicionista, Sr. Presidente, assegura, na tarde de hoje, o funcio
namento do Senado Federal. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Mui to bem! 

O SR. MAURO BENEVIDES- Uma vez pedida a verificação de quo
rum para a continuidade dos nossos trabalhos, aqui se registrou o compareci
mento maciço da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileí
l"o, com as presenças honrosas do eminente Presidente Jorge Kalume. do Se-, 
nador Aderbal Jurema, autor do requerimento de verificação de quorum para 
o funcionamento da sessão. 

O Sr. Marcos Freire- É só olhar par-a a Bancada do Governo não tem 
umã Só viVã alma. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Fica a constatação agora, também fei-
ta lucidamente pelo eminente Senador Marcos Freire. 

O Sr. Teotônio Vilela - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Teotónio Vilela - Não só estamos mantendo o Senado, mas esta-
mos honrando a Mensagem Governamental, que propôs a convocação ex
traordinária do Congresso. Porque, evidentemente, o Senhor João Baptista 
de Oliveira Figueiredo não ia convocar o Congresso para que assistíssemos a 
um episódio tão doloroso como este, de não haver uma viva alma do Gover
no no Plenário. Por que ele convocou então? Simplesmente para convocar, ou 
melhor, para procurar aprovar um projeto antidemocrâtico, que é o tal proje
to eleitoral? Não. A obrigação do PDS era comparecer e prestigiar a convo
cação. Agora, posso aqui informar a V. Ex' que, neste momento, o PDS estã 
redigindo uma nota de protesto contra a unificação do partido e consideran
do que isso é uma afronta à vida partidária e â democracia. Por isso é que não 
há ninguém aqui. Estão lã toda a imprensa, rádio e televisão etc. para receber 
uma nota que vai ser emitida pelo PDS. 

O Sr. Marcos Freire- Mas não é por isso só, porque eles nunca estão 
aqui: 

O Sr. Teotônio Vilela- V. Ex' tem toda razão. Talvez eu possa apenas 
dizer que hoje eles têm motivo todo especial, mas que não é nada respeitável. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Vamos esperar, então, que venha mais 
essa nota do PDS. Pode ser que se situe em melhor posição do que aquela de
claração primitiva do Senador Josê Sarney, pretendendo classificar como 
confrontação e incorporação do Partido Popular ao Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me permite, nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- Não entendi o que o nobre Senador Teotônio Vi
lela disse, é a nota de unificação do PDS que vai sair hoje? 

O SR. MAURO BENEV!DES- V. Ex• pode dirigir a pergunta direta
mente ao eminente Senador Teotônio Vilela que, com aquela fina ironia, ele 
responderá à interpelação de V. Ex' 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em algumas oportunidades, ocupa
mos a tribuna do Senado para abordar problemas viârios do Nordeste brasi
leiro, concluindo sempre por transmitir apelo ao Ministro dos Transportes, 
no sentido de que ofereça um a porte de recursos que permita a ligação de im
portantes trechos situados naquela faixa do território nacional. 

A BR-020, chamada Fortaleza-Brasília, por exemplo, foi objeto de al
guns pronunciamentos, ao final dos quais postulávamos a sua conclusão, pela 
importância que representa para a economia e a própria segurança da Nação. 
Hoje trazemos ao conhecimento do Plenário. memorial de interesse dos mo-



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGI!ESSO NACIONAL (Seçào 11) ,Sexta-feira 11 7121 

toristas brasileiros, .cujos veículos trafegam pela Região Nordestina, memo
rial encaminhado às autoridades federais, com o pedido para que seja con
cluída a Estrada Aracy, na Bahia, a Ibó, em Pernambuco, num percurso de 
apenas duzentos e noventa quilômetros. 

Embora, anteriormente pleiteada a sua ultimação, até agora aquela ro
dovia permanece inacabada à espera de providências urgentes por parte do 
Governo da União. 

Por isso nos sentimos no dever de trazer ao conhecimento do Plenário da 
Casa o expediente enviado aO Ministro EJiseu Resende, vazado nos seguintes 
termos: 

Em, 27 de outubro de 1981. 
Ilustre Senador: 
Nós, Motoristas brasileiros que trafegamos a BR-116 (Trans

nordestina), estamos iniciando um movimento para que o Governo 
Federal, conclua a referida estrada, no trecho Aracy (BA) a Ibó 
(PE), num percurso de 290 Km, solução que trará sensível economia 
de combustível, e para tanto, esperamos que V. Ex• nos ajude, fa
zendo pronunciamentos no Congresso Nacional. 

Não sabemos os motivos que levaram o Ministério dos Trans
portes (DNER) à não-conclusão da BR-116, no trecho acima referi
do (observar quejã existe 80% do serviço de terraplenagem pronto) 
rodovia que se inicia em Fortaleza (CE) e termina em Porto Alegre 
(RS), c"ollsiderada a .. espinha dorsal do Brasil", vez que, os_ Minis
térios da Ârea Econômica, vem gastando toriuna em propaganda, 
no sentido de economizar combustíveis, ou mesmo, solicitando su
gestões, para reduzir o consumo. 

Pois bem, Ilustre Senador: 
Se o Governo, concluir a pavimentação da BR-166, no trecho 

Aracy (BA) c lbó (PE), a distância entre o Nordeste do Brasil e o Sul 
do País, será reduzida em 420 Km. (Ida e volta). 

Se não, vejamos: 
I) O percurso de Feira de Santana (BA) ao girador de lbó 

(PE), pela BR-1!6- via Aracy, é de 415 Km. 
2) Este mesmo percurso pela BR-407 -via Petrolina, é de 625 

Km. 

3) Resultado: 210 Km a menos. 
Segundo pesquisa de tráfego, realizada em 1980, na Br-407 tre

cho PetrolinajFeira de Santana, trafegavam 1.500 veículos/dia. 
Veículos estes, que se destinavam a região Nordeste do País, via Sal~ 
gueiro (PE) e a região Sul do País, via ·Feira de Santana (BA). 

Tomando por base, o número de veículos: 1.500 (dia) e a re
dUção do percurso da BR-116 em 210 Km. Temos- a economia de 
315.000 Km/dia. Pois bem, em um ano, representa 113.400.000 Km 
a economia, que transformados em óleo diesel (tomando por base: 
para 4 (quatro) Km rodados, gasta-se I (um) litro de óleo diesel), 
encontramos a quantidade de 28.350.000 (vinte e oito milhões, tre
zentos e cinqüenta mil) litros de óleo economizado. Se calcularmos 
o custo do óleo diesel ao preço atual - Cr$ 50,00/lilro, significa 
uma economia da ordem de Cr$ 1.417.500.000,00 (um bílhão, qua
trocentos e dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros), em cada 
ano, sem no entanto, incluirmos outras despesas. 

Naturalmente, com o tráfego pela BR-116 (Transnordestina) 
via Aracy (BA), o preço do frete para a região Nordeste, será ~eduzi~ 
da, pois, atualmente os Estados mais prejudicados são; Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Centro de Pernambuco e o Nordeste da 
Bahia. 

Com a economia aqui apontada, o Governo terá o retorno em 
3 (três) anos; podendo até, optar pela cobrança do Pedágio. 

Ressalte-se, que em crise de recessão, a contenção de despesas, 
deve ser feita pelas Empresas Privadas, sendo no entanto, compen
sadas através de investimentos públicos, ·para que não haja o "es
trangulamento" da economia Nacional. 

Diante destes fatos, pedimos a V. Ex' que se pronuncie no Ple-
nãrio do Congresso e junto ao Ministério dos Transportes, no senti
do de sensibilizar as autoridades para a conclusão desta obra. 

Atenciosamente, .. Motoristas Brasileiros". 

Certo estamos, Srs. Senadores, de que!? titular do Ministério dos Trans
portes não deixará de ser sensível a essa nova manifestação dos motoristas 

·nordestinos, desejosos de ver concluída uma ligação rodoviária, de inquestio
nável relevância, para a área geográfica que representamos nesta Casa do 
Parlamento Nacional. (Muito bem!) 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Notícias que chegam do nosso Estado, Espírito Santo, dão-nos conta de 
uma afirmação da política financeira ali seguida e ali desempenhada pela Cai
xa Económica Federal do nosso Estado, estabelecimento de crédito que tem 
atendido as suas metas e tem correspondido aos anseios e às necessidades de 
todo o povo do Estado. Vários municíp-ios, não todos, mas dezenas deles, 
possuem Caixa Econômica com um desenvolvimento extraordinário, que tem 
possibilitado grandes negócios e auxílio às populações, principalmente, na 
área da poupança. 

No sul do nosso Estado, Sr. Presidente, cujo centro financeiro ê Cachoei
ro do ftapemirim, esta semana, há cerca de dois ou três dias, foi r.ealizada 
uma reunião de todos oS gerentes da Caixa Económica do sul do Estado. Ali, 
reuniram-se os responsáveis pela política financeira da Caixa Económica noS 
Municípios de Cachoeiro do Itapemirim, Muqui, CastelO, Guaçuí, Itapemi
rim, Iúna. Venda Nova e Alegre paa trocar impressões sobre a pol~tica finan
ceira e creditíci"a desse estabelecimento em toda a área Sul do nosso Estado. E 
como conseqüência de determinações suPeriores, Cachoeiro do Jtapemirim 
ficou o centro financeiro da atuação da Caixa Económica nesta área, sendo 
elevado às funções de Superintendente do movimento da Caixa, no sul do Es
tado, o gerente daquela Agência, Odivaldo Guaçoni Costa, moço, filho de 
duas famílias das mais tradicionais do nosso Estado; a família Guaçorü, que 
já teve um dos seus filhos Prefeito do Município de Mimoso do Sul, e tem na 
sua praça pública um monumento à sua memória; e Odilon Costa, seu pai, 
outro elemento político destacado, fazendeiro, homem de bem, que tem de
sempenhado na vida pública do meu Estado, na zona sul, um pâpel relevante. 
Foi nosso companheiro na Fundação do MDB, naquele município e, hoje, 
exerce as suas atividades agrárias, as suas ativídades agrícolas, com a mesma 
desenvoltura, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo patriotismo, na zona 
norte do Estado do Rio. Portanto, esse moço que ê o gerente da Caixa, foi fei
to Superintendente de todas as Caixas do Sul do Estado- uma justa home
nagem a quem tem subido na Caixa Econômica pelo seu valor, pelo seu ti
rocínio, pela sua compustura, pela seu padrão moral, pelo sua capacidade de 
administrador, enfim, hoje, é o Superintendente de toda a área da Caixa na 
região sul, do meu Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, quero registrar este fato, levando os meus cum
primentos ao Sr. Odivaldo Guaçoni Costa, Csse moço ilustre, que é o Gerente 
da Caixa de Cachoeiro do ftapemirim e que foi elevado pelos seus colegas do 
Sul e pelas determinações superiores da Caixa do Estado do Espírito Santo, 
foi elevado à Superintendente da zona sul do nosso Estado. 

É o registro que faço, para que conste nos nossos Anais, como hoiQ.ena
gem a ele, como homenagem às famílias do cujo tronco ele é um produto- a 
família Guaçoní e a família Costa, duas famílias de alta cOnceituação moral, 
alta conceituação social, alta conceituação política em todo o Estado do 
Espírito Santo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SI!. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente,Srs. Senadores. 

O centenário da policlínica Geral do Rio de Janeiro,- criada em 1881, 
nos moldes de famosa Policlínica existente em Viena, na Áustria, - será co
memorado no período de 10 a 17 do corrente mês de dezembro. 

Os serviços clínicos dessa tradicional Instituição foram, oficialmente, 
inaugurados com a presença de Sua Majestade, o Imperador D. Pedro II, em 
23 de junho de 1882. 

Em dezembro de 1971, a Policlínica passou por uma radical reforma ad
ministrativa, estrutural e política, dós seus estatutos, transformando-se numa 
instituição com mentalidade empresarial e diversificando suas atividades. 

Atualmente, a Policlínica Geral do Rio de Janeiro, ao comemorar o seu 
centenário, possoui 24 clínicas; I. Radiologia; 2. Laboratório de Patolo~ 
gia Clínica; 3. Odontologia; 4. Otorrinolaringologia; 5. Alergia; 
6. Clínica Médica; 7. Gastroenterologia; 8. Reumatologia; 9. Fisiote
rapia; 10. Oftalmologia; 11. Protologia; 12. Cirurgia-Geral; 13. Orto
pedia; 14. Angiologia; 15. Neurologia; 16. Urologia; 17. Cirurgia Plás
tica; 18. Dermatologia; 19. Cardiologia; 20. Ginecologia; 21. Obstetrí
cia; 22. Pediatria; 23. Doenças do Tórax; 24. Endocrinologia. 

A Policlínica Geral do Rio de Janeiro ê instituição particular, sem fins 
lucrativos, que deve sua existência ao idealismo dos seus colaboradores bene
méritos e benfeitores e, muito especialmente, à dinâmica liderança do seu 
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Diretor-Presidente, Professor Caldas Brito, que dedica tempo integral à 
sobrevivência, com dignidade, dessa centenária instituição de caridade. 

A Policlínica Geral do Rio de Janeiro vem sobrevivendo graças ao apoio 
permanente e ao denodado espírito sacerdotal dos médicos que compõem o 
seu corpo clínico, desde os pioneiros inesquecíveis que foram Moncorvo de 
Figueireck> e Moura Brasil. 

A Policlínica Geral do Rio de Janeiro tem um movimento diário supe
rior a mil e trezentas consultas ao preço irrisório de setecentos cruzeiros por 
consulta. 

A sua Clínica Odontológica é considerada como das melhores do País. 
A Clínica de doenças do tórax é uma das_ rnais bem dotados na recupe

ração da insuficiência respirãtória, em todas as suas graduações. 
A Clínica Pediátrica, dirigida pelo Professor Walter Telles, é de uma efi

ciência notável na recuperação das crianças pobres da Cidade. 
A Clínica Radiológica pode se comparar as mais bem aparelhadas do 

Rio. O seu Laboratório de Patologia Clínica, com su~s modernas instalações 
e computorização, pode ser comparado aos melhores existentes no País. 

Assim funcionam, com o- mesmo dinamismo, as dCrilais Clínicas. 
Sr. Presidente, vivendo do seu trabalho médico e científico, sem realizar 

promoções ou propagandas de qualquer tipo, a Políclínca Geral é uma insti
tuição modelar, cujo prestígio decorre da eficiência e boa qualidade dos ser
viços que, há 100 anos, vem prestando à população do Rio de Janeiro, no 
campo da assistência médica e odontológica. 

Sua atual Diretoria Executiva tem a seguinte composição: Diretor
Presidente, Professor Augusto de Caldas Brito Filho; Diretor-Médico, Pro
fessor Júlio Studart de Morais; e Diretor-Secretário, Professor Virmar Ribei
ro Soares. 

Especialmente convidado para as comemorações do Centenãrio da Po
liclínico Geral o do Rio de Janeiro, ao agradecer ao atencioso convite que me 
foi transmitido pelo Doutor Virmar _Ribeiro Soares, entendi ser oportuno te
cer algumas considerações, nos limites desde conciso pronunciamento, a fim 
de enaltecer essa benemérita e secular instituição, que proporciona ao povo 
do Rio de Janeiro os benefícios de uma primorosa assistência médico
odontológica. 

Finalizando, Sr. Presidente, solicito a incorporação ao texto destas con
siderações, dos discursos de posse do Doutor Júlio Studart de Morais, como 
Membro-Titular da Academia Nacional de Medicina, e dos acadêmicos 
Eduardo Augusto de Caldas Brito Filho e José Leme Lopes, nos quais se con
tém dados substanciados sobre a história da Poli_c_lín_ica Geral do Rio de J a
neíro. (Muito bem!) 

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

DISCURSO DO ACADilMICO 
JULIO STUDART DE MORAES 

Exmo. Senhor Presidente da Academia Nacional de Medicina 
Exmos. Senhores Componentes da Mesa e demais Autoridades 
Minhas Senhoras, Meus Senhores 
Prezados Amigos, Eminentes Confrades. 
Quero dizer-vos que ser contado entre vosso número constitui, para 

mim, honra sem par. Não só uma honra, mas uma alegria imensa; viva, estre
me. A honra pode talvez ser imerecida, a alegria jamais o é, porque ela signifi
ca o reencontro nesta Casa da lembrança ou da presença dos que me ensina
ram e dos que ainda ensinam, dos que praticaram ou praticam este duro ofí
cio nosso, a que temos dedicado nossas vidas por inteiro. 

Como vós e eles, consagrei toda a minha vida à mais viável das utopias; a 
medicina, esta longa tarefa e árdua campanha que hã dois mil anos já se reco
nhecia como Artes /ibera/issimae,· profissão liberalíssima, a mais livre das pro
fissões. Nosso encargo é como o do poeta, ••a plenitude da alma", o que a tor
na a mais bela das profissões! Exercê-la pode bem ser seu próprio prêmio, sua 
única e altíssima recompensa! Mas surge o fato novo: a honra concedida por 
benevolência vossa. a mim que ousei desejá-la ainda que incerto de poder 
recebê-la. 

Uma praxe desta Casa, sábia como o são tantas oUtras que vos regem o 
convívio, entende que o candidato aguarde entre o seu resultado do sufrágio 
secreto. 

h do Presidente a incumbência de levar a boa nova da investidura ao no
vel Acadêmico. 

Foi entre os meus que recebi a notícia gratíssima da generosa acolhida 
que me destes, sob a forma de votação tão numerosa que ultrapassou minhas 
melhores expectativas, que sobreexcedeu todas as minhas possibilidades de 
vos demonstrar gratidão por meio apenas de palavras. mas é pelo verbo que 
devo abrir-vos meu coração. 

Um Qos meus queridos amig.os que tem assento entre vós, cujo nome não 
revelo para respeitar sua especial reserva, deciara sua radical oposição a que 
as cerimônias médicas sigam o ritual que lhes é costumeiro. Ao se homeD.a
gearem cantores, diz ele, pede-se-lhes 9-ue cantem, a bailarinos que dancem, a 
pintores e escultores que mostrem suas obras. A médicos, pede-se que discur
sem! Ora, como é notórío, médicos, com as inúmeras exceções que conheceis 
deHtre vós, não sabem fazer discursos. Não ê, bem sabeis, empresa fácil dizer
vos coisas que jã não tenham sido ditas e reditas nos cento e cinqUenta e dOis 
anos de posses, de comemorações, de aberturas e encerramentos já vividos 
nesta veneranda Academia. Por esta e talvez outras razões que estais a adivi
nhar, não pretendo roubar vosso tempo se não para cumprir tarefa que a mé
dicos é mais congenial: contar-vos-ei estórias daqueles que devo hojC evocar e 
que reunidas às de tantos outros compõem a históriá desta Casa. 

Vindo de uma família de muitos médicos, bem cedo comecei a conviver 
com coisas e fatos ligados à medicina. Não estou bem certo se as mais antigas 
destas minhas lembranças são as dos livros de meu pai ou das de seus instru
mentos cirúrgicos ou, ainda, as de vê-lo cuidar dos humildes jangadeiros num 
períOdo em que passamos férias ·naS praias do Ceará. 

Meu tio Mário Studart, assistente querido de Austregésilo,jâ havia mor
rido quando nasci. Dele guardei seus livros e a lembrança do que a dor de sua 
morte precoce infligiu a meu aVô. 

Recordo-me também dos que eram ligados aos meus por laços de estreita 
amizade, àquele tempo a segura contrapartida do relacionamento médico
paciente. Aloysio de Castro, cujo Centenário esta Academia e a Policlínica 
Geral este ano comemoram, vinha à minha casa ora para ver doentes, ora 
para tocar ao piano ou declamar seus versos; Rocha Vaz, médico perene e 
solícito de minha avó. esta sem dúvida á perfeito paradigma da doente
eterna; Raul Pitanga Santos, amigo assíduo, íntimo de meu avô; Peregrino 
Júnior, brilhante médico e literato, ligado aos meus por laços quase de 
família; Jovino Cunha, jovem e talentoso, precocemente falecido, cujo entu
siasmo talvez tenha inspirado ao menino de oito ou nove anos a determi
nação de vir a "ser clínico"; Hamilton Nogueira e Walter Benevides, amigos 
diletos de meu pai; José Fernando Carneiro,- meu amigo e padrinho, e tantos 
outros mais. 

Esta noite é, pois, feita de evocações, como se os personagens relembra
dos fossem estátuas touvadas uma de cada vez num passeio noturno ao longo 
de uma galeria de penumbra. Suas imagens nos acodem com suas vidas e suas 
épocas. Um clamor distante nos vem do outro lado do silêncio, perdurando 
além do tempo vivido. Sua lembr"ança compõem uma linguagem por tempos 
esquecidos, por tempos relembrada, em que fala e escuta se entrecruzam 
como ecos respondendo com suas vozes sucessivas a dizer-nos como Thomas 
S. Eliot que o "Tempo presente-e o tempo passado estão ambos talvez presen
tes no futuro e este está contido no passado''. 

O presente, a "peregrinação cansada nossa", queremos que seja de nosso 
desígnio. O passado, diz o bardo: ••o passado é um prólogo." 

Permitam-me que percorra agora esta galeria de muitos af!!tos. 
Começo, é claro, pelo Patrono desta Cadeira n9 16, hrico Marinho da 

Gama Coelho, eleito em 1886, 
Corria o anó de 1889. A Faculdade de Medicina tinha a dirigi-la o princi

pal responsável pela época de seu maior fastígio, chamado por Fernando Ma
galhães de seu .. Período Áureo": Vicente Candido Figueira, o Viconde de Sa
bóia, com muita honra para mim, meu parente por linha colateral. 

A 15 de novembro daQuele ario~- uma sexta-feira, reúne-se às 3 horas da 
tarde a congregação da Faculdade de Medicina para se ocupar exclusivamen
te de julgamentos de teses. Nenhuma menção é feita à República que Deodo
ro acabara de proclamar. Uma senlana depois, ainda sob a Presidência de Sa
bóia, a Congregação volta a se reu~ir. h de autoria do abolicionista e republi
cano f:rico Coelho a mensagem a ser enviada ao novo Governo em que ele 
propunha que a Faculdade "Posto que grata à lembrança de Pedro II, de 
quem registra inúmeras provas de particular estima", preste sua adesão ao 
Governo Provisório '~fazendo vo_tos c_ordiais que o regime da República seja 
inaugu~ado constitucionalmente o mais cedo possível". 

1 mensagem. tem afinal redação diferente, atendendo a votos contrários. 
Mas a moção inicial, preservada na ata daquela reunião memorãvel, viria a 
representar a primeira homenagem ao ex-Imperador- o que nem o Senado 
do Império chegaria a fazer -~ e a primeira conclamação a que o regime de 
exceção tivesse_rápido fim. 

Tal proposta, Teita a um governo discricionário, mostra o caráter e abra
vura de nosso Patrono. 

Pouco tempo depois é ele nOmeado Diretor da Faculdade, e na ata se
guinte, já à moda Jacobina, o Diretor Cidadão ~rico Coelho diz substituir ao 
"mais abalizado entre nós, o Cidadão Visc;:onde de Sabóia". 
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Durante o curto período que ~rico ocupa este cargo voltaria a dar pro
vas de seu destemor ao repelir com vigor a idéia de que, a pretexto da "liber
dade de ensino" e em nome de ideais falsamente renovadores, se introduzem 
"reformas contrãrias aos interesses da Escola". 

Nesta Academia, àquela época presidida por José Cardoso de Moura 
Brasil, fundador da Policlínca Geral, deu também provas de coragem. Em 
sessão presenciada pelo Cidadão Ministro do Interior em que se discutiam fe
rozes medidas regulamentadoras da Saúde Pública, declara-se ele "abolicio
nista de qualquer regulamentação•• e propõe "':llenos _regulamentos e mai~ 
hospitais". 

Pronunciou-se com denodo contra a venalidade, contra o abuso do po
der, e até contra o jogo que então campeava. Emílio de Menezes, sabedor do 
projeto de sua autoria de que as despesas do jogo custeassem asilos e hospi
tais, aplaudiu-lhe a iniciativa em um de seus epigramas: ~·que pague o vicioso 
pelo vício, e viva o ~rico Coelho!" 

Fernando Magalhães, seu sucessor na Cãtedra e severo crítico na Arte da 
Maiêutica, reconhece suas qualidades ao destacar sua campanha em favor de 
uma nova Maternidade para a Faculdade: "intensiva e corajosa", ••admirãvel 
sua atividade", 4 •notâvel pela altiva e serena energia" sua representação junto 
ao Governo Imperial, a Academia, a Tribuna e a Imprensa. 

A 2 de maio de 1889, lança-se no terreno do cais da Lapa a pedra funda
mental da Maternidade em cujo projeto Brico Coelho tanto havia colabora
do. Seus esforços não foram contudo bastantes; as obras são interrompidas e 
só iriam ser terminadas em 1903 quando, por iriiciativa de Rodrigues Alves, 
são lâ abrigadas esta Academia, a Academia Brasileira de Letras, o Instituto 
dos Advogados e o Instituto Histórico. Mudada sua destinação, o prédio pas
sa a se denominar Silogeu brasileiro, por proposta do Barão de Ramiz Gal
vão. Fernando Magalhães com sua habitual ironia não perde a vez para dizer: 
"Destinados a uma Maternidade, aqueles tectos passaram a resguardar a do
lorosa parturição da Sabedoria Nacional." 

Em outubro de 1890, E.rico Coelho comunica à F~culdade sua decisão de 
se fastar da Diretoria "sem saudades mas sem remorsos", optando por repre
sentar seu estado natal junto ao Congresso Constituinte. Tal decisão, que o 
afastaria do ensino e do convívio acadêmico, não é tomada como se desertas
se, mas por sentir que na tribuna política, melhor defenderia suas corajosas 
convicções. 

Érico Coelho morre em 1922 e é sucedido por Gabriel de Andrade, su, 
cessor na Policlínica, de Moura Brasil. 

A vaga que, pelo falecimento de Gabriel de Andrade, se abre na Seção de 
Cirurgia é preenchida pela transferência do ilustre secrc:tãrio de então, Raul 
Pitanga Santos, a quem sucedeu em 1940, figura ímpar, muito cara a quem 
vos fala: Luiz Amadeu Capriglione. Com o saudoso e querido Professor Ca
priglione iniciei meus primeiros passos de quartoanista de Medicina na sau
dosa Quinta Cadeira de Clínica Médica, e dele fui discípulo até a sua morte 
em 1953. 

Capriglione possufa a aptidão para infundir confiança e o dom de infla
mar a imaginação. Era sólido, firme, seguro. Cria em si e no valor de seu ofi
cio. Possuía esse raríssimo tipo de espírito, que se reconhecendo profundo ex
perto em seu próprio campo, conserva, todavia, o senso de seu valor relativo 
na ordem das coisas, sabendo medir a própria sapiência em termos humanos. 

Presenciei-lhe as últimas horas de vida. Guardo a lembrança de sua ima
gem dolorosa, deitado ou semideitado sob a ~·tenda de oxigênio", armada em 
casa, entre livros que tanto amara. Ao ver-me - terã sido essa apenas uma 
impressão minha - abriu os braços num gesto desalentado como a dizer o 
quanto havia ainda por fazer. Era verdade: tinha então Capriglione cinqUenta 
e dois anos incompletos. Nesta noite - ou terã sido nesta madrugada -
deixou-nos. 

Chegar à madureza, à idade que no passado se chamou provecta ou, na 
amãvel fórmula anglo-saxã, coming of age tem suas descobertas. 

Envelhecer, jâ disse alguém, é coisa que só se nota nos outros; para o 
próprio, dizem, é o acontecimento mais inesperado da vida. W .B. Yeats se 
surpreende: uquem afinal de contas iria prever que pudesse o coração enve
lhecer?" O who cou/d have foretold I that the heart grows old? Shakespeare 
adorava a juventude, abominava a idade, mas é Borges, Jorge Luiz Borges, 
que diz as palavras certas: 

"A velhice (tal é o nome que outros lhe dão) 
pode ser nosso tempo de ventura. 
O animal morreu ou quase morreu, 
Restam o homem e a alma" 

Pode bem ser nosso tempo de ventura. Traz-nos a idade adulta dos fi
lhos, patamar em que melhor os compreendemos e melhor somos por eles 
compreendidos. Traz-nos também a melhor absorção dos livros que lemos, 

talvez por termos mats tempo para lê-los e amáMlos. Menos afã. Mais calma. 
Menos pressa de ver passar o tempo que já sabemos quão finito é. Chegamos, 
enfim, à descoberta de que planos e câlculos são também sonhos- e não me
nos loucos que os sonhos - e que podemos fazê-los com o mesmo leve co
ração que o dos devaneios. 

Idade de calma, mas de certos descobrimentos pungentes. Um dos mais 
dolorosos é o de que .. nas mores alegrias, mais tristezas''. 

Nesta quadra feliz de minha vida, a mor tristeza foi perder o querido 
amigo, Walter Benevides. 

No longo- para mim- período que mediou entre eleições e posse, te
nho todo dia escrito e reescrito este texto a quem faltaram- meus mais aten
tos ouvintes hão de notar- as correções, aditivas e subtrativas de nosso ilus
tre, douto, prestimoso, caríssimo Scholar e Orador desta Academia. 

Rilke inspirou-lhe um presciente ensaio subtitulado .. A convivência com 
a morte". ~ na Oitava das Elegias do Duíno que creio ter encontrado a ima
gem que Walter Benevides fruiria ter sido dele, nesta noite, a última. Direi 
que se foi 

.. como aquele que ao partir, hesitante 
ainda urna vez se volta - assim 
vivemos todos nós; uma despedida incessante". 

Minhas Senhoras, Meus Senhores 
No cerne de tudo-o que presenciamos esta noite, o acontecimento central 

cinge-se a que esta Academia decidiu acatar o pedido do ilustre Acadêmico 
João Peregrino Rocha Fagundes Júnior, elevando-o, com as honrarias que 
merece. à suprema posição de seu Membro Emérito. 

Peregrino é, como todos os homens inteligentes e sensiveis, profunda
mente amável. Em ambos os sentidos: amável porque exímio na laboriosa 
arte da cordialidade e amâvel por ser pessoa a quem se pode prazerosamente 
amar. 

Por se terem passado quase três décadas, podemos já andar um tanto es
quecidos de suas primícias de Acadêmico nesta magnífica Companhia. 

Naquela noite quejã parece longínqua, de 23 de junho de 1955, em que o 
Eminente Emérito de hoje ~ornou posse da Cadeira que terei a honra de ocu
par, coube a Neves-Manta saudar seu novo cômpar e o fez com clareza e bri
lho. 

O paraninfo retrata o jovem recém-chegado do Norte, o jornaiista, o es~ 
tudante de medicina, o interno da afamada 20• Enfermaria de Santa Casa sob 
Austregésilo, o nove) Assistente da Quinta Cadeira, o Livre Docente, O Pro
fessor, o Conferencista, o Membro de tantas Sociedades e Academias, o múl· 
tiplo autor, o agraciado de tão numerosas medalhas e graus honoríficos. 

Peregrino agradece e se diz faltoso para convosco por se vos ter apresen
tado tarde, jâ Titular da Academia Brasileira de Letras. Fala de sua vida pau
sada, tranqüilã~ ·~caminhando a pé", sem alvoroço, sabendo esperar o mo
mento devido. O discurso que profere é principalmente uma homenagem a 
seu brilhante antecessor. Nele, Peregrino se confessa muito impressionado 
por esta nOva Medicina, cujo progresso não mais incluía em seu bojo a pessoa 
do médico. Medicina que progredia e ia ganhando força enquanto desapare
cia o médico, silenciosamente triturado pela engrenagem que ele próprio aju
dara a construir. 

Pouco mais de vinte e cinco anos depois, jâ estamos em condições de ver 
com certa petS~ectiva alguns dos resultados daquela mudança que, embora 
contivesse aspectos positivos, tão mal havia impressionado sua imaginação 
de médico e de homem de letras. 

As terríveis pressõeS sociais. que se desenvolveram nestes anos, fizeram 
com que se tenha sido obrigado a dar ao custeio das atividades assistenciais 
uma atenção obsessiva, em detrimento dos aspectos científicos desta profis
são que embora arte, embora humana, é apesar de tudo, uma ciência. As desi
gualdades do poder aquisitivo são um fator, e dos mais importantes, a levar 
estudantes jovens médicos a achar natural a existência de tratamentos dife
rentes para pacientes com os mesmos problemas. Tal situação é profunda
mente imoral e gera enormes quantidades de culpa e de recriminações, o pior 
terreno para o desenvolvimento de uma relação médico-paciente e para a boa 
prâtica da medicina. 

Muito do que indignara o novo Acadêmico de então persiste até agora. E: 
um pouco de sua voz que hoje denuncia a transformação do médico em ape
nas um agente, cuja imprescindibilidade rião é a de pensar bem mas a de acio
nar maquinismos cada vez mais cOmplexos e mais dispendiosos. 

A contribuição de Peregrino às Belas-Letras é de importância tal que lhe 
valeu a perpétua lãurea mâxima da Casa de Machado de Assis; seu subsídio à 
literatura médica impressiona especialmente pela singular versatilidade. Alé:m 
da volumosa obra sobre suas especialidades de Endocrinologia e Nutrição, 
legou-nos também trabalhos sobre temas de Neurologia, de Cardiologia, de 
Gastroenterologia e muitos outros mais. 
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Desejo relatar-vos um breve episódio da vida de nosso Ilustre Emérito; 
ao completar ele oitenta anos, reuniu-se a Congregação da Policlínica Geral 
para por meio das belas palavras de F. E. Rabello, homenagear seu Decano e 
ex-Presidente. Rabello elogia-lhe a vida exemplar, o rumo certo de seu cami
nho, a suave presença, a infalível assiduidade, a infinita solicitude. Ao termi
nar oferece-lhes versos, lindos versos de W .B. Y eats: 

·~ao entardecer da vida toma deste livro 
e, lendo-o devagar, sonha com brilho suave 
que teus olhos jã tiveram um dia. 
Alguém na tua alma de peregrino jã contempla 
os altos da cordilheira e acima, uma multidão de estrelas". 

Peregrino agradece com poucas e simples palavras, quase a se desculpar 
por ter seus méritos_ assim tão sobrelevados. 

Ás tantas diz uma frase que guardei de memória e que traduz sua espe
cial forma de inteligência e sensibilidade. Disse ele: "Não tive em toda a vida 
in'imigoS". E continua: "Se os tive não me dei"a_m a entender". 

Admirável a singeleza destas palavras de brandura, rematadas, embora, 
de altaneira, de indulgente benevolência e, a meu ver, verdadeiramente, de 
bondade. 

O paraninfo de há 25 anos usou, na oraÇãO gtãtulatória que proferiu, en
tão, uma expressão curiosa e feliz ao referir-se a esta Acad.emia, assim dizen
do: '"embora muitos a considerem uma assembléia de doutos ela é, antes de 
mais nada um celeiro de bondade". Penso que este foi um claro exemplo de 
sinédoque, descrito que foi o todo pela parte. Peço vossa permissão e embai
xada para no dia de hoje, restituir ao singular a designação dada ao plural e 
dizer: Peregrino. celeiro de bondade! 

Três dentre os membros desta Casa_ desempenharam, de uma ou outra 
forma, papel relevante em meu ingresso a esta ilustre Conpanhia. Têm eles 
em comum o fato de serem ou terem sido, alguma vez, meus paraninfos: o 
ilustre Presidente desta Casa em cujo mandato ocorreram minha eleição e 
posse; Caldas Brito, meu Presidente na Policlínica Geral e generoso _orador 
que acabastes de Q_uvir: e Deolindo Col).to, paraninfo de minha turma de sex
tanista da bem-amada Faculdade Nacional de Medicina ela Universidade do 
BrasiL 

Deolindo Couto proferiu naquela cerimônia de formatura um discurso 
que, na forma e conteúdo, sem exagero, pode-se dizer ter sido extraordinário. 
Guardei-o na lembrança, como a última e mais bela das lições de meu Curso 
Médico. 

É com profunda satisfação que homenageio este homem integral, recor
dando aquela ocasião_ em que, após a despedida dos muros veneráveis do 
edifício da Praia Vermelha, rumamos ao Teatro Municipal onde Deolindo 
Couto, em prosa escorrei ta e fluente, nos fala de nosso porvir de jovens médi~ 
cos, da dimensão social de nossa profissão; dos meandros do dia-a-dia da 
clínica, do verdadeiro significado das Universidades. "Não valem as Esco
las", diz hapenas pelo que ensinem ou criem, senão também pelos exemplos 
que forneçam". Inesquecíveis são as palavras finais em que nos prescreve 
''''ternura e consideração para com o fraco, infinita piedade para com o sofre
dor, e probidade, para sermos leais a nós mesmos, a nosso oficio e ao homem, 
nosso companheiro". 

Todos os membros da família Leme Lopes que conheci tiveram a parti
cularidade de me terem aberto algum caminho. Pad_re Francisco rompeu ve
redas em minha selva de ignorância para môstrir, ·ao fim, a singular beleza 
daquela flo~ ••inculta e bela"; o saudoso Tito Enéias, fez-me penetrar o mun
do da ciência e da pesquisa; o honorável Presidente desta Academia o fez 
mais vezes que ele próprio supõe. entre elas a de quando Diretor da Faculda
de, ter-me indicado o caminho à livre Docência, concurso que vim a prestar 
tempos depois. 

Caldas Brito ê o ainigo leal e o contendor ardoroso, honesto e reto ao 
quanto se possa imaginar. Corajoso, pugpa:z~ mais que isso, pugnacíssimo, é 
capaz dos mais desabridos gestos de amizade, sentimento qUi em sua alma só 
passa a segundo plano face à sua adamantina lealdade à PolíclíniCa e a esta 
Casa. 

Ouvi, Certa OciiSião, de Aloysio de Paula, eloqüente e culto orador, as re
miniscênciaS d6 seus tempos de nosso Colégio Santo Inácio, em que havia à 
entrada a imagem de um Santo, tendo aos pés o demônio vencido. Os alunos 
passavam em fila, pediam a benção ão Santo e davam, cada, um- tapa no dia
bo. Caldas Brito, aluno dos Barnabitas, não desfilou ante essa imagem de 
nosso Colégio de Jesuítas, mas guardou esta alma lgnaciana, e vai assim lu
tando pela vida, com preces veementes e. se Preciso for, com possantes (ale
góricos) tapas rio diabo, a defender a Policlínica e a preparã-la para seus pró-
ximos centenários. --

Estes tempos de meu antigo colégio trazem-me de volta as lembranças de 
meus queridos pais. 

Tenho a honra de ser admitido a vossa excelsa companhia sob a égide de 
homens que, nesta Casa, foram personificações de coragem, de saber e de 
bondade, qualidades que aprendi a louvar inspirado por suas figuras admirá
veis. Meu pai, homem de bem, direito, à antiga, símbolo para mim do dever a 
cumprir; minha mãe, carinhosa, entusiasta da boa causa, cuja vida foi para 
muitos um rastro de luz, uma cintilação de esperança, meu símbolo alcando
rado do bem servir! 

Nesta ocasião solene de merecer o convívio de tão ilustres pares, vivo a 
experiência renovada de ver o quanto é lento o .verdadeiro nascimento de uma 
pessoa. Cada renascer, cada novo começo, nos encontra menos únicos, mais 
multiplicados. Não estou só. Ingresso em vossa inspiradora companhia entre
meado numa urdidura de que n_ão_m_e_posso desinserír, nem mesmo por tão 
grande laurel. Os filhos Pedro, Suzana, Celina, Gustavo, Paulo, meus supor
i~_ e signos. Marie-Louise, na pia batismal também Theodora Celestina Jean
ne~ a minha Marilú_, a respeito de quem nada direi, se não que na oficina de 
nossa vida de nada vale o malho se.rn a bigOrna. 

Muitos de meus ílustres futuros pares foram meus alvos, meus exemplos 
de há longo temp·o. Desde os bancos da saudosa Praia Vermelha jã vos en
contrava nas pessoas de Paulo- Lacaz, Paulo de Góes, Lauro Sollero. Carlos 
Chagas Filho com quem tive a honra de colaborar, ainda estudante, no jã en
tão afamado instiú.1to de Biofísica:~ 

No Hospital Moncorvo Filho, de que tenho saudades como se fossem as 
do torrão Natal, recordo Aarão Benchimol, Ugo Pinheiro Guiiriã.i"ães, Ruy 
Goyanna, Aurélio Monteiro, Josias de Freitas, Alípio Augusto, Fernando 
Pompeu e Monteiro Marinho, amizades então iniciadas, e que se consolida
ram com o passar dos anos, perdurando até hoje. 

No Hospital da Santa Casa de Misericórdia tive a honra de ser assistente 
de Edgar Magalhães Gomes na 9• e 20• Enfermarias, quando para lã foi 
transferida a Quinta Cadeira de Clínica Médica da Faculdade. Na Santa Casa 
pude .conhecer e admirar a vário.s dentre vós: Cruz ~ima, Lafayette Pereira, 
Figueiredo Mendes, Darcy Monteiro, Clementina Fraga, Ivo Pitanguy, Nico
la Caminha, Eudoríco da Rocha, Paulo Albuquerque, Paiva Gonçalves Fi
lho, Afonso Berardinelli Tarahtino. 

Nos concursos públicos a que me submeti, recebi aprovação distinta de 
muitos de meus futuros pares: Lopes Pontes, Clementina Fraga, Anibal No
gueira Júnior, Antonio Rodrigues de Mello, Heitor Peres, Ramos e Silva e 
muitos ou_tro.s. 

Mais tarde, no Pavilhão SãO--Miguel da Santa Casa de Misericórdia, foi 
para mim honra e privilégio colaborar com Francisco Eduardo Accioly Ra
bello e com Sylvio Fraga na tarefa de suceder a René Laclette, como médico 
clínico daquela dependência ilustríssima da Faculdade de Medicina. 

Na Casa de Saúde São Miguel, a instituição modelar de Fernando Pauli
no, em que minha mãe foi tr-atada com sucesso de doença gravíssima pela 
equipe que a íntegrava, fui reericontrar os caros amigos Sylvio D'Avila, Ruy 
Goyanna, Aloysio de Paula e os saudosos Mario Miranda e Augusto Paulino 
Filho. 

Em conjunto com Peregrino Júnior, Deolindo Couto Filho, Brum Ne
greiros e demais membros da Congregação, tenho colaborado com Caldas 
Brito em seu denodado, hercúleo trabalho em favor da Pociclinica Geral do 
Rio de Janeiro. Tenho a elevada honra de integrar esta instituição admirãvel, 
este ano centénária, como Diretor de Serviço, Diretor Médico e de ter sido 
V ice-Presidente e Presidente interino, durante o curto período em que o resi
liente Caldas Brito admitiu ter que descansar um pouco. 

Lá, nos últimos cinco anos, tenho tomado parte em uma experência ines
quecível, qual seja a de constituir meu próprio Serviço de Clínica Médica, no 
perdoável exagero do grande vate, "bem que por qualquer outro bem não 
trocaria". Recebam meus queridos assistentes e auxiliares Cabrenl, Cleto, 
Elias, Maurício, Victor, Roseana, Fátima, Joffre a amizade de quem muito 
lhes deve como participantes solidários desta experiência tão rica. 

A todas as pessoas que comigo trabalham gostaria de, nesta hora para 
mim tão cara, dirigir uma palavra emocionada, sincera e grata! 

Conta-nos Homero que Ulisses conseguiu enganar aos Cícloples e salvar 
seus companheiros, respondendo a Polifemo: .. Meu nome é ninguém"! 

Ainda que me faltem credenciais para tanto, arrisco-me a uma interpre
tação deste magnífico logro. Creio que Ulisses, ao usar este ardil, enganou 
aos gigantes de um só olho, não uma, mas duas vezes. A elipse contida em sua 
resposta é a que vos digo: sem meus companheiros, não sou ninguém! 

Senhores Acadêmicos, 
Quando Oronte quer chamar a atenção de Alcestes mais para o que diz 

seu poema que para o fd.to de ser poeta, Moliére o faz dizer- "E. a vós, se me 
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permitires, que se dirige este discurso". Cesta vous, s"'il vous pláit, que s'ad
dresse ce discours. 

Permiti~me, Senhores Acadêmicos, que fale a quem nos ouve um pouco 
de vós mesmos. 

Profundas são as raízes que tem na alma dos homens a idéia das Acade
mias, idéia de que um conjunto de pessoas que se destacaram em sua vida 
profissional constitua um corpo, um cenáculo, uma assembléia, uma comuni
dade de homens abertos ao saber. 

Tal concepçao despontou na idade Média, quando homens eruditos ou 
apenas curiosos das coisas do espírito começaram a se reunir dando a si pró
prios os nomes de: Puys, de Câmaras de Retórica, de Consistórios de Alegre
Saber (du Gai-Savoir). As Academias ganham, contudo, seu aspecto coevo 
somente na Renascença. Seu nome é escolhido por ser evocativo de 
lembranças da Antjgüidade, do jardim dedicadq ao herói Academus, em que 
Platão professava. Na Itália, na segunda metade do século XV, reuniões rle 
humanistas se transformam em companhías regularmente constituídas e, em
bora ocasionalmente tivessem proteção oficial, caracterizam-se fundamental
mente por sempre quererem resguardar sua autonomia. 

No século XVI, seu número se multiplica, ao mesmo tempo em cada 
uma precisa com maior rigor o objeto de sua pesquisa por meio de regula_
mentos e estatutos. Consubstancia-se o ideal de que as Academias congracem 
Docentes e não-Docentes constituindo-se em uma espécie de .. Colégio Invisí· 
vel" entre as Universidades. Tal foi a inspiração de Royal Society, intercesso
ra, e mais alta que Londres e que Oxford. 

A erudição e autonomia eram os desígnios precípuos destes primitivos si
nédrios. A estas finalidades junta-se outra e não menos bela, devida à mais 
antiga das a tua is Academias de Letras, cujo gênio a fez inscrever em seu pôr~ 
tico O lema:. "À Imortalidade". O verdadeiro sentido desta divisa é muitas ve
zes alterado ao se chamar a seus membros de .. Imortais". Na verdade, não 
são os Acadêmicos, é a Academia que visa ao seu próprio perpétuo existir, é a 
Academia a imortal. 

Pode-se bem dizer que vos constituís em exemplo: a quase intocável vita
liciedade do corpo academia!; a igualdade do voto soberano e secreto; a ne
cessidade da presença física do votante; a manutenção das prerrogativas dos 
que são derrotados nos prélios em que definis quem vos governará; o período 
curto de vossos mandatos eletivos, são todos exemplos que vos engrandecem, 
na altura dos 152 anos de existência, ao -maís antigo e continuadamente autô
nomo organismo (sensu latu) político de nosso País. 

Vossa atividade não é prefixada por um ••curriculum" é livre para aten
der ao interesse mais precípuo, à variada escolha, à incessante curiosidade 
vossa. Isto podeis fazer de modo tal que ••a efetiva comunicação dos resulta
dos de vosso trabalho e a participação conjunta que- rieles tendes cria algo 
como fosse um Argus de cem olhos, cuja percepção é menos a média dos ob
servados que a de cada um multiplicada por_ todos". 

Tais são quase literalmente as sábias palaVras de Guida della Ruggiera 
há mais de 300 anos, verdadeiras então quanto hojC. 

O que torna ainda mais grave- e bela a responsabilidade de ingressar em 
vosso meio é o fato de ser esta uma instituição que não deiéiri propriamente 
poder: não promove, não condena, não julga. Os prêmios que confere são re
conhecimentos de mérito, sua láurea não é um legado senão um fideicomisso, 
a ser restituído a vossos epígonos. 

1:: outro vosso tipo de poder: o de vossa opinião, o de vosso parecer, o de 
vossa sabedoria, porque representam estes um consenso, produto deste traba
lho de cada um multiplicado por todos e, conseqüência, sobretudo, do in
vencível diálogo que vos faz testemunhas de vossos ancestrais e que vos cons
titui em exemplo para vossos pósteros. Este o vosso poder, vossa verdadeira e 
incomensurável grandeza. 

Afonso Arinos ensinou-nos há pouco, na Introdução de sua proficientís
sima Lição de Sapiência, que cada um é mais o que recebe que aquilo que dâ. 

Por serem assim, as academias se nu•rem de lideranças iluminadas, ao 
mesmo tempo que se defendem e se guardam de toda a forma de hegemonias. 
Sois fáceis de levar e difíceis de conduzir. Podeis ser consultados; obrigados, 
nunca! Convosco nenhuma "glória de mandar ou vã cobiça". Não sois o ter
reno apropriado a frios inquisidores, a homens feitos de soberba e ferro. Não 
é vosso o discurso da arrogância. 

Ao contrário, paira aqui uma espécie de estado de graça: Jâ tereis visto a 
esta altun:i que vossa Presidênci't ilumina a seus incumbentes e que a Emerên
cia tem o ar de santificar os que a ela chegam ou dela se aproximam. 

Vossa Academia é portanto sábia, livre, imortal. Existe em vosso meio 
um ponto invisível, resultante de todos os vetares que são vossa$ vidas, com
parável ao assim chamado ••ponto vélico" de uma nave, ponto de intersecção 
misterioso até para o construtor do barco, no qual se somam as forças disper
sas em todo o velante desfraldado. Deste cômputo desconhecido, no irho cen
tro do movimento, dimana vosso mistério. 

Mistério que se desvenda aos poucos em vosso convívio, na suave lição 
de que após a idade de aprender e a de ensinar o que se aprendeu, sobrevém a 
idade de ensinar o que se não sabe; o que se deseja possuir (e que de certa ma
neira é o mesmo que dizer - a idade de sonhar). Idade de rever velhas ano
tações, reaviver antigos projetas, começar a escrever aquele livro tantas vezes 
adiado. 

Senhores Acadêmicos, agradeço-vos a elevada honra que me concedeis 
de juntos sonhar para o resto de nossas vidas! 

Minhas Senhoras, Meus Senhores, Caríssimos Amigos: 
Agradeço-vos a bondosa atenção com que me ouvistes. 
Volto a recordar meu ilustre paraninfo em seu discurso no Teatro Muni

cipal ã:o evocár o poeta que, extasiado ante a beleza das madrugadas no Nor
deste, pedia ao Criador que não deixasse o sol nascer. Mais de três décadas 
depois é a minha vez de pedir: Dia venturoso não te acabeis, rtão chegues ao 
rrmt Digo-vos como o poeta ~'cada ventura é um novo começo, uma aventura 
na inarticulada imprecisão" que me guarnece para vos expressar todo o meu 
afeto, todo o meu sentimento, e toda a minha gratidão. 

Muito obrigado. 

DISCURSO DO PARA:NlNFú 
ACADEMICO EDUARDO AUGUSTO 

DE CALDAS BRITO FILHO 

Senhor Presidente da Academia Nacional de Medicina 
Professor Dr. José Leme Lopes 
Demais compofzentes da mesa e autoridades presentes 
Senhoi-es Acadêmicos 
Senhore.s 
As personagens inesquecíveis, as grandezas, glórias e tradições acumula

das em mais de século e meio de serviços prestados à cultura médica brasileira 
fazem a Academia Nacional de Medicina mais prestigiada, desejável e difícil. 
A intenção de conquistá-la é quase impossível dizer-se quando começa, mas 
iniciada a atração, difícil é dela libertar-se. Alastra-se absorvente, a 
confundir-se com o própri9 anseio do sucesso profissional. 

Vem, vai, volta e retorna, repetindo-se como o leit-motiv de um tema 
wagneriano. 

É a força de um querer que se não cura e só a esperança satisfaz. 
A candidatura do Acadêmico Julio Studart de Moraes não foi um lance 

de oportunismo mas o culminar de uma vida, além de dedicada, cultivada em 
amor à medicina. Fundamental a influência paterna no seu desejo de se fazer 
médico. 

A vida venturosa do pai, Paulo Augusto de Morae.s, abundante em ensi
namento e estímulo, emoldurada em mistério, marca-lhe a infância e atinge a 
mocidade. 

Paulo de Moraes chega ao Rio de Janeiro e matricula-se na Faculdade de 
Medicina em 1901. Interno da Clínica Cirúrgica, dirigida por Pedro Severia
no de Magalhães, da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, ainda no andar tér
reo da antiga Rua dos Ourives n9 1, no velho prédio do ••Archívo Púb!ico" 

Em torno de meio-dia fechavam-se as_portas da Policlínica. O jovem cea
ren.SC Piiulo de Moraes dirigia-se à Maternidade das Laranjeiras onde tam
bém era interno. Lá passava as tardes e não raro as noites. 

Sobrava-lhe ócio e cunostdade, para assistir à posse do Presidente Ro
drigues Alves . 

. !\. 10 de agosto de 1904, presenciou a cerimônia do lançamento dos ali
cerces da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, na nova Avenida Central. 

A 14 de julho de 1906, defende com distinção sua tese de doutoramento e 
forma-se em medicina. 

No ano seguinte, parte para a grande viagem de três longos meses dedu
ração. A meta era o Xapuri, aprofundado no interior do Acre, só atingível 
pelo caminho dos rios, onde apenas Brasiléia o separava da fronteira da Bolí
via. 

Ao balancear da rede, armada no convés do navio que o levava a Belém, 
recordava o que fora a maior bandeira fluvial de todos os tempos, a epopéia 
cearense do século XIX, nascida da maior calamidade já acontecida ao Brasil. 

Nunca maior seca arrasara o Ceará- a seca de 1899! As chuvas pare-
ciam ter abandonado definitivamente 6 Nordeste. Perto de quinhentos mil sa
crificados! O leito dos rios secara, confundindo-se com a paisagem ocra, des
pida e âspera, onde a água parecia nunca ter existido. A terra queimada re
bentava em fragmentos, como placas simétricas, em desenhC? de tragédia. Aos 
sobreviventes só restava a libertação pela morte ou o caminho da audácia que 
conduzia a Santa Maria de Belém do Grão Pará. 

Os primeiros cearCnses Chegam e logo partem Amazonas acima, condu
zidos pelo destino. Às vezes tantos _os barcos que parecem em procissão. Cer
cados de florestas1 os rios imensos alongam-se no horizonte, em um enlaça
·mento gigantesco de árvores e de águas. 
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O cearense afeito ao calor, avezado às agruras da adversidade, resi~tente 
ao impaludismo e ao beribéri, farto de ãgua e alimento, avança sempre, entra 
pelos rios e conquista as terras selvagens, sem dono e sem fronteira. Quando 
pãra é um povoado a surgir da clareira aberta, promitente de muita borracha. 

Assim eles transpõem o Purus, alcançam o rio Acre e chegam ao rio Xa
puri. Fazem no Acre um Ceará sem secas, um paraíso! 

Os bolivianos reivindicam o Acre com o apoio do Governo brasileiro. 
Os cearenses violentados a mudar de pátria, expulsam os donos da terra. 

Passam a viver em permanente conspiração, a articular sucessivas rebeliões. 
Mas se exaltam quando os bolivianos arrendam a região gumífera à Bolivian 
Syndicate, de formação anglo-americana e sede em Nova Iorque. Os cearen
ses escolhem para chefiar a rebeldia Plãcido de Castro, experimentado nos 
combates da Revolução Federalista, gaúcho de São Gabriel, um misto de he
rói romântico e cavaleiro medieval. 

O Barão do Rio Branco assume o Ministério das Relações Exteriores, 
mudando o destino do Acre e da Região Amazôrtic3:._ Compra a companhia 
de carta aos capitais internacionais e o Acre aos bolivianos. 

Assim termin·a a bandeira cearense do século XIX, encetada, mantida e 
realizada pela gente cearense, em confirmação de uma tenacidade imbatível, 
de um amor incondicionado pelo Brasil. 

Paulo de Moraes deixa o Xapuri, em 1920, como um vitorioso. Chega ao 
Rio de Janeiro, onde conhece, admira, corteja e, apaixonado, casa-se com 
Maria Luiza Studart, ex-aluna do "Sacré Coeur de Jesus" do Alto da Boa 
Vista . .Tida por suas colegas como alegre, bela, inteligente e estudiosa. Seu pai 
era magistrado e então Deputado Federal pelo Cearâ. 

Paulo de Moraes levou-a a conhecer a localidade onde fora cirurgião e 
parteiro, mas não passam de Manaus. As senhoras, mesmo cearenses, não 
têm resistência limitada. 

Voltam a Fortaleza a esperar o nascimento do primeiro e único filho. 
Quando este cq_mpleta um ano, trazem-no para o Rio de Janeiro. Querem 
educâRlo em grande centro e vê-lo médico. 

O menino aprendeu a ler em colégio perto de casa, no bairro de Botafo
go. Em seguida termina o primârio, faz o secundârio e o complementar no 
Santo }l'gnâcío ·dos Padres Jesuítas. 

Foi-lhe fâcil transpor o vestibular e matricular-se na mesma faculdade 
onde o pai estudara, apenas mais uma vez mudada de nome e de local. 

Nos primeiros anos de adaptação, o acadêmico Julio Studart de Moraes, 
além de estudar, aprende a inscreverRse e classificar-se em concursos públicos. 

Assim chega aos cargos desejados de auxiliar do Instituto de Biofísica e 
da Cadeira de Histologia e Embriologia Geral. 

Do quarto para o quintõ ano sentiu a necessídade de ser clínico. Queria o 
contato direto com o doente, buscar o diagnóstico no emaranhado de quei
xas, sintomas e análises, e depois curãRlo ou pelo menos dar-lhe alívio. 

Começou freqUentando, como auxiliar acadêmico voluntário do Hospi
tal Souza Aguiar- Equipe Domingos de Gôes. No ano seguinte pleiteou, em 
concurso, o cargo efetivo. A distinção deu-lhe o direito de escolher a equipe, 
ficando onde estava. 

É admitido como interno da Quinta Cadeira de Clínica, dirigida pelo 
Prof. Luiz Capriglione. Em meio de embarcações de calados os mais diversos, 
desceu sua pequenina âncora. 

FormaRse no final de 1947. O Professor Capriglione nomeiaRo assistente. 
Mais um concurso, com cerca de duzentos e quarenta inscritos. classifica-se 
entre os primeiros: rilédico clínico do Serviço Público Federal. 

Com quatro anos de formado, requisitam-no, ·em-nome da Universidade 
Federal do Brasil, ' 4a bem do Serviço Público" como assistente da Quinta Ca
deira de Clínica Médica. 

O ano de 1953 ficou-lhe assinalado! Em plena força de uma vida em asR 
censão, morre Luiz Capriglione. Assiste-lhe a morte. Fica-lhe na lembrança 
um grande espelho, golpeado em sua superfície; derruindoRse a estilhaçarRse 
em milhares de fragmentos de vidro irisado. 

Embarata-se o presente e teme pelo futuro: Transfere-se a Cadeira, sofre 
nova organização a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Permanece no 
Departamento de Medicina Interna sob a direção do Prof. Magalhães GoR 
mes. 

Em 1956 deixa o Brasil para fazer o curso de Gastroenterologia com 
Henri L. Bockus da .. Graduate School of Medicine fi"om the University of 
Pennsylvania". Defende tese sobre .. Síndrome de Má-absorção Intestinal". 
Aprovado e classificado dentre os do primeiro terço- da turma. 

Em 1969 é convidado pelo Secretârio do_ Estado da Guanabara, acadê-· 
mico Monteiro Marinho, para o cargo de assistente para assuntos de ensino. 

A Universidade Federal concede~lhe, por equivalência, o grau de Mes
trado de Ciências Médicas, revalidando o que lhe fora concedido pela Uni
versidade de Pennsylvania. O primeiro título de mestrado do Rio de Janeiro. 

Aceita o convite do Prof. Francisco Eduardo Rabello para trabalhar na 
Clínica Dermatológica e ali permanece até 1975. 

~então convidado para dirigir a Clínica Médica da Policlínica Geral do 
Rio de Janeiro e recebe o mesmo apoio concedido a todas as clínicas e ser" 
viços. Hoje a Clínica Médica ressurgiu, merecedora de anâlise e elogios, digna 
de ver-se e imitáRla. Está a formar um grupo de médicos, jovens e capacita
dos, de padrão elevado, moral e tecnicamente. 

No Centro de Estudos dã Policlínica Geral, por ele presidido, as sóbrias 
e variadas comunicações estão a pedir o retorno dos "Annais da Policlínica 
Geral do Rio de Janeiro" que, no passado, tanto engrandeceram Aloysio de 
CãStro e a Policlínica Geral. 

Eleito para o Conselho Diretor em 1978, foi o indicado para substituir o 
presidente. Recentemente foi eleito Diretor Médico, em lugar do Prof. Walter 
Corrêa de Sã e Benevides, além de responsável pelos festejos do primeiro cen~ 
tenárió da instituição. Terh demonstrado em todos os cargos qualidades de 
inteligência, lideranÇa e habilidade política. 

Quis mostrar o acadêmico Julio de Moraes como o vejo em sua for
mação médica, sem separã~lo de sua personalidade. Falharia se o não dissesse 
casado e muito bem casaQ.o. Sua esposa, Marie-Louise, em tudo com ele se 
harmoniza, em consonância com o amor dos filhos e unificada nos seus 
problemas médicos pertence-lhe uma parte do sucesso desta festa. 

Impressionante a multiplicidade de coincidências e significações a se reu
nirem aqui e agora, neste ano augusto de 1981. 

f: a festa maior da vida profissional do Acadêmico Julio de Moraes, ao 
alcançar a Academia Nacional de Medicina como Membro Titular. 

Seu pai, cuja vida ·acompanhamos, estã a completar neste ano seu cente
nário de nascimento. 

É também o ano do centenário de nascimento de Aloysio de Castro. 
1981 é ano de júbilo e gratidão da cidade do Rio de Janeiro, de reconhe

ciinento de toda a classe médica brasileira, de alegria particular para a Acade
mia Nacional de Medicina. 

Completa o seu primeiro centenário de fundação a Policlínica Geral do 
Rio de Janeiro. Criada em 10 de dezembro de 1981, por um grupo de médi
cos, reunidos na residência do primeiro pediatra brasileiro: Carlos Arthur 
Moncorvo de Figueiredo. Em 28 de junho de 1882, as instalações da Policlíni
ca Geral eram oficialmente inauguradas, no velho prédio do "Archivo PúbliR 
co", entre as Ruas da Assembléia e Sete de Setembro, no andar térreo, corresR 
pendente à antiga Rua dos Ourives. Presente à cerimônia sua Majestade o 
Imperador D. Pedro li. 

__ No andar de cima funcionava a Academia Imperial de Medicina, que 
dois dias depois completava cinqUenta e dois anos de existência, cuja sessão 
solene se realizou no Paço de São Cristóvão sob a Presidência de D. Pedro II. 

Vinte e sete anos de boa vizinhança viveram a Academia e Policlínica e 
mais vinte e sete anos teriam vivido se não fora a Reforma Pereira Passos. 

O novo Prefeito íniciava _ _a modernização da cidade colonial, tortuosa, 
estreita e lamacenta. Começou pelo alargamento das Ruas da Assembléia e 
Sete de Setembro e a conseqüente demolição do "Archivo Público.,. 

Quando deixaram o prédio que as abrigava, foi a Policlínica mais afortu
nada. Teve a dirigí~la o amor possessivo e a tenacidade cearense de José Car
doso de Moura Brasil, a avultar com a grandeza de seu exemplo, tornando 
possível à sua Policlínica, cinqüenta anos depois de sua morte, continuar cres
cendo, resguardada dos homens e do tempo. 

Um século, ainda que seja pouco mais que a média da vida humana, é o 
espaço de tempo suficiente para unir nossas duas sociedades em afeto e cor
dialidade. 

Cinco dos mais ilustres presidentes desta Academia vieram da Policlínica 
Geral. Dela foram ou continuam a ser quatorze de seus membros titulares e 
três eméritos. 

Quinze seriam os titulares se Deus não tivesse chamado à sua glória Wal
t_er Corrêa de Sá. e Benevides, cuja vaga será fâcil preencher e impossível subs
tituir. 

Foi iniciativa da Policlínica Geral articular a eleição de um presidente, 
cujo valor e prestígio fósseril capazes de ressurgir· a Academia, em fase pouco 
favorável. · 

Assim nasceu a candidatura e a primeira Presidência Deolindo Couto. A 
Academis tinha apenas tradição e alicerces abandonados. Ganhou esta sede, 
esta sala, ~tes móveis, esta decoração, suas dependências e as rendas capazes 
de mantêRla. 

Está a Academia Nacional, como todas as sociedades médicas, a atraves
sar uma situação transitória de dificuldade, apesar de todos os esforços do 
Presidente Leme Lopes para superá-la, 

Estamos convencidos de .que a crise deixarã de haver ao elegermos, mais 
uma vez, quem se tornou segurança, estabilidade e grandeza desta Academia. 
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Não foi o acaso que permitiu à Academia ultrapassar seu sesquicente
nário, e à Policlínica Geral atingir os seus cem anos de benemerência. Ambas 
evoluíram através de fases semelhantes. 

Primeiro a dos que sonharam imaginando, chamados fundadores, pro
curando trazer para o Brasil as grandes instituições que modelaram a Europa. 
Em seguida, a peregrinação pelas casas alheias, sem teto próprio, nem mesmo 
para abrigar suas queixas e lamentos e fazer maiores seus sonhos. 

Enfim chegamos aonde estamos. Engrandecidos pelo passado. Conven
cidos de que exclusivamente de nossos esforços viverão as nossas sociedades' 
e, se quisermos, fácil será dar-lhes a eternidade do bronze. 

À geração de Vossa Senhoria, Acadêmico Julio Studart de Moraes, cabe
rá em futuro próximo substitUir os que lideram a Academia Nacional de Me
dicina e a- Policlínica Geral do Rio de Janeiro. A minha condição de emérito 
na Academia exige um mínimo de quarenta anos de formatura. Outro tanto 
tenho eu de direção da Clínica Oftalmológica da Policlínica Gúal do Rio d~ 
Janeiro. Experiência bastante para afirmar aos menos vividos: -Nenhuma 
instituição semelhante às -nossas cresce, desenvolve e erigrandece, se a ela não 
nos dermos em amor. Seja-me permitido repetir aqui o pensamento do Máxi
mo Místico de todos os teinpos: O SerVõ de Deus- San Juan de La Cruz: Pon 
Amor donde non hay amor y sacarás amor. 

PALAVRAS DE ENCERRAMENTO DO ACADEMICO 
JOSE LEMES LOPES 

PRESIDENTE DA ACADEMIA NACIONAL 
DE MEDICINA 

Exm's Autoridades que integram a Mesa, Srs. Acadêmicos, minhas Se
nhoras. meus Senhores, Acadêmico Júlio Studart de Moraes. 

Muito significativa é esta ceriinônia, que trouxe para a tribuna da Aca
demia, de forma solene, em tom oratório, o diãlogo do Presidente da Policlí
nica Geral do Rio de Janeiro e do seu Diretor de Serviços Médicos. Não é de 
admirar, porque a Casa de Moura Brasil tem sido sempre um celeiro para 
esta Academia e de lá também provém Peregrino Júnior que, por motivo de 
força maior, não assiste hoje à sua substituição como Membro Titular. 

O Acad. Júlio de Moraes vem reforçar, nesta Academia, o naipe dos in
ternistas e uma ffação poderosa, a dos gastroenterologistas. Por necessidade, 
tive sempre admiração por esses especialistas e também porque a patologia 
digestiva de há muito tempo é um terreno fronteiriço ao da psiquiatria, com 
as suas desordens psicossomáticas. Aquele que pior digere é o que tem medo 
da comida; e a imaginação, que Stendhal dizia ser a nossa maior inimiga. bor
da e recheia as histórias clínicas. Para se conduzir um bom exame de gas
troenterologia, a anamese é elemento fundamental, rrias esta vem de tal forma 
alterada que Alain relembra que alguns médicos preferirüt.-m o silêncio da ve
terinária. E Dorgeles afirmou atrasam a medicina, muitas vezes, as queixas 
enviesadas dos doentes, que nos conduzem para um e outro lado. 

Por saber se conduzir da maneira mais apurada, o Acad. Júlio de Moraes 
tornou-se grande especialista e um médico de renome. Mas ele é muito mais 
que isso. Mostrou hoje aqui que a memória se constitui em uma das funções 
fundamentais do homem. Quando os gregos fizeram Mnemósina uma deusa, 
a quem "Holderlín lançou aquela grande .. Ode" que Heidegger tomou para 
ponto de partida da sua medítação sobre o que é o pensar, nós já tínhamos 
este elemento fundamental que as Academias cultivam, que faz parte da nos
sa vida de cada dia, que é a memória. o culto dos nossos antepassados. Nos 
discursos que hoje aqui ouvimos renasceram vários episódios da história da 
medicina brasileira e tivemos, na visão desses fatos, a idéia de que esta noite é 
mais um passo nessa história, que já se avoluma, sesquicentenãria aqui, cente
nária na Policlínica. 

Ligam-me ao Acad. Júlio de Moraes muitos laços. Vint~ e dois anos an
tes dele, eu me bacharelei no Colégio Santo Inâcio. Creio que as influências 
por ele recebidas foram as mesmas que scbre mim agiram, por isso que per
manece vã lida R a tio studiorum. Quando jovem, estudante e médico, me apro
ximei de pessoas de sua família e conheci pessoalmente seus avós maternos e 
me recordo da casa da Rua Bambina com os seus dois pianos e a excelente 
música que Já havia. 

Cabe-me agradecer aos que aqui compareceram, Autoridades, Senhoras, 
Senhores, Acadêmicos, para palmear Júlio de Moraes e para prestigiar esta 
Academia. 

A personalidade harmoniosa de Júlio. de Moraes foi hoje comprovada. 
Agora, ele será acompanhado-pelos seus paraninfos, que aqui o trortxeram, 
Acad. Deolindo Couto, Sylvio Fraga e Fernando Pompeu, ao salão de honra 
onde receberá os cumprimentos, acompanhado de D. Marie-Louise. , 

ATA DA SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1981 

Presidente: Acad. José Leme Lopes 
Secretário-Geral: Acad. H. Monteiro Marinho 
1'1-Secretário: Acad. A. Rodrigues de Mello 

Aberta a sessão, o Sr. Presidente convida a tomarem parte da Mesa as se
guintes personalidades: Major Médico Dr. José Rossi Soares, representante 
do Exm9 Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro; Dr. Eloadir Pereira da 
Rocha, representante do Exm9 Sr. Secretário de Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro; Acad. Braz ltapacy Magalhães, Presidente da Academia Brasileira 
de Medicina Militar; Dr. Rogério Marinho, Diretor do Jornal .. 0 Globo"; 
Embaixador Vasco Leitão da Cunha; Dr. Mário Barreto Corrêa Lima, Presi
dente da Sociedade Brasileira de Medicíria e Cirurgia; Dr. Augusto Paulino 
Neto, representante do Colégio Brasileiro de· cirurgiões; Dr. João Luiz Direi~ 
to, Diretor da TV Educativa e os ex-Presidentes da Academia Naciqnal de 
Medicina Acads. Deolindo Couto, Edgar Magalhães Gomes, Ugo Pinheiro 
Guimarães, Carlos Cruz Lima e Neves-Manta. Designa urna comissão com~ 
posta dos Acads. Deolindo Couto, Sylvio Fraga e Fernando Pompeu para 
acompanharem ao Salão de Sessões o novo Membro Titular, o que se verifica 
sob palmas da assistência. Chegando à Mesa, o Acad. Júlio de Moraes presta 
o Juramento Acadêmico e é saudado pelo Sr. Presidente que lhe coloca as 
Insígnias Acadêmicas. Com a palavra, o Acad. Caldas Brito profere o discur~ 
so da saudação ao novo Acadêmico. A pedido do Sr. Presidente, o Secretãrio
Geral, Acad. Hildebrando Monteiro Marinho, entrega o diploma ao Acad. 
Júlio de Moraes que, a seguir, profere seu discurso de posse. O Sr. Presidente 
refere-se aos dois discursos, às figuras do Patrono e do antecessor na Cadeira, 
agradece as presenças das autoridades e convidados, assim comO dos Acadê
micos e dá por encerrada a sessão, que contou com a presença dos seguintes 
Acads.: José Leme Lopes, Deolindo Couto, Cláudio Goulart de Andrade, Ri~ 
naldo de Lamare, Caldas Brito, Waldyr Tostes, Neves~ Manta, Osolando Ma
chado, Aloysio de Paula, Alberto de Oliveira, Braz Itapacy Magalhães, Aloy
sio Novis, Sylvio d'Ávila, Fernando Pompeu, Olavo Nery, Aarão Benchimol, 
Sarmento Barata, Américo Piquet Carneiro, Mariano de Andrade, José Car
valho Ferreira, Jair Ramalho, Lafayette Pereira, José Barbosa Filho, T. Fi
gu-eiredo Mendes, Lauro Sollero, Darcy Monteiro, Eudorico da Rocha Jú
nior, Jorge de Marsillac, Rubem David Azulay, Milton Fontes Magalhães, 
Raymundo de Brito, I vã Costa Rodrigues, José LondreS, José Augusto de 
Aguiar, Ugo Pinheiro Guimarães, Hélio Fraga, João Ramos e Silva, Carlos 
Cruz Lima, Eugênio do Carmo, Aloysio de Salles Fonseca, Annibal Nogueira 
Junior, Antônio Rodrigues de Mello, José Kós, José Coura, Jessé Teixeira, 
Clementina Fraga Filho, Benjamim Albagli, Décio Olinto, Fioravanti Di Pie
ro, Luiz Alfredo Corrêa da Costa, Antônio Pinto Vieira, Hélio Hungria, João 
Cardoso de Castro, Xavier- Pedrosa, Carlos Chagas Filho, Carlos Paiva 
Gonçalves, Luiz Eurico Ferreira, Haroldo Rocha Portella, José Acylino de 
Lima Filho, Brum Negreiros, Paiva-Gonçalves Filho, Bernardo Couto, José 
Hilário, Hildebrando Monteiro Marinho, Sylvio Fraga, Deolindo Couto Fi
lho, Geraldo Halfeld, Ruy Goyanna, Lopes Pontes, Paulo Lacaz, E. Maga
lhães Gomes e Affonso Berardinelli Tarantino. 

O SR. PRÉSIOENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LI.JCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: · 

Importante centro de estudos superiores, a Universidade Federal da Pa
raíba vem encontrando dificuldades para prosseguir em suas atividades. 

Queremos observar à Casa que a Universidade de nosso Estado não ape
nas transmite seus ensinamentos a João Pessoa, onde está sediada. Cidades 
como Bananeiras, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras têm os seus 
campi, regionalizando, assim, de forma sui generis, os estudos universitârios 
em nosso Estado. 

Entretanto, algumas reivindicações da Universidade Federal da Paraíba 
precisam ser atendidas pelo Ministério da Educação para que não sofra so
lução de continuidade o importante papel que ela representa nos estudos de 
grau superior. 

O Diretório Central dos Estudantes da Universidade dirige-nos um ape
lo para que nós, desta tribuna, reforcemos as justas pretensões que aquele Di-
retóríõ--.encaminhou ao Sr. Ministro da Educação. . 

Em primeiro lugar, torna-se necessário que o Ministério da Educação e 
Cultura dê a máXima atenção ao pedido de suplementaçào de verba, no valor 
de Cr$ 82.000.00Q,OO, verba de suma importância para que a Universidade 
Federal da Paraíba possa executar a contento seus programas. A continuidaM 
de da excelente obra que vem sendo promovida por aquele centro de estudos 
superiores em prol do aprimoramento intelectual, cultural, da comunidade 
paraibana, depende, grande parte, dessa suplementação de verba. 
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Dada a sua característica única de regionalização de suas atividades, a 
Universidade Federal da Paraíba necessita de liberação de recursos justamen
te para empreender de forma maiúscula essas atividades. Destarte, a cons
trução do Hospital Veterinário no Campus VII, na cidade de Patos. Funcio~ 
nando o curso de Medicina Veterinária, no Campus I, o exercício prâtico des
se ramo da Medicina somente se concretizará com a construção daquele Hos
pital. Ademais, para que seja reconhecido o importante curso a que estamos 
nos referindo, reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação, Hospital 
Veterinário--é-- peça indispensável. 

Por outro lado, em face de sua regionalização, atingindo outras cidades 
que não João Pessoa, compreendendo mesmo todo o Estado da Paraíba, faz
se necessárío increrileritar a construção de moradia~ e de restaurantes para os 
universitários. Sabemos perfeitamente, nós do Nordeste, a baixa renda da po
pulação estudantil, para não falar do próprio pOvo nordestino. Dessa maneí
ra, mister que se ofereça aos estudantes condições para que possam melhor 
obter um rendimento em seus estudos. Portanto, a liberação dos recursos 
para moradias e restaurantes nos campi de CajazeiraS-, Campina Grande, Pa
tos, Souza, Bananeiras proporcionará a assistência de que têm necessidade os 
estudantes paraibanos. 

Tem-se dado muita ênfase, nos dias de hoje, à construção de creches. Im
portante problema social a que se deve dar a maior atenção, tendo em vista as 
inúmeras conseqüências que surgem no recesso dos lares de pais que precisam 
trabalhar fora e ao mesmo tempo necessitam q\.1e os seus filhos em tenra ida
de sejam bem assistidos, encontrem cuidados que pelo menos se assemelhem 
aos que os país, e somente os pais, oferecem aos seus filhos. E essa é mais' uma 
justa reivindicação que nos faz o Diretório Central dos Estudantes da Univer
sidade Federal da Paraíba. 

A liberação de recursos para a construção de creches nos campi de João 
Pessoa e de Areia trarã, à evidência, os maiores benefícios a estudantes, pro
fessores e funcionãrios. Dar-lhes-á maior tranqUilidade para bem exercerem 
os seus misteres. Faz parte integrande do bom funcionamento da Universida
de o atendimento, pelo Ministério da Educação e Cultura, do pedido para a 
construção de creches. 

Traz-nos, também, o Di"retõtiõ -central dos Estudantes o problema rela
cionatio com os restaurantes da Universidade Federal da Paraíba. E o pre
cário funclonamenlo desses restaurantes está ligado diretamente à forma por 
que são geridos. No caso da Universidade da Paraíba, para essa gerência, 
criou-se a Fundação José Américo. No entanto, os constantes deficits apre
sentados pela Fundação fizeram com que falhasse a administração a que se 
propôs. Para que, então, possam funcionar satísfatoriamente os restaurantes 
reivindica o Diretório Central dos Estudantes que a gerência deles passe a ser 
feita diretamente pelo Ministério da EducaçãO" e Cultura. Com isso inclusive 
não sofrerão o_s esJ._udantes paraibanos as constantes majorações nos preços 
das refeições, dimifiUindõ ainda mais o poder aquisitivo da classe estudantil. 

Por fim, queremos, também, endossar o apelo que nos faz a Universida
de Federal da Paraíba, no sentido de que o Conselho Federal de Educação dê 
a sua aprovação ao pedido de reconhecimento de vários cursos, cujos proces
sos já se acham tramitando naquele Conselho. 

Esperamos que o Sr. Ministro da Educação acolha as indispensáveis rei
vindicações que lhe faz a Universidade Federal da Paraíba, reivindicações a 
que emprestamos todo o nosso apoio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão designando para a 

sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar, em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos), o montante de sua _dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1961, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçã_g n"' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de;: ~u Parecer n9 15,_ de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a eleva-r, em Cf$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil e setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Com!~sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munlcfpios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar, em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatro
centos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiçp, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar, em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mll, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de_Resolução n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu P~recer n"' 396, 
de 1981), que autOriza O Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oit() míl e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicídade, com 

voto venCido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior" de Educação Física de Goiás a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9,813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9101, de 1981 (apre
sentado pela Comi&são de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar, em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto -de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar, em 
Cr$ 526.716.000,00 (qUinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

9 

DiScuSsão,-erll tUffiO Unico, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n"' 1.21 I, de 1981), do Projeto de Resolução n"' 49, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
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operação de empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos doEs
tado. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 434, de 1981, do Senador 
Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 27-12-81.) 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, 
em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 674, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 435, de 1981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81.) 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 
1.1 16, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cru
zeiros), tendo 

PARECER, sob n' 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'436, de 1981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. EVELASIO VIEIRA 
NA SESSÃO DE 24-11-SI E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Congressistas: 

A política de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos civis bra
sileiros carece de um critério que evite o que hoje estã ocorrendo, ou seja, a 
desigualdade de remuneração para cargos de atribuições iguais ou assemelha
das, cujo exemplo mais discutido é o dos professores universitários federais 
autárquicos e de instituições isoladas, presentemente em greve. 

No momento esses professores estão colocando diante do Governo a ne
cessidade de ser encontrada uma solução para o seu caso, que é, afinal, o de 
todos os servidores públicos federais, os quais, em decorrência da pervesidade 
governamental, ~ém tido os seus vencimentos reajustados, a cada ano, muito 
aquêm das diversas variações de índices de preços publicadas por todo o nos
so País. 

Em diversas oportunidades temos afirmado que falta ao Governo díre
trizes concretas a respeito de inúmeras questões. No entanto, quanto à ques
tão de remuneração ao trabalho, existe essa diretriz, pois no dia 6 de março 
de 1979 o General Figueiredo assumiu o compromisso "de criar condições 
para que os cidadãos possam realizar, sem quaisquer discriminações" ( ... ) 
··suas aspirações concernentes (. .. ) à remuneração suficiente". 

O que tem faltado é o cumprimento dessa diretriz. Na oportunidade em 
que enviou ao Congresso o projeto de lei relativo à correção automática dos 
salários pelo INPC e a cada seis meses, um lapso de memória que, para ser 
mais preciso, tinha também o traço da inconstitucionalidade, o Governo 
negou-se a incluir os servidores públicos federais da administração direta, 
muito embora admitisse fossem beneficiados os demais servidores públicos. 

O que isso representou em termos numéricos? 
Tivéramos durante 1979 uma inflação de 77,2%, segundo a Fundação 

Getúlio Vargas. O reajuste dos vencimentos dos servidores púbHcos federais 
deveria ser igualmente de 77,2%, para que não houvesse nenhuma perda real 
dessas remunerações. 

No entanto, para vigorar a partir de }9 de janeiro de 1980, o Governo es
tabeleceu um reajuste de 25%, seguido de outro, aplicado a partir de ]9 de 
março, de valor idêntico. Acumulando-se os dois percentuais chegou-se a 
56%. 

Quer dizer, o funcionário público não resguardado pela Lei n~ 6. 708, de 
30 de outubro de 1979, foi penalizado com uma perda absoluta de 21,2% de 

seus vencimentos. um pouco mais até devido à defasagem dos reajustes, tendo 
sido a perda mínima relativa da ordem de 27 ,5%. 

A cena de repetiu no ano seguinte, Sr. Presidente, com maior dramatici
dade ainda. 

A inflação chegou a 110,2%, em 1980. O reajuste médio dos servidores 
públicos não passou de 73%. Ou seja, para uma perda absoluta de 37,2%, a 
perda relativa foi um pouco menos elevada: alcançou 33,8%. 

Mas o total dos dois anos representou uma violenta redução dos venci
mentos dos servidores públicos federais da administração direta, pois o per
centual acumulado atingiu a 71%, aproximadamente. 

Verificando, ano a ano, o valor de compra de um salário de 100 cruzei
ros, teríamos, em 1980, este valor reduzido para 72 cruzeiros e 50 centavos, e 
para pouco menos de 48 cruzeiros em 1981. 

Este é mais um dos subprodutos do denominado milagre brasileiro -
em dois anos o vencimento dos servidores públicos federais da administração 
direta foi reduzido a menos da metade. 

O Sr. Henrique Santillo - O nobre Senador me concede um aparte'? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouco o Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- Apenas para dizer a V. Ex'" que mais uma vez, 
através de sua palavra brilhante, abalizada; este Senado ouve a defesa de uma 
classe oprimida. Trata-se da imensidão do funcionalismo público deste Pais, 
sobretUdo aquele funcionalismo público pouco e parcamente remunerado. 
Não há como realmente admitir-se mais que esta imensidão de brasileiros 
continue com os seus vencimentos apenas reajustados anualmente, numa de-
fasagem inexplicável, inadmissível, injustificável mesmo, em relação à massa 
trabalhadora brasileira. Sit.bemos nós todos que a Política salarial adotada 
pelo Governo não é das melhores, não é tão distributivista, como afirmam os 
seus arautos. É uma política capaz, na verdade, durante este tempo de vigên
cia, para apenas reduzir os vencimentos de faixas da classe média brasileira, 
sem maiores benefícios à imensa massa de trabalhadores que percebem até 
três salários mínimos. Ainda assim, no entanto, mais prejudicados ainda se 
encontram os funcionários públicos deste País dos três níveis: Federal, Esta
dual e Municipal, que não têm ainda conseguido conquistar os seus reajustes 
·semestrais. Penso eu também como V. Ext.que o Congresso Nacional precisa
ria, agora, jâ nos princípios de dezembro, dar uma demonstração mais uma 
vez de independência, aprovando maciçamente a Emenda Constitucional que 
será votada tratando dessa questão, estabelecendo o reajuste semestral, auto
mático, dos veQ.cimentos da imensa massa de funcionalismo público do Pafs. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex• 

No decorrer da última semana, em visita a São Paulo, o Ministro da In
dústria e do Comércio, o Sr. Camilo Penna, declarou que nós temos 15 mi
-lhões de brasileiros marginalizados do salário mínimo e da Previdência So
cial. Os trabalhadores brasileiros, na sua totalidade, estão sofrendo uma defa
sagem em relação aos seus vencimentos, à sua remuneração e à inflação vi
gente nos últimos anos. Registre-se ainda a discriminação que está ocorren
do: é que. depois de uma luta das Oposições que o Governo acabou assimi
lando, aceitando e adotando o reajuste semestral, ainda hã uma parcela de 
trabalhadores marginalizados desse .beneficio. No setor público, aqueles que 
prestam serviços às empresas estatais, às empresas da administração indireta, 
estes são contemplados com os reajustes, mas os servidores da administração 
di reta, estes não são contemplados. É o caso dos próprios servidores, dos co
laboradores do Judiciário. do Legislativo, desta Casa. Então, há uma discri
minação que precisa ser abolida, é preciso fazer justiça. 

O Sr. Henrique Santillo- Principalmente levahdo-se em conta os altos, 
elevadíssimos índices inflacionários nos últimos dois anos. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Perfeito. E que h·oje ê um dos fatores do 
desemprego crescente no Brasil, porque o povo brasileiro, na sua grande 
maioria, não tem poder de compra. Ouço o Senador Lázaro Bar.boza. 

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador Evelásio Vieira, eu quero, 
mais uma vez, me congratular com a presença sempre constante de V~ Ex• na 
tribuna a discutir assuntos da maior importância para o País. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado, Senador Lázaro Barbo-
za. 

O Sr. Lázaro Barboza- Efetivamente, nobre Senador, durante muito 
tempo e especialmente no auge do falso .. milagre" brasileiro, o modelo de de
senvolvimento foi centralizado em cima da penalização da classe trabalhado
ra, incluída aí o funcionalismo público da União, dos Estados, dos Municí· 
pios. Depois de uma luta insana, como bem assinalou V. Ex•, conseguimos 
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ver corrigida parte dessa distorção~ na medida em que o Governo acabou por 
assimilar a nossa tese da necessidade de reajustes, pelo menos semestrais, pois 
a inflação galopante faz com que a cada dia, de uma semana para outra, os 
preços dos gêneros de primeira necessidade sofram um aumento substancial. 
Mas, eminente Senador, enquanto esse benefício não atingir também o fun
cionalismo público da União, dos Estados, dos Municípios eles passam a ar
car com um ônus aiilda maior, passam a sofrer uma injustiça maior ainda do 
que a injustiça que sofreram até a ocasião em que pudermos ver parte desse 
problema resolvido. É evidente que o índice inflacionário estã crescendo as
sustadoramente, o custo de vida aumentando e eles ficam um ano sem verem 
os seus salários corrigidos. E: uma aberração; uma_ estupidez. Parabéns, emi
nente Senador, pela tese que discute com tanta pr.oficiência. 

O SR. EVEL.ÁSIO VIE:IRA- Manifesto a V. Ex• o meu agradecimento 
pela solidariedade que presta ~a defesa· dos serviciÓn~s Piíbliêos brasileiros. 

O Sr. Muri/o Badaró- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEÍRA- Ouço o emin'éiite Senador Murilo Bada
ró, V ice-Líder do Gove_rno nesta Casa. 

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex' coloca, eu diria não com rara, mas com 
inegável precisão o problema do funcionário público. O que acho. que me pa
rece hoje mais transcendental do que a simples correção salarial ê a necessida
de de se corrigir a diferença que existe hoje entre a figura do funcionário 
público estatutário e o funcionário público contratado, sob o império da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Esse por força de situações excepcionais, 
sobretudo pelo surgimento na vida administrativa do País da figura da em-
presa pública e também desse processo, que eu diria quase de cariocinese, da 
multiplicação indefinida de órgãos para atender ao próprio crescimento do 
País, criaram uma fórmUla que me parece adequada porque ela é mais cêlere, 
é mais rãpída para recrutar recursos humanos para a administração. Isso pro
vocou esse gap, esse fosso que hoje realmente me parece das maiores injus
tiças, sobretudo _com relação aos funcionários es~atutários, que são os que 
respondem pela eficiência do núcleo da estrutura da máquina administrativa 
do Estado. Então, estou inteiramente de acordo com V. Ex'-, mas acho que 
fulcro central da questão ê exatamente essa, com V. Ex•, mas além da necessi
dade de se colocar os salários dos servidores públicos em níveis compatíveis 
com as altas taxas inflacionáriaS. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Homem de longa vida pública, em Minas 
Gerais, neste País, de longa e perinanenre convivência: cOm o ·servidor públi
co~- muito identificado com as suas necessidades e aspirações, nós não nos sur
preendemos com a posição clara, nítida de V. Ex' em defesa do servidor 
público, para que a Nação possa recolher melhores benefícios com o labor 
dessa importante classe brasileira. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex' me permite? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco- Senador Evelásio Vieira, importante sob todos os 
aspectos o pronunciamento de V. Ex'. Primeiro, porque V. Exf. não cai nessa 
coisa triste que temos assistido pela imprensa, esse debate inócuo de se discu
tir se vamos ter ou não eleições e em que data as teremos. V. Exf., hoje, trata 
de um assunto sêrio, qual seja, o do servidor público. E aqui eu me permito 
lembrar, na linha de raciocínio do Senador Murilo Badaró, outro aspecto im
portante dessa classe tão mal remunerada- e V. Ex', com seus números, 
prova, uma inflação, em 1980, da ordem de 110% e apenas uma correção a 
nível salarial dos servidores de 73%- o que se discutiu e o que se pediu aqui, 
Senador Evclãsio Vieira, não apenas no Senado Federal, mas na Câmara dos 
Deputados e por este Brasil afora, o 13? salárío dos servidores públicos. Aqui 
no Congresso Nacional, quando Diretor-Geral do DASP, o Cel. Darcy Si
queira prometeu esse 139 salário, não naquela época, justificava ele, porque 
não haveria recursos para tanto, mas até este momento o 139 salário, tão pro
metido para os servidores públicos, não lhe,s foi dado. Portanto, quando V. 
Ex~ trata da política de reajuste dos servidores públicos, uma necessidade pre
mente num país com uma alta taxa inflacionária, qUe"ro cumprinientá-lo pela 
análise hoje seria e não essa análise triste de data ou não das eleições de 1982. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA-:- Nãocomointuitoda promoção pessoal, 
mas apenas coffio ~-m regfstrO:-em (97Õ, Prefeito da Cidade cre Blumenã.u~íns
titufmos para os servidores estatutários o 139 salário. O Partido da Oposição 
tentou negar a aprovação na Câmara Municipal, a pretexto de que o ato era 
inconstitucional. Argumentaremos: vamos dar o 139 salário e, depois, vamos 
discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da decisã_o. Imediata
mente aquele ato teve a adesão de quase todas as prefeituras de Santa Catari
na e se estendeu pelo País. É isso que precisa ser feito em relação ao servidor 
público federal, estadual e municipal. Muito obrigado a V. Ex' pela solidarie
dade. 

Pelos dois pecados governamentais, Sr. Presidente, o primeiro de ter o 
General Figueiredo esquecido a sua diretriz governamental sobre remune
rações e o segundo decorrente da flagrante inconstitucionalidade de se ter dei
xado de lado os servidores públicos federais da administração direta, paga
ram estes. 

O preço foi alto demais. E, 1980 e 1981 tiveram um reajuste acumulado 
de vencimentos de aproximadamente 170%, mas se a Constituição fosse cUm
prida e o General Figueíredo não tivesse tido o lapso de memória relativo à 
sUa própria diretriz, de acordo com a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, 
que díspõS s'obre a Correção automática dos salários, o mesmo reajuste teria 
sido de 363%. 

O prejuíio dos servidores públicos federais chegou a 193%, considerando 
apenas o que mais importa, ou seja, o fato de que todos são iguaiS perante a 
lei. 

Cabe, portanto, ao Governo observar três aspectos do problema, que 
são os seguintes: 

I. A necessidade de estender ao sevidor público não beneficiado a pro
teção da legislação salarial vigente, ou seja, a semestralidade dos reajustes 
com base no INPC; 

2. Para tanto, cabe ao Governo apoiar o proposto em Emenda Consti
tucional pela quase totalidade das duas Casas do Congresso, por iniCiatíVa do 
Seriador Affonso Camargo, do Partido Popular; 

3. Propiciar a ·recomposição da perda dos vencimentos dos referidos 
servidores por intermédio dos meCanismos à sua disposição. 

Sr. Presidente, o Governo tem um débito muito grande com os servido
res públicos federais da administração di reta e dos Poderes Legislativo e Judi
ciário. Cabe resgatá-lo. 

É necessário que o servidor público, Que está na condição daqueles que 
citamos, seja remunerado com o mesmo critério com que o são os das entida
des componentes da administração indireta. Todos têm de se alimentar, mo
rar, filhos e escolas, pagar contas de luz, gás, telefone, e não se compreende 
por isso que urts sejam mais iguais que os outros. 

A hora é de fazer o mínimo, ou seja, cumprir a Constituição e logo 
adiante, encaminhar as soluções no sentido de recuperar a defasagem hoje 
existente, que é grande, assustadora, e toda ela culpa do próprio Governo. 

Estado de espírito é um dos fatores essenciais à produtividade. 
A máquina estatal ê a principal responsável pelo desenvolvimento da 

Nação. 
Para que ela possa melhor cumprir a sua missão é preciso dar-lhe con

dições de funcionamento- salários justos são o grande estímulo aos servido
res públicos federais, estaduais e municipais. 

Por isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a aprovação da emenda consti
tucional de autoria do nobre Senador Affonso Camargo é de alto interesse da 
Nação. ( Afuito bem.' Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. TEOTONEO VI
LELA NA SESSÃO DE 2-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERiA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; 

Há um deserto na Bancada do PDS, na Bancada do Governo. Era de se 
esperar isso mesmo, Sr. Presidente, caracteriza-se, por todos os modos avio
lentação que se vem fazendo, seguidamente, primeiro em cima dos Senado
res, 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. TEOTÚNJO VILELA- ... depois, em cima das bancadas Oposi
cíonisl<ls, depois em cima da Instituição e, depois, em cima do povo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA- Ninguém se iluda de que esse estratage
ma é apenas uma maneira leviana- porque não querem assumir, claramen
te, as suas responsabilidades - de torpedear o processo de democratização 
do País, tumultuar a vida do País, através de mil expedientes, a fim de se en
contrar, amanhã ou depois, um argumento para trancar as instituições políti
cas e fechar o Congresso NacionaL 

Parece até, Sr. Presidente, a fábula do lobo e do cordeiro. A toda hora, o 
lobo está dizendo ao cordeiro que ele sujou as suas águas; o próprio Governo 
as suja, as conspurca e nos agride. 

A- violentação co-iiStante, a alienaçãO Constante, a violentação e a alie
nação constantes dos nossos direitos chega a um ponto, Sr. Presidente, em 
que não se respeita nem os doentes; abusa-se, explora-se a enfermidade, con
tanto que o Governo vença, contanto que o PDS seja vitorioso, contanto que 
o PDS contiilue com o poder. 
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O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA- O nobre Senador Dirceu Cardoso, toda 
esta tarde, e só porque tinha razões morais profundas, mais do que regimen
tais, paralisou a Mesa, o PDS, o GoVerno e tudo que tem por trás disso. 

Se os pedidos de licença para tratamento de saúde que vieram para esta 
Casa contivessem todas as exigências legais, fossem apresentados correta
mente, se tivessem sido cumpridas as normas reais, não teria havido o que 
houve hoje, não teria transpirado tantO constrangimento nesta tarde. Todos 
nós sabemos, e sabe disse o Sr. Senador Dirceu Cardoso, que o Sr. Senador 
Arnon de Mello encontra-se enfermo, enfermo hâ muitos meses; eu particu
larmente dou esse testemunho. Todos sabem que o Sr. Senador Tarso Outra 
está enfermo. Mas ê a maneira açodada, é a maneira irracional, ê a maneira 
ilegal, é a maneira aêtica como se procede, nesta Casa, para que o PDS sobre
viva. 

O Sr. Dtrceu Cardoso- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA - Sr. Presidente, ontem denunciei, em 
aparte ao Senador Murilo Badaró, 6 veto que o PDS fizera ao meu nome, 
para que presidisse a Comissão mista que irá estudar o pacote eleitoral envia
do pelo Palácio do Planalto. O Senador Murilo Badaró confirmou, imediata
mente, que era uma prerrogativa do PDS indiCar o Presidente e o Relator, e 
que como Maioria não abria mão dessa vantagem ou daquilo a que ele cha
mou de direito. 

Durante todo o dia de hoje, o PMDB, que vem sendo apontado, seguida
mente, como perturbador da ordem parlamentar, durante todo o dia de hoje, 
repito, o PMDB procurou um entendimento, um diálogo com o PDS, a fim 
de que se honrasse um velho compromisso dominante nesta Casa, qual seja o 
de se partilhar a direção das Comissões Mistas com a Oposição. Quando o 
Partido do Goverrio indica o Presidente, a Oposição indica o Relator, quan
do o Partido do Governo indica o Relator, a Oposição indica o Presidente. 
Infelizmente, Sr. Presidente, negaram-se, as lideranças do governo, durante a 
parte da manhã, a dar qualquer solução ao problema. Agora, à tarde, as lide
ranças sumiram, procuradas que foram pelas Lideranças do PMDB; e, por 
último, o nobre Senador Marcos Freire é comunicado de que o PDS vai ficar 
com a Presidência da Comissão Mista e indicar ainda o Relator. 

Sr. Presidente; essa comunicação feita, assim, sem nenhuma ligação com 
outros episódios, poderia parecer que, uma vez na vida, o PbS tivesse extra
polado das suas prerrogativas. Mas não, Sr. Presidente, esse golpe é filho do 
outro golpe, é filho do pacote editado pelo Palácio do Planalto e que, por sua 
vez, vai provocar outros golpes na opinião pública brasileira, no ddiorado 
brasileiro. O golpe de novembro ou o golpe Figueiredo, como vai ser chama
do na história, tem essa dupla finalidade: coagir a opinião pública, o eleitora
do brasileiro a procurar votar segundo uma determinação oficial e, ao mesmo 
tempo, desmoralizar o juramento do Presidente da República - torno a re
petir: o juramento -e nãO -a promessa - de fazer deste País, uma democracia. 
E todos não sabemos, Sr. Presidente, que ele, ao fazer esse juramento, inclusi
ve invocou a vida política de seu próprio pai; invocou, portanto, o seu pró
prio ·sangue. 

E o que mais me espanta, hoje, é ver como tudo isso está desaparecendo 
como se nada tivesse havido ou tivesse sido dito. O PDS se levanta nesta Casa 
e afirma que o pacote ê para institucionalizar a vidã. política do País. Aliâs, 
essa expressão institucionaliza" foi dita desde a primeira hora, quando da 
curta exposição de motivos do Presidente Figueiredo, ao anunciar o elenco de 
medidas que iria emitir, ao seu Conselho Político. 

E o Ministro da Justiça, que tinha obrigação de trazer uma longa justifi
cativa sobre as medidas eleitorais a serem a dotadas, a vigerein para as próxi
mas eleições, o Ministro da Justiça, provavelmente tão encabulado pela sua 
formação jurídica, não se atreveu a adiantar uma palavra ao Congresso Na
cional, senão usando a mesma linguagem do Palácio do. Planalto. 

Nunca houve, Sr. Presidente, uma Mensagem em que o Ministro respon
sável por aquela matéria não descesse às minúcias, não descesse a todas as ra
zões, a fim de provar à opinião pública a validade da iniciativa! Esta, não. O 
Ministro da Justiça omitiu-se de opinar sobre ela, o Ministro da Justiça 
omitiu-se de explica-r à opinião pública brasileira as razões pelas quais o Go
verno tinha que mandar um .. pacote" nos termos jâ conhecidos para que o 
Congresso Nacional, por decurs? de prazo, emprestasse conivência ao upaco
te". É uma vergonha para a vida republicana, é uma triste vergonha, Sr. Pre
sidente. 

Jâ dizia Albert Camus que governar é triste no mundo contemporâneo, 
mas, agora, não é somente triste, é vergonhoso. Os caminhos que estamos tri· 
lhando são os caminhos do caos, são os caminhos da perturbação oficializa
da. O Governo está empenhado, isto sim, em perturbar a ordem, a ordem 
econômica, a ordem social, a ordem institucional, a ordem Parlamentar. 

Jâ não se leva em conta o Congresso. Manda-se um projeto dizendo sim
plesmente, como está no cabeçalho da Mensagem, ·que é uma ordem presi
dencial. Não se fala, Sr. Presidente, numa ordenação jurídica ou legal para as 
eleições de 82; fala-se numa ordenação presidencial. 

O Sr. José Richa - Não tem nem justificação o projeto. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Mas é o que acabei de dizer, nobre Se
nador. É o primeiro e provavelmente será o único, porque depois deste .. Pa
cote", a sociedade brasileira vai ter que se arregimentar para sobreviver. 

Chega-se, Sr. Presidente, ao limite da tolerância, ao limite da paciência. 
Abusa-se Qe um partido de Oposição ou dos partidos de Oposição com um ú
nico fito: levâ-los à exacerbação, levâ-los a um ponto em que eles ficam sem 
saber se têm condições de viver ou se têm condições de morrer - e nós esta
mos mais ou menos entre uma cois~ e outra. A autoridade arrogada pelas li
deranças nesta Casa, para impor estupidarizente, brutalmente, violentamente 
os ·seus propósitos, sobretudo agora depois da queda da sublegenda, ê qual
quer coisa de inaudito e por isso mesmo deve merecer o nosso cuidado, a nos
sa apreciação,· a nosSa ãnâlise. 

O Governo não quer discutir matêria nenhuma, o Governo não quer, de 
modo algum, a contribuição da Oposição, e eis a razão pela qual fez o pacote, 
sem ouvir sequer o seu Partido, e dessa humilhação se conclui que o Governo 
hostiliza a instituição parlamentar. 

E faz, agora, a composição da Mesa, sem ouvir as Oposições: indicando 
o Presidente e o Relator da Comissão Mista. O que é que deseja o Governo 
transferindo o seu ódio ao PDS? Deseja solidão. Mas, Sr. Presidente, a soli
dão em qualquer fase da História da Humanidade, foi sempre, sempre, o últi
mo refúgío da degradação de uma situação de poder. Quando os homens cor
rem, fogem da realidade e vão procurar, na solidão do arbítrio, na solidão da 
emboscada, razões para viver, então é que este poder ou esta criatura perdeu 
totalmente_ condições de convivência com o resto da sociedade. Esta, sem dúM 
vida, a característica da atual situação de poder. , 

Aindã hoje, dois jovens funcionários; dos muitos que aqui estão lutando 
por seus direitos, entraram no meu gabinete para me comunicar o seguinte: 
procuraram um Deputado da terra deles, tido, lá na sua terra, como um ho
mem sério; procuraram esse Deputado para ouvir-lhe alguma coisa sobre a 
votação que se vai ferir mai"S tarde sobre a Emenda Affonso Camargo. E o 
Deputado respondera aos dois jovens conterrâneos que vão receber luz verde 
do Palácio para tomar uma atitude, ou seja, não recebera ordens para se pro
nunciar sobre uma matéria tão palpitante como é este pleito dos funcionários 
consubstanciado na emenda do Senador Affonso Camargo. Não sabe o que 
fazer, não sabe o que pensar. O parlamentar, do PDS, portanto, parece mais 
um empregado do Governo, que recebe ordens do Governo, do que mesmo 
representante do povo; deixou de ser o representante de uma coletividade que 
confiou nele para que ele a defendes~e no Congresso Nacional para se confi
nar, como faz o PDS, exclusivamente ao atendimento dos interesses do Go
verno. 

A sociedade está totalmente abandonada, rigorosamente abandonada. 
Não são procuradores do povo, são delegados do Palácio do Planalto. 

Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um gesto de violência como esse 
que praticou hoje o PDS, alienando as Oposições e, no caso, especialmente o 
PMDB. de qualquer participação-na administração e na condução do exame 
do upacote" eleitoral? Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este modesto 
Seriador que ocupa a tribuna, foi considerado indigno pelo PDS para presidir 
uma comissão mista? 

-A-minha defesa, Srs. Senidores, estâ em dizer que os honrados senadores 
e deputados líderes do PDS têm razão; a minha defesa é dar razão ao Gover-
no. 

O GOVerno viu como eu agi na presidência da COmissão de Anistia; o 
Governo viu que, liderando, arrastando um punhado de defensores da liber
dade, aquela comissão conseguiu, eu diria, até, alguns milagres em relação 
aos propósitOS iniciais do Governo, que teve que ceder, que teve que nego
ciar, mediante as denúncias que fizemos à opinião pública quanto ao irrealis
mo apregoado diariamente pelo Governo, a"través dos meios de comunicação. 
E ainda me recordo, muitíssimo bem, que os presos políticos eram considera
dos monstros, terroristas, comedores de crianças, ladrões, assaltantes,- e eu 
afirmava que aqueles homens desejavam apenas utilizar a liberdade para aju
dar a construir o Pais. E a prova aí estâ. Aqueles a quem o Governo chamava 
de terroristas, de bandidos-, de impatriotas, todos eles estão trabalhando, com 
dificufdade, sim, porque não lhes foi fácil encontrar Um emprego. E como to
dos são pobres, nenhum deles teve condições de montar um negócio próprio. 
Mas, estão eles aí trabalhando honestamente, corretamente, desde a anistia, 
para o engrandecimento desta Nação. 

Hoje, Sr. Presidente, como tive oportunidade de beneficiar o povo; como 
contribuí para ajudar o País a sair de um grave impasse; como eu contribuí 
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para romper aquela barreira que o Governo tinha criado entre a sociedade e 
os condenados políticos; como consegui isso,-e-in Oeneflcio da Nação, unindo 
a Nação, implor~ndo a todos um gesto digno e correto. O esquecimento de 
todos os episódios passados; porque eu me conduzi, Sr. Presidente, de modo 
a contentar a Nação, de modo a receber elogios de todQs os órgãos interme
diários da sociedade, aqueles mais representativos, eu tinha que ser condena· 
do pelo PDS, esse PDS que, agora, se arroga a função de justiceiro. Ê o justi
ceiro- denuncia, condena e executa. O Senad.or Teotônio Vilela não podia 
realmente presidir uma Comissão da qual eles querem se servir para que esse 
pacote transite incólume durante quarenta dias. Têm razão os honrados Líde
res do Governo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Com o maior prazer, nobre Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Senador Teqtônio Vilela, não creia V. 
Ex• que seja restrição de ordem moral ou intelectual a V. Ex•, porque V. Ex• é 
dos homens_ que, na Casa, têm uma posição destacada e incomum dentre as 
bancadas. A restrição a V. Ex• é a seguinte: u~ porque fraca é a luz que não 
faz sombra!' V. Ex" é um foco de luz no Congresso Nacional. Iria fazer 
sombra aos outros. Os outros iam mergulhar no cone de sombra, projetada 
pela luz da inteligência de V. Ex•. Esta é que foi a restríção; não foi uma res
trição a V. Ex", e sim urna homenagem à sua inteligência, uma homenagem à 
;ua bravura cívica, foi uma homenagem à sua honorabilidade, foi uma home
nagem ao Senador Teotônio Vilela, não foi uma restrição a ele, saiba V. Ex• 
diss-o: E a Bancada toda sentiu, desde o primeiro instante. Devo dizer a V. Ex• 
que aceitei como uma realidade aquilo: eles não podiam aceitar V. Ex• como 
Presidente; V. EX" é um homem incorruptível, é um penhasco que não recebe 
implicação de ninguém, é uma voz altiva, nesta Pãtria, é uma torre sineira, 
cujo· badalar a Pãtria brasileira ouve com empenho e com reconhecimento. 
Devo dizeJ a V. Ex•, tenha isso na sua folha de serviços: não é uma restrição 
de uma unha a V. Ex•, e sim o reconhecimento de que, como Presidente, seria 
de fato um Presidente, conduziria aq_uilo como tem conduzido todos os as
suntos que lhe são entregues, com patriotismo, com altivez, com honra e com 
independência 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, nebre Senador Dirceu 
Cardoso, sin'to-me honrado com as palavras de V. Ex•, e eu direi, sinto-me fe
líz, V. Ex• me ajuda nesta hora, porque a minha tristeza realmente não ê por 
mim,_e nem pela ofensa que se pretendeu fazer à minha pessoa; a minha triste: 
za é pela instituição. E eu pediria, ao Sr. Presidente do Senado, neste momen
to, que registrasse, inclusive, que não hã um úniCo Senador do PDS em ple
nãrio. 

O Sr. Mar:cos Freire- Foram ao beja-mão. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Diz o Senador Marcos Freire que foram 
ao beija-mão. Que tenham bom proveito nesse gesto,_ porque; pOr aqui, r'e
confortado com as palavras do Senador DiJ;'ceU Cardoso ... 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - ... e, recolhendo a deixa do Sena.dor 
Marcos Freire, lembraria q~e eles foram beijar as mãos ... mas de_ que,:n?_ Se
gundo o jornal O Estado de S. Paulo de sãbado, foram beijar as ~ãos da ol~-
garquia. · 

Aqui estã um editorial, que eu prescindo de ler, mas peço que, nesta par
te da minha oração, ele integre este pronunciamento. Eis uma anãlise de um 
jornallibera.l onde a condenção ao "pacote" é candente' e onde se faz âinda a· 
condenação à situação de poder pela manipulação inescrupulosa que; diaria
mente, faz do Governo para que os mesmos homens contiJ!uem na redo"ma do 
poder, mantenham-se através de um rodízio detestãvel. E uma oligarquia e · 
uma oligarquia no velho estilo, no velho sentido. 

Vê-se, sabe-se que o General Octâvio Medeiros é o sucessor de Jo~O Bap_
tista Figueiredo, a prevalecer a força da oligarquia. O que estã se fazendo, ho
je, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a violência que se pratica contra um Parti
do, contra um Senador, a violência que o "pacote" pratica contra a sociedaM 
de, contra a nação, não tem outra finalidade: garantir, desde jâ, a sucessão do 
Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo, co'm três anos de antecedência, 
em benefído do chamado grupo palaciano. Nunca se viu isto neste País~ não 
creio que em qualquer país civilizado se.perturbe a ordem pública, a n:rdem 
econômica, a ordem social, a ordem política e a ordem parlamentar porque· 
um acontecimento vai ocorrer daqui a três anos. . 

Não precisava outro argumento para condenar a triste condição a que se 
submete o PDS. 

Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire - Senador Teotônio Vilela, os últimos episódios 
que a Nação tem assistido são extremamente graves. O Presidente da Re-

pública, que se comprometia publicamente em normalizar a vida democrãtica 
do País, como que Se reinveste de poderes de arbítrio e decide, como ele pró
prio proclamou, um verdadeiro édito, que talvez lembre aqueles revolucio
nârios do passado, impondo medidas que se sabe serem repudiadas, inclusive, 
por integrantes do seu Partido. Mas resolve apelar para o instituto do decurso 
do prazo e da fidelidade partidãria para obter os seus intentos, que nada mais 
são do que braços insepultos da ditadura. Por outro lado, os integrantes do 
PDS, que como toda a Nação, têm sido vítima desse regime de força, hoje to
mam uma atitude que, me parece, agrava em muito esse quadro em que nós 
nos encontramos. t que eles se deixaram como que contagiar pela violência 
que vinha de fora para dentro, e eles resolvem, então, patrocinar, aqui dentro, 
a violência que estã ao seu alcance. É exatamente o caso que V. Ex• denuncia 
e que a Liderança teve oportunidade de registrar nos Anais da Casa de, pela 
primeira vez, e tenho em mãos o dossiê de 28 projetas de lei enviados pelo 
Executivo, neste exercício, e em todos eles, sem exceção alguma, jamais aPre
sidêncüi ou a função de Relator pertenceu a um mesmo partido. Não hã uma 
só exceção. Se a Presidência cabe a um Partido, o Relator fica nas mãos de 
um outro Partido. É só constatar, a Secretaria da Mesa pode fornecer esses 
dados que tenho em mãos, não houve uma só exceção. Toda vez que o Rel~
tor é do PDS, a Presidência, ou é do PMDB, ou é do PP, ou a~sim sucessiva
mente, até em CPI. Isso corresponde, exatamente, ao princípio que está nó 
Regime Interno da representação proporcional, até nas Com·is~ões .Périna
nentes desta Casa. Portanto, nas Comissões Mistas é uma decorrência natu
ral. Como ela se constitui também proporcionalmente pelos Partidos ·políti
cos, ·com assento no Congress_o, a direção da Comissão é reparti~a, desde que 
o PDS aqui no Senado - são 36 ou 37 e nós somos 30 do PP e PMDB - é 
natural que, um ficando com a Presidência, o outro fique com o Relator. Pois 
bem, nem esse princípio que, no final, não tira a eles o poder de decisão final~ 
desde que eles são maioria, pelo menos teoricamente, eles querem mai.s res
peitar. Portanto, eles, que têm apanhado tanto, que têm sido tão desacredita
dos e estão desmoralizados pelo poder da força lã de fora, terminaram resol
vendo imitar o triste exemplo que vem do outro lado da praça e também fazer 
violência aqui dentro. Congratulo-me sobretudo me solidarizo com V. Ex• 
porque, pelos noticiãt:ios dos jornais, uma das causas que teriam feito com . 
que eles tivessem esse procedimento seria a hipótese de, ficando a Presidência 
com o Senado, -ia ser indicado· pela Oposição o nome de V. Ex• Ora, podem 
existir rl.omes tão ilustr~ quantO o dt V. Ex• aqui nesia Casa, mas não mais 
ilustres do que V. Ex• (Muito be'm!) 

O SR. TEUT0Ni0 ViLELA -.Muito obri8ãdo. 

O Sr. Marcos Freire~ Ni~gU,érit mai_s dO que V. Exf tem prestado ser
viços 'relevantes ~ causa. dem~Crãtica' e, conseq4ent~mente, se a P!esid~ncia 

· nos- tivesse· cabido, esta Liderança: teria indicado o.nome de V. Ex• Portanto, 
quCro reafirmar o apreçO e a· admiração de todos que faz~m'o ~MDB e is.t~ ê · 
apenas. um triste sinal dos tempos. · 

. . . . . . . . 
-~~ 0 SR. TEOTONIO VILELÀ - Muito obrigado, nobre Senador. 

O Sr. !tamar Franco - Pe~ite V. Ex• um aparte? . 

O SR. TEOTONIO VILELA...,- Ouço o nobre Senador Itamar Franco. 

~ Sr._ftaltJar f'Ta~CO -- No.b~:C Sen~d~f. Teotôni_o Vilela, a palavra do 
Líder MaÍ'cos.Fr~i~e pOderia-c;alar.a mi_nJ;tã voz .. MaS, q~tem_,.aqui no.pl~n~ri~ 
do Sen'ado, V. Ex• citou um-rp:iq.eiro da m~nha terra: Pedro Nava. Yendq V. 
Ex•~ agOra na tribun~ do ·sen·ado F~deral, .riesta .tar~e, e':l me lembro d~ L~:nt 

· outr9 ~inei~o, 'qtie n_ão pert.enc~~ a~ rh~lJ. Partidç, qtie foiMil~on_Ca~pqs,_ 
quando. dizia,. na defeSa da fidelidade aos princípios e riãç) aos poderosos do 
dia. Assim tem sido a .vida de V. Ex•. Hã.Poucõ lembrou o seu trabalho na 

. Comissão da Anistia, qu~ndo percorre:U este País e O po:vo .b~asileirq pode as
sistir a um homem pedindo- é a expreSsão de_ V .. Ex• :-~~o perd.ão e o esqile_
cimento". E este perdão e este êsqueciment'!; Senador Teot?nfo Vilela, se ~les 
foram dados, devem muito a V. E:x• V .. Ex" que é um and~ilho, que tem dito a 
todos. nós nas Minas Gerais, sobretudo, quando da sua presença, que a reali
dade do Congresso Nacional é uma e a realidade.das ruas é outra. A cons-: 
ciência, Senador Teotónio Vilela, dizenl os filósofos, ê o poder que. tem o 
espírito de se,perceber a si mesmo. O Senador Dirceu Cardoso disse-o e disse 
muito bem, esse veto a V. Ex•, longe de atingir a sua alrpa, o seu coração e a 

. sua mente, ele o enobrece, ele faz crescer V. Ex• e a todos. nós, e faz mostrar 
ao G,overno que se V. Ex• estivesse à frente desta Comissão, deste pacote, que 
significa ruptura do Poder e a Nação, V. Ex• haveria, mais uma vez, de per
corii:r o. Br'asil, e mostrar que aqueles que juraram de fazer deste País uma de
mocracia, sem que alguém lhe pedisse esse juramento, esse juramento, neste 
instante, é falso, quando se envia este pacote ao Congresso Nacional. Feliz de 
V. Ex•, nobre Senador Teotónio Vilela, por certo, que não tenha que presidir 
uma Comissão desse gênero. 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Sexta-feira 1 J 7133 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, nobre Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Poli não, nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Em primeíro lugar, nobre Senador Teotônio ViJe-
la, não se fez, absolutamente nada que atingisse V. Ex• A Casa está atingida; 
realmente esta instituição vive hoje, talvez, os seus piores dias. À vida de V. 
Ex~ soma-se a biografia de V. Ex' se acrescentará mais esse item: Teotônio Vi
lela não servia, porque para aquilo que eles queriam fazer, para que o pacote, 
embrulhp, fosse tocado à toque de caixa, garganta abaixo a todos os homens 
desta Casa, Teotônio Vilela poderia impedir, poderia dificultar, poderia, para 
eles, tumultuar. O fato de eles não o aceitarem soma na biOgrafia de V. Ex'+ 
desmerece a esta Casa. Mas o grave é não só o fato de não quererem aceitar 
V. Ex• para Presidente da Comissão; é que eles poderiam de certa forma, por 
vias indiretas- poderiam fazer isso- determinar que o Presidente ou o Re
lator pertencesse ao PMDB, mas que fosse indicado pela Câmara; e o Presi
dente ou o Relator, que fosse indicado pelo Senado, pertencesse ao PDS. Era 
a forma de fazer que V. Ex• saísse do processo, mas o Partido ficasse. Eles 
atingiram, porém a V. Ex•; e atingiram as Oposições. Veja que eles vão além: 
V. Ex' não serve; mas também não serve ninguém da Oposição ... 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado. 

O Sr. Pedro Simon- ... porque está claro, porque está preciso, porque 
está esclarecido que eles querem, a toque de caixa, aprovar o pacote, pacote 
que significa realmente algo de muito sério. Uma vez, aqui quando se extin
guiu o Al-5 e, posteriormente, quando se extinguiu a ARENA e se criou o 
PDS, afirmava eu: .. eu tenho medo que o PDS seja o novo nome do AI-5; que 
eles façam, usando do PDS, via Congresso, o que antes eles, pelo menos res
salvando a Instituição, faziam lã fora, pela forÇa". Pois 3.gorã., us.ando o PDS·, 
eles querem usar a Instituição para fazer O que eleS fiZei·am cOm O Pacote de 
Abril, com o que eles fizeram com o AI-I, com o que eles fizeram com oAI-2, 
com o Al-5, passando pelo Congresso Nacional. Só discordo do meu amigo 
Marcos Freire, com o maior respeito porque é meu Líder, quando S. Ex• ar
gumenta que o PDS aderiu a isto; com todo o respeito, eu diria que o PDS 
sempre se serviu disto. ARENA ontem; PDS hoje, eles sempre se contenta
ram com as migalhas do poder. Não indicavam Líder, não indicavam Presi
dente do Congresso, não indicavam GovCrnado"r, não indicavam Ministro. 
Mas, entre os ocupantes desses cargos muitos estavam que eram do PDS e da 
antiga ARENA; E essas migalhas eles aceitavam. Não vamos nos iludir. Se 
existem - eu sei que existem- ilustres membros do PDS revoltados com esse 
pacote, há uma grande maioria do PDS que é autora lnfeleCtual do pacote 
porque, na verdade, eles querem se manter no poder; o grupo dominante quer 
ficar. Viciam as eleições·, deüJrpam o-processo, violentam as instituições, mas 
o PDS, o canto de cheiro de poder que eles têm, que é poder nenhum, a não 
ser o de distribuir favores e vantagens, eles querem manter. V. Ex•, nobre Se
nador Teotônio Vilela, fala, neste momento, magoado, acredito eu, mas acre
dito que V. Ex• deve retornar ao seu lar absolutamente tranqUilo, porque na 
biografia destes dias no Congresso Nacional haverâ de se escrever que na 
hora do pacote, quando o Al-5 foi substituído pelo PDS, quando ao iiivés do 
pacote de abril, com o Congresso fechado, baseado no AI-5, tivemos o pacote 
de novembro, com o Congresso aberto e com os votos do PDS, Teotônio Vi
lela não serviu, porque Teotônio Vílela era um perigo para que essas coisas 
pudessem deixar de ser efetuadas. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, nobre Senador Pedro 
Simon. Todos esses apartes fazem com que o meu espírito fique mais tranqUi
lo. 

Na verdade, há um processo universal dentro de mim; a violência prati
cada a um princípio me atinge, como se estivesse atingindo a minha própria 
carne; de maneira que foi por esta razão que subi a esta tribuna nãó abatido, 
mas revoltado, revoltado pela incompreensão, revoltado pela ausência de au
toridade partidária que existe na bancada oficial, bancada que não sabe usar 
a autoridade no seu sentido real e legal- o de realizar-se como função social; 
e, aqui, particularmente, como função parlamentar, ordenadoura de diretri
zes, uma vez que a iniciativa do projeto de lei em apreço env()lve principal
mente o destino da luta pela democracia e pelo país. 

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

O SR. TEOTONIO VILELA - Ouço V. Ex•. 

O Sr. Humberto Lucena - A exemplo de outros companheiros de Ban
cada, também trago a minha solidariedade a V. Ex•, que foi vítima de uma 
afronta que não atingiu apenas a sua pessoa, mas a todos nós do PMDB e di
ria mesmo a todos nós das Oposições brasileiras, ao próprio Senado Federal, 

o Congresso Nacional, como instituição. Não se conhece, nos precedentes da 
história do nosso Parlamento, uma intolerância maior. Estou, como Deputa
do Federal e como Senador, há muitos e muitos anos no Congresso Nacional, 
representando, com muita honra para mim, o povo paraibano, o povo brasi
leiro; e não tenho notícia de um episódio como este, em que um partido, 
prevalecendo-se de ser uma Maioria eventual e precariíssima, aliâs, tenha ten
tado vetar, e afinal vetado, para a Presidência de uma Comissão Mista do 
Congresso Nacional, um seu adversário, no caso a figura do quilate moral, 
intelectual e cívico de V. Ex•, a quem toda a Nação homenageia. V. Ex'", 
como bem acentuou o nobre Senador Itamar Franco, por Minas Gerais, 
transformou-se num andarilho em prol das boas causas dos direitos humanOs 
e da democracia em nosso País. Como bem disse o Senador Pedro Simon, 
recolha-se V. Ex• hoje, à sua casa, levando a sua consciência tranqUila, por
que a p~rsonalidade de V. Ex' sai mais engrandecida deste episódio, porque 
V. Exf é, na verdade, um patriota e um democrata. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, nobre Líder. V. Ex• 
acompanhou de perto todo o esforço do PMDB, juntamente com o Líder 
EvUásio Vieira. no sentido de que pudéssemos funcioilar com harmonia. Mas 
o horror do Governo à independência de um cidadão, é qualquer coisa que 
ele não perdoa. E por isso eu digo que os honrados líderes do Governo têm 
razão. O golpe que foi desfechado, não contra mim, mas contra a instituição 
parlamentar, contra a instituição partidária, é daqueles que no estudo da 
doutrina da autoridade se costuma chamar de superdefesa. A superdefesa é 
aquela que sacrifica qualquer possibilidade de entendimento, pela ânsia oU 
pela ganância ou pelo pavor do adversário. 

O Governo não fez outra coisa senão usar dos mais antigos estratage
mas, para conseguir libertar-se da sua fraqueza, do medo, sacrificando o con
tendor. 

Não é novidade, na História, o uso da superdefesa. Hitler matou os ju
deus porque temia os judeus, e porque temia qualquer diálogo, qualquer en
tendimento, qualquer conversação, qualquer possibiHdade de harmonia com 
os judeus. Assim se procede aqui no Congresso Nacional. O PDS teme o 
PMDB e por temer o PMDB resolveu vetar o Senador Teotônio Vilela da 
Presidência da Comissão que ia examinar uÍna das mais sérias matérias que já 
entraram neste Congresso, a matéria eleitoral. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Com muita satisfação. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Teotônio Vilel.a, sintonizando 
com indignação que· grassa nõ seio dos seus companheiros do Senado Fede
ral, desejo também juntar a minha solidariedade à dos demais colegas, no ins
tante em que V. Ex• se reporta a este episódio, desprimoroso, para a tradição 
parlamentar do Congresso Nacional. Quem se detiver no exame da sua bri
lhante atuação como Senador da República, como Vice-Presidente do nosso 
Partido, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, chegará à consta
tação de que o seu trabalho, pela linha de coerência, de firmeza, de inflexibili
dade, na defesa dos ideais democráticos está a merecer o aplauso indiscrepan
te da opinião pública do País. V. Ex•, quando lhe foi confiada pelo nosso Par
tido, a Presidência da Comissão Mista incumbida de oferecer parecer ao pro-· 
jeto da Anistia, o que se viu foi aquele Senador íntegro, aquele Senador cora
joso, aproximando o Congresso Nacional de todos os segmentos sociais, em 
torno de um assunto da magna relevância para a vida política institucional do 
País. Vimos V. Ex• caminhar pelo Estado de São Paulo, para evitar que vio
lências fossem consumadas contra os operârios que atuam na região do ABC; 
vimos V. Ex' seguir e, mais recentemente, peregrinando pelo Araguaia no 
sentido de intermediar-se_para evitar um conflito que atingisse posseiros e que 
ricocheteasse sobre a ação pastoral levada a efeito por sacerdotes católicos 
qu~ __ ali exercem o seu ministério._ Também encontramos Te9tônio Vilela pere
grinando pelo Nordeste, recolhendo subsídios preciosos daquela luta secular 
do sertanejo contra a calamidade climática. E este homem, recolhendo toda 
essa experiência, a transp1ántava para os seus pronunciamentos ouvidos sem
pre com a maior atenção. pOrque se constituíam depoíme·ntos preciosos em 
torno do momento político, ecOnômico soci3J e cuHura1 do País. É a um ho
mem d-o porte e da· dignidade de V. Ex' que se pretende, agora, por uma ma
nobra que não tem justificativa, impedir o acesso natural e merecido a uma 
função, no desempenho da qual, certamente, estaria espelhada toda essa sua 
trajetótía firme e decidida em favor dos ideais democráticos e de prestigia
mente do Congresso Nacional. Portarito, a minha solidariedade a V. Ex' nes-. 
te instante em que Teotôniõ Víle!a Tecolhe,--não apenas dos seus colegas mas, 
recolherá sim, da opinião pública nacional o apoio e a solidariedade que bem 
mereccn1esse episódio agora relatado. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, nobre Senador pelo 
Ceará. Mauro Benevides. 
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O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTON!O VILELA - Ouço o nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira- Nobre Senador Teotônio Vilela, esta Casa, esta 
Nação conhecem as ex.celsas qualidades de V. ex• Esta Nação acompanha 
atentamente, esta Nação admira, aplaude a vossa inteligência, a vossa cultu
ra, a vossa dedicação à causa democrâtica. Mas fundamentalmente esta 
Nação admira e aplaude a postura ética, moral de V. Ex' em todos os nossos 
gestos. Esta Casa sabe e reconhece, assim como esta Nação, que V. Ex• nunca 
trilhou caminhos sinuosos para obter os êxitos da razão da nossa luta. Por 
tudo isso, Senador Teotônio Vilela, honestamente nos surpreende a preocu
pação de V. Ext- com o gesto de pequenez do PDS. O PDS com o seu gesto 
atingiu o Partido de V. Ex•, atingiu o nosso Partido, o Partido Popular. Mas 
atingiu taiJI.bém às boas normas democrãticas que devem presidir toda a ação 
nossa de parlamentares. O gesto do PDS atingiu-frontalmente a boa convi
vência parlamentar que deve existir entre todos nós. Com efeito, nós não va
mos. nesta oportunidade. transmitir solidariedade a V. Ex', porque estaria~ 
mos cometendo um erro. porque o gesto do PDS não atingiu a figura de Teo
tônio Vilela. O Partido Popular repudia e lamenta profundamente o momen
to infeliz d'essa decisão dos dirigentes do PDS _nesta Casa. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, nobre Líder Evelãsio 
Vieira. Fico muito confortado com suas palavras. 

O Sr. Valdon Varjão -.Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA- Com muito prazer ouço o Senador Vai
don Varjão. 

O Sr. Va/don Varjão- Senador Teotônio Vilela, o nosso Líder jã disse o 
pensamento do Partido. eu gostaria de acrescentar ao discurso de V. Ex' ape
nas o seguinte: o Presidente João Baptista Figue"lredo fugiria à regra da His
tória se fizeSSe deste País urila democracia, p-õrque o Governo que é posto 
pela força jamais fOi substitúído pelo voto. De maneira que as palavras de V. 
Ex' calham muito bem quando diz que ele jã pretende substituir daqui a três 
anos por um outro General como sucessor. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado. 

O Sr. Jaison Barreto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTON!O VILELA - Pois não, com muita satisfação. 

O Sr. Jaison Barreto- Nobre Senador T.eotônio Vilela~ os pacoteiros da 
República acabam de prestar a maior homenagem que um homem de Opo
sição pode receber com a atitude insólita que tomaram ao pretender diminuí
lo. Gostaria de maneira singela trazer a solidariedade do povo do meu Esta
do, de Santa Catarina, que a esta hora estâ nas ruas de Florianópolis protes
tando contra os containers que empurraram pela goela da Nação na certeza 
de que, além da via legislativa, serâ nas rUas que haveremos de derrubar esse 
regime autoritãrio que desavergonhadamente agrediu a Nação mais uma vez. 
Mas receba de maneira singela, repito, a solidariedade da nossa gente que es
tâ lã dizendo que existe e que se vai juntar com o iest3.nte dos irmãos do Bra
sil. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, nobre Senador Jaíson 
Barreto. 

O Sr. José Richa - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Pois não. 

O Sr. José Richa - Senador Teotónio Vilela, acho que muito mais do 
que a nossa solidariedade, V. Ex' estâ por merecer de todos nós a homena
gem, porque ser vetado pelo Governo e pelo Partido que lhe dã sustentação 
política neste Congresso, para ser, como estava previsto, V. Ex' o Presidente 
da Comissão Mista que iria analisar este monstrengo, acho, realmente, que ê 
uma homenagem que lhe foi prestada. Diz a Bíblia Sagrada que não se pode 
servir a dois senhores V. Ex', que é um servidor da causa da democracia, dos 
direitos humanos. das liberdades individuais da ordem jurídica, da ordem 
parlamentar. na verdade, não serviria aos 'propósitos do Governo que, neste 
intante, com esse .. pacote", representa a negação de tudo isso a que V. Ex'. 
como jã disse, serve com tanta dignidade, não só no Parlamento, como fora 
dele. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, Senador José Richa. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os apartes que ouvi simplesmente justifi

cama tese que aqui sustento. A minha defesa estã em reconhecer, no Gover
no e no seu Partido, motivos para me vetar. Eles não têm, evidentemente. ne
nhuma razão para dispensar qualquer tipo de apreço a um cidadão que não 
tem feito outra coisa, no exercício do seu mandato, senão pregar a liberdade. 

V. Ex's se encarregaram de enumerar as campanhas que tenho encetado 
por este País, contra o AI-5, contra a violência praticada no ABC, pela anis-

tia, a luta pelos posseiros no Araguaia, a luta pelos negros, a luta pelos indl
genas, a luta por uma sociedade justa, menos injusta do que esta; a luta por 
um governo que disponha de um regime democrãtico, a luta pela institucio
nalização do regime democrático. 

Evidentemente, que essas campanhas depõem contra mim, quando o 
PDS tem de conc_ordar com a Presidência da República e esses indícios con
trariam as suas convicções. 

Agradeço as homenagens que recebo de V. Ex•s Não irei me alongar, 
porque a matéria é de uma delicadeza que não merece delongas. Reservo-me 
para, em outra oportunidade, detalhar essa situação e os atritos que foram 
provocados pelo Governo. .. 

Por enquanto, Sr. Presidente, encerro aqui as minhas palavras, dizendo 
que, pelos testemunhos dos meus companheiros, a honra da vida partidãria 
estã lavada e que outras campanhas iremos enfrentar e, incl.usive, vamos tra
tar do pacote lã na rua, junto ao povo, com todos os Partidos de Oposição, e 
provar. no dia em -que houver eleição, que este Governo não tem mais con
dições de permanecer -rio Palãcio do Planalto. 

Esta nova campanha, Sr. Presidente, é a campanha que agora, com mui
to mais empenho do que ontem, faço questão de liderar: a campanha da der
rubada daqueles que não sabem z~lar pela dignidade do poder; a caminhada 
para derrubar do poder aqueles que não se tornaram dignos da col~tividade; 
a caminhaç.la pela libertação da Nação brasileira. 

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

DISCURSO PRONUNCIÀDO-PiiLO Sll.. EVELÁS!O V/Ef: 
RA NA SESSÃO DE 3-/2-81 E QUE. ENTREGUE À ii.EV/SÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

O pacote eleitoral de novem,bro, uma mostragem do retorno 'ao autorita
rismo, não pode se limitar a um, a dois discursos de protesto, de repúQio das 
OposiçõesA_ As Oposições têm o dever, a obrigação de ocupar todos os es
paços,, aqui ou lã fOra, na condenação dessa medida que tem a intenção evi
dente de impedir a manifestação da vontade da maioria d~ brasileir!=>s. 

Segundo o General Figueiredo, na nota com que encerrou, melancolica
mente, a breve experiência de diâlogo entre o Governo e a Oposição, o Brasil 
vive hoje um problema institucionaL 

Que problema institucional ê esse? 
Para o Governo e os seus seguidores, sem dúvida alguma, €:: de fato 

problernãtico ter de negociar com os diversos segmentos da população brasi
leira, não só os representados no Congresso Nacional, como também com to
dos aqueles que até bem pouco tempo atrãs eram apenas os destinatãrios das 
medidas, quaisquer que fossem, sem ser consultados a respeito. 

Negociar é difícil, e o Governo sabe disso, especialmente quando a mar
gem de imposição autoritãria se reduziu bastante e tende a se estreitar cada 
vez mais, à medida-que a democracia passe a ser um exercido continuado em 
nossa Terra. 

De nossa parte acreditamos que o problema institucional admitido pelo 
Poder Executivo se concentra no impasse, colocado diante do povo brasilei
ro, de ter um Governo que não resolve os problemas mais imediatos da popu
lação, como moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, desemprego, 
subemprego, e muitos outros, de carâter essencial. 

Impasse que se torna ainda mais grave a medida que o mesmo Governo 
tudO faz para impedír a necessária rotatividade no poder. 

Constitucionalmente, o regime brasileiro é o representativo, o qual signi
fica a eleição, pelo povo e periodicamente, dos governantes. Em síntese, todo 
o poder emana do povo. 

Como Conseqüência disso, Sr. Presidente, ao povo deve·se dar, em qual~ 
quer oportunidade, o direito de mudar. 

O "pacote eleitoral" recentemente encaminhado a_o Con~resso nacional, 
na medida em que visa -a, de acordo com a exposição de motivos assinada 
pelo Ministro da Justiça, Abi-Ackel, impor "maior rigor às linhas estruturais 
do plurip~rtidarisrho", somente consegue obstruir a caminhada democrãtica 
normal rumo à representação competente e adequada. 

A prática, porém. não é nova, pois vem-se repetindo ao longo dos anos. 
toda vez que se aproxima qualquer disputa eleitoral. Um descuido é perigoso. 
de vez que pode repetir-se 1974, quando a euforia governamental com oBra
sil grande. mantido esquecido o Brasil pequeno representado pelo eleitor, reM 
sultou num desastre eleitoral, especialmente para o Senado. metodicamente 
resolvido em 1978 com base no "pacote de abril". 

Mas os sucessivos governos brasileiros pós-1964 sempre lançaram mão 
de pequenos ou grandes expedientes para se manter no poder. 
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Até a fusão da Guanabara ao Estado do Rio de Janeiro jã foi utilizada 
como uma forma de impedimento à Oposição. Essa fusão, que no dizer de um 
homem conhecido por suas posições controladas, o Geólogo Glycon de Pai
va, significou uma .. tentativa cartográfica de soluçãO de problemas 
econômico-sociais", tinha um mais longo alcance, ou seja, impedir a manifes
tação oposicionista especialinente do Estado da Guanabara. 

Na época em que foi feita, havia a previsão de que as eleições de 1978 se
riam também para a escolha de governadores e vices, pelo voto direto, o que 
na verdade deixou de ocorrer. 

Sabe o Sr. Presidente, sabem os Srs. Senadores, que um expediente de 
grandes dimensões foi posto em prática para viciar O.!!-fesultados eleitorais de 
1978. Veio, então, em abril de 1977, um "pacote eleitoral" de vastas pro
porções. 

O ••pacote de abril", numa das suas faces, a Emenda Constitucional de 
n9 8, estabeleceu o seguinte: 

- eleição indireta de governador e více-governador; 
-eleição para 420 do número de deputados, eleitos em cada Estado 

proporcionalmente à população e não em função do eleitorado, como ante
riormente; 

- introdução do voto indireto na renovação da metade dos dois terços 
do Senado Federal; 

-Ampliação para seis anos do mandato do Presidente da República; 
-duração de dois anos para o mandato dos pre:feitos, vice-prefeitos e 

vereadores eleitos em 1980. 
O Governo, então, elegeu a maioria esmagadora dos governadores e 

vice-governadores de Estado. 
O desestímulo do eleitorado, decorrente da eleição indireta dos governa

dores e vices, resultou em ntagros resultados eleitorais para a Oposição em 
1978. 

Mesmo assim, a Oposição cresceu. _ 
O Governo não conseguiu grandes vantagens, pois em relação à Câmara 

dos Deputados obteve uma maioria de 55%, não tão folgada como gostaria, 
se bem que para o Senado o "pacote" revelou-se imprescindível para assegu
rar a pre4ominãncia da ARENA, a qual teria sido ganha pelo MDB, caso as 
eleições tivessem sidQ .dfretas. 

Entre o "pacote de abril" e o atual veio~ prorrogação dos mandatos mu
nicipais, uma aberração meticulosamente articulada pelo Governo, que a 
princípio negoU qualquer intenção semelhante. 

Por isso, podemos afrrmar, sem medo de errar, que o ... pacote" eleito
ral", ora em apreciação pelo Congresso Nacional, só __ ê novjdade para a opi
nião pública, pois de hã muito vem sendo acalentado pelos alquimista eleito
rais do Planalto. 

Quando prorrogou mandatos de prefeitos e vereadores foi tendo em vis
ta a adoção da vinculação vertical do voto: vereador, prefeito, etc. 

Estes, que só admitem a consulta popular como uma certeza de vitória, 
ainda que a princípio não veiculassem essa intenção, sabiam que só um expe
diente forte poderia salvar um PDS em processo de implosão. 

Não nos estranhou, portanto, a vinculação dos votos,jã que assim o Go
verno e o seu Partido adquiriram mandatos proporcionais, muito embora 
correndo o risco de perder a maioria na Câmara dos Deputados e nas as
sembléias legislativas estaduais. 

Mas até o ~'pacote" atual é imperfeito, Sr. Presidente, pois a uma vantà.~ 
gem corresponde uma desvantagem possivelmente maior. Certamenté virão 
outros .. <>pacotes'', dentro da mesma o:r;ientáção geral- o Governo não-póde 
perder eleiçã.o. 

E o eleitor, quem se preocupa com de? 
A vontade da maioria ê desconhecida pelo PDS. 
A população brasileira ai estã, a braços '?Om utna inflaç~o de 100%, e que 

não dá sinais. de arrefecimento. O Governo tem que s~ preocup;1r cOm essas 
coisas, qüe interferem diretamente com a Vida daqUeles qUe sustentam o de
senvolvimento· do P"ais. 

J~ é passada a hora de o Governo, ao ínvé,s de casuísmos eleitorais, pro
por um programa sério dt;. desemPrego, ap lado de medidas que possibilitem à 
cmpr~a brasileira respirar. · 

Cabe ao Governo se· preocupar também com o avanço estatal sobre a 
economia, o qual leva ao desperdício de recursos, que, sobrando para as em
presas estatais, faltam para outras iniciativas. No entanto, sem uma decisão 
concreta a respeito do desperdício, o que vemos é o Govenio propor a entre
ga de enipresas que estão dando lucros, quando o processo de desestatização 
deve ser genérico, mantendo-se apenas como atividade governamental aquela 
que não possa ser exercida pela empresa de capital privado. 

Cabe ao Governo, com urgência, tomar a iniciativa efetiva de enfrentar 
problemas gravíssimos que estão nos levando a uma pobreza e miséria preo
cupantes. 

O Sr. Orestes Quércia - Permite V. Ex' Um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Ouço, com muita honra, o Senador Ores
tes Quércia. 

O Sr. Orestes Quércia- Nobre Senador Evelásio Vieira, com a respon
sabilidade da Liderança do Partido Popular nesta Casa, V. Ex', nesta tarde, 
condena, pela tribuna que o povo de Santa Catarina lhe deu pelo voto, o ••pa~ 
cote" mesquinho que se consubstancia no projeto que o Governo mandou ao 
Congresso Nacional. V. Ex' analisa muito bem a questão, quando levanta 
problemas que afligem o País- a desnacionalização da empresa brasileira, o 
desemprego, o drama social. Essa coletânea de dramas -parece- não sen~ 
sibiliza o Goveriió, que aj)enãs-estã- preocupado com a manutenção do status 
quo. do suporte de quem manda neste País. Portanto, tem V. Ex' toda a razão 
em condenar o Governo, que não se preocupa com o povo e que, mais uma 
vez, demonstra não ter confiança no povo porque, com medo de regras aber
tas, -srnceras e democráticas, estã querendo imprimir uma lei que possibilite 
faciTitar o PDS. Demonstrando que não Ú~m cOnfiança no povo, de maneira 
nenhuma o Governo que aí está e que age dessa forma merece a confiança do 
povo em quem ele, Governo, não tem confiança. Tem toda razão V. Ex' Da
mos toda a solidariedade a V. Exf., na sua posição, em nome do partido que 
V. Ex' lidera nesta Casa. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Muito obrigado, nobre Senador Orestes 
Quércia. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Ouço o Sr. Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador Evelásio Vieira, tem 
v. Ex" inteira razão. Veja a convocação extraordinãria do Congresso Nacional. 
Ela não é feita para as grandes transformações económicas e sociais que a 
Nação estâ a exigir... · 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Correto, esta é uma observação muito 
oportuna. 

O Sr. Itamar Franco-- Ela é feita, basicamente, para quê? Para se apro
var um pacote que v"isa possibilitar a vitória do partido do Gov~rno, aliãs, 
nem p.artido do Governo, porque o PDS é um partido sem vontade parlamen
tar. Ainda há pouco, o viceklíder do Governo, nesta Casa, dizia qUe um anã
tema persegue a vida partidária brasileira. Não é um anâtema que persesue a 
vida partidária brasileira, Sr. Senador Evelãsio Vieira, é que quando o Gover
no sente que vai perder as eleições, quando ele quer fraudar a vontade popu
lar, ou ele extingue partidos, ou imprime, como quer fazer agora. medidas ca~ 
suísticas. Tem razão V. Ex' Lembrou agora, Por eXemplo, o aspecto da venda 
de empresas estatais. E aí tem uma delas, Senador Evelâsio Vieira, em que 
não hã nem respeito a uma decisão do Senado Federal, porque através de um 
projeto meu, aprovado por unanimidade nesta Casa, nós re-vogamos uma au
torização para venáer a Compahia Federal de Seguros e, no entanto, o Go
verno, agora, quer vendê-la. Por quê? 

O Sr. Henrique Santillo - Porque ela é lucrativa. 

O Sr. Itamar Franco- Porque ela é lucrativa, diz bem p Senador Henri
que Santillo. Eu, hã pouco, falando l:).uma comunicação inadiâvel, citei o 
~xemplo dessa VEPLAN, que se aproveitou de um decreto-lei para obter e jo
gar Seus lucros e prejuízos para as empresas do mesmo ramo. Por quê? Por ser 
ela dirigida por um ex-ministro da _área econômica, isso é possível no Brasil. 
V. Ex' teJO inteira razão: as grandes transformaçõe~ sociais, a- reformulação 
tributária que aí está e que tem empobrecido Estados e municípios, estas não 
se fazem. Mas o Governo, na sua vontade soberana, como se fosse um impe
rador, a ditar normas, convocar extraordinariamente- o Congresso pata 3.pro
var·esse pacotão. Esse pacotão, Senador Evelâsio Vieira, que, infelizmei;Lte, 
burra-QJ.ent.e permita V. Ex' a expressão- com as Oposições divididas, mas 
com- ~quda esperança e na expectativa de que a vontade coletiva,- como 
ainda há pouco dizia um grande comentarista esportivo, a vontade coletiva 
das galeras - essa vontade coletiva das galeras prevaleça nas eleições de 
1982, e que, então. repudiemos o partido do GQverno e o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Permito-me informar ao 
ilustre orador que V. Ex' dispõe de cinco minutos para a conclusão do seu 
discurso. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Muito obrigado pela advertência, Sr. 
Presidente. 

Veja V. Ex' o que nos traz urna profunda dor, uma frustração e, ao mes~ 
mo tempo, nos causa revolta é que não se observa, não se toma conhecimento 
de uma medida de profundidade do Governo para resolver os proble~as eco
nômicos e sociais. O desemprego crescendo, mas o Governo não tonia a ini~ 
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ciativa de-desenvolver um programa para, pelo menos, atenuar, abrandar esse 
flagelo social. 

O Sr. José Richa - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA - Ouço o SenadorJosê Richa. 

O Sr. José Richa - Eu quero, apenas, ao solidarizar-me com o discurso 
de V. Ex•, dizer que V. Ex• tem toda razão, quando enfatiza a gravidade dos 
problemas nacionais que o GoVerno se tem mostrado impotente em reso~ver. 
E apesar e a despeito disso, pretende tentar perpetuar-se no poder, através de 
um pacote como este, antidemocrático, um pacote que tem o nítido propósito 
de, através d~ subdivisão das Oposições, pulverizá-las. Então; Senador Evelá
sio Vieira, quero, no discurso de V. Ex'-, renovar o convite a todas as Opo
sições partidárias ou até as Oposições hoje existentes dentro das entidades re
presentativas dos segmentos sociais brasileiros a se unirem. Eu sei que não é 
tarefa fácil, eu sei disso e todos nós que mi-litamos na vida pofítica e sobretu
do os que nesta Casa não são estreantes; quem chega a esta Casa tem jâ, por 
tradição, uma longa vivência política. Nós iodos sabemos que vai ser difícil a 
unidade das Oposições, seja através de fusão, de corporação ou de qualquer 
forma que caberá aos juristas· decidirem. Entretanto, é urgente e imprescindí
vel, essas dificuldades precisam ser superadas. Eu sei que é mais do que legíti
mo c, por isso mesmo, respeito muitO os pfojetos políticos pessoais, os proje
tas políticos de grupos, os projetas políticos de partidos; eu os respeito muito, 
porque sei serem legítimos. Entretanto, na hora em que a democracia brasilei
ra está em perigo, é a hora de nós superarmos todos esses projetas políticos, 
por mais legítimos que eles sejam. E, na hora em que convido as Oposições 
brasileiras a essa unidade, já comecei a dar o exemplo. Talvez tenha sido o 
primeiro a reunir o meu p<irtido, que já tinha politicamente decidido que eu 
seria candidato a Governador. Reuni e-obtive do meu partido a concordância 
em colocar a minha candidatura em discussão com as lideranças de todos os 
partidos políticos de Oposição, no Estado do Paraná, os quais procurei. aos 
quais transmiti esta decisão pessoal, e já sacramentada e homologada pelo 
meu partido, que me permitiu abrir mão dessa candidatura, por mais legítima 
que ela fosse, porque lá no Paranâ, há 21 anos, lutamos com o mesmo grupo 
que estâ no poder, enquistado, causando a desgraça daquele Estado. Pois 
muito bem, é com esse exemplo que demos, pessoal e partidariamente, ê que 
julgamos ter autoridade para convidar todas as OposiçõeS a fãiefem a mesma 
coisa, superando divergências pessoais, superando projetes políticos, -os mais
legítimos, para que a unidade tenha condições de enfrentar os causuísmos 
deste regime que quer perpetuar-se no Brasil à revelia e contra toda a Nação 
brasileira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Tivemos conhecimento do gesto de V. 
Ex• na manhã de hoje. É preciso que se diga, gestos desta natureza, de alta re-
nóncia, de despreendimento só podem nascer de quem tem a visão nacional, 
de que tem espírito de estadista, de quem é patriota, de quem quer a unidade, 
não só das Oposições, mas a unidade nacional. 

Senador José Richa, neste momento de dificuldades profundas no Brasil, 
só nos poderemos reerguer, evitar o pior, com a união nacional. Exatamente 
o Governo que é o responsável para fazer a coordenação, a conjugação desse 
esforço, é exatamente quem cria a divisão dentro da sociedade brasileira. Isso 
ficará na consciência de todos os brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.) 
-Solicito ao nobre orador que conclua o seu pronunciamento, pois seu tem
po já s-e esgotou. 

O SR .. EVELÃSIO VIEIRA - Concluo, Sr. Presidente. 
A dívida externa que se aproxima dos 75 bilhões de dólares, absorvendo 

um volume de juros da ordem, este ano, de 8 bilhões de dólares, a dívida 
pública federal, hoje, de 2 trilhões e SOO bilhões de cruzeiros, a innação galo
pante que reduz o padrão de vida dos brasileiros; a desnacionalização das 
nossas atividades produtivas, a falência da educação; a precariedade da saúde 
pública, os transportes urbanos, a descapitalização da empresa nacional, a 
agiotagem ofiCializada, a carência de alimentos, o subemprego, o desempre
go, são problemas que precisam ser enfrentados com decisão, pelo governo e 
por todos nós. Todos nós queremos enfrentar esses problemas e estamos ofe
recendo a nossa colaboração. Mas o Governo se mantém insensível e à dis
tância, procurando criar dificuldades maiores, maiores-óbices para que oBra
sil não possa trilhar um caminho que encontre soluções para esses graves 
problemas. 

Manobras eleitorais são o forte dos que se instalaram e passaram a se jul
gar os donos do País. Não é assim que deve ser, pois ninguém tem título de 
propriedade sobre o que é de toda a Nação, e esta espera que a representativi
dade política seja respeitada. Para tanto, é necessário estabelecer regras elei
torais que permitam ao eleitor manifestar plenamente o seu pensamento, re-

gras eleitorais estas que, acima de tudo, devem ser o menos possível transi
tórias, ou modificáveis a cada momento, segundo os interesses ou pretensões 
dos governantes. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE 3-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores_: 

Presente à nossa esquerda o Senador Lourival Baptista, que vem fazendo 
uma magnífica campanha contra o consumo do cigarro. E eu que sou a favor 
de sua campanha, que torço pelo seu sucesso, não consigo superar a mim 
mesmo. E nessas ocasiões, para tentar enganar a mim mesmo, puxo pelo ci
garro. 

O Sr. Loun·val Baptista·- Açho que V. Ex• tem uma ótima fisionomia. 
Mas de qualquer forma, fico muito grato a V. Ex• pelo apoio à nossa campa
nha. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Isso ê para justificar, Sr. Presidente, por
que tento, outra vez, no consumo do cigarro, do fumo, buscar um controle 
para a minha estabilidade emocional, para poder estabelecer o ordenamento 
das idéias. Aliás, a Casa está um tanto excitada. 

Há pouco nós vimos o Senador Bernardino Viana, sempre moderado, 
sempre tranqUilo, se exceder, querendo inovar, nesta Casa. Mas nós com
preendemos a excitação do Senador Bernardino Viana. E. que pela legislação 
eleitoral ainda vigente, candidatos à reeleição à Câmara Federal e ao Senado 
da República são candidatos natos, não serão submetidos a escolha pela Con
venção Regional Partidária. Mas, pelo pacotão de novembro, os atuais Sena
dores que desejarem renovar seus mandatos, disputar as próximas eleições, 
perdem esse direito se o pacotão for aprovado. 

Em razão disso, o Senador Bernardino Viana, que deseja continuar nesta 
Casa, para prestar os seus serviços ao desenvolvimento do Estado do Piauí, 
está, emocionalmente, numa intensa instabilidade. E. compreensível. 

Sr. Presidente, eu tinha que fazer esse preâmbulo para poder entrar na 
manifestação do meu voto. 

O Partido Popular defende reformas neste País; uma das reformas - a 
tributária - para possibilitar aos municípios e aos Estados mais recursos, 
para que os seus Prefeitos e Governadores disponham de mais recursos finan
ceiros para atender às necessidades das suas populações. 

O Estado do Piauí, o seu povo, os seus representantes, nesta Casa, nos 
merece a maior admiração, a maior estima. Entendemos que o Piauí, o Nor
deste, merecem recursos substanciais para poderem atender as necessidades 
em busca do seu próprio desenvolvimento. Entretanto, nós que tínhamos ma
nifestado, anteriormente, a nossa disposição de votar a favor desse projeto 
autorizativo, tivemos que reformular o nosso posicionamento por algumas· 
razões; uma delas: pela postura do Governo do Piauí, quando em telegrama 
dirigido ao Senador Nilo Coelho, Líder do PDS, não só foi deselegante, 
agressivo com o próprio Líder de seu Partido, nesta Casa, como foi alêm, 
quando, através do seu Líder na Assembléia Legislativa do Piauí, dirigiu in
sultos ao Presidente Jarbas Passarinho, e não desejamos, nesta oportunidade, 
reproduzir as palavras de insulto proferidas e publicadas ao nosso Presidente. 

Sr. Presidente, o nosso comportamento também ê um protesto à maneira 
intransigente com que se vem portando o Governo Federal e a própria Ban
câQ.<).. do PDS, nesta Casa, ultimamente: o Senhor Presidente da República 
que suspende os entendimentos que se desenvolviam num clima amistoso 
com o Partido Popular e PMDB buscando aprovação de projetas que melho
ravam, sensivelmente, a legislação eleitoral, vigente em nosso País, e pela ati
tude inédita, no Congresso do PDS, marginalizando o Partido Popular e o 

. PMDB da direção dos trabalhos da Comissão Mista responsável pela apre
ciação preliminar do ••pacote" de novembro último. E mais, Sr. Presidente: 
somos contrários, nesta oportunidade, porque temos que defender e utilizar 
de todos os meios para conscientizar o Governo Federal no sentido de refor
mular a sua política tributária. Esta é uma oportunidade excelente, quando os 
Governadores de quase todos os Estados brasileiros e grande número de Pre
feitos comparecem a Brasília para dirigir apelos a homens do Governo e tam
bém a homens da Oposição para aprovarmos esses projetas autorizativos de 
empréstimos. 

É preciso que essas autoridades entendam que devem se dirigir ao Presi
dente da República, fazendo sentir a Sua Excelência a necessidade de se ado~ 
tar uma poHtica tributária que venha a contemplar os municípios e Estados, 
com recursos capazes de atender às mínimas necessidades de suas comunida
des. 
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Sr. Presidente, hoje estamos com um endividamento externo que se apro
xima, rapidamente, dos setenta e cinco bilhões de dólares, empréstimo que, 
este ano, vai nos absorver 8 bilhões de dólares. Estamos com uma dívida 
pública federal de 2 trilhões e SOO bilhões de cruzeiros. Os empréstimos aos 
Estados e municípios, em moeda estrangeira e têm sido vetares do crescimen
to dessas dívidas. 

Temos que buscar meios de reduzir o crescimento da dívida pública fede
ral e, simultaneamente, reduzirmos a dívida externa, porque esta principal
mente, vem retirando a nossa soberania, esta vem nos conduzindo a uma des
nacionalização maior. 

Como poderemos ir reduzindo o crescimento da divida externa, da dívi
da pública federai? Exatamente não permitindo esses empréstimos, mas sim, 
Sr. Presidente, pressionando o Governo pa~a que venha a a dotar uma política 
tributária que possibilite a drenagem de mais recursos financeiros para os Es
tados e para os municípios brasileiros. 

Não foram essas razões e estaríamos votando a favor desse projeto auto
rizativo, porque reconhecemos- como temos reconhecido em vãrias oportu
nidades, que o Piauí tem- extraordinãrias potencialidades, tem riquezas natu
rais abundantes, é um Estado exportador de excelentes matérias-primas em 
quantidade elevadas, tem um homem trabal~ador. O que precisa? É preciso 
â.mpliar a infra.:.estrutura daquele EstadO, é preciso criar condições para que 
aquele povo possa explorar as suas próprias riquezaS, transformando-as em 
berl,s títeis" ao. seu,póvo é ao po'vo brá.silei!O· ~as. para isso, sr. Presidente, é 
preciso buscafin~s oUtras fonie~ de ·recursos, e nã~ ·esses emprêstimos que 
onera~ ·pr<;Jft~-ndarri.ente aS próprias municipalidades, oneram os Goyernos 
eStaduaiS. . · . · . 

. Hoje, todos oS governos estãO endividadOs,~~ iazão muito do cqmpro
rnetiffiento do seu item i::le serviços. 
· É·po~ issó, .Sr~ Presidente, que' terrios esta poSição. (Muito ·bem!)·· . . . 

DISCURSO PRO/I!ONCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 7-IÍ-8I E'QVE, ENTREGUE À REYiiao DO ORA-
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: . . 

. O SR'. Jost LINs (Çomo Lidê:r. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senãdores: · 

O Senador Marcos Freire recpsa a minha pequena deferência. Não me 
parece ser este um gesto de compreensão do nobre Líder da Oposição. Ele 
não o faz p'or si, mas por sugestão dos colegas, sugestão que inais parece 
enquadrar-se no contexto da intolerância que, cada vez mais, se agrava nesta 
Casa. 

Mas, Sr. ~esidente, nestes dias em que a verdade anda tão desprestigia
da, quero fazer referência a uma notícia saída na Folha de S. Paulo, segundo a 
qual a Presid.ência do·S~.nado teria ã.té, mesmo esquecido de marcar a Ordem 
do Dia para hóje. Na realidade, trata-se, apenas, de um total desconhecimen
to do Regimento da Casa. A primeira sessão de Uma legislatura não tem Or
dem do Dia, o que é perfeitamente natu'ral e lógico. 

· Mas, Sr. Presidente, tive atê hã pouco nas m~o·s a nota conjunta dÓ 
PMDB e do PP. A nota estã eivada do mesmo espírito de intolerât:tcia qúc as 
oposições estão· atribuindo ao PDS .. Ora, hoje mesmo esta ca:sa estã sendo 
testemunha de que as investidas partem sistematicamente da OposiÇão. Não 
temos a rrienor intenção de apreciar coloCações falhas, de Sentido ambígUo, 
quando temos problemas muito mais sérios a t'ratar. 

Falam de violência..~ 

O.Sr: Gih·an'Rocha·7""' Pel,"mite V. Ex• uln·a'pãrte~·n~bre,SenacÍor? 
o sR., JOS~ ÚNs· -·v. Ex• h)e desc~Ipe mas não concederei ap.artes. 

9 Sr. Gi!van Roc~o-Eü-jácesperava,,V; E.x>~~á ·tiándo a liuta da demó' 
cracia. 

O 'sr. irdmar F~~~co ·~·É ·~ract~~ística· de V. EX• 

.O SR.·JOSÊ: ÚNS·-·S;. Presidente, esta~ a.cÜsposiçlioda.Oposi~ão. 
O Sr. Gilvan ~ôcha.- Disposiç.ão de V. ~Ex• qQe nã~ cÓncede apãrtes. 

O SR. JO~ LINS -·PeçO apenas que me deixem prosseguir. No mo-
mento não desejo debater com V. Ex•s, de modo nenhum. 

Mas o fato, Sr. Presidente, é que nos acusam sistematicamente de violen
tos, tnaS os' que acusam são õs mesmos que obstinadamente praticam avio
lência nesta Casa. Não violência apenas contra nós. Não violência apenas 
contra o PDS. Mas, violência dontra a Cas.a, violência contra o Congresso,_ 
contra· o Senado, contra O Regimento," contra o seu Presidente. Querem; não 
a ordem regimental, mas'a d~smoralização da Mesã. (Não apoiado), a desmo .. 
ralização da Presidéncia. ' 

O espetáculo, Sr. Presidente, da sessão de ontem foi constrangedor. E o 
foi, porque as agressões não foram apenas agressões verbais, foram quase 

agressões físicas e, isto, em nada ajuda a prestigiar o Senado ou a construir o 
seu conceito. 

Hã poucos dias, no Congresso Nacional, V. Ex•, Sr. Presidente, foi entu
siasticamente aplaudido pelas Oposições. V. Ex• recebeu vivas e salvas de pal
mas, nos momentos em que decidia, aparentemente, contra o seu Partido, 
mas, na realidade, praticando ajustiça. No entanto, aquelas não eram palmas 
sinceras, aquelas não eram senão palmas enganosas. Mais do que nisso, eram 
palmas falsas, eram falsos elogios. V. Ex• ~entiu, naquele mesmo instante, a 
falsidade daqueles elogios baratos, cujos objetivos não eram exaltar um Presi
dente que, rigorosamente, cumpria a sua obrigação. Não, não eram esses os 
objetivos daquelas palmas, e tanto V. Ex• sentiu isto que, naquele mesmo ins
tan·te, observou em voz alta: .. As palmas de hoje poderão ser as vaias de ama~ 
nhã". 

Eis aí a delnonstração de ciue V. Ex• nã~ deve dar atenção nem a vaias, 
nem a vãos elogios, mas deve isso sim, manter-se à altura da sua dignidade, à 
altura da sua grandeza, r_econhecida pelos seus colegas de Partido e pelo País 
inteiro. 

A nota, Sr. Presidente, das Oposições é radical. Aliãs, eu nem deveria 
chamá-la de nota .. das Oposições", pois o texto emitido apenas por dois par
tidos começa falando do PMDB e do PP, e termina falando, unicamente, em 
nome do PMDB. Não sei Qual o sentido dessas incoerências, nem por elas me 
responsa!Jilizo1 _mas _iss'! mostra que nem todos assumem, pelo menos, total· 
mente as levianas acusaçõeS feitas contra V. Ex• Não tem cabimento a com
paração feita por alguns, entre a atitude de V. Ex• e aquela outra tomada pelo 
Presidente.da sesS&o de instalação da Mensagem n~> 581. Ali, a decisão do Pre
sidente poderia merecer certa analise, ainda poderia ser discutida; aqui não, 
nem isso. A aütude,-a decisão de V. Ex• foi]usta, meridianamente, regimental 
e ·coerente cOm a clarez:i da norma vigente. 

Por isso, Sr: Presidente, .o PDS repudia veementemenu;:; a nota que, jã 
agOra, não sei de qi.Iem é. Ela ~fn, represem ta a expressão perfeita da intole
rância. 

A sessão de instalaçãO do CongresSo não é, em si, uma questão funda
mental a c;lebater,_ mas, hoje, foi o único .tema de que aqui se tratou. No entan
to, há outros problemas a discutir, por cuja~ soluções o País inteiro espera pe
dindo a êomPr~risão .do senãdo. Não é Pela intolerância, não é pela radicali
zação que vamos ganhar O respeito do povo. Nào ganharemos o respeito do 
País rasgando o Regimento. Essa é, a meu ver, a pior forma de as Oposições 
buscarem o respeito e a dignidade que delas o País espera. 

Fica, portanto, Sr. Presidente, o nosso protesto. Fica consignada a soli
dariedade do PDS a V. Ex•, e o nosso respeitO, pela dignidade com que sem
pre se pautou, pela sua conduta inatacável, pela honestidade e pelo equilíbrio 
com que sempre procurou Conduzir os destinos desta Casa. 

Os que hoje o atacam não cumprem senão a triste missão de verdugos da 
justiça, e da retidão. 

Deixo, Sr. Presidente, de responder às farpas maliciosas que me são 
lanÇadas fora do microfone e ao arrepio do Regimento. Não vale a pena usar 
das mesmas armas da intolerância de que se vale a Oposição e por cujo uso 
ela deve assumir inteira responsabilidade. 

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

DISCURSo' PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSJO DE 9-I2-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
.S:ÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

o· SR: Hl/MoEitTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visãO d.o 'ora.dor;) ....:.... Sr.· Presidente, SrS. Senadores: 

A. NaÇão aínda se acha'sob o impacto do envio, ao Congresso Nacjonal, 
do.novo projeto' de reforma ele!toral que o Governo do Gen. João Baptista de 
Olivefra Figueiredo pretende impingir aos partidos e ao povo brasileiro. 

· · A propósito, recebi hoje, e leio para que conste dos Anais do Sen~do, o 
seguinte manifesto ao P?vo paraibano: 

A Op'osição contra o "pacote" 

Os' partidos oposicionistas da Paraíba, pela Presidência dos 
sêus Diretórios Regionais, e a Frente Democrática, por seu Coorde
nador. manifestam a súa indignação cívica, repugnância moral e de
cisão de luta. contra mais esse atentado à redemocratização do País, 
,;onfigur3do no "pa,cote eleitoral"'. E usam aqui a linguagem de um 
Brasil agredido e ultrajado na sua honra e no seu destino. 

Sabem todos, que a consciência de impopularidade e medo de 
urnas livres, por parte do Governo e do seu Partido, o PDS, é que os 
teriam levado à premeditação e à prática de tão primária ameaca de 
crime político. Mesmo assim, ainda restava ao Povo brasileiro, até 
mesmo decorrente da presunção de credibilidade pessoal de cada 



7138 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ão II) Dezembro de 1981 

um, de que os protestos de abertura política e reencontro democráti
co não fossem, como agora comprovam os fatos, mera farsa de esti
lo ditatorial. 

A inteligência do homem brasileiro e a consciência nacional, 
não aceitam a distorção dos fatos, a odiosa arrogância e manifesta 
prepotência da nota oficial da Executiva do PDS, quando proclama, 
à guisa de respaldo político do Governo, uque somos maioria, por 
decisão livre do povo, e como maioria vamos nos comportar". 

Dizer-se majoritário por decisão livre do Povo, um partido fei
to e mantido em regime de exceção, às custas de milhares de cas
sações, torturas, extermínio de líderes, fechamentO de Sindicatos, 
supressão da autonomia de Municípios e do direito político do estu~ 
dante, prisão e expulsão de sacerdotes, instituição de Governadores 
e Senadores biônicos, de vexames e fome sem precedentes do Povo 
brasileiro, é querer justificar com cinismo e novas afrontas, a afron
ta mais recente, a do upacote eleitoral". 

Na verdade, nada mais deveria surpreender este País, em termos de expe
dientes e jogo cénico. Recó'rdam-se, todos, das humilhações e sacrificios a 
que foi submetido o maior de todos os brasileiros e de todos os Presiden
tes, Juscelino Kubitschek. Depois, a consagração pelo mesmo sistema e 
poder que o cassaram, porém s6 depois da morte, porque, antes, teme
riam os riscos do seu prestígio e do s_eu carisma. 

Viram os assistentes do Jornal Nacional (26~11-81), o Ministro· 
Camilo Pena dizer, de viva voz, em Londres, .. que o Brasil atravessa 
a maior crise econômica _de toda a sua história". Enquanto isso, a 
Imprensa proclama, como expectativa do Ministério do Trabalho, o 
aumento de desemprego para 1982. 

Confissão oficial de incompetência e de fracasso de um Gover
no e de um Partido, o PDS, que usaram, durante quase dezoito 
anos, de sua força e maioria em prejuízo do Povo, su.a estabilidade 
política e anseios democráticos, restando, como legado, a insatis
fação geral, desfalques, desordens e assaltos, escândalos administra~ 
tivos, agravamento dos conflitos de terra, entrega da produção eco~ 
mercialização de nossos recurso_s_ às multinacionais, apreensão e an
gústias, tudo gerado no ventre da ditadura e da miséria. 

E quando se auspicia aO Povo a oportunidade de escolher livre~ 
mente entre permanecer em tal estado e estrutura, ou promover re~ 
formas profundas de base e eleger novos modelos, na busca de resul
tados diferentes e positivos, eis que Surge a proibição de uma cons~ 
ciente e livre resposta do eleitor brasileiro. Edita-se o terrorismo le
gal, vinculam~se os votos:em todos os níveis, como se fossem ingre
dientes ou acessórios de peças e instrumentos de uma mãquina mon
tada pela violência e mantida_ pela corrupção eleitoreira. 

A festa cínica dos beneficiários do Poder e dos agentes da força, 
em face da reforma anunciada, ê o mais irrespondível atestado de 
que não confiavam e não confiam na liberdade do vo~o a serviço da 
Democracia. 

Cabe, agora, aos brasileiros em geral evidenciarem a sua capa~ 
cidade de resistência cívica, de luta pacífica mas organizada, o seu 
poder de comunicação e de convenc_imento, junto e atravês de todos 
os componentes e órgãos da Opinião Pública em favor da vitória da 
inteligência e do pudor contra a violência disfarçada em Lei. Este, 
deve ser o compromisso do Povo brasileiro, numa derradeíra men
sagem de fê e de confiança, que se a todos abrange e interessa, mais 
de perto deve tocar à sensibilidade e à posição dos congressistas no 
corajoso repúdio à mensagem do mal. 

Com ameaças, procuram os pretensos donos do Poder testar a 
formação, a clarividência e o brio dos eminentes parlamentares, 
num flagante desespero e característica do regime e do momento. 

O que, no entanto, espera a Nação dessa penúltima instância 
do Poder Político, do Congresso Nacional- porque a última ins~ 
tância é a do Povo - é a derrubada da sombria mensagem. Neste 
ato, frustradas as negociações, estará o verdadeiro atestado do nos~ 
so patriotismo, o exemplo para os nosSOS conterrâneos e a herança 
para os nossos filhos. 

João Pessoa, 30 de novembro de 1981. 

Janson Guedes Cavalcanti 
Presidente em Exercício do PMDB 

Eliezer Pedrosa Gomes 
Presidente do PT 

Waldir dos Santos Lima 
Secretário~Geral do PP 

Hermano de Sá 
Presidente do PTB 

Antonio Augusto Arroxeias 
Coordenador da Frente Democrática 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a propósito ainda do "pacote eleitoral", 
v~nho, hoje, tambêm fazer coro com a opinião de ilustres juristas brasileiros 
que têm se debruçado sobre o estudo da matêria do pont~ de vista constitu~ 
~ional, para dizer ao Senado e à Nação que essa proposição governamental é 
flagrantemente inconstitucional. De tal sorte que não poderia nem ser recebi
da pela Mesa do Congresso Nacional. 

Basta chamar a atenção, inicialmente, para o Capítulo III, da Consti
tuição Federal - Dos Partidos Políticos __..;.. 

Art. 152, A orgariização e o funcionamento dos partidos polí
ticos, de acordo com o disposto neste artigo, serão regulados em lei 
federal. 

§ 19 Na organização dos partidos serão observados os seguin
tes princípios: 

I - regime representativo e democrático, baseado na plurali~ 
dadc dos partidos e garantia dos Direitos Humanos fundamentais; 

IV- âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas 
dos órgãos regionais ou municipais. 

Ora, no item I, quando a Constituição fala .. garantia dos Direitos Hu~ 
manos fundamentais", basta lermos o que consta do seu Capítulo IV, dos Di
reitos e Garantias Individu.ais: 

HArt. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concer
nentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade." 

Eu perguntaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como ficaria a liberdade 
do cidadão brasileiro, na hora de escolher os seus candidatos se lhe exigem a 
vinculação do voto de Senador e Governador a vereador? Por outro lado, no 
§ s~ do mesmo artigo consta: 

§ s~ ~ plena a liberdade de consciência. 

E no § 89 do referido dispositivo está escrito: 

§ 89 E livre a manifestação de pensamentos, de convicção 
política ou filosófica. 

Portanto, todos esses direitos fundamentais do homem inserido no nosso 
texto constitucional, são frontalmente afetados pelo projeto do Governo. 

E mais ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e aqui é que eu chamo a 
atenção para o aspecto mais importante desse debate: no Capítulo dos Parti
dos Políticos, o item IV do art. 152 da Constituição, repito, estabelece, tex
tualmente: 

Hâmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos 
órgãos regionais ou municipais." 

Eu perguntaria: como se pode, em face desta norma constitucional, obri
gar os partidos políticos a apresentarem candidatos a todos os cargos? 

Evidentemente, os órgãos nacionais ou municipais dos partidos políti~ 
cos, pelo texto constitucional, são livres e independentes na sua autonomia e, 
portanto, só eles, soberanamente limitados pelas suas convenções, é que po
dem deliberar, decidir se apresentam ou não candidatos. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex• me permite um apdrte, nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Por tudo isso, Sr. Presidente, não 
resta a menor dúvida de que se a Mesa do Congresso Nacional recebeu o pro
jeto, o que não deveria tê~ lo feito, porque infringe claramente a Constituição 
que, pelo menos, a Comissão Mista designada para examinar a matéria se 
a tenha numa preliminar em torno deste aspecto, que é fundamental, para que 
nós possamos defender os direitos do povo brasileiro consagrados na Consti
tuição Federal. 

Ouço o nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves- Senador Humberto Lucena, foi com tristeza que eu 
li, hoje, um editorial do Jornal do Brasil apreciando o comportamento das 
Oposições em relação a esse nosso esforço de incorporação. Parece atê que o 
órgão não representa a sociedade civil e sim outro estamento social. Veja V. 
Ex• como é que determinados setores, intencionadamente ou não, estão tra
tando da matéria, considerando que estamos procedendo de maneira estaba
nada ou violenta, quando a incorporação é um instituto previsto na lei e nor-
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mal. Assim, tanto a incorporação quanto a fusão são institutos políticos, e 
não eleitorais, e por isso que é ele confiado apenas às cúpulas partidárias, que 
quer dizer, a conveniência política é que dita o resto. E por que assim prece-. 
demos? Em face dessa ignomínia a que V. Ex• se refere. Nem o Brasil nem 
pais nenhum do mundo viu antes coisa dessa natureza. Isso é injurídica e in
contitucional, a tal ponto que o candidato eleüo ~través de processo dessa na
tureza sai eivado de vído tão grave quanto o do prÕcesso indireto, porque um 
eleitor. para escolher um candidato, terá, forçosamente, que votar em oito 
outras que não sejam da sua preferência. fsso não~ voto livre, é voto manipu
lado. Se, de urna certa forma, o Governo deseja restabelecer a tranqUilidade, 
que retire essa miséria e propOnha coisa justa, e os partidos estarão dispostos 
a cooperar. Mas isso que veio ao CongresSo é uma cusparada na ~ara da 
Nação que se esforça por dcmocratizar..:se. Congràtulo-me com V. EX' e com 
essa nota produzida pelas Oposições no seu Estado, a Paraíba. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador 
Leite Ch<tves. E veja que a monstruosidade jurídica é de tal ordem que outros 
"monstrinhos" vão surgindo. Li, por exemplo, riU:m jornal que um determi
nado par!amcntar do PDS na Câmara iria pi-opor ao partido que os votos 
porventura dados cm branco a este ou àquele candidato fossem apurados em 
favor do partido que indicasse o resto da chapa. Eu nunca ouvi falar nisso! Se 
o eleitor resolve votar cm branco é porque não quer votar __ em ninguém. Até 
ao voto cm branco já querem dar um endereço certo, o que-causa hilaridade! 

Mas V. Ex• desbordou para um outro aspecto da questão, que será obje
to da parte final do meu pronunciamento, o nosso esforço em favor da incor
poração dos partidos de oposição ao PMDB. 

O Sr. Mauro Benerides - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O Senador José Lins jâ havia solici
tado o aparte anteriormente. Em seguida ouvirei V. Ex~. nobre Senador Mau
ro Bcnevides. 

O Sr. José Lins- Senador Humberto Lucena, V. Ex• pretende demons
trar que a ptcfpõtita de legislação eleitoral mandada pelo Governo é inconsti
tucionaL A mim me parece que o argumento não é válido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ê claro que pata V. Ex• não é. 

O Sr. José Lins- A mim me parece, e digo porquê. V. Ex• fala em liber
dade individual. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Um dos aspectos. 

O Sr. José Lins- Ora, a liberdade ir:idividual tem seus lirl}ites, para que 
não sejam feridos os direitos de terceiros. Quanto à atríbuição dos órgãos 
partidários de deliberação regional, esses também têm que se conformar com 
a legislação eleitoral. A liberdade do voto, a que V. Ex~ se refere, é também li
mitada pela legislação, como sempre foi. Por exemplo, só podemos votar em 
candidatos inscritos às eleições pelos partidos. Vê V. Ex-' que há de haver nor
mas dentro das quuis tanto o direito de votar como o direito de qualquer li
berdade é conformado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• disse bem "de qualquer," por· 
que agora não há nenhuma. 

O Sr. José Lins- Tanto há que V. Ex' critica o Governo livremente. V. 
Ex• acaba de ler uma nota em que as criticas nem são tão leves. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Estou dizendo que não pode haver li
berd<~.de de voto, no voto vinculado. 

O Sr. José Lins- V. Ex' se engana. O eleitor pode escolher o partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Só escolher o partido! V. Ex• pode 
citar algum pafs do mundo democrático onde haja uma legislação semelhan
te? 

O Sr. José Lins- Não conheço a legislação de- todo o mundo. Essas le
gislações são iguais, é claro. 

O SR. HUMBERTO LUCENÁ- Não há, nobre Senador! Esta é uma 
inovação caboclu. 

O Sr. José Lins -V. Ex• acha, por exemplo, que o aproveitamento do 
voto em branco, como voto de legenda do_ partido, é uma aberração ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- E é uma aberração. 

O Sr. José Lins- ... suponho que V. Ex~ reclama por parecer supor que 
a maioria dos brasiteiros votará no PDS. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não é isso. O que eu quero é defen
der o direito do eleitor de votar; ninguém pode obrigar o eleitor a votar nesta 
ou naquela filiação. Ele vai à cabine, assina a sua folha de votação, mas na ca
bine indevUssável ele tem que ser livre. 

O Sr. José Lins- V. Ex' não afirmou. Eu é que deduzo que V. Ex' supõe 
que a maiori<t dos votos será dada ao PDS. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não estou dizendo isso. Afirmo é 
que talvez rnuitu gente do PDS prefira votar em branco. 

O Sr. José Lins- Se a maioria dos votos fosse a favor da Oposição, cer
tamente V. Ex• gostaria dessa norma. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Absolutamente, nobre Senador José 
Uns. Defendo a total liberdade para o eleitor, pois só acredito em democracia 
deste modo. 

Com a vinculação total do voto, pode huvú tudo, menos democracia. 

O Sr. José Lins- Parece-me que a total liberdade exigiria-que não hou
vesse nem mesmo o registro de candidu.to. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não, aí também seria uma anarquia. 

O Sr. José Lins- Pois vê V. E.x• _que o direito tem que ser conformado; 
alguma norma há que haver. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Felizmente, V. Ex• não é bacharel 
em direito; e por isto está dizendo essas heresias no plenário do Senado Fede
ral. 

O Sr. José Lins- Não há nenhuma heresia. V. Ex• sabe disso. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -São heresias totais. 

O Sr. Jo5r! Lins- Não pode deixar de haver norma para as eleições, 
nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- É muito diferente. O que se quer é 
vestir uma camisa-de-força no eleitor brasileiro. O que se pretende é fazer 
uma eleição onde só o Governo possa ganhar. Tudo pode acontecer, menos a 
vitória da Oposição. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Mauro Bene
vides. 

O Sr. Mauro Benevides- E esta camisa-de~força se pretende vestir não 
apenas no eleitor, mas até mesmo no candidato a cargo majoritário, nobre 
Senador Humberto Lucena. Esta proposição governamental, objeto de apre
ciação pelo Congresso Nacional, prevê uma norma caracterizadarnente hitle
riana, quando exige que para se configurar a renúncia do candidato, para que 
ela seja devidamente formalizada, há necessidade do assentimento do Partido 
a que pertence o candidato. Veja V. Ex~ que essa camisa-de-força que se quer 
impor, que se quer vestir no eleitor, através du vinculação, cerceando-lhe o di~ 
reito de escolher livremente aqueles que no seu entender devam realmente 
merecer o seu sufrágio, agora também se transfere paru o próprio candidato 
que, ao desistir da disput·..t majofitária, terá qi.Je ter a manifestação expressa 
do seu próprio Partido. Esta é umu norma caracterizadamente hitleriana. V. 
Ex~ fuz muito bem em suscitar a inconstitucionalidude desse projeto do Go
verno, projeto que se pretende aprovar - e essa é a declaração do Ministro 
da Justiça - sem nenhuma modificação no seu texto original, nem mesmo 
d<.1quclus figuras inusitadas no Direito Eleitoral Brasileiro, como o da desis
tênciu tácita. e aqueles cochilos menores da proposição. Nem a isso se permi
te uma corn:çào por parte do Legislativo! Veja V. Ex' que, dentro dessas cor
reções menores, o projeto prevê a realização de convenções- e isso já consta 
da legislação cm vigor- a reulização de convenções seis meses antes da reali
zação do pleito. O pleito já e~tá fixado para o dia 15 de novembro. Conse
qüentemente, a partir do dia 15 de maio, poderão ser realizadas as con
venções partidárias para a escolha de candidatos. Pois o projeto, em um dos 
seus artigos. estabdece que a fixação do número de candidatos às Assemble
ias Legislativas c à Câmara dos Deutados, poder{! ocorrer até o dia 31 de 
maio. Ora, se as convenções poderão ser realizadas a partir de 15 de maio, o 
Tribunal só vai fixar no dia 31 de maio. Veja V. Ex• que até esses cochilos me
nores. que numa leitura pouco atenta mesmo se chega a constatar, até isso 
esta Casa vai ser impedida de l..'Orrigir no texto enviado aqui pelo Senhor Pre
.'>idente da República. Isto é realmente um absurdo, V. Ex• faz muito bem em 
suscitar a incon~titucionalidade-perante a Comissão Mista, e não creio que 
um jurista, do porte e da dignidade do nosso colega Aloysio Chaves, deixe de 
ser sensÍ\·;cl u esse tipo de colol..'açUo que V. Ex', com percusciência e com luci
dez, suscita neste instante no plenário .do Senado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Este projeto, nobre Senador Mauro 
Benevides, é um verdadeiro absurdo jurídico e político. Foi elaborado em 
cima das pernas, pelos assessores do Sr. Ministro da Justiça. 

Como bem colocou o nobre Senador Leite Chaves em seu aparte, além 
de inconstitucional o pacote eleitoral é injurídico. E, neste ponto, voltaria ao 
artigo da Constituição Federal a que me referi, para voltar a esclarecer o 
nobre Senador José Uns. 
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Trata-se do Capítulo III. Dos Partidos Políticos. 

Art. 152. A organização e o funcionamento dos partidos polí
ticos, de acordo com o disposto neste artigo, serão regulados em lei 
federal. 

§ 19 Na organização dos partidos políticos serão observados 
os seguintes princípios: 

IV - âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas 
dos órgãos· regionais o Li municipais. 

Isto é, aos órgãos regionais e municipais - diretórios, convenções - é 
qu'e cabe deliberar a respeito de tudo aquilo que interessa ao partido, inclusi
ve o lançamento de candidatos. Por sua vez- e aqui é que vai a resposta ao 
nobre Senador José Lins- a lei que regula o dispositivo constitucional, a Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos, que é um verdadeiro código, dispondo sobre 
a org~nizaçào, funcionamento, fusão, incorporação ou extinção dos partidos 
políticos, estabelece claramente nos seus diversos capítulos quais são as atri
buições desses órgãos de deliberação. E lá está a atribuição das convenções 
regionais, das convenções municipais de escolherem os seus candidatos para 
todos os postos eletivos, como bem eles entendam, ou até deixar de escolhê
los. Então, no momento em que vem um proJeto de lei especial que, inclusive, 
interfere no texto de uma lei geral, que é a Lei Orgânica dos Partidos, eviden
temente que essas normas, além de inconstitucionais, são injurídicas. Portan
to, mais um motivo para que a Comissão Mista estude cuidadosamente o as
sunto, embora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu saiba, de antemão, que pou
co valem hoje os argumentos de ordem jurídica num País Onde, em vez da 
força do direíto, o que hâ é o direito da força. Estamos na fase do arbítrio -
do arbítrio institucionalizado, do arbítrio que deixou de existir aparentemen
te, porque revogaram os atos institucionais, mas que subsistiu na Consti
tuição através das salvaguardas do regime. Continuam em yigor também a 
Lei de Segurança Nacional e uma sêrie de outros instrumentos que nada mais 
são do que o arbítrío e a prepotência disfarçados, para que tenhamos, no Bra
sil, não uma democracia no seu verdadeiro sentido da palavra- o regime do 
povo pelo povo e para o povo -, mas uma democracia consentida, relativa, 
autoritária e ditatorial que é a democracia que quer impor a este País o Gen. 
João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço a V. Ex• 

O Sr. José Lins - O argumento de V. Ex• não convence. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - A V. Ex• nenhum argumento con
vence. 

O Sr. José Lins- Realmente não convence, porque, a pensar como V. 
Ex•. as leis nunca mudariam. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas só podem mudar dentro do Di
reito, dentro dos princípios gerais do Direito. 

O Sr. José Lins- V. Ex• sabe que a norma eleitoral pode ser mudada. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• leia a Lei de Introdução ao 
Código Civil e veja de que maneira uma lei pode ser revogada por outra. V. 
Ex• sabe que há os Princípios Gerais do Direito que nãó-podem ser atingidos 
na elaboração de uma lei. 

O Sr. José Lins- Não há nada na proposta, nobre Senador, que fira a 
legislação em vigor. Esta é que é a verdade. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Como não?!- Fere. Fere a Consti
tuição e fere a Lei Orgânica dos Partidos. 

O Sr. José Uns- Certamente V. Ex" não gosta do projeto. Nesse caso 
tem o direito de falar contra e de votar contra ele. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Vamos ao debate. V. Ex• nega que 
na Lei Orgânica dos Partidos estão delineadas as atribuições das direções par
tidárias regionais e municipais ... 

O Sr. José Uns - Claro que não nego. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... e que cabem a essas direções, atra
vés de seus diretórios e das suas convenções, escolher, ou não, candidatos aos 
diversos postos eletivos? 

O Sr. José Lins- Mas dentro de determinadas normas que podem ser 
mudadas pela lei. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja bem, são normas da Lei Orgâ
nica dos Partidos. 

O Sr. Jasé Lins- V. Ex• não me __ vai convencer e nem eu vou convencer a 
V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O projeto do Governo teria que dar 
nova redação aos dispositivos da Lei Orgânica. Mas isso não acontece. 

O Sr. José Lins - Mas nada ali fere a Lei Orgânica dos Partidos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Fere, frontalmente. 

OS r. JoséLins- Repito: V. Ex' não me vai convencer, nem eu a V. Ex' 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Na hora em que retira dos órgãos de 
direçào partidária as suas atribuições, o projeto coloca-se com a Lei Orgâni
ca dos Partidos. Portanto, é uma proposição inconstitucional e injurídica. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a prova do que eu disse hã pouco, de que 
este Governo eregiu um monumento ao arbítrio, é o que está acontecendo 
nos dias de hoje. As Oposições fazem um esforço em duas frentes. Em primei
ro lugar, no sentido de conseguir a derrubada do projeto no Congresso Na
cional. 

Já discutimos aqui que, apesar da questão fechada pelo PDS, não há por 
que se exigir dos parlamentares do PDS no Congresso, a chamada "fidelidade 
partidária", porque o voto vinculado fere o Programa do PDS, que defende o 
voto livre, independente e secreto. E por outro lado, porque, quem deixar o 
PDS, não perde o mandato, porquanto não se elegeu sob a legenda do PDS, e 
sim sob a legenda da ARENA, ou se, porventura, houver alguém que no pas
sado tenha pertencido ao MDB, sob a legenda do PMDB. 

Então, lutamos para derrubar o projeto no Congresso Nacional. 
Em segundo lugar, estamos, dentro da Constituição e da Lei Orgânica 

dos Partidos, trabalhando no sentido, se não da fusão, porque é demorada, 
da incorporação dos Partidos que quiserem aderir às hostes do PMDB, para 
que possamos, numa frente ampla de Oposições, disputar, em melhores con
dições, o pleito de f982, se, porventura,-esse projeto vier a ser aprovado, sob 
o nosso protesto, no Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que está acontecendo? Por não confia
rem no respeito dos seus parlamentares à propalada "fidelidade partidária", 
o Governo e o PDS resolveram fazer terrorismo político. O que há, neste mo
mento, no Brasil, é puro terrorismo político, que inclusive está ganhando as 
páginas de órgãos da imprensa de maior prestígio neste País. O Jornal doBra
sil, um jornal de grandes tradições democráticas, hã muitos dias que vem nes
sa linha, através de noticiários, de editoriais, insinuando que poderemos ir 
para o confronto. Até colunistas dos mais eminentes já servem de veículo de 
pressões de toda ordem sobre o Congresso Nacional. 

Então, nós das oposições, nós do PMDB particularmente, não podemos 
aceitar, sem um protesto veemente, essa onda terrorista que aí está, e que só 
tem um propósito: intimidar os membros do Congresso Nacional, fazer com 
que as duas Casas do Congresso se retraiam no seu comportamento político, 
que não derrubem o prOjeto do Governo- o que é uma atribuição constitu
cional dos Srs. Parlamentares. Que democracia é esta, quando um projeto de 
reforma eleitoral não pode ser rejeitado pelo Congresso Nacional, sob pena 
de medidas punitivas, de ordem revolucionária?! Como, Sr. Presidente?! Seria 
de pasmar, seria de escandalizar o Mundo! 

Não podemos ouvir calados tudo isto. 

Não será por causa dessas ameaças que nós das Oposições deixaremos de 
continuar o nosso esforço no sentido da incorporação, num só Partido, de to
das as forças contrárias ao Governo, para que nos possamos organizar me
lhor para o grande embate eleitoral de 1982. 

Com estas palavras. Sr. Presidente, deixamos aqui, mais uma vez, a de
núncia formal do PMDB contra este estado de coisas, o nosso protesto indig
nado, o nosso grito de revolta contra a maneira como está sendo encaminha
do, neste instante, o processo político brasileiro, e um apelo caloroso às 
Forças Armadas bra_sileiras, que sempre tiveram uma tradição legalista, que 
sempre defenderam as instituições democrãticas, para que não permitam que, 
em seu nome, um pequeno grupo que se instalou no Palácio do Planalto quei
ra distorcer as coisas neste País e queira perpetuar-se no Poder, não permitin
do, c.orno não permite, a rotatividade do Poder, apesar do juramento presi
dencJal de fazer deste País uma Democracia 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 'r Muito bem.' Palmas.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/0 VIEI

RA NA SESSÃO DE 9-I2-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Como Líder, pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há manifesta ação governamental no sentido de atribuir à oposição par
cela ponderável de culpa pelos últimos desenlaces políticos. 

Por isso é importante que haja da nossa parte novos esclarecimentos, 
pois cm todos esses anos de resistência a oposição, especialmente a parlamen
tar, sempre buscou transigir o quanto pôde, a fim de não dificultar ainda mais 
a situação. 
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Estão aí os fatos de hoje, diante dos quais sempre buscamos conciliar, 
enquanto no passado, sob constantes pressões, sempre pautamos a nossa 
atuação pelo que de mais legal existia. 

Em 1966, a derrota do Governo nos pleitos diretos de Minas Gerais e 
Guanabara concorreu para a extinção de todos os partidos políticos então 
existentes e a formação de dois apenas, um de Governo e outro de Oposição, 
num bipartidarismo determinado a esmagar qualquer veleidade crítica do 
eleitorado. 

A oposição se a teve à legislação na oportunidade e aguardou Um melhor 
momento. Apenas havia da sua parte a certeza de que o Governo não conse
guiria alcançar resultados conseqüentes, para a maioria da população, no 
campo económico e no campo social. 

O milagre brasileiro, tão ufanisticamente saudado, revelou um amargo 
pano de fundo social, ou seja, um aumento da desigualdade em todos os 
níveis, uma elevação da taxa de frustração da sociedade. 

Por isso, Sr. Presidente, de dentro da camisa~de-força do bipartidarismo 
e de outras restrições (sendo o AI~5 a maior delas), o eleitorado se manifestou 
em todas as oportunidades que obteve para tanto e 1974 foi o momento de 
maior clareza, entre todos, quando de Norte a Sul o arbítrio recebeu o seu jul
gamento. 

Lenta e seguramente a oposição veio crescendo, não porque houvesse em 
cada um dos brasileiros um afã, um sentimento oposicionista latente. 

O fato é ·que cada desacerto governamental contribuía para o crescimen
to gradual da oposição e a extinção de determinados atas excepcionais, ao fi
nal do Governo Geisel e inicio do atual, do General Figueiredo, vinham aten
der os reclames da consciência democrática nacional. 

Até mesmo a dissolução dos partidos políticos existentes - MDB e 
ARENA - seguida essa mesma trilha. 

Voltava-se, Sr. Presidente, ao pluripartidarismo, sem grandes dificulda
des, cabe ressaltar, de vez que esta era uma tradição brasileira que apenas 
fora seccionada pelo interesse de sobrevivência dos grupos no poder desde 
1964. 

Dentro de novos critérios, os Partidos Políticos começaram a se organi
zar gradativamente, admitindo todos que afinal as reiteradas afirmações de 
retorno à plenitude democrática eram para valer. 

Homens de expressão, que até aquele momento estavam obrigados a per
manecer nas hostes governamentais, apesar de discordarem em inúmeros 
pontos, viram então surgir a oportunidade de concorrer com as suas opiniões 
abrigados numa outra sigla partidária. 

Cresceu o espectro oposicionista e outra não poáe-ria ser a reação do País 
à situação extremamente enganosa a que íamos sendo conduzidos. A dívida 
externa. que crescia ano a ano a taxas bem acima do conjunto da economia, e 
absorvia parcelas crescentes das exportações brasileiras; a inflação que cada 
vez mais pressionava n-o sentido de se expandir, por cima de toda e qualquer 
medida governamental; eram sintomas de uma crise que repercutia no campo 
poiítíco. 

Assim, dentro do próprio arraial governamental crescia também o des~ 
contentamento, e por inúmeras vezes teve o governo de vir às pressas recupe
rar situações que tendiam a se modificar bem mais rapidamente do que se es
perava. 

Não negamos ao Governo, Sr. Presidente, o direito de propor ao Con
gresso Nacional aquelas medidas eleitorais capazes de contribuir para a boa 
condução do pleito de 1982. 

Nos dispomos, desde o· início da sessão legislativa, a discutir e votar essas 
medidas, desde que contivessem termos aceitáveis a ambas as partes. Admiti
mos sempre negociar em torno dessas medidas, de vez que o PDS, dividido 
em facções, não garantia ao Governo a suficiente base parlamentar de apoio. 

Estivemos sempre atentos ao que é comportamento normal de toda a ati
vidade congressual, em qualquer parte d~ mundo, Sr. Presidente, quer dizer, 
vontade de negociar, de modo a alcançar um melhor entendimento em torno 
de medidas capazes de assegurar ao eleitor uma livre e ampla manifestação, o 
que nos parecia e continua a parecer plenamente aceitável dentro do conceito 
comum de democracia. 

Dentro desse clima, o Governo propôs o seu elenco de modificações elei
torais, que incluía a sublegenda, as inelegibilidades e a redução do prazo de 
domicilio eleitoral, esperando-se mais adiante providências relativas à propa
ganda pelos meio de comunicação, rádio e televisão, pela revogação da deno~ 
minada Lei Falcão. 

~ preciso ver os acontecimento que cercaram a rejeição da sublegenda 
pelo Congresso Nacional num quadro mais amplo, em q':Je se agravam as 
condições precárias de existência da população brasileira. 

Em i98l o Governo resolveu partir para a recessão. Inúmeras medidas, 
em esp_edal na área do crédito, Sr. Presidente, ao lado de uma inflação acele~ 
rada, redundaram numa redução do nível geral de atividade da economia. 

A dose foi excessiva. A indústria passou a apresentar quedas sucessivas 
de produção, seguidas de aumentos do desemprego, bem assim do subempre
go num País cujas deficiências estruturais são graves e sérias. 

O que poderia eserar o Governo senão um aumento também da oposição 
a essas !Jledidas, e mais ainda, à sua lentidão em providenciar açÕes no senti
do de sustar um ainda maior nível de desemprego? 

Indefinido, o Governo sofreu uma derrota parlamentar no tocante à 
sublegenda, derrota que ocorreu devido à passagem de uma facção do PDS 
diante daquela proposição, para o oposicionismo. 

Mesmo assim, admitiu-se que o Governo havia absorvido aquele resulta
do desfavorâvel. 

Por isso, Sr. Presidente, em relaçãO às matérias pendentes no Congresso 
Nacional, sem nenhuma intransigência, a oposição aceitou o diálogo, que 
chegou a ser iniciado com o Ministro Abi-Ackel, tendo-se alcançado até nes~ 
sas conversações um resultado satisfatório quanto ao essencial. 

Estranhamente, porém, o Governo que não tem pressa em resolver os 
graves problemas sociais do País - e vimos agora o quadro de extrema 
Pobreza vivido por populações inteiras submetidas a alguns dias de chuvas
exatamente este Governo vem com um .. pacote eleitoral" capaz de distorcer 
antes das urnas todo um resultado eleitoraL 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Com muito prazer, Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Ai está, V, Ex' o diz bem, e na segunda-feira nós 
afumávamos, também, isto aqui no plenârio do Senado Federal. A convo
cação extraordinária do Congresso Nacional, não se deu devido aos proble
mas económicos e sociaís, nobre Senador Evelãsio Vieira. Deu~se para tentar 
impor à Nação esse "pacote" autoritáríO. V. Ex• lembra bem o problema que 
vivem hoje, algumas populações do Brasil face às chuvas. O Governo pode
ria, neste inStante, se quisesse, convocar o Congresso para examinar a necessi~ 
dade de liberação de verbas, o problema da calamidade pública, a dívida in: 
terna, propor uma reformulação tribl!tária, a aplicação do orçamento mone
tário nacional, que_, corno eu disse há pouco, nós desconhecemos. A dívida inM 
terna, veja V. Ex•, cresceu, até novembro, mais de 200% em relação a 1980. 
Mas, não. E o Congresso precisa ser convocado para que, Senador Evelásio 
Vieira? V. Ex• está vendo a melancolia da nossa sessão. Nós estamos à espera 
de que? À espera de que termine o prazo da Comissão Mista à apresentação 
de emenda ao famoso ••pacote". Então, quando o desejar, o Relator dará o 
seu parecer- nós nem sabemos o dia- mas quando o Relator entender- e 
nós não vamos nos enganar nisso - o PDS vai tentar uma concentração de 
Senadores e Deputados a partir da semana que vem. Aprovado esse .. paco
te", Senador Evelásio Vieira, eu não duvido da desconvocação do Congresso 
Nacional. Portanto, assiste razão a V. Ex• 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA- É profundamente lamentãvel que, com o 
Brasil assoberbado com os mais sérios problemas qe ordem económica e prin
cipalmente de ordem social, o Congresso seja convocado apenas para aprovar 
um «pacote eleitoral" que afronta a sociedade brasileira. 

O Sr. Itamar Franco - Exatamente. 

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Com muito prazer, Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Senador Evelâsio Vieira, a impressão que tenho é que 
quem primeiro levantou, quem primeiro sugeriu essa convocação foi o Presi
dente do Partido de V. Ex• Pelo menos está nos jornais, eu não sei; sincera
mente, eu não conversei com o Senador Tancredo Neves sobre isso, mas pelo 
menos os jornais divulgaram amplamente que S. Ex• seria favorável à convo
cação do Congresso, e não para outra coisa, mas exatamente para dirimir os 
problemas da legislação eleitoral. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - Esclarecerei V. Ex• 

O Sr. José Lins- Mas eu concordaria com V. Ex• em que os trabalhos 
do Congresso poderiam ser ampliac;los, para abranger os múltiplos problemas 
diuturnos com que a(jui lidamos, mesmo porque esses trabalhos vêm parali
sados há muito tempo, 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - Nobre Senador José Lins, faltavam 5 
dias úteis para o encerramento do período legislativo, quando nós, do Partido 
Popular, através do nosso Presidente, Senador Tancredo Neves, e da minha 
voz, nesta tribuna, diante da impossibilidade, da inviabilidade de termos uma 
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legislação eleitoral definida para as eleições de 1982, e para não irmos, dUran
te o recesso, para os nossos Estados sem podermos orientar os nossos compa
nheiros, os nossos eleitores, apresentamos a sugestão de convocação do Con
gresso para, através do entendimento das Oposições, do PDS e do Governo ... 

O Sr. José Li'ns - Quero dizer a V. Ex• que achei muito judicioso. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - ... buscarmos essas soluções ... 

O Sr. Humberto Lucena - Antes do pacote. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Antes do pacote. 
.. _. e simultaneamente aproveitarmos o recesso para definirmOs uma re

gra eleitoral honesta, correta, e também, buscarmos soluções para problemas 
econômicos e sociais que angustiam a Nação. E a nossa disposição era, inclu
sive, de dispensarmos a ajuda de custo para a convocação e desconvocação 
do Congresso, para não se onerar o Tesouro Federal. 

O Sr. Humberto Luceria - Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- Diz muito bem V. Ex•, em poucas palavras: 
uma coisa é a convocação do Congresso para definir normas de uma eleição 
livre e soberana outra coisa é a convocação do Congresso para votar esse fa
migerado pacote eleitoral. Nós queríamos a pririit:Ira:;-quanto à segunda, nós 
protestamos contra ela, por ser uma insolência. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - E estamos aqui protestando. 

O Sr. Humberto Lucena- O que o Governo quer, com essa convocação, 
é rabricar uma críse. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Perfeitamente. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Ouço V. b! 

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador Evelásio Vieira, V. Ex• ex
pressa muito bem o ponto de vista não apenas do seu partido, mas da Opo
sição inteira nesta Casa, corhO, também, foi salientado aqui pelos nobres Se~ 
nadares Humberto Lucena e Itamar Franco. A grande verdade, é preciso que 
se diga, é que não é de hoje que nós estamos cobrando do Governo a expHcí
tação das normas eleitorais. Lembre V. Ex• que, já no começo deste período ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Da reforma partidária. 

O Sr. Lázaro Barboza- Exatamente, desde a reforma partidária. E nós, 
no primeiro semestre deste ano, inclusive, fizemos aqui obstrução parlamen~ 
tar para pressionar o Governo no sentido de explicitar as normas que irão 
presidir o pleito do ano que vem. Mas o Governo continua encastelado na 
sua torre de marfim, e, enquanto isso, a Nação inteira perplexa, os problemas 
económicos-sociais se agravando, para, agora, jâ no recesso parlamentar, vir 
o Governo convocar o Congresso extraordinari_am~_o,tç para empurrar na 
boca do Congresso o pacote. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Muito obrigado, Senador Lázaro Barbo-
za. 

Que alternativas restam à Oposição? Poucas, na verdade, mas aquelas 
que a legislação posterior a 64 lhe faculta. A Oposição. que sempre assumiu 
urna postura de fiel observância às leis, mais uma vez busca nelas as alternati
vas para se socorrer da intransigência do Governo. 

O que hoje se discute como caminhos para a Oposição brasileira é o que 
está na Lei. 

Ninguém está inovando nada, e, ao se cingir ao texto de lei, não pode a 
Oposição ser acusada de buscar o conrronto. 

Conrronto busca o Governo com o País, ao se mostrar insensível aos 
problemas que se agravam, exatamente porque deles não cuida. O desempre
go aí está; uma dívida externa que se aproxima dos setenta e cinco bilhões de 
dólares hipoteca as riquezas naturais brasileiras; a dívida interna de dois tri
lhões e quinhentos bilhões de cruzeiros, pelos seus altos custos, passa a absor
ver parcelas crescentes das arrecadações, reduzindo a margem de manobra 
dos gastos governamentais. 

Enfim-, é a inflação que cede muito pouco e pede muito em troca, mais do 
que a economia pode dar. 

:t: a fome, o desespero do trabal.hador, do pai de família que surge a cada 
instante. 

O confronto é isto, e o Governo, por inércia, empurra a todos para essa 
situação, pois desde o Congresso Nacional até o mais humilde brasileiro to-· 
dos sentem que são os governantes aqueles que estão inseguros, porque não 
dispõem, apesar de todos os seus poderes, se suficiente espaço e clarividência 
para superar os problemas do País. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparft{? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Ouço novamente V. Ex•, nobre Senador 
José Lins. 

O Sr. José Lins - Senador Evelásio Vieira, eu presto muita atenção aos 
discursos de V. Ex•, mesmo porque V. Ex• é um homem de extremo 
equilíbrio ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Muito obrigado, 

O Sr. José Lins- ... e de inteligentes observações, sempre estã imbuidó 
do desejo de contribuir, com suas observações, para ajudar o País . 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - fi verdade. 

O Sr. José Lins- Desejo fazer uma observação a respeito de um número 
que aqui tem sido citado várias vezes e que está longe de corresponder à ver~ 
dade. A dívida brasileira no final deste ano não tende para 75 blhões de dóla
res. Os números já divulgados informam que a dívida bruta chegará a 61 bi~ 
lhões e n'ão 75 bilhões; descontadas as reservas, a dívida liquida ficará em cer
Ca de 54 bilhões de dólares. Essa _observação me parece muito importante. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Senador José Lins, tenho algumas peque
nas empresas, conheço um pouquinho de contabilidade, não uso e nem nunca 
usei manipulação, mas V. _Ex• sabe que deixamos de contabilizar agora para 
fazê-lo no ano seguinte. 

A dívida externa brasileira, segundo credores nossos têm declarado, e foi 
o que afirmei, aproxima-se dos 75 bilhões de dólares, como também o Gover
no sonega, mas se sabe que a dívida pública rederal está, hoje, na ordem de 
dois trilhões e quinhentos bilhões de cruzeiros. 

O Sr. José Li'ns- V. Ex' tem o direito de especular. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Não estamos especulando. 

O Sr. José Lins- Especular nesse sentido, de imaginar que o Governo 
sonega dados, o que não é verdade, nobre Senador. O Governo não pode so
negar dados. Eles viriam sempre a lume. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- O autor da manipulação de 73 é o mesmo 
que, hoje, é responsável pelos números da economia e das Finanças brasilei
ras. 

O Sr. José Lins- Quero apenas garantir a V. Ex• que esse número não é 
verdadeiro; números oficiais indicam que a dívida não é absolutamente dessa 
ordem. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Não vamos ficar aqui no vai-e-vem é, 
não ê. Estou me louvando em palavras de credores insuspeitos. Melhores do 
que as nossas autoridades, conhecem os nossos fornecedores de dinh~iro, lá 
fora. Até mesmo porque o Governo de V. Ex' não sabe, até hoje, as apli
cações das suas empresas estatais. 

O Sr. José Lins- Não é verdade, nobre Senador. V. Ex• sabe que há 
mais de um ano ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- O próprio Ministro Delfim Netto tem 
proclamado isso constantemente. 

O Sr. José Lins- V. Ex• sabe que esses orçamentos roram publicados, 
no ano passado, a dívida roi levantada, o Governo rez um programa para pa
gamento dessas dívidas, Ó orçamento das estatais do ano que vem já foi, in
clusive, divulgado nos seus grandes números. ~claro pode faltar algum deta
lhe, porque são quase mais de trezentas empresas, mas V. Ex• sabe que isso 
não é verdade. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- V. Ex• jã admite que podem faltar alguns 
números; mas esses números são elevados. 

O Sr. José Lins - PequenoS números, nõbre Senador. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- A verdade é que o Governo desconhece, 
na sua total aplicação, os recursos que destina para as empresas estatais que, 
hoje, são responsáveis por 69,2% da nossa dívida externa. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima. Fazendo.soar a campainha.)- O 
tempo de V. Ex• já terminou, nObre-senador. 

Sr. Presidente, apesar de todas essas rrustrações, a-pesar dos acordos e 
compromissos não cumpridos, continuamos abertos ao diálogo. 

Sabemos que a tranqUilidade do País só será atingida quando os proble
mas de rundo tiverem o necessário tratamento, mas esperamos que, com o 
diálogo, possamos contribuir gradativamente para um encaminhamento das 
soluções. 

Por isso, neste momento, manifestamos a nossa certeza de que estamos 
tranqüilos e desejamos igualmente contribuir para que a tranqUilidade se tor
ne geral. 
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A pressa é inimiga da perfeição e os problemas brasileiros, de hoje, são 
graves e solicitam muita cabeça fria para o seu equacionamento. 

Sr. Presidente, a incorporação provável do Partido Popular pelo PMDB 
está se processando de acordo com a legislação vigente. E se o nosso Partido 
está caminhando para adotar esta medida, o faz no sentido de buscar mais es
paços, aumentar as trin'cheiras a partir das eleições de 1982, para ampliar a 
sua luta em favor de um povo sofrido, de um povo humilhado, de um povo 
que se empobrece, de um povo que vê a sua miséria se projetar cada vez mais. 

Aí está o retrato triste, com as chuvas ocorridas no Estado do Rio; está 
ali o retrato da miséria neste País, em que o Estado do Rio não é a exceção, 
este é um quadr.o do próprio Brasil. 

Sr. Presidente, nós, do Partido Popular, não estamos aderindo; estamos 
buscando reunir força entre os homens da Oposição para Cnfrentar com alti
vez, com dignidade, o Governo que nos ameaça. As ameaças do Governo que · 
vêm sendo feitas através de alguns órgãos de divulgação impressa; que vêm 
sen~o feitas pelo Presidente do PDS, Senador José Sarney, e até mesmo, ago
ra, pelo Presidente do Congresso, Senador Jarbas Passarinho não nos ame
drontam; preferimos cair com dignidade, cair com altivez, do que :Permanecer 
aqui agachados. 

Era a manifestação que cumpria, nesta oportunidade, na qualidade de 
Líder do Partido Popular, transmitir à Casa e à Nação. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOURIVAL BAP
TISTA NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17-II-8/, QUE SERE
PUBLICA POR HAVER SAlDO COM OMISSÃO E !NCOR
REÇ{JES NO DCN SEÇÃO II- DE 18-ll-8/, PÃGJNAS6.366 E 
SEGUINTES: . - . 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a integração-dos esforços e recursos entre o Banco 
Nacional da Habitação (BNH) e a Legião Brasil.eira de Assistência (LBA), 
com a finalidade de construir, manter e equipar creches para o atendimento 
de crianças na faixa etária de 3 meses a 6 anos, será, em breve, uma explêndi
da realidade. 

Nos conjuntOs habitacionais que o BNH vem construindo, em todas as 
Unidades da Federação, destinados às famílias de baixa renda, vivem seg
mentos, cada vez maiores, das populações carentes do País. 

Sendo, ao mesmo tempo, as mais proliferas, conforme foi demonstrado 
pelos indicadores estatísticos e levantamentos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investigou a situaçãq das famílias e crianças marginalizadas
a CPI do Menor, de 1976- até agora, tornava-se imperativo encontrar uma 
solução concreta para a crescente e avassaladora expansão do número dessas 
famílias e das crianças necessitadas de amparo imediato, nas faixas etárias de 
3 meses a 6 anos. 

As investigações posteriores às realizadas pela CPI do Meflor, evidencia~ 
ram as ameaçadoras tendências da explosão demográtic'a, desde então verifi
cada, fenômeno, de resto, natural, porque as camadas mais pobres da popu
lação sempre foram e são, reconhecidamente, as mais vy.lneráveis às flu
tuações da conjuntura inflacionária adversa, as que mais sofrem, em virtude 
do respectivo e'niPaiédamento salarial. 

Decorre, desse fato, a extraordinária importância do Protocolo para 
uma vigorosa Ação Conjunta entre o BNH e aLBA, celebrado ontem, dia 16 
de novembro, na Cidade do Rio de Janeiro, entre essas duas instituições, vi
sando a construção, equipamento e manutenção de creches nos conjuntos ha
bitacionais de interesse social, financiados com recursos do Sistema Financei.:o 
ro de Habitação. 

Subscrito pelos presidentes das duas entidades, repectivamente Léa Leal, 
pela LBA e José Lopes de Oliveira, pelo BNH, o documento recém-assinado, 
consulbstanciando aquele mencionado Protocolo, define em suas cláusulas os 
objetivos. as atribuições-do BNH e da LBA, e a operaeionalização e funcio
namento dos convênios preestabelecidos, e o prazo de vigência, -iniciando
se na data da assinatura do documento, 16 de novembro de 1981, e terminan
do em igual data, no ano de 1984. 

Os conjuntos habitacionais do BNH passarão, destate': a incluir creches 
.. como equipamento social bãsico, cabendo à LBA - entidade gestora do vas

to programa da Unidades-Casulo, administrar e operar a rede nacional das 
creches construídas e equipadas pelo BNH. 

Creio, Sr. Presidente, que a vitoriosa experiência das Creches-Casulo da 
LBA é a mais import3i:lte, original e auspiciosa iniciativa brasileira no concer
nente aos programas de desenvolvimento social. 

Além de liberar as mães para que ingressem no mercado de trabalho, en
sejando _alte.rnativas no tocante à elevação dos níveis da rend~ fami~iar,_ as_ 

Çreches-Casulo da LBA- esclareceu, em diversas oportunidades a Presiden
ta Léa Leal -: 

a) beneficiam o pré-escolar em seu desenvolvimento bio-psicossocial, 
proporcionando-lhe cuidados médicos-odontológicos, nutricionais, psicope
dagógicos e jurídicos, dentro do universo família-comunidade; 

·h) criam novas perspectivas para as famílias de baixa renda quanto à ele
vação de seus padrões de subsistência, ha medida em_ que as mães ou respon
sáveis terão maior disponibilidade para executar atividades lucrativas; 

c) incentivar a participação e o comprometimento da comunidade. 
Em síntese, as Creches-Casulo da LBA constituem um instrumento bási

co para aumentar os níveis de rendimento escolar, reduzir as despesas com 
tratamento médico e estimular uma participação comunitária rio processo do 
desenvolvimento social do País. 

Faço questão de citar, nesta oportunidade, as palavras da Presidenta Léa 
Leal, quando da sua viagem a Aracaju, em novembro de 1980: 

ueada creche que se inaugura pode ser nova partícula, uma go· 
ta, mas será sempre um sólido degrau na estalada que fizemos em 
busca de um Brasil melhor; um Brasil que garanta a proteção inte
gral de seus filhos; de um Brasil onde não haja sensíveis e terríveis 
diferenças sócio-econômicis, e onde, enrun, se instalem definitiva· 
mente, para todos os cidadãos, a justiça e a paz social, objetivos pri
meiros do Governo João Figueiredo. Cada nova creche é um símbo
lo deste Brasil que todos nós almejamos." 

Sr. Presidente -em face do exposto, solicito a incorporação do doeu~ 
mento anexo- o Protocolo assinado entre BNH/LBA -e os discursos pro
feridos na ocasião, ao texto destas breves considerações. 

Felicito o Presidente do BNH, Doutor José Lopes de Oliveira, e a Senho
r(!. Léa Leal, Presidenta da LBA, que, ao subscreverem o Protocolo-base para 
uma Ação Integrada dessas duas instituições essenciais ao nosso desenvolvi
mento social, contribuíram para melhorar a qualidade de vida de milhões de 
crianças carentes do Brasil. 
· Sr. Presidente, ao concluir te.nho a satisfação de comunicar à Casa que 
encaminhei, hoje, projeto de. lei que .. dispõe sobre a dedução do lucro tributá- · 
vel, para fins do imposto de renda das pessoas jurídicas, do dobro das despe
sas realizadas com a construção, instalação e manutenção de creches destina
das aos· filhos de seus empregados". 

O referido Projeto, parece-me ser uma contribuição positiva à solução 
desse magno problema. (Muito bem.') 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL 
BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 

FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 

Protocolo para base de ação conjunta que entre sJ celebram o 
Banco Nacional da Habitação e a Fundação Legião Brasileira de As
sist~ncia, visando a construção, equipamento e inanutençilo de cre
ches, nos conjuntos habitacionais de interesse social, financiados cOm 
recursos do sistema financeiro da habitação. 

O Banco Nacional da Habitação, Empresa Pública Federal, instituída 
por força da Lei n9 5.762, de 14 de dezembro de 1971, vinculado ao Ministério 
do Interior, com sede em Brasflia (DF), e em funcionamento nesta cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 
230, inscrito no CGC-MF, sob o número 33.633.686/0001, doravante deno
minado simplesmente BNH, neste ato representado pelo seu Presidente, José 
Lopes de Oliveira, e a Fundação Legião Brasileira de Assistência, instituída 
pelo Governq F~deial, ex-vi do Decreto-Lei n9 593, de 27 de maio de 1969, 
vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, e integrante do 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, inscrita no CGC sob o 
n' 33.627.092/0001, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
JaneirQ, à Avenida General Ju~to, 275, doravante denominada simplesmente 
LBA, neste ato representada por sua Presidente, Leoncie Léa Correia Leal, 
Considerando - que os conjuntos habitacionais construídos com financia
mento do Si~tema Financeiro da HabitaÇão, para ocupação por famílias de 
baixa renda, devam contar com equipamentos sociais que atendam às necessi-
dades bãsicas de seus moradores; • 

-que, entre esses equipamentost ressalta-se a ne-cessidade daqueles com 
a finalidade de prestação de cuidados a crianças na faixa etária de O (zero) a 6 
(seis)_anos, possibilitando a liberação das mães para ingresso no mercado de 
trabalho e assim criando alternativas para a elevação da renda familiar; 

- que a finalidade eminentemente social Q,o BNH leva-o a incluir entre 
suas~reocupações a correta utilização dos equipamentos sociais, a fim de que 
eles apresentem a maior rentabilidade possfvel; 
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- que a LBA é a entidade gestora do maior programa de atendimento 
ao pré-escolar, no País (Projeto Casulo), possuindo experiência e capacidade 
técnica para orientar e manter a rede de creches que serão instaladas nos con
juntOs habitacionais ocupados por famílias de baixa renda, Resolvem ce
lebrar o presente Protocolo, mediante as seguintes clãusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Dos Objetivos 

O presente Protocolo objetiva promoverá integração de esforços e recur
sos entre BNH e LBA, dentro de um esqUema de mútua participação, no to
cante à construção, equipamento e manutenção de creches (Unidades
Casulo), em coltjuntos habitacionais, para o atendimento de crianças na faixa 
etária de 3 meses a 6 anos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Atribuições do BNH 

l) Definir os conjuntos habitacionais, em todo o território nacional, nos 
quais serão implantadas creches (Unidades-Casulo). 

2) Responsabilizar-se, através de seus agentes promotores, pela cons
trução e equipamento das creches (Unidades-Casulo). 

3) Fornecer à LBA, anualmente, até o mês de outubro, a relação das cre
ches (Unidades-Casulo) que serão implantadas no ano seguinte, com as res
pectivas capacidades e êpoca provãvel do início de funcionamento. (*) 

4) Fornecer à LBA informações relativas ao-perfil sócio-econômico da 
população a que se destinam as creches (Unidades-Casulo), para verificação 
das necessidades de cada conjunto habitacional. 
(*)Com referência ao exercício de 1982, o BNH apresentará a relação de que 
trat"l- o presente item até o mês de dezembro de 1981 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Atribuições da LBA 

l) Responsabilizar-se, no limite de suas disponibilidades orçamentãrias, 
pela manutenção das creches (Unidades-Casulo), adotando as normas e dire
trizes de seu Projeto Casulo, podendo delegar a gerência das mesmas a outras 
entidades mediante convênio. 

2) Trein-ar o pe'ssoal e exercer a supervisão gerãl das equipes engajadas 
no Projeto, podendo o BNH complementar essa ação através do Ptograma de 
Desenvolvimento da Comunidade, executado por seus agentes promotores, 
em colaboração com o Projeto Rondon, com o qual jã mantêm convênio. 

3) Proceder a avaliações periódicas das atividades executadas nas creches 
(Unidades-Casulo). 

4) Remeter ao BNH, semestralmente, relatórios das avaliações realiza
das. 

CLÁUSULA QUARTA 

Atribuições Conjuntas 

BNH e LBA, em conjunto, elaborarão, no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da assinatura do presente Protocolo, manual, que passarã a fa
zer parte integrante deste instrumento, estabelecendo os critérios de cons
trução, equipamento e manutenção das creches. 

CLÁUSULA QUINTA 

Operacionalização 

Cada creche construída e equipada pelo BNH, nos termos deste Protoco
lo, serã objeto, para seu efetivo funcionamento, de convênio a ser celebrado 
entre a LBA e o agente promotor do BNH responsâvel pela administração do 
conjunto habitacional no qual esteja a creche inserida. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O convênio referido nesta Cláusula, que terá a interveniência do BNH, 
regulará a forma operacional da creche dele objeto, contendo, expressamente, 
as obrigações e valores financeiros atribuídos a cada parte convenente. 

CLÁUSULA SEXTA 

Prazo 

O presente Protocolo terã a vigência de 3 (três) anos, iniciando-se na 
data de sua assinatura e terminando em igual data de 1984. 

CLÁUSULA SiõTIMA 

Foro 

Para a solução de quaisquer questões decorrentes do presente Protocolo, 
fica eleito o Foro da Cid;:Ide do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de 
Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que o 
ss:ia. 

E, por estarem, assim, justos e de acordo, assinam o presente instrumen
to, em 4 (quatr9) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal e na pre
sença das testemunhas abaixo nomeadas. 

.Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1981.- Leoncie Léa Correia Leal, 
Presidente da LBA -José Lopes de Oliveira, Presidente do BNH. 

Testemunhas: 

· Conte. Zavem Boghossiam 
Diretor da Área Social do BNH 

Jorge Hipólito Vannier 
Secretário de Administração e Finanças da LBA. 

Discurso da Sr'! Léa Leal, Presidente da LBA: 

Senhor Presidente do Banco Nacional de Habitação- Doutor José Lo
pes de Oliveira. 

Senhor Dlretor da--Área de Programas de Natureza Social do BNH-
Cte. Zaven Boghossian 

Senhores Secretãrios e Diretores da LBA 
Meus amigos e companheiros de trabalho 
Não poderia eu deixar de agradecer, em primeiro lugar e neste momento 

histórico para as nossas instituições, ao Presidente do Banco Nacional da"Ha· 
bitação, Dr. José J_.opes de Oliveira, pela deferência especial com que nos dis
tingue vindo até a nossa Casa- esta Casa da pobreza e da solidariedade que 
se reflete nas suas próprias instalações, para demonstrar e tornar bem patente 
a importância do compromisso que hoje juntos firmamos. 

Acompanha-o o meu prezado amigo Zaven Boghossian, de quem muito 
dependerá a execução do programa de tão alto alcance social que iremos rea
lizar. Posso dar o meu testemunho do interesse com que ambos, Presidentes 
José Lopes e Zaven Boghossian se empenharam para atender ~m.dos maiores 
problemas da mãe que não tem condições_ de deixar seu filho em segurança, 
enquanto é obrigada a traalhar fora do lar. A sensibilidade do Ministro 
Mário Andreazza e de seus colaboradores para com a ãrea social do País, fê
los aceitar desde os primeiros instantes, a idéia defendida pela LBA, qual seja, 
de implantar uma creche em cada comunidade. E assim, medidas foram to
madas, portarias baixadas e, a partir de maio de 80, todo projeto de cons
trução de novos conjunt9s residenciais, para ser aprovado, terã que destinar 
uma área para creche. 

Como Pr:es_id_en_te da LBA e representante, nesta solenidade, do Ministro 
da.Pr:evidência e Assistência Social, Doutor Jair Soares, gostaria, portanto, 
de assinalar que estamos testemunhando um raro momento; momento de 
grande significado para todos aqueles que, como nós, se empenham na luta 
incessante pelo desenvolvimento social da gente brasileira. 

O encontro entre o Banco Nacional da Habitação e a Legião Brasileira 
de Assistência deve ser saudado corno um sinal dos novos tempos e dos camí: 
nhos otimistas que o País começa a trilhar. 

Deve ser saudado, também, não apenas como uma esperança, mas sim 
como uma certeza bem realista de que os projetes sociais do Governo Figuei
redo começam a se solidificar em medidas consistentes. 

E este é um encontro de há muito esperado. 
Duas entidades, LBA e BNH, que lutam na mesma trincheira humanísti

ca e perseguem o mesmo ideal de construção e promoção do homem brasilei
ro - essas duas entidades, cedo ou tarde, teriam de somar e ampliar seus es
forços na busca comum de criar melhores condições de vida para a nossa po
pulação carente. 

O denominador social que aproxima nossas duas entidades pode ser sin
tetizado numa única palavra, Simples mas importante, curta mas essencial. 
Esta palavra é teto. 

A LBA e o BNH, cada um a seu modo e dentro de seus princípios, pro
curam garantir teto, isto é, proteção adequada a famrüa brasileira. Para o 
BNH, teto significa casa própria- símbolo do abrigo coletivo e afetivo, da 
segurança e estabilidade - para toda a famflia. 

Para aLBA, teto quer dizer, também, creche, com a conotação da conti
nuidade da casa própria, prolongamento do lar e extensão da proteção e do 
carinho famil_iar para as cria_nças atê 6 anos. 

A nós na LBA cabe, portanto, a urgente tarefa social de abrir creches, 
em todas as comunidades, para assegurar que as nossas gerações futuras te
nham, sob um teto arnigo, segurança e educação, alimentação e saúde, re-
creação e lazer. As crianças brasileiras, junto com suas mães, reclamam hoje, 
mais do que nunca, seu direito a uma vida protegida, a salvo dos riscos e peri
gos do desabrigo e da marginalização. 

E a creche é a solução que atende a esses justos clamores. 
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Por isso, é bem-vinda a união BNH/LBA, para, num esforço conjunto, 
possibilitarmos a construção, equipamento e manutenção de creches nos con
juntos habitacionais de interesse social financiados pelo Sistema Financeiro 
de Habitação. 

E esta aliança, que hoje se concretiza, consolida os esforços e medidas 
que, desde abril de 1980, o Ministro Mário Andreazza e o Presidente José Lo
pes vêm desenvolvendo no sentido de dotar as unidades habitacionais do 
BNH de creches para os filhos de seus moradores. 

A sensibilidade e dinamismo do Ministro Mário Andreazzajuntaram-se, 
logo na primeira hora, o dinamismo e a sensibilidade do nosso Ministro Jair 
Soares, a compreensão social do Presidente José Lopes de Oliveira e de sua 
Diretoria, ao empenho quotidiano da LBA, que sempre esteve e estará pre
sente a todas as legítimas campanhas em prol de mais creches em todo oBra
sil. 

Concluindo os entendimentos mantidos com a LBA a partir da reso
lução ministerial, o BNH, com sua firma neste Protocolo de Ação Conjunta, 
justifica mais uma vez sua origem de Banco Social. E dinamiza seus progra
mas de características redistributivas e alcance popular, como, entre outros, 
os de Erradicação de Subabitações (PRO MORAR), e de Financiamento de 
Equipamentos Comunitários nos conjuntos habitacionais (FINEC). 

Torna-se ainda o BNH, com este ato, exemplo pioneiro de uma entidade 
governamental que se integra conosco, atendendo ao apelo da "Campanha 
para ampliação da rede de Creches", que aLBA e seu Programa Nacional do 
Voluntariado - O PRONA V, estão neste momento, patrocinando. 

O acordo que agora assinamos terâ imediata seqUência técnica e vai abrir 
caminhos para que, em 1982, cerca de mil novas creches-casulo sejam cons
truídas nos conjuntos habitacionais e, desse modo, venham a ser atendidas 
mais 40 mil crianças, 

A LBA - que assiste hoje 300 mil em suas creches - espera - e pode 
mesmo dizer que tem certeza- de que outras instituições pUblicas e privadas 
surgirão na esteira deste exemplo do BNH. 

Assim, com novas adesões, com a consciência e a doação comunitária e, 
sobretudo, com a indispensável adoção de uma nova e atuante legislação de 
incentivos às empresas que construírem e mantiverem creches para os filhos 
de seus empregados, com tudo isso, creio que o númei'ó d6- menores, assisti~ 
dos dessa forma, já ultrapassará um milhão no próximo ano. 

É com este horizonte de esperança que se abre para 15 milhões de 
crianças carentes e para 7 milhões de mães que, hoje, LBA e BNH dã:o juntos 
o primeiro passo rumo a um futuro mais digno e mais justo para todos os bra
sileiros. 

Quero agradecer, finalmente, e uma vez mais, o gesto de rara simplicida
de e, ao mesmo tempo, de tamanha grandeza do Presidente do BNH e de sua 
Diretoria, convidando-os a assinarem com a Presidente da LBA o documento 
que, pela sua finalidade grandiosa, estou certa, já foi abençoado por Deus. 

Muito obrigada. 

DISCURSO PROFERIDO PELO DR. JOSE LOPES DE 
OLIVEIRA, PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL DA HABI
TAÇÃO: 

D. Lêa Leal Presidente da Legião Brasileira de Assistência, demais 
membros de sua equipe, minhas senhoras e meus senhores: Para nós é motivo 
de muita emoção e de satisfação estarmOs hoje aqui concretizando neste con
vênio um sonho comum às nossas duas Instituições. Da parte do BNH, fazen
do um ligeiro histórico aliás, já abordado por D. Léa, o BNH vem tendo a 
preocupação e, ouvindo as recomendações do Exm'i' Sr. Ministro do Interior 
nós passamos a exigir em todos os Projetas ligados a empreendimentos habi
tacionais de natureza social, a inclusão entre os equipamentos comunitários, 
isto é, escolas, Postos de Saúde, Postos de Segurança, lazer também, a creche 
foi incluída em caráter obrigatório e eu posso aqui revelar que esta decisão do 
Ministro foi inspirada por sugestão de D. Léa. Hoje, o BNH torna obriga
tória esta inclusão em seus empreendimentos habitacionais, mas também de 
nossa parte pela experiência que nós temos tido imi todo o País, restava o 
problema da manutenção dessas creches, então, esta união que hoje aqui se 
formaliza neste convênio, vai dar alma àquele corpo que era apenas a creche 
prevista em projetas. 

A D. Léa nos traz a alma, a alma que vai tornar esta realidade perene 
que vai levar à criança brasileira um pouco mais de apoio para que ela no fu
turo seja uma pessoa realmente melhorada, porque sem melhorar o homem, 
acredito que nada se melhore no País. 

E esta obra tem este aspecto sublime. Muito obrigado a todos por esse 
apoio que nos deram e que vem tão ao encontro de nossos objetívos como 
banco social. 

ATA DA 219• SESSÃO, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 1981 
(Publicada no DCN- Seção II- de 28-11-81) 

RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei do Senado no 358j8I,lido no Expediente, que "veda a 
comercialização dos medicamentos que especifica, e dá outras providências';_::;·~·.~ 

Na página 6728, 2• coluna, após a sua justificação, na relação que a.sê
gue, 

Onde se lê: 

- Farlutal (Montedison); 
- Oncopr~vera (Upjohn); 

Leia-se: 

- Farlutal (Montedison); 
- Farlutal SP (Monte<:IIS:on); 
- Oncoprovera (lJpJohn); 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de I a 5 de dezembroj81 
(Art. 293, inciso II, do R:egimento Interno) 

Projetos aprovados e encaminhados à san~ão 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 281, DE I98I-DF, de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza o Governo do Distrito Federal a 
abrir créditos suplementares até o limite de CRS 4.000.000.000,00 (quatro bi
lhões de cruzeiros) e dá outras providências. Sessão: 2~ 12-81. (ex.traordinãria) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 120, DE I98I (n' 5.496/81, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Em
presa Brasileira de Filmes SA., o crédito especial de CRS 200.000.000,00 (du
zentos milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. Sessão: 2-12-81. (ex
traordinária) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 340, DE 198I-DF, de iniciativa 
do Presidente da República, que prorroga prazo de vigência da Lei nO? 5.755, 
de 3 de dezembro de 1971, e dá outras providências. Sessão: 2~12-81 (extraor
dinária) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• II6, DE I98I, (5.224/81, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que estende ao 
pessoal dos Territórios Federais disposições que especifica, referente aos ven
cimentos e-salários dos servidores civis do Poder Executivo. Sessão: 4-12-81. 
(extraordinária) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I22, DE I981 (n' 5.482/81, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a 
administração do Território Federal de Fernando de Noronha e dá outras 
providências. Sessão: 4-1.2-81. (extraordinária) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 1I7, DE 198I (n' 4.260/8I, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera disposi
tivo da Lei n9 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime 
jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito Fede
ral. Sessão: 5-I2-81. (extraordinária) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No II9, DE I98I (n' 5.103/8I, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que acrescenta dis
positivo à Lei n'i' 6.849, de 12 de novembro de 1980, que fiXa os valores de re
tribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância, e dá outras provi
qê~c_ia:s. Sessão: 5-12~81. (extraordinária) 

Projeto Aprovado e Encaminhado à Câmara dos Deputados 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• IOO, DE I98I, de autoria do Sena
dor Alexandre Costa, que fixa em 5% (cinco por cento) a área agricultável 
obrigatóriamente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho, nos 
projetes pecuários e agrícolas que especifica, e dá Outras pr.oviciências. Ses
são: 4-12-81. (extraordinária) 

Projeto AprOvado e Encaminhado à Promulgação 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO N• 25, DE 1980 (n' 56/80, 
na Câmara dos Deputados), que apro\:'a o texto da Convenção Destinada a 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Maté:ria de Impos-
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tos sobre a Renda, firmada entre a República Federativa do Brasil e a Re
pública Argentina, na cidade de Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. Sessão: 
4-12-81. (extraordinãria) 

Projeto Aprovado em Turno Único e Encaminhado à Comissão de Redaçiio 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE 1981- Comissão de Economia 
- que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 

(sei.sc:entos e trinta e quatro milhões, cinquenta e três mil c cem cruzeiros) o 
montante de· sua dívida consolidada. Sessão: 3~12-81. 

Projeto aprovado em Primeiro Tomo: 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 292, DE 1981, de autoria de Sena

dor Itamar Franco, que disciplina a formação de banco de dados pessoais e 
respectivos uso das informações cadastradas. Sessão: 4-12-81. (cxtraordi
nãria) 
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(*)Emendas oferecidas perante a Comissão Mista incumbida de examinar e· emitir parecer sobre o 

Projeto de Lei nP 28, de 1981-CN, que estabelece normas para a realização de eleições em 1982, e dá outras 
providências. 

(*) Serão publicadas em Suplemento à presente edição. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 4• SESSÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1981 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N•s 416 e 417/81 (n•s 617 e 618(81, na origem), restituindo autó-

grafos de projetes de lei sancionados. 

1-2.2- Discursos do Expediente 
SENADOR JORGE KALUME- Semana da Marinha 
SENADOR ITAMAR FRANCO -l Encontro da Mulher Pemede-

bista, a rea1izar8 se dia 13 do corrente na cidade de Belo Horizonte. Obser
vações sobre declarações prestadas a órgãos da Imprensa pelo Senador Jo
sé Sarney, a respeito da incorporação do PP ao PMDB. 

1.2..3 --Requerimento 
- N• 437/81, de autoria do Sr. Senador Luiz Cavalcante solicitando 

licença para tratar de interesses particulares. Votação adiada por falta de 
quorum. 

1.2.4- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR DIRCEU CARDOSO- conclusão das investigações po

liciais sobre fatos ocorridos em dependências do • Senado, eximindo a Se· 
gurança da Casa de qualquer envolvimento nos mesmos. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Regulamentação da profissão 
de sociólogo. 

1.3-0RDEM DO DIA 
- Projeto de Resolução n9 4 f8I, que autoriza á-Prefeitura Municipal 

de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete 
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões sete
centos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon· 
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom. 

- Projeto de Resolução n' 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões 

setecentos e dezoito mil, quatrocentos c quarenta e oito cruzeiros e vinte e 
quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nv 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar cm Cr$ 282.483.630,00 (duzentos c oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votado adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n• 60/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento c vinte e oito 
milhões~ novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 88/81, que autoriza a EscÓla Superior de 
Educação Física de Goiãs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nVlOl/81, que autoriza .a Prefeitura Munici~ 
pai de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento c trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeirOs e quarenta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nv 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinvile (SC) a elevar em Ct'J !!26. 716.000:00 ( qtlinhenlos .c vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil Cruzeiios), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Redação Finai do Projeto de Resolução n• 49/81, que autoriza o 
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de em
préstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado. Discus-
são sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 
434/81 

- Projeto de Resolução n" 99/8 J. que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 966.100.000,00 (novecentos e sessenta e 
seis milhões e trezentos mil cruzeiros). o montante de sua dívida consoli-
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dada. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento n' 435/81. 

-Projeto de Resolução n~' 188/81, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.435.641.087,00 (hum bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, seis
centos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruzeiros). Discussão sobrestada 
por falta de quorum para votação do Requerimento n~' 436/81 

l.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DlA 

SENADOR DIRCEU CARDOSO, pela Ordem -Solicitação à Mesa 
de ínfoLmações- relativas a pedidOS de eniprêstimo"S. 

SENADOR JOSE FRAGELL!- Refutando afirmações do Senador 
Bernardino Viana, veiculadas na Imprensa, envolvendo o nome de S. Ex._ 
e de outras Lideranças pepistas em acordos políticos com PDS. _ 

SENA DOR MARCOS FREIRE -Inconstitucionalidade da reforma 
eleitoral proposta pelo Governo. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Reivindicações da Fede
ração dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado da Paraíba, na área da 
Justiça do Trabalho. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMASES
SÃO. ENCERRAMENTO 

RES 
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-

- Do Sr. Marcos Freire, proferidos na sessão de 7-12M81. 
~ Do Sr. Evelásjo ~ieira, proferido na sessão de 10-12-8.1, 
- Do Sr. HUmberto Lucena, proferido na sessão de 10-12-81. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E \'ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA· 
RES 

5- COMPOSIÇÃO DAS CO~I!SSOES PERMANENTES 

ATA DA 4~ SESSÃO, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1981 
P Sessão Legislativa Extraordinária, da .46~,Legislatura 

PRESIDI!:NC!A DOS SRS. PASSOS PÔRTO E ITAMAR FRANCO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomarâ- J~rbas Passari
nho- Alexandre Costa--:- José-Sai"riey- Alber~O Silva- Helvídio Nunes 
- Almir Pinto - Mauro Benevides - Martiils Filho - Cunha Lima -
Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho
Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Louçival Baptista -Passos Pôrto
Dirceu Cardoso - Jo_ãQ Calmon - Nels.oO Carneiro - Itamar-Franco - -
Tancredo Neves - Lázaro Barboza- Valdon Varjão- José FrageHi
Mendes Canale- Affonso Camargo- Evelásio Vieira- Jaison Barreto-:-
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. _ 

Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabihos.
O "Sr. 1"'-Sectetário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo awógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
No:> 416/81 (n<~ 617/81, na origem), de lO do corrente, referente ao Projeto 

de Lei no:> 26/81 -CN, que dispõe sobre a aquisição, por usucapião especial, 
de imóveis ruraís, altera a redaç_ão do§ 21' do art. 589 do Código Civil, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.969, de 10 de de
zembro de 1981.) 

N'i' 417/81 (n'~ 618/81, na origem), de 10 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara rt' 107, de l98l (n' 4.415-C/81, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Produtividade, nos casos que 
menciona, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n'i' 
6.970, de 10 de dezembro de l981.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi-
cação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a pai<lvra ao nobre Sr. Senado-r Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: --

Empolgam-me os fastos e fatos da noss;.-História, por mais simples que 
sejam. E esse entusiasmo e admiração pela Pátria comum sempre me induzi. 
rama cultuá-la com civisrrio. Retorno a Tribuna deSta Casa para homenagear 
a Semana da Marinha, que tem como ápice a figura ímpar de Joaquim Mar
ques Lisboa- o Marquês de Tamandaré que.,-·pelas suas excelsas qualidades, 
foi o escolhido por essa Arma para seu Patrono. 

Por todo o Brasil e ao longo dos nossos sete mil quilômetros de costa 
marítima, passando pelas margens dos pequenos e grandes rios, elevam-se 

bandeiras e cantam-se hinos saudando o 13 de dezemb(o, data do nascimento 
desse brasileiro que, naScido humilde, haveria de sacudir o BrasiL Nossa voz 
reúne-se àS milhares de vozes que se levanta_m- para louvar Tamandaré e seus 
discípulos, os quais, hoje na paz como ontem na guerra, souberam todo o 
tempo manter-se à altura doS ensinamentos militares, seguindo sem titubear o 
exemplo de seu guia e Chefe supremo e permanente - Tamandaré. 

Essas comemorações da Marinha de Guerra do Brasil trazem ao nos~o 
--ren-SafnentO -relenJ6fanças de todos os-marinheíros, os quais, pelas suas ações, 
mereceram e merecem" nossa admiração. 

Para onde quer que aproemos nossos pensamentos, encontramos presen-
- Íe a nossa Marinha. O insigne liistõt-lador Pedro Calmon escrevera que .. Sem 

a Marinha, não se completaria a Independência, nem se unificaria o Estado''. 
Esse depoimento traduz, na sua grandeza, o alto significado que teve essa 
Força no desdobrar da nossa história. 

Se as enciclopédi<Js definem a Marinha de Gue_rra como "o conjunto de 
navios e outros engenhos de guerra no mar, o peSsoal que os maneja e os esta
belecimentos indispensáveis ao seu apoio logístico", a Marlriha do Brasil re
presenta tudo isso e muito mais. Ela encarna os espíritos de Marcílio Dias, 
Greenlah,_ Wandelkok, Barroso, José Joaquim Inácio, John Taylor, Cochra
ne e tantos outros. Porque uma instituição não se encontra apenas no enume
rar de det~Ilhes, no esclar~cer teórico, é uma-entidade estudante de vida, onde 
se repercutem oS atos dos _seus componentes, transformados em glória. Os 
grandes homens se fazem com uma dedicação integral. Não foi por acaso que 
o Marquês de Tamandaré, Joaquim Marques Lisboa, esteve desde menino, 
voltado para o mar, ao qual se rendeu com denodo, e dos seus noventa anos 
de vida, completou 75 dedicados à Marinha, e quando da nossa Independên
cia, com apenas 15 anos, já ingressara nos quadros da Armada sob o coman
do de John Taylor. 

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço o nobre Senador Aderbal Jurema. 

O $r. Aderbal Jurema- Não é propriamente uma aparte, Senador Jorge 
Kalume: e sim a palavra da liderança para solidarizar-se com a sua mai-lifeS
tação, e qizer quç. V. Ex• não fala apenas pelo Estado do Acre, V. Ex• fala 
pelo PDS de todo o Brasil, que tem representação nesta casa; qUando evoca 
os feitos da nossa Marinha de Guerra e a figura de Tamandaré. Nós somos, 
por herança histórica. os descendentes dos nautas de 500. Os portugueses ti
veram aquela admirável vocação marítima e que chegaram até nós, através de 
frágeis embarcações. Aqui no Brasil, a história da Marinha de Guerra é a 
própria história do Brasil. Foi ela, sem dúvida, que concorreu para manter a 
nossa integridade litorânea, porquanto um país com a imensidão de costa 
como o Brasil, não subsistiria se não fos_se a Marinha de Guerra, sempre com 
os seus fogos acesos e o seu coração vigilante na defesa da costa brasileira. Ao 
exaltar figuras tutelares da Marinha de Guerra, quero juntar o nome de um 
jovem que a Marinha dá sempre como exemplo às gerações de hoje é às ge
rações futuras: o Marinheiro Marcílio Dias. 

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• Efetivamente a 
nossa Marinha tem sido, ao longo da nossa História, a muralha em defesa da 
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nossa integridade e da nossa soberania. As suas palavras têm um significado 
todo especial, principalmente quando falou em nome da Maioria desta Casa. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo, também, trazer a V .. Ex' a solidarie
dade da nossa Bancada, ao discurso que pn~fere em home~ ao Dia do 
Marinheiro. A Marinha, que é uma das três armas de nossãs FOrças Milita
res, tem no Almirante Tamandarê o seu simbolo maior, a q~~ reverencia
mos neste instante. E quero, no momento em que V. Ex' apla'ude a Marinha 
de Gue~ra do Brasil, significar a sua extraordinária tradição legalis~a ê demo
crática neste País. 

O SR. JORGE KALUME- Também recebo com muita alegria o apar
te do nobri: Senador pela Paraíba, Senador Humberto Lucena, que tem sabi
do honrar esta Casa. 

Onde quer que atuasse, Tamandaré parecia iluminado. Se em combater 
se agigantava e se fazia respeitado e vencedor, na paz sua ordem era acatada, 
não apenas por questões de disciplina, mas pela sua capacidade invulgar de 
transmiti-la. 

Pareciam advindas de uma potestade, tal da força de sua lógica e de sua 
moral! 

A Marinha do lmpêrio, ao lado do Exército de Caxias, formou o conjun
to para a defesa da nossa soberania. "José Bonifácio foi o grande artífice da 
Marinha do Brasil''. O Patriarca percebeu a necessidade dessa Força apare
lhada para o oompleto êxito da nossa luta pela Independência, sob pena de 
vermos nosso território francionado. E sua visão de estadista e sábio estava 
correta. A Marinha, atuando em sintonia com o Exército, trouxe o resultado 
alvissareiro que se desejava! 

Será até óbvio dizer-se que nenhum país alcançará o seu pleno desenvol
vimento se não contar com uma força atuante no mar. Essa preocupação per
manentemente acompanhou o homem, e se não fora assim, teriam os fenícios 
difundido o alfabeto e pelo mundo? Dizia um auxiliar do Cardeal Richelieu 
que "Todo aquele que ê senhor do mar, tem grande poder na terra. Tomai 
como exemplo o rei da Espanha. Desde qt.te conquistou o mar, é senhor de 
tantos reinos, que nunca o sol se põe sobre os seus territórios!" E foram ho
mens da estatura moral, técnica e de rígida disciplina, como ostentou Taman
daré, que tornaram nossa Marinha respeitada! 

Um país de dimensões continentais como é o Brasil, com milhares de 
quilômetros de vias marítimas e fluviais, hoje mais do que ontem exige uma 
Marinha de Guerra equipada e operaêional à altura das nossas necessidades. 
Não se pode e nem se deve, quais-quer que sejam os motivos, deixar de manter 
aparelhadas as nossas Forças Armadas, que são o sustentáculo da nossa so
berania. 

A Marinha brasiliera, de tantas e gloriosas tradições, no passado longín
quo e recente, com suã ãtuação marcante na última grande guerra, demons
trou sua galhardia, confirmando o quanto é necessário o seu aparelhamento 
para acompanhar o evoluir das armas, por mais sofisticadas que sejam. Mas, 
se a Marinha tem tido papel preponderante no cámpo bélico, ela também se 
destaca pelo seu empenho no campo da ciência, prinCipalmente suas pesqui
sas sobre o mar, à procura de novas descobertas, não apenas em favor do nos
so povo, mas de toda a humanidade. Essa preocupação faz parte do seu cOn
junto, com o aprimoramento de seus componentes humanos. Quem quer que 
visite suas instalações no Rio de Janeiro, pode observar um trabalho de pes
quisa silencioso, em busca de alternativas técnicas e científicas que, como 
bem expressa o seu atual Ministro, Almirante-de-Esquadra Maximiliano 
Eduardo da Fonseca, visam não apenas a "renovação e ampliação dos meiso 
flutuantes", bem como a obtenção de ··uma independência energética e ali
mentar", que se encontra n.o fundo do oceano. ~ o espírito de Tamap.daré es
pargindo seus sadios eflúvios sobre os continuadores de sua obra imortal. 

Se fizermos um parelelo da Marinha de ontem, com seus brigues-escunas 
construídos de madeira, e as modernas belonaves do dias atuais como a "Ni
terói", a .. União" e a .. Constituição", manejadas técnicas e cientificamente, 
sentiremos orgulho da sua nacionalidade, como decorrência do progresso tec
nológico alcançado pelo nosso País. 

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex' permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Dirceu 
Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador, na exaltação dos nossos vultos 
históricos, ninguém lh.e leva a palma das comemorações cívicas que, aqui no 
Senado, se registram. V. Ex', hoje, exalta a nossa Marinha que, de fato, mere
ce a nossa reverência e o nosso reconhecimento, porque através de nossa H is-

tória, as páginas mais marcantes da nossa afirmação, como povo e nacionali
dade, nós as devemos aos nossos marinheiros. Na G!J.erra do Paraguai, como 
sabe bem V. Ex,, a nossa Marinha era uma das maiores do mundo, e foi nes
sas batathas que se empregou, pela primeira vez o navio de ferro, em que o 
Brasil teve essa prioridade. V. Ex' exalta Tamandaré, que é o Patrono de nos
sa Marinha e que revela, através de nossa História, a nossa vocação marinhei
ra. De fato quem domina o mar, domina a terra. Foi isso há quarenta anos, 
quan"do as nações marinheiras impuseram sua vc;mtade às nações terrestres. 
Foi a marinha que dominou os mares e tampou os pulmões por onde respira
vam as nações guerreiras. Nobre Senador, permita um simbolismo tosco. An
tes do navio a vapor; quando todos os navios eram a vela, saudava-se o navio 
adversário, mesmo antes das batalhas, fazendo arriar uma vez a vela principal 
do navio, a bujarrona. Hoje o Senado, através da palavra de V. Ex', faz arriar 
três vezes a bujarrona da nossa nave, saudando a Marinha do Brasil. 

O SR. JORGE KALUME- Efetivamente não podemos deixar de re
lembrar constantemente essas figuras proeminentes da nossa História, em 
partiCular Tamandaré, que hoje estamos reverenciando e homenageando. 
Essa figura ímpar, que participou dos pontos importantes da nossa História, 
como a Cabanagem, Confederação do Equador, a Balaiada e, finalmente, a 
Guerra do. Paraguai, brilhou como estrela de alta grandeza. Muito obrigado a 
V~ Ex' 

O Sr. José Fragel~i - V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Pois não. 

· O Sr. José Fragelll- Nobre Senador Jorge Kalume, quero, em nome do 
Partido Popular, juntar a noSsa voz à de V. Ext e aOs representantes dos de
mais Partidos que fazen:t coro nesta homenagem à Marinha do Brasil, sobre
tudo, a eSta figura mâxiinã. que é Tamahdaré . .E: justa essa homenagem e sem
pre o será. Recordando-nos os fatos da História, o papel eminente' que coube 
à Marinha do Brasil, desde o descobrimento, desde os despertar da nacionali~ 
dade, vemos que ela contribuiu, tanto quanto as nossas forças terrestres, para 
a unidade nacional. E V. Ex' mesmo acaba de lembrar uma sêrie deepis6dios 
cruentos da História brasHeira em· que a Marinha téve um papel de destaque, 
sobretudo, devido a sua mobilidade, à sua capacidade de, partindo dos cen
tros das decisões nacionaiS, que era o Rio de Janeiro •. deslocar-se para o extre
mo Norte, a fim de: trazer ao aprisco da nacionalidade aquelas ovelhas des
garradas que ameaçaram, de certo modo, a unidade nacional. V. Ex• re
lembra também o papel da Marinha, sobretudo nas lutas cisplatinas, do es
tuário do Prata, região que era, à época, o fulcro de todas as decisões que de
viam ser tomadas aqui, na América do Sul, numa afirmação de nacionalidade 
das novas nações do nosso Continente. A Marinha do Brasil, portanto, foi 
aquela que, com a nossa diplomacia, a grande diplomacia do Império e, tam
bém, com as nossas forças terrestres, souberam manter bem alto o nome do 
Brasil e dar-lhe uma posição de respeito e de acatamento em todas aquelas 
grandes decisões ciue visaram, sobretudo, as frcmteiras dos novos países sul
ameriCanos, garantindo à nossa Pátria essa grandeza territorial que é feita, ao 
mesmo tempo, do sangue heróico dos noss.os combatentes do Exército e da 
Marinha, e da inteligência, da habilidade, da acuidade dos nossos homens da 
diplomacia brasileira. O Brasil, portanto, é assim como que uma síntese do 
sacrifício do homem brasileiro nos campos cruentos da luta, mas também da 
inteligência brasileira em todos aqueles embates em que, defendendo nossos 
direitos, nós mostramos que, realmente, éramos dignos dele. A Marinha tem, 
por tudo isso, o seu lugar de destaque que não pode ser esquecido por todos 
nós, num momento como este. 

O SR. JORGE KALUME- Acolho, com muita simpatia, o aparte que 
V. Ex• fez, em nome do Partido Popular, e o incluo à nossa homenagem a Ta
mandaré. 

Concluo, Sr. Presidente: .. _ 
Faço este registro~ com especial carinho em homenagem a Tamandaré e 

à sua Marinha de Guerra, que ao longo d_a_ nossa História tem sabido corres
ponder à sua grandeza, projetando este colossal. Brasil ao .lado das outras 
Forças representadas pelo Exército e Aeionáutica. 

Somos todos reconhecidos e por isso dizemps: Almirante-de-Esquadra 
Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré! O vosso nome não é ape
nas um símbolo, mas o alicerce de tudo quanto se fez e se faz pela Marinha de 
Guerra do Brasil, hoje sob o comando do eminente Ministro Maximian"o da 
Fonseca. 

Re.ceba, nesta oportunidade das comemorações do vosso Dia, o afeto do 
Senado Federal! 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco, por cessão do nobre Senador Valdon Varjão. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do Orador.)- S_r_. ?residente, Srs. Senadores: 

Em primeira lugar, desejo registrar o T Encontro da Mulher Peemedebis
ta, de Minas Gerais, que será realizado, domingo, dia 13 de dezembro, em 
Belo Horizonte. Este evento vem mostrar exatarnente que a mulher, hoje, não 
é apenas testemunha dos acontecimentos, mas está presente, a tua em todos os 
setores das atividades. Esse I Encontro, patrocinado pelo Diretório Regional 
do nosso Partido, vai demonstrar o anseio da mulher de, cada vez mais, parti
cipar da vida pública brasileira. 

Sr. Presidente, creio que, face ao noticiário de hoje, nós, da Oposição, 
chegaríamos à conclusão de que teríamos que pedir desculpas por existirmos. 
Ao se processar o desejo de incorporação de dois Partidos, o que estamos as
sistindo, Sr. Presidente? PriineirO, a atitude do Presidente do PDS, nosso 
companheiro, nosso prezado amigo, o Sr. Senador José Sarney, deixando a 
sua tranqüilidade, que lhe é característica, e investindo, agressivamente, atra
vés de um possível recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, contra as leis do 
País e contra a atual legislação eleitoral. 

Ao que parece, o Presidente do PDS não se deu ao cuidado de examinar 
esta legislação, que foi aprovada pela maioria do seu Partido e que prevê, evi
dentemente, tanto a fusão quanto a incorporaçãO. Mas, ao que parece - re
pito - o ilu_stre Presidente do PDS não se interessa por conhecer a legislação 
eleitoral. S. Ex• quer sim, que o seu Partido vença, desta forma ou daquela 
outra maneira, as eleições preconizadas Rara 1982. 

O Sr. Lázaro Barboza - V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com o maior prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza- O que é mais estranho, .e que parece até piada, é 
pretender o Governo e o PDS que as Oposições anucierri e forrem de flores os 
caminhos do Governo e dêem ao PDS os votos que o PDS não tem. O Gover
no quer que as Oposições, deliberadamente, queiram elas próprias -perder as 
eleições para o PDS, carregar votos para o PDS. ~ uma coisa estúpida e que 
só mesmo no País- como disse De Gaulle, não é um país sério o O osso -
poderia acontecer. Nós estamos n_e$ta luta, não é de hoje, não é de 17 dias, 
mas de 17 anos, lutando para que o povo brasih:iro possa ser, ele próprio, o 
condutor do seu destino; para que o povo brasileiro seja senhor de si mesmo, 
para que se devolva à Nação o direito que é dela, e somente dela, que é o de 
autogovernar-se, neste instante, quando a Oposição qüe antigamente era dé
bil, era frágil, à medida em que ela cresceu, à medida em que ela passou a in
terpretar o sentimento e as dores das mais amplas camadas do sofrido povo 
brasileiro, no instante em que as Oposições têm condições de vencer as 
eleições, quer o Governo que sejamos bonzinhos e entreguemos as eleições 
para o PDS. ~ uma piadal 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ecx• tem razão, Senador. A Oposição 
só pode receber essa manifestação do Senador José Sarney como piada. V. 
Ex' está fundamentado no seu aparte tal atitude não é uma coisa séria. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O Sr. Ldzaro Barboza - Permite-me ainda, Ex •? 

O SR. ITAMAR FRANCO -'- Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza- E o que é mais grave, parece até que o Sr. José 
Sarney quer zombar da consciência jurídica deste País, fazendo crer que os 
tribunais não são formados de juristas Com-compromisso com o Direito, com 
a verdade e com a correta interpretação das leis. Um simples raciocínio do Sr. 
José Sarney é urna ofensa à dignidade dos tribunais deste País. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente. 
Ouvirei agora o Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Itamar Franco, o que se cons
tata é que o eminente Presidente do PDS externou Um sentimento de frus
tração que envolve hoje setores situacionistas, em razão do comportamento 
adotado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro e o Partido Po
pular, esse último ao decidir se incorporar a nossa ag-re-miação. Veja V. Ex• 
que na reunião que se realiz_ou na manhã de hoje, a C~missão Executiva Na
cional do nosso Partido resolveu, nã(. u.penas convocar a Convenção para o 
próximo domingo, dia 20, coiil esSe objetivo e, ilo caSó -de se configurar, como 
parecejã definida, a incorporação do PP ao nosso partido, extender esse con
vite aos outros grêmios oposicioiliStas, ã fim de que o [racionamento da Opo
sição concebido naquele instante da reformulação partidária, ele seja frustra
do agora e o movimento da incorporação possa ser entendido como uma 
reação altiva e vigorosa ao "Pacote" de novembro. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Mauro Benevides, vale a 
lembrança de V. Ex• O que diz V. Ex• nesse instante- irá assustar inais ainda o 
Presidente do PDS; quando V. Ex' afirma que deseja é que todas as Opo-

sições possam se juntar neste instante de autoritarismo, em que o País assiste 
modificações de palavra de 1979 ao Congresso Nacional com o "Pacote" de 
novembro. Creio que essa intervenção de V. Ex' vai exigir agora do Presiden
te do PDS um novo recurso,já agora atravês dessa hipótese. Se em dois parti
dos S. Ex• já ficou assustado, frustrado, como diz V. Ex•, imagine se nesse 
inStante as Oposições brasileiras volvessem seus olhos para o que aí estã e, 
realmente, a partir de 1982, atê que o quadro_de 1983 fosse alterado, elas fi~ 
zessem o confronto que preconizamos por via eleitoral, um confronto demo
crático com as forças do Governo. 

Ouço -o Senador Josê Fragelli. 

d sr~- JOséF'ragellí- Peçó licença para discordar da interpretação dada 
pelo ilust~e Senador Lázaro Barboza à_atitude do Presidente do PDS. Não 
acho que seja uma piada; acho que é um peça muito bem orquestrada. Acho 
que a atitude do Presidente do PDS é a preparação do terreno para uma nova 
violência ·que i rã paftir do Palácio do Planalto. Essa é·a atitude que S. EX' o 
Presidente do PDS toma np plano polítiCo, rio plano parlamentar: preparan
do o terreno para outra medida, essa compulsória, como o atual '"Pacote", se 
não der resultado o seu recurso via justiça. Então, o Poder Executivo todo
poderoso, autoritário- irá dizer: uProcuramos urna solução suasória junto -aos 
partidos políticos e junto à justiça. Fizeram ouvidos mocas, só nos resta to
mar essa nova atitude que há de se concretizar numa medida semelhante à
quela que foi tomada no Governo Geisel, com o "Pã~·ote" de abril, e agora 
está sendo tomada no Governo FigUeiredO com o .. pacote" de novembro". 
Eu vejo nisso uma ameaça -muiló sérià e não urna piada. Isso está muito bem 
calculado. Essa iniciativa do Presidente do PDS faz parte de uma trama 
maior, prque é evidente que, pelas vias legais, o recurso de S. Ex• não poderá 
dar o resultado que ele espera. E, na realidade, o que se está fazendo é prepa
rando um novo ato de violência. É mais urna intimidação, Srs. ·Senadores, 
além daquela dita pelo Senhor Presidente da República a um Deputado, con~ 
fidenciada para ser dita de públi~o. dizendo que se as Oposições não com
preenderem o Governo ele vai recrudescer nas suas atitudes antidemocráti
cas_. De sorte que a atitude do Presidente do PDS, não tenhamos ilusão, meu 
caro amigo Senador Lázaro Barboza, não é uma piada ou será uma piada trá
gica, mais uma, no caminho da imposição, às Oposições brasileiras, de medi
das que venham inviabilizar a vitória que lhes é assegurada desde já pela ma
nifestação do povo em 15 de novembro de 1982. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador José Fragelli, a inter
venção de V. Ex• assume características mais sérias. Até então, nesta nossa di
vagação, nós havíamos concordado com o Senador Lázaro Barboza que seria 
uma piada. Mas V. Ex• realmente conduz o desejo do eminente Presidente do 
PDS para um outro campo que merece agora uma nova meditação. Particu
larmente seria difícil acreditar, neste instante, que o Senador José Sarney, ex
perien-te~ servisse de instrumento para esse tipo de recado. E neste instante, 
sou obrigado, então, a recordar o que disse outro companheiro do Senado, o 
Senador Bernardino Viana. Uma hora é o recurso, outra hora o Senador Ber
nardino Viana prega o quê'? O estado de emergência e a cassação de manda
tos. É incrível! Aí sim, é incrível que um Senador·possa pregar, Senador José 
FrageHi, o estado de emergência e a cassação de mandatos porque apenas 
dois partidos, entendendo pelas suas direções maiores de seguirem o caminho 
d~ lei, porque é o ca~i_nho da lei q4e a Oposição segue, ela não tem outro re
curso senão esse carninhô, que as Oposíções poderiam caminhar numa fusão 
ou numa incorporação. 

O Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex' um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira - Só para dizer que todos nós conhecemos muito 
bem o Senador Bernardino Viana, e que essa manifestação não surgiu espon
taneamente. Ele ouviu, ele escutou de alguém que está acima dele. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, Senador Evelásio Vieira, veja V. 
Ex' como é que as coisas se complicam neste País. O Senador José F ragelli diz 
que há um recado, há um certo instrumento do PDS;jâ V. Ex• diz q_ue o Sena
dor Bernardino Viana dá outro recado. Então, veja V. Ex•, primeiro vem o 
recurso, a cassação; e, depois, o que virá Senador Evelásio Vieira'? 

O Sr. Humberto Lucena - Cassação conio'? 

O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou ouvir V. Ex• com muito prazer. 
Mas, antes, queria manifestar a minha alegria de ver hoje nos jornais o tele
grama que Jorge Amado 6nviou a V. Ex• sobre o seu livro ••os Vivos". V. 
Ex•, que recebe essa homenagem do grande escritor baiano, por certo nesse 
aparte não vai falar de literatura, vai abordar a problemática política nacio~ 
nal. Com muito prazer, envio-lhe, neste instante, os meus cumprimentos por 
esse telegrama que fãz justiça à sUa inteligência. 
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O Sr. Aderbal Jurema- Agradeço a generosidade de V. Ex• os cumpri
mentos do escritor nacional Jorge Amado: Estou intervindo no discurso de V., 
Ex• para que o discurso de V. Ex• não se transforme num monólogo parti
dário. Até agora V. Ex• tem sido aparteado por seus ilustres companeiros de 
Partido. E, em participando aqui, embOra transitoriamente, em minoria ria 
Casa ... 

O Sr. Marcos Freire - Há um ano. 

O Sr. Aderba/ Juremo - .. Quero dizer a V. Ex• qu_e não tenho procu
ração do Presidente José Sarney para defendê-lo, mas a intenção do Presiden
te José Sarney está clara. Ele está usando de um direito que lhe assiste, como 
Presidente do Partido, no sentido de agir juridicamente. Ele não disse que iria 
fazer nenhum movimento de força contra a fusão dos partidos da Oposição. 
Ele disse que iria à Justiça defender um ponto de vista contrário, achando que 
era ilegal essa fusão. E caberá, então, à Justiça, na sua douta sabedoria e na 
sua independência tão respeitada e tão conhecida de todos nós, de outro Po
der, decidir portanto, não há razão para que V. Ex' transforme isso numa 
ameaça a essa fusão. Pelo contrário, ele acha, é~ ~inha impressão, que o plu
ripartidarismo precisa ser mantido, e como a fusão incide na manutenção do 
pluripa_r:tidarismo, ele defende tese contrária, e, em defendendo tese con
trária, não está agindo sub-repticiamente. Ele disse que vai agir pelos meios 
legais é esses meios legais sãp assegurados não somente à Oposição, como 
também ao Presidente do PDS. Quanto a declarações de '"A", de "B", de um 
Deputado que esteve com o Presidente, do Senador Bernardino Viana, eu 
preciso tornar bem claro a esta Casa que só'quem pode falar nesta Casa pelo 
Presidente da República é o Líder do Governo. Para isso é que nós temos o 
Líder do Governo, como· na Câmara dos DeputadoS tainbérTI é o Líder do 
Governo é quem está autorizado a falar em nome do Governo. Fora disso são 
especulações, especulações de parlamentares. Sabe V. Ex•, a palavra parla
mento, parlare, falar, leva com que haja esta abundância no Brasil, sobretudo 
nós, que somos, talvez, os maiores faladores da raça latina, sem nenhuma alu
são ~os baianos, nós somos discursadores. Então, é natural que o Deputado 
visite o Presidente da República e de lá saia dando suas impressões'de ordem 
pesso"!.l, :'ll:as ·.não falando em nome do Presidente da República. ~isso que eu 
quero dei~~r. ~e~ claro. Quanto ao mais, quero dizer a V. Ex• que tenho 23 
anos de·mandato e,-até onde chega a minha pequena experiência de parla
mentar, não vejó ·r~:tãb para ·n,ós estarmos aqui nesse clima de pessimismo que 
vai crescendo diá ·á dfã.,.sobi-etudo quando o PDS? por uma razão estratégica, 
vamos dizer a verd3.de :....:..rião .. teni .. cOmparecido. aqui ano plenário, somente 
um ou outro Vice-Líder do PD.S· é CJ.!lf: ·comparece ao plenário, e V. Ex•s, 
como Oposição que são, naiur'almente víiHantes, estão aqui todos os dias e fi
cam trocando idéias como estivessem'·dia.'qte·pe um espelho. E essas imagens 
refletidas vão num crescendo e, daqui a· pouco,'· muita gente por 'aí vai se con· 
vencer de fato que estamos à beira do abismo. Não, o:·P!esidente Fiqueiredo 
assegurou que faria deste País uma democracia. Enviou urlla mensagem ao 
Congresso Nacional, essa mensagem vai ser apreciada por tOdoS nós e quem 
tiver voto, quem tiver maiorié:l, conseguirá, então, aprová-13-. Se 'não tiver 
maioria, acontecerá como sucedeu com a sublegenda. De maneira que trago 
aqui, com a maior tranqUilidade, a minha palavra no sentido de que não con
tinuemos nesse pessimismo porque há coisas muito ma.is sérias, muito mais 
preocupantes neste País que são, sem dúvida, o custo de vida, a inflação que 
está nos preocupando e que até estâ curva descendente. Todos nós teremos 
que reconhecer isso. De maneira que não quero que V. Ex"s deixem de ser 
Oposição. Muito pelo contrário. A democracia de um partido único não é de
mocracia. A democracia é formada por dois ou mais partidos. E, no caso, 
quantos maiqp.rU.dos mais se afirma o pluripartidarismo: Muito obrigado a 
v. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu que agradeço a V. Ex• por quebrar, 
como disse, o monólogo. Mas é interessante que, olhando para V. Ex', não 
diria que ficaríamos com inveja~ mas é bom ver uin homem do Governo, um 
Vice-Líder, com a sua tranqUilidade. Uma tranqífilidade, senadorAderbal 
Jurema, que não é uma tranqUilidade do Parlamento, nem a força do seu par
tido, é outra força que vai proteger V. Ex• com o envio d_est_C? "Pacote". Nin
guém aqui está contestando o direito de o Senador Jos~ Sarney ser o guardião 
do pluripartidarismo. Excelente ser S. Ex' o guardião do pluripartidarismo. 
Mas é que S. Ex• e V. Ex•s se esquecem que quando se fala de pluripartidaris
mo nós não podemos falar em sublegendas, que quando se fala em pluriparti
darismo não se podem proibir coligações; que quando se fala em pluriparti
darismo neste País, nós gostaríanlos também que tivéssemos regras estâveis e 
definidas para os pleitos eleitorais ... 

O Sr. Lázaro Barboza - Muito bem! 

O SR. ITAMAR FRANCO - ... que nós não tivêssemos tido prorro
gação de mandato de Prefeitos e Vereadores . .e muito fácil, nobre Senador 

A.derbal Jurema, ainda, mais V. Ex' que é um homem de palavra fácil, V. Ex• 
é um escritor, dizer aí, com sua-tranqüilidade, como eu disse, que nós não po
demos viver no pessim!~mo: 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex' permite? 
O SR. ITAMAR FRANCO- V. ~x' tem razão. Primeiro, nós estamos 

aqui à toa. Como eu estou à toa, tenho que aproveitar para falar mal de nin
guém. Então, o Senador José Sarney, meu estimado amigo, deu-me esta opor
tunidade, o Senador Bernardino Viana também está dando-me esta o,portuni
dade. Nós, realment~ não temos o que fazer com essa Convocação, é uma 
convocação desnecessária, e tanto foi desnecessária que estamos, aqui de 
segunda-feira até hoje, como disse V. Ex', conversando e olhando-nos no es
pelho. Mas felizmente, é_ bom, nobre Senador Aderbal Jurema, olharmo-nos 
ao espelho e vermos nossas imagens. E: muito bom o homem poder olhar-se 
no espelho e ver sua imagem, sua imagem de coerência, a sua imagem de de
mociata. Alguns têm vergonha de olhar no espelho, não podem, realmente, 
olhar no espelho. Há fases da vida pública brasileira em que determinados 
homens públicos não podem se mirar, porque se o fizessem verificariam no 
seu íntimo que a sua Tace no espelho seria diferente daquela com que lhes pre
gam nas ruas, nos parlamel"ltos e nos seus cargos executivos. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SK ITAMAR FRANCO- Ouço V, Ex•, com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - O aparte do Senador Aderbal Jurema 
lembram-me outros episódios: ouvimos palavras semelhantes, quando de
nunciávamos a ameaça de extinção dos partidos, por lei, e a violência se con
sumou; quando denunciávamos a ameaça da prorrogação dos mandatos, e a 
violência se consumou. 

V. Ex~ faz um oportuno comentário às colocações feitas hoje, na impren
sa. pelo Senador José Sarney, sobre as quais devo me pronunciar também no 
Senado_ Lembro V. Ex' e à Casa que_ a opinião do Senador José Sarney é tão 
estarrecedora, tão escandalosa, tão extravagante do ponto de vista jurídico, 
que S. Ex• passou, há pouco, aqui pelo plenário, e não teve coragem çle Se as
sentar na sua cadeira para sustentar o seu ponto de vista com as opoSiç~es; 
Por que S. Ex• não vem_ para o plenário? 

O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex' me permita, rapidamente? 

O Sr. Aderbal Jurema- A propósito do aparte do nobre Senador Hum
berto Lucena, as violências que V. Ex• assinala foram violências parlamenta
res., porque a extinção dos partidos foi votada pelo Congresso, a prorrogação 
dos mandatos também foi votada pelo Congresso." Portanto, são violências da 
Maioria. Eu reconheceria como violência se não fosse votada, mas houve um 
processo democrático em que a Maioria se pronuncia a favor da prorrogação 
de mandatos e da extinção dos partidos políticos. Eu fui o Relator da Rçfor
ma Partidária, e ela foi aprovada, praticamente, por unanimidade. De manei
ra que eu não considero violência, e sim, o direito da Maioria impor a sua 
vontade. 

O SR, ITAMAR FRANCO- E V. Ex• não considera um direito da Mi
noria o de tentar uma incorporação através da lei'? ,Aí é uma violência ... 

O Sr. Aderbal Jurema- Eu não desconheço o direito da Minoria de ten
tar a sua fusão, como também não desconheço o direito do Presidente do 
PDS, de procurar impedir por meios legais essa fusão. 

O Sr. Marcos Freire- Na verdade, existem dois tipos de violêncià: a 
violência que foí perpetrada via Maioria, acabando com o Partido da Mino
ria e a violência maior contra o regime democrático, a de prorrogar man4atos 
que foram concedidos pelo povo e que, portanto, não poderiam ser prolonga
dos sem ser pelo povo. Mas já que S. Ex• diz que o Senador Humberto Luce
na só específicou as violências cometidas pela Maioria, é preciso, então, 
lembrar as inúmeras violências do Executivo, dessa minoria em relação à 
NaÇão brasileira. Aí nem se fala, porque vem desde 1964, numa sucessão de 
violências que culmínou com o AI-5, que estabeleceu um regime de perma
nente violência e violação dos direitos humanos. Tivemos o Hpacote de abril" 
em 1977, porque o Congresso decidiu soberanamente contra uma mensagem 
do Executivo, e, finalmente. dentro dessa lista enorme de violências, o "paco
tão de novembro". Tudo isto são violências de duas naturezas: via Maioria, 
como eles pretendem fazer agora~ e via Executivo, como fizeram no passado, 
e estão ameaçando fazer caso a violência via Maioria não de consuma. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Tem razão V. Ex• nobre Senador Marcos 
Freire. Mas aí, por certo não serâ violência para o Senador Aderbal Jurema. 
Qiiãndo se fechou o Congresso, em 1967, porque se· rejeitou a chamada Re
forma do Judiciário, não foi .violência, foi um ato normal; a Minoria resolveu 
não concordar com a Reforma do Judiciário ... 
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O Sr. Aderba/ Jurema- V. Ex• me permite um aparte? (Assentimento do 
orador.) V. Ex• estâ interpretando o meu pensamento, eu não o autorizei a is~ 
to~ Eu não considero um ato normal; eu cons..idero o ato até anormal. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas concorda ... 

O Sr. Aderbal Jurema- Concordo, porque foi um período de transição, 
como ainda hoje assinalava o Senador Jarbas Passarinho, por que estâ pas
sando a implantação da democracia no Brasil. 

O Sr. Marcos Freirf!. - Logo, tudo se justifica ... 

0 SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão. 
Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso, com prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Nobre Senador Itamar Franco, estarrecido fi
quei eu, quando tive a notícia agora de que o nobre Senador Bernardino Via
na fez essa declaração no Pia ui. S. Ex' foi para o Piauí com uma mala de 650 
milhões de cruzeiros que o Senado votou. liberando o empréstimo do Paiuí 
para a quarta conclusão das obras do Estãdio Albertão, daquela capital. Por
tanto nl.Rna viagem triunfal, com a mala do dinheiro na mão, S. Ex•, no aero
porto, declarou que nós caminhamos para o estado de emergência e para a 
cassação de mandatos. Nós conhecemos o Senador Bernardino Viana, não. é 
um Senador comum, é V ice-Líder da sua Bancada_, e andaya aborrecidíssimo 
porque a sua Bancada não dava número_ e é possível que essa cassação, na 
metade, atinja à Bancada do PDS, àqueles que não freqUentam aqui, porque 
S. Ex• é capaz de levar isto ao Presidc:::nte,jâ que é Viee-Líder, que os faltosos 
do PDS devam pagar com a cabeça. Nós já estamos na chuva, nós estamos 
como o jab~ti. com a cabeça debaixo do casco para atravessar a tempestade. 
Leio agora o que está aqui no Jornal: 

''Em Tetesina, o Sen'!-dOr Bernardino Viana (PDS-PI) disse 
que .. a consolidação do processo de incorporação do PP ao PMDB. 
e as contestações das oposições à pr.op·osta pluripartidãria poderâ 
levar o Governo a adotar medidas drásticas na área política." 

Entre as "medidas drásticas" citadas pelo Senador piauiense 
destacam~se a implantação de estado de emergência e a cassação de 
parlamentares." 

A cassação de mandatos de parlamentares da Oposição é natural, mas é 
possível que ele atinja- os faltosos do PDS, porque ele andava aborrecidíssi
mol f: pena o nobre Senador José Lins não estar aqui, porque hã poucos dias, 
quando· eu levantei a questão da licença de um Senador para a posse do su
plente, ele pediu um voto de protesto, de desagravo ao Senador, e agora ago
ra eu queria ver qual o voto que ele iria pedir para o Senador Bernardino Via
na. Ele tinha que craniar um voto. Agora, quando o nobre Senador Bernardi
no Viana voltar aqui, S. Ex• que é Vice-Líder, vamos colocar-lhes um crachá 
em S. Ex'- ê o cassador de mandatos. é o "dedo-duro" daqui do Senado. 

O Sr. Aderbal Jurema - Nobre Senador Dirceu Cardoso, não vamos 
nos precipitar. Vamos esperar o Sr. Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Estou lendo nos jornais ... 

O Sr. AderbaT Juienia- V. Ex' ê um político experimentado e sabe que 
hâ muitas notícias de jornais em que a informação é certa e hâ notícias cuja 
informação não é certa. De maneira que devemos aguardar o Sr. Senador 
Bernardino Viana, porque, em sã consciência, eu não acredito que S. Ex' te
nha se expressado dessa maneira. 

O Sr. Marcos Freire- De onde se conclui que o nobre Líder do PDS re
conhece que decretar estado de emergência e cassar· mandatos seria uma vio
lência. Esperamos que S. Ex' sustente isto se porventura ocorrer. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Quero lembrar ao nobre Líder para que tenha
mos esta idéia então - quando o nobre_ Senªdor Bernardino Viana voltar 
aqui, numa solenidade, nós apormos na lapela de S. Ex' o crachá do cassador 
de mandatos que nós temos agora, S. Ex' falou como V ice~ Líder, com uma 
mala de 650 milhões que o Senado liberou, e foi recebido triunfalmente por 
milhares de pessoas no aeroporto, inclusive o Governa_dor. S. Ex• levou o di
nheiro para a quarta restauração ou~Õ,mpieJ.l!eJltaÇãq das obras do estádio de 
que eu assisti a.icauguração, no GovernOàõ-Sr: Alberto Silva, em Teresina, 
assistindo a uma partida entre o Fluminense do Rio de Janeiro e o Tiradentes 
do Piauí. Eu assisti, como estagiáriO da Escola Superior de Guerra, pois, na
quele domingo, nós estãvamos visitando Teresina, no Estado do Piauí. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Poisnil.o. Ouço o aparte de V. Ex• e, em 
seguida, resporoAP.rei ao aparte do nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Evelásio Vieira- Nobre Senador, é preciso que se diga que o Sr. 
Senador Bernardino Viana, antes de viajar para Teresina, fez a mesma afir
mação aos seus colegas, aqui1 no Senado, de que estâvamos em marcha para 

o estabelecimento do estado de emergência e para cassações de mandatos. Em 
relação ao pronunciamento hâ pouco proferida pelo Senador Aderbal Jure-. 
ma, com a responsabilidade de Vice-Líder e agora no exercido da Liderança 
do PDS, de que a Bancada do PDS mantém-se ausente deste plenário por 
·Uma questão de estratégia política, é preciso que a Nação saiba, pela palavra 
do próprio Senador do PDS, que a obstrução é feita pelo PDS. Em relação à 
intenção ou decisão já do Senador Josê Sarney, Presidente do PDS, de impe
dir a reunificação das Oposições, que legitimidade tem o Presidente do PDS 
para esta ação? A reunificação-está sendo realizada por dois Partidos, em vis
ta de uma decisão de vontade de homens do PP e do PMDB. A legisla~o o 
permite, teria legitimidade de agir, de impedir, o Senador José Sarney, se S. 
Ex• fosse um inscrito do PP ou do PMDB- a não ser que S. Ex• esteja inscri
to num dos dois Partidos lá no Maranhão e desconhecemos. Ai S. Ex• terá le
gitimidade para essa tentativa. O Senador Aderbal Jurema tem razão tam
bém: o Presidente do PDS deveria estar preocupado Com a desnacionalização 
neste País, com o desemprego, coq\ o subemprego, com a falência da edu
cação, com os sérios problemas que estamos vivendo. Mas, não, af não há 
preocupação do Presidente do PDS. 

O Sr. Humbúto Lucena- Só para não perder a oportunidade, nobre Se
nador. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena - Já que o Senador Bernardino Vi~na prestou 
essa declaração aos jornais de Teresina, quero fazer uma revelação ao Sena
do. Encontrei S. Ex•, na última quarta-feira, no aeroporto de Brasnia, trava
mos ligeira conversa, na qual S. Ex• perguntou: como vão as coisas? E lhe res
pondi: Vamos para a incorporação das Oposições, pelo menos a nível de 
PMDB e PP, como resposta ao "pacote eleitoral." Ele, então, me retrucou: 
mas eles não deixam. Eu disse: eles quem? Ele disse: você sabe quem são eles. 
E completou: se isso acontecer, decretam o estado de emergência e vêm as 
cassações. O que me causou espanto, além do pacto em si, foi que o nobre Se
nador Bernardino Viana, que é tido e havido como um dos juristas da Casa, 
membro da Comissão de Constituição e Justiça, não tenha sequer lido a 
Constituição. Mesmo que houvesse o absurdo dos absurdos, da decretação 
do estado de emergência porque um partido se incorporou a outro, cumprin
do a Constituição e a lei,_ dentro dessa situação excepcional, que a Consti~ 
tuição prevê, não há nenhuma atribuição ao Senhor Presidente da República 
de cassar mandatos de quem quer que seja. 

O Sr. José Fragelli - Outro AI-S. 

O Sr. Humberto Lu~~na - t uma infelicidade que ouçamos de um 
membro do Senado Federal declaração tão grave e- acredito- vai exigir de 
todos nós uma interpelação ao nobre Senador Bernardino Viana. Só estou 
pronunciando estas palavras, só estou fazendo esta Inconfidência, diante da 
_entrevista que foi, inclusive, posta em dúvida pelo Senador Aderbal Jurema. 
A entrevista do Senador Bernardino Viana confirma a conversa que S. Ex• 
teve comigo no aeroporto de Brasília. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, em menos de cinco minu
tos vou encerrar o meu pronunciamento. 

A revelação do Senador Humberto Lucena, é por demais séria, e a serie
dad_e da declaração do Senador Bernardino Viana - aí, sim- não podemos 
levá-la como brincadeira ou piada. 

O Presid_ente do PDS diz que vai recorrer à JustiÇa- direito que lhe as
siste, inusitado, mas um direito que lhe assiste. No entanto, quando um Sena
dor da República, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Vice-Líder. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... Vice-Líder, como lembrar o Senador 
Dirceu Cardoso, fala em estado de emergência e cassação de mandato, só nos 
resta esperar, Sr. Presidente, qual o Senador do Governo que dirá que astro~ 
pas jâ estão chegando. 

O Presidente do PDS diz que irá recorrer, o Vice-Líder diz vão cassar 
mandatoS. que haverá estado de emergênciã. Vamos aguardar qual serâ o se
nador do PDS que dirá que as tropas estão chegando. Não é possível, Sr. Pre
sidente, Srs. SenadOres, que, por um recurso legal -e é bom frisar perante a 
Nação-, previsto na lei, ainda um desejo, nem realizado ainda está, e já se 
fala em estado de emergência, em cassação de mandato, e, por incrível que 
pareça, partido de um homem que representa o seu Estado no Senado Fede
ral. 

Sr. Presiderite, não vamos jogar pedra no Presidente do PDS nem no Se
nador Bernardino Viana., 

Aqur tenho afirmado - e reafirmo neste instante -com raríssimas ex:. 
ceções, o PDS é apenas um instrumento do Executivo, o PDS pouco repre-· 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se.,ão 11) Sábado 12 7157 

senta a nível partidário. Tanto não representa que não Consegue- e está aí o 
Senador Eve!ásio Vieira, quando diz doS problemas de ordem econômica e 
social, eu já não diria tanto, porque realmente exigiria profundas modifi
cações e eles não têm mesmo força para isto -tanto não represente que o 
PDS não consegue sequer indicar um diretor do Banco Central, às vezes seus 
componentes não conseguem nem ser recebidos pelo Ministro da Educação, 
não conseguem, às vezes, nem obter informações da NUCLEBRÃS. Eviden
temente, o PDS serve para isso, como vai servir na semana que vem, sob o 
toque-de-reunir, de segunda à sexta~feira. Também não pode passar de sexta
feira, porque, sexta-feira, o Aeroporto de Brasília pode estar fechado. Aí já é 
perigoso terminar a sessão depois da meia-noite. Então, é preciso que real
mente, antes de terminar o dia na sexta-feira, o PDS envie os seus deputados e 
senadores para os Estados. Aí, sim, este é o instrumento, é apenas o instru
mento, é o veículo da ação coercitiva contra o Legislativo. 

Sr. Presidente, encerrando minhas paJavras, cumprimento V. _Ex•, que, 
na sua humildade, na sua velha experiência de homem do Parlamento, decla
rou hoje- pelo m·enos os jornais dizem -que considerava' uma barbari_dade 
-V. Ex' não precisa ficar encabulado, porque é verdade, V. Ex• falou algo 
que é preciso que a Nação conheça -:- V. Ex• disse q_ue é uma barbaridade 
tentar impedir a incorporação de dois Partidos. Ficamos com V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso - Vai ser um d_os cassados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Senador Dirceu Cardoso já estã agou
rando V. Ex~ Espero que não. Espero que os cassados sejam somente os da 
banda de cá e nunca os da banda de Já. 

Portanto, meu nobre Presidente Senador Passos Pôrto, V. Ex•, neste ins
tante, sim, poderá olhar-se no espelho; outros, possivelmente, não poderão 
fazê-lo. 

Senador Passos Pôrto, nosso caro Presidente, oxalá_ V. Ex' mantenha o 
seu espírito democrãtico ilesta hõra -em "que muitos honlens públicos se esque
cem dos seus deveres, não para consigo mesmos, mas -para com a Naçã"o e 
para com aqueles que os trouxeram a esta Casa. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. ]9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 437, DE !981 

Nos termos do art. 47, item H, do Regimento Interno do Senado, requei
ro licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1981. - l.~iz Cavalcante. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Este requerimento deveiía ser 
votado, se houvesse número em plenário. Como não hâ, fica adiada a sua vo-
tação. . .... 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encerrou-se a sessão legislativa no dia 5 deste mês sem que tivéssemos 
tido oportunidade de trazer ao conhecimento desta Casa um documento que 
ressalva a atuação de um dos setores mais responsáveis da vida do Senado. 

Há tempos, Sr. Presidente, fui vítima, rló-Rio de Janeiro, de um arrom~ 
bamento na minha residência, pequeno e humilde apartamento ali localizado 
de onde foram roubados alguns objetos, algumas jóias e documentos e, até 
hoje, não encontrou a Polícia carioca qualquer pista para apurar o aconteci
do, embora os assaltantes tivessem posto abaixo 4 portas e revirado todo o 
meu arquivo de onde levaram alguns dados, documentos e informes. 

Depois, tivemos a denúncia, aqui, por parte de um funcionário da Casa, 
de que se fez a tentativa de colocar uma bomba no plenário do Senado e uma 
suposta bomba na galeria nobre, fato este de que fui o primeiro a ser avisado 
e que depois, segundo declaração dele próprio, iam também colocar uma 
bomba no gabinete do Senador Itamar Franco. E, além do Senador Itamar 
Franco - que é uma figura de destaque, acima de qualquer súspeita, pelas 
suas idéias, pelas suas posições, pela sua atuação na Casa, não tem partici~ 
pa~o nenhuma com área irredentas no País - envolv~ram meu nome tam
bém nessa denúncia. 

Sr. Presidente, o Senado constituiu uma Comissão de Inquérito, sob a 
presidência de um valoroso funcionário e integrada por outros valorosos fun
cionários,. para apurar aquela situação, aquela suspeita e aquela acusação. 
Pois bem, Sr. Presidente, essa investigação se derramou e foi até a Polícia Ci
vil do Distrito Fedeial. Taffibém o Senador Itamar Franco e eu assistimos a 
fases dessa investigação na Polícia, no hospital e em outros departamentos. 

A acusação pairava sobre a Segurança do Senado e foi objeto de um dis
curso que fiz aqui. Como, Sr. Presidente, não desejava que terminasse a ses
são legislativa sem que houvesse uma declaração minha nesse sentido, eu ve
nho fazê--la, embora àlguns dias atrasado, para que não paire qualquer dúvi
da sobre o encaminhamento dessa Comissão, a sua apuração, e as investi
gaçõeS-que foram processadas pela Polícia abertamente, porque o Sr. Presi
dente colocou a Segurança à disposição da Polícia Civil do Distrito Federal, e 
nada se apurou. sobre as acusações feitas. Ao contrário, Sr. Presidente, 
apurou~se que o cidadão envolvido e acusador gratuito era um psicótico, era 
um homem que" linha um deseqUilíbrio emocional e fez essas acusações, não 
sabemos a que título. O certo é que o nobre Senador Itamar Franco acompa
nhou todas as diligências, p_ôs à disposição todo o seu gabinete, tudo isso 
aqui, a Presidência da eaSã. Pôs a Segurança à disposição para todas as inves
tigações, nós assistimos a _quase todos os atos, inclusive o réconhecimento de 
membros da Segurança, um a um, pela Polícia Civil do Distrito Federal, e 
não: se apurou nada. 

Então, é justo, também, que eu como interessado, uma vez que aquele 
que fez a acusação deixou pairar uma dúvida, pelas declarações dele e de ou
tros informes que nós tínhamos sobre a Segurança, é justo que eu agora viesse 
restabelecer a verdade sobre o assunto. Quer dizer, a Polícia nada apurou, a 
Comissão também nada apurou e nós nada apuramos que envolvesse a Segu
rança da Casa. :E: de justiça que nós fizéssemos esta declaração, o que faço em 
meu nome, e estou certo de que falo em nome do Senador Itamar Franco, 
para que não paire dúvida nenhuma, porque todos se puseram à disposição 
da Polícia, ninguém se negou à investigação, à apuração, tudo foi posto à dis
posição da Polícia do Distrito Federal e nada se apurou. Nem os telefonemas 
que recebi na minha casa no Rio de Janeiro telefonemas ameaçadores daqui 
de Brasília - não foi possível identificar de onde foram feitas as chamadas. 

Então, Sr. Presidente, quero, também, com a mesma firmeza com que 
declarei que pairava sobre a Segurança essa dúvida, dizer que não paira mais 
dúvida sobre ninguém e pelo inquérito entregue af, que eu li, página por pági
na, linha por linha, não se apurou nada~ Pelo contrário, se apurou que o acu
sador é um elemento irresponsável, desgraçadamente irresponsável, que envol
veu o Senado Federal, que é uma Casa desarmada, nessa situação, envolven
do a Segurança da Casa, também nessa denúncia que ele havia feito, com re
lação a mim e com relação ao Senador Itamar Franco. 

Então, venho, apressadamente, fazer esta declaração Sr. Presidente, e 
meu dever era fazê-la antes da sessão legislativa terminar, mas os tumultos 
dos últimos acontecimentos não o permitiram e, portanto, faço-o com atraso 
de 3 ou 4 dias, porque a convocação começou segunda-feira e estou fazendo 
esta retificação, hoje, sexta-feira. O inquérito policial nada apurou. Portanto, 
está eximida a Segurança do Senado Federal de qualquer responsabilidade no 
fato a que fui levado por informações do acusador e de outros envolvidos nes
sa denúncia. 

Portanto, estamos de parabéns, o Presidente da Casa, que colocou todos 
os. serviços do Senado Federal à disposição da Polícia para apurar a denún
cia, a Segurança do Senado Federal, que também se apresentou à Polícia e foi 
submetida a todas as investigações, sept que nada se apurasse contra ele e nós, 
através do gabinete do Senador Itamar Franco e do meu gabinete que nos su~ 
jcitamos às mesmas investigações. As investigações feitas, através da TE
LEBRÃS, para apurar de onde haviam partido os telefonemas para a minha 
casa, no Rio de Janeiro, ameaçando a vida da minha senhora e de minhas fi
lhas, e a minha própria, também, nada adiantaram. 

Então, Sr. Presidente, como, graças a Deus, até esta a1tura da minha vi
da, não tenho medo de assombração, nunca deixei de fazer, todas as noites, 
excetuando quando chove, o meu- passeio pela minha rua, percorrendo-a até 
o fim, por trechos escuros, sombrios; nunca deixei, de calça e camisa, apenas, 
de fazer esse passeio pois nunca tive medo de assombração. É possível que o 
tenha daqui para a frente se houver qualquer ameaça e ocorrer-me qualquer 
atentado, mas espero que não aconteça o atentado maior da cassação de que 
o V ice-Líder do Governo falou, no Piauí e aqui no aeroporto, levando a mala 
de- dinheiro para o seu Estado, que está pesando sobre o Senado. f: possível 
que entre esses possivelmente cassados, nós estejamos integrando a relação 
dos atingidos. Mas Deus que no_s_ilumine, Sr~. Presidente, para que nós saia
mos desta Casa, se formos atingidos por esse ato, de cabeça erguida, comç 
aqui sempre a mantivemos, porque não vamos recuar um milímetro: Estamos 
cumprindo o nosso dever. 

Assim, Sr. Presidente, estão as retificações e as minhas felicitações a to
dos aqueles que foram envolvidos: a Polícia, a Segurança, a Comissão de Se
gurança e Investigação Interna. Ninguém apurou um ceitil de responsabilida~ 
de em qualquer homem do Senado naquelas acusações gratuitas que tanto 
abalaram esta Casa e encheram a imprensa de Brasília, do Rio, de São Paulo 
e do País inteiro. (Muito bem/) 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Há cerca de um ano, atravês da Lei n9 6.888, foi reconhecida oficialmen
te a profissão de Sociólogo, após a tramitação do projeto respectivo pelas 
duas Casas do Congrcs·so Nacional e a sanção, a seguir, pelo Presidente da 
República. 

Coroava-se, assim, de pleno êxito uma antiga reivindicação da classe, 
abrindo perspectivas mais amplas para o desemprego profissional. 

Ao iniciar-se a vigêncía do novo diploma, passaram os sociólogos a 
aguardar a sua regulamentação, de que se incumbira, por força de precei-
tuação legal, o Ministério do Trabalho. ' 

Decorrido, porém, apreciâvel lapso de tempo, aquela providência im
prescindível não fOi ainda adotada, em que pese o esforço desenvolvido pela 
Associação dos Sociólogos do Brasil, que deliberou, jã agora, deflagrar uma 
campanha com o objetivo de apressar o··ato ministerial. 

Nos Estados - inclusive no Cearã - os sOciólogos arregimentaram-se 
para o envio de telegramas ao Ministro Murilo Macedo e às lideranças parla
mentares, solicitando urgência na regtllari:Jen1ãÇão do exercfcio profissional. 

Como forma de pressão legítima, instituíram o ~'Dia da Luta", ao mes
mo tempo em que passaram a reclamar das Delegacias Regionais do Traba
lho a efetuação do necessário registro dos licenciados e dos bacharéis em So
ciologia. 

O Sr. Marcos· Freire- V, Ex,_ me permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não. 

O Sr. Marcos Freíre- É bom que o PMDB volte, agora, através da pa
lavra de V. Ex'", a reclamar do ExecutivO a obrigatória regulamentação refe
rente a esta matéria. Já anteriormente, tivemos oporfunidade de fazer igual 
reclamação, porque inúmerOs casos estão se sUcedendo no Srasil, em que as 
delegacias regionais se negam, inclusive, a fazer o registro dós diplom~s. _Pes
soas que se formaram que aguardaram que a matéria fosse disciplinada por 
lei, agora ficam dependendo dessa regulamentação, que deveria ter sido feita 
rapidamente naquele prazo previsto em lei, de sessenta dias, e no entando 
continua até hoje em aberto esse problema. Portanto, como Líder do PMDB, 
reforço o apelo já feito anteriormente, e agofa·refoi'çado por V. Ex•, para que 
não se ·continue, depois desta Casa ter providencfadd a legislação respectiva, 
a se prejudicar ess.a laboriosa classe. 

O SR. MAURO BENEVIDES.- faço justiça a V. Ex•, nobre Líder 
Marcos Freire, destacandO: que em setembro pass~do V. ·Ex" Ç)CUpou-a tribu
na do Senado Federal e já haquda época extrav3za.va·o inConformismO.dos 
sociólogos diante da protelação que se. verificava em relação ao a:to ministe
rial que tería que dispor sobre a regulanientcição da ·profissão de sociólogo. 

Não tem sentido, Sr. Presidente, que, após defluir um prazo de 12 tneses, 
o setor competente daquela Pasta teime por procrastínar a medida, num posi
cionamento reprovável, prejudica'ndo ·os .integrantes da _conceituada classe. 

Trazendo o fato ao conheCim.ento do SeDado Federal, desejo transmüir 
ao Ministro do Trabalho apelo veemente para que. diligencie, sem mais tar- · 
dança, a pretendida regulamentação, rndo, desta forma, ao encontro de uma 
justa reivindicaÇão que interessa, diretâmente, aos sociólogos brasileiros. 

Confio em que, Srs. Senadores, o Sr. Ministro M_urilo Macedo rnOStr~r
se-á sensível à solicitação, pondo fim a uma expectativa que se' a'rrasta por 
mais de um ano! (Muito bem!) 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presid~nte,.pe;ço a palavra p~ra uma b'reve co-
municaçãO. . . . . 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Peço. a V, Ex•. que aguarde um 
instante. Oportunamente, concederei a. p3.1a":ra a· V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE( Passos P?r\o)..:.. Estâ finda. a Hora do Expedien· 
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há "quorum~· .para deliberaçãO. Em conseqüência, deixam cie ser 
submetidos· a votOs. todos os itens, da pauta de hoje, em virtude de depende
rem de votação. 

Sàf? os ·segui~tes os it.etzs cuj'!- ajir~C_íação é adiad_a. 

Votação. em ~urna único, do Projeto qe -~esoluÇão n9 4, de ~981 (a'pre
sentado pela Co'm.issão de· Economia: coolo·conç~Ús~O desi:'!J Pari!cer n9 12, ·de 

1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeir9s e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n<?s l3 e_ 14, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu_ ~are!Xr n~ 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a ele:var ç:J!1 Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) 9 montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Cons_tituição-e Justiça, pela constítucionalidade e juddicidade; e 
-de Munidpios, favorãveJ. 

3 

Votação, em turno único, d9 Projeto de Resolução n9 6 •. d.!! 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão: d~ seu PareCe~ n9 1.8._ de 
1981), que autoriza a Prefeitura Ml!-nicipal de Bernardino ?e Çampos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoi~o mil, ÇJ,Uatr6cen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o ~ofltante de sy.a 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição _e Jus(iça, pela constitucipnalidade e juridi~idade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

4 

Votação, em turno único, do Projçto'de Resolução n~' 38, de 1981 {apre
se_ntadÚ pela Comissão de .Economia como conclusão de seu:Pares·~r·n9 279, 
de 1981), 'que autoriza a Prefeitura M1:1nicipal de _Rio Claro (SP) a elevarem 
crs 282'.483.630,00 (duzentos e oitent<!- e dois milhões, quatro~entos e oitenta 
e tfês mil, ~eisçéntos e'tri'nta cruzeiros) O montante de sua dívida: c~:>nS:oÍidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de _Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ,e juríclicida.de; e 
-de Munic_ípios, favorável. · " 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 198\ (apre
sentado pela ComisSãO de Ecor:mmia CO!JlO 'cpnclusão de seu :Pãr_ecer n9 39~, 
de 198(),· que autoríza· O GOverno do Estado do :Rio Grande do Sul.a çl~var 
em cr·s 128'.968.800,00 (cci:ntO e viõt.e e oito-ffiilhões·, novec~iltos e sesse·nta e 
oito mil e oiloc~iltos áuzéiros) o· montante de sua dívida consolidad8;, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de C·onsÚtuição e JuStiça, Pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turt:lo único, do Projeto d~ Resolu~o n~' 88, de 198'1 (apre
sent<;tq9 Pt:la Comissão de Econoffiia como conclu.são de seu Párecer nv 594, 
de 1981),. que p.utoriz3 a ·Escola SUperior de Educação Física de doiâs a con
tratâr'op~tação dC ~rêdito no valor çle CrS 9.813.300,0'o"(nove tnilhõ_es, oito
centos e. ~reze rnii' e trezentos cruzeiros), tendo 

PAR,ECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ju,ridicidade. 

7 

Votaç~o., em tur:no· único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sen~~cdo pt;la Comis~ão d.e Economia como- conclusão de seu Parecer n9_ §75, 
de.198I) que autoriz"a a Prefeitura Municjp~l de Maceió (AL) a elevãr em Cr$ 
t3o.:n3.9J.9,45 (cento. e "trinta milhões,_ duzentos e treze mil, nov!!céntos e trin
ta e·nOve cruzeiros e q'uarentá e cinco centavo~) o montáhte de ~a· díviçia 
con"solidã.da .• ten4o _ . 

PARECERES, !ob n's 676 e. 677, de 198'1, qas Comissõe,s:. 
-de Constittl.ição e JusÜçiJ; p~la constitucionaltdade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

8 
Votação, ell} turno único, do Projeto de Resolução nl' 102, de l98l (apre

sentado. peTa C9mi'Ss~9 de Economia como conc1usãb de seu Parecer n9 67~ 
de 19Sl), que autoriza á Prefeitura Munfcipal de Join•ille (SC) a elevar em 
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Cr$ 526.716.000,00 (qUinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoldiada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

9 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n• 1.211, de 1981), do Projeto de Resolução n• 49, de 
1981, que autoriza o Governo do estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,()(K),000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos do Es
tado. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 434, de 1981, do Senador 
Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 27-12-81). 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

. 673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 966.300.000,00 (nOveCentOS e sessenta e seis milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9435, de !981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81 ). 
II o 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conlcusão de seu Parecer n9 
1.116, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e seté cru
zeiros), tendo 

PARECER, sob n' 1.117, de !981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 436, de 1981, do Senador 

Henrique Santiilo, de adiam~nto da discussão para a sessão de 16·12-81). 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Há oradores inscritos. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra para uma 
questão de ordem ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -(Para uma questão de ordem. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, declaro-me completamen
te atendido por V. Ex• na sessão de ontem, quando recebi a relação de todos 
os empréstimos que estão em tramitação na Casa do dia 6 até a presente data. 
Eu tenho aqui a relação. Embora não tenha sido fornecida a soma servi-me 
da contabilidade da Casa para somar, porque aqui parece que não tem má
quina de somar; há uma dificuldade para somar. 

Sr. Presidente, eu desejaria mais. Como eu tenho aqui os dados sobre 
aqueles projetes que já foram aprovados, já que são em maior número, eu pe
diria a V. Ex~ que na Próxima sessão, com aquela mesma presteza com que V. 
Ex• me atendeu de pronto- ou, nós dissemos, no grito da fumaça atendeu a 
nossa solicitação -eu queria solicitar a V. Ex• que me mandasse fornecer, 
pela Secretaria da Mesa, na sessão de segunda-feira ou terça-feira, a soma de 
todos os empréstimos, deste ano, pois a dos outros jã tenho. Solicito todos os 
empréstimos, a relação, o volurile, o montante deles, o Estado ou Município 
beneficiado e a soma deles - são 30 ou 40 apenas - para que nós pudésse
mos fazer um estudo, como nós estamos fazendo, Sr. Presidente, somando-os 
aos quase 300 em tramitação do dia 6 em diante, para termos o volume total 
dos empréstimOs em dólares, em marcos e em cruzeiros. 

Assim, Sr. Presidente, eu desejaria que V. Ex• então, do alto da magis'fra
tura da Presidência desta Casa,"" determinasse que a SeCretaria da Mesa pudes
se nos passai- às rvãos, segunda ou terça-feira- não tem mais tempo hoj_e, e 
hoje também não os quero- a relação de todos os empréstimos com a sorna 
em dólares, em marcos e em cruzeiros. São poucos, é 1/3 ou menos, é 1/5 ou 
1/8 da relação que me foi fornecida em um dia, então pode muito bem ser fei
ta pela Secretaria da Mesa. 

Era a questão de ordem que eu levaria a V. Ex", certo de que V. Ex• aten
deria como o fez na sessão passada, em que se revelou um Presidente atento 
às necessidades do Plenário, às solicitações do Plenário e às suas reivindi-) 

cações. Portanto, um Presidente à altura desta hora sombria de emergência e 
de cassações de mandatos que pesa sobre esta Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Vou encaminhar à Secretaria da 
Mesa a solicitação de V. Ex" 

Nobre Senador José Fragelli, V. Ex• deseja usar da palavra? 

O Sr. José Fragelli - Desejo pedir a palavra para fazer uma com uni~ 
caçào, visto que na prorrogação do Expediente eu a solicitei e V. Ex• pediu
me que esperasse. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Fragelli, para uma comunicação. 

O SR. JOS€ FRAGELLI (Para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente. não era minha intenção, absolutamente, usar da pala
vra na sessão de hoje, mas, lendo a notícia que vem no O Globo de hoje e em 
prosseguimento àquelas declarações do nobre Senador Bernardino Viana, no 
seu Estado, e que já são do conhecimento da Casa é- deixa-me empregar o 
termo cediço estarrecido, Sr. Presidente- que leio o seguinte: 

'"Segundo o Sr. Senador Bernardino Viana, o endurecimento 
do sistema poderá ser iniciado com a cassação de políticos do Parti
do Popular." 

E vem entre aspas, o que quer dizer que foram declarações feitas, palavra 
por palavra, por S. Ex• 

E continua: 

"'O PP foi concebido desde a idéia inicial da criação do pluri
partidarismo pelo ex-ministro Petrônio Portella para fazer coli
gação conosco depois das eleições. Pois era o único partido político 
que detinha sublegenda em todos os Estados." 

E agora, Sr. Presidente, aqui vem a razão pela qual ocupo a tribuna: eu 
fui citado, nominalmente, por S. Ex• o Senador Bernardino Viana, quando 
declara: 

''Mas as Lideranças do PP, como Roberto Santos, Sinval Gua
zeUi, José Fragelli e Mendes Canale, com que contávamos, 
transformaram-se nos maiores adversários do Governo, invalidan
do, assim, a coligação entre o PDS e o PP, que se daria em troca ... " 

Isto, Sr. Presidente, é de estarrecer! 

" ... que se daria em troca de Ministérios e -de cargos políticos." 

Sr. Presidente, todos sabem que eu disputei as eleições cOmo membro da 
ARENA e, sobretudo, já disse nesta Casa, julgando difícil a minha eleição. 
Sabia que ia ser suplente do Sr. Pedro Pedrossian, cuja ascensão ao governo 
do estado eu queria impedir, porque, conhecendo-o muito bem, sabia que ia 
ser uma calamidade e urna desonra para o Estado de Mato Grosso do Sul. Fi
quei nessa posição de suplente, me abstive quase que inteiramente de toda ati
vidade política e sempre dizia: fui derrotado, estou pago para ficar em casa, 
mas não mexam comigo; não ponham o Sr. Pedro Pedrossian no Governo do 
Estado, porque eu me declararei contra o Governo da República e o Governo 
do Estado, se ele for Pedro Pedrossian. 

Nunca deixei dúvidas, portanto, sobre a minha atitude, Sr. Presidente, 
porque eu sempre coloquei, acima mesmo do partido político a que eu per
tenço, os interesses do meu Estado e do Brasil. 

E agora, deparo com isto, que o Governo contava com José Fragelli para 
essa coligação entre PDS e o PP, quando eu, na época, não era do PP. Entrei 
no PDS no último dia, Sr. Presidente, no último dia de inscrição a pedido in
sistente de Saldanha Derzi, do Governador Marcelo Miranda, do Deputado 
Rubem Figueiró, que me diziam que iria enfraquecer a posição do Governa
dor Marcelo Miranda frente a Pedrossian, se eu não me inscrevesse. E, assim, 
eu me inscrevi no último dia, corno sabe o Senador Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Cana/e - Permita-me um aparte nobre Senador? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Portanto, não posso compreender essa refe
rência do Senador Bernardino Viana ao meu nome, como comprometido 
com uma coligação entre PDS e PP. Eu não entrei no PP para nenhuma coli
gação com PDS. E digo mais: se eu soubesse de uma provável coligação entre 
PP e PDS, iria procurar outro partido, mas não o Partido Popular. Porque, 
quando tomei aquela atitude, a tomei justamente para firmar aquela palavra 
que sempre tinha dado, que não admitiria um corrupto no Governo do meu 
Estado, nem para seguir a linha revolt~cionária, tantas vezes invocada, e mui
to menos a minha possível fidelidade a um partido, porque, repito, mais fiel 
sou ao povo de minha terra, ao meu Estado e ao meu País. (Muito Bem! Pal
mas.) 

Dou o aparte ao nobre Senador Mendes Canale. 
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O Sr. Mendes Cana/e- Nobre Senador José Fragelli, estava no meu ga
binete, quando, ouvindo referências feitas ao meu nome, chamou-me a 
atenção o pronunciamento de V. Ex• Francamente, não li, não tive oportuni
dade de ler o texto em que o ilustre Senador Bernardino Viana fa_z referências 
ao nome de V. E:\• e inclui o meu. A Casa toda conhece e sabe que, de fato, 
fui intimamente ligado ao Senador PetrôniO Portella, ele Presidente desta 
Casa e eu Secretário. De fato, tive uma grande amizade e uma admiração pelo 
Senador Petrônio Portella. E quando disse ao Senador Petrônio Portella que 
ia para o PP, ele fez várias gestões, pediu a mim que não fizesse isto, que per
manecesse no partido do Governo, que fosse para o PDS. Não cheguei a ir 
para o PDS, porque, quando terminou a ARENA, fui para o PP. Lembro-me 
muito bem de que V. Ex• ... 

O SR. JOSE: FRAGELL!- Eu pedi a V. Ex! para ficar no PDS para 
salvar Mato Grosso do_ Sul de Pedrossian. E até hoj~ acho que foi um erro V. 
Ex• não ter ficado, porque nós não teríamos esse homem lã no nosso Estado. 

O Sr. Mendes Cana/e- V. Ex• hã de convir que V. Ex• tinha melhores-
tômago do que eu. -

OSR. JOSE: FRAGELLI- Eu vivo apenas de bicarbonato, V. Ex• não. 

O Sr. Mendes Cana/e- Eu não suportava mais aquela ARENA e, por 
isso, deixei a ARENA e fui para o -PP. Fico niuifo admirado quando vejo re
ferências dessa n-atureza. Nunca conversei com o Senador Bernardino Viana 
a respeito de partido político, de posição política, pór nós aqui adotada. E a 
posição minha é definida, o Senado toi:lo conhece. Mesmo quando eu estava 
na ARENA era tido como liberal; liberal porque os outros· diziam, mas para 
o meu partido eu era até um rebelde. Eu não aceitáva as imposições feitas 
pela ARENA, que hoje são feitas ao PDS. Por isto eu deixei a ARENA. Eu 
não ia aceitar, absolutamente, como hoje esses ilUstres membros do PDS acei
tam, as imposições do Governo, que faz uma convoCação extraordinária e 
manda féchar questão em torno de um prQ~blema que vai ser apreciado pela 
Casa, numa desconfiança antecipada de uma atitude que poderia ser tomada 
por aqueles que formam no partido que dâ apoio aà Governo. Como eu pedi
ria aceitar uma coisa dessa, V. Ex• que bem me conhece, Senador José Fra
gelli? Jamais eu aceitaria. E, por "isso, eu deixei, e por mais outras coisas, a 
ARENA. E não fui formar ao lado do Governo, pois se era para formar no 
PP para fazer acordo com o PDS, eu iria para o PDS. f: falta até de inteligên
cia invocar uma coisa dessa nãtureza. Mas, lamento que o ilustre Senador 
Bernardino Viana tenha dito isto lã à distância, mas espero que S. Ex• venha 
aqui repetir isto. Vamos ter oportunidade da presença de S. Ex• aqui para di
zer de onde tirou isto, em que cartilha ou em que cartomante ele foi buscar 
coisa dessa natureza. 

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

O SR. JOSE: FRAGELLI - Pois não. 
O Sr. AlbertO Silva- Nobre Senador José Fragelli, trata-se de uma de

claração de um Senador do meu Estado, invocando outro Senador do meu 
Estado. Eu gostaria de colocar, aqui, uma questão a respeito dessas decla
rações que estão no jornal. Em primeiro lugar, solidarizar-me com V. Ex• 
pela má hora em que o Senador Bernardino Viana faz declarações dessa natu
reza, creio que é absolutamente certo, desautorizado _por quem quer que seja, 
porque não acredito que ele fale em nome de quem quer que seja. Apesar de 
adversário do Senador Petrônio Portella, tenho que reconhecer, reconhecia 
quando ele era_ vivo, muito mais quando ele está morto, que ele era um gênio 
político. Jamais ele iria dizer a Bernardino Viana quais etam as suas intenções 
em relação à política do futuro, jamais iria dizer à ele que inventou o PP, 
como está dito aí, que criou o PP para fazer uma aliança, citando os nomes 
que iriam fazer a aliança. O Senador Bernardino Viana não estã à altura do 
Senador Petrônio Portella para r~ceber dele qualquer informação dessa natu
reza. Quero fazer justiça ao grande representante do meu Estado que foi o Se
nador Petrônio Portella e lamentar que hoje tenha um Senado como Bernar
dino Viana no lugar dele. 

O Sr. Marcos Freir~_- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE: FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Marcos Freire- No momento em que V. Ex• dá cotihecimento à 
Casa, de declarações que julgamos insultuosas ao PP, na qualidade de líder 
do PMDB, quero que tanlbém fique registrado nos Anais o depoimento de 
nossa bancada. R que o Partido Popular, nesta Casa, teve; desde o seu início, 
uma atuação marcantemente afirmativa. Em nenhum momento podemos di
zer que uns foram mais oposição que outros, porque tanto o PP quanto o 
PMDB souberam ser fiéis aos objetivos a que se propuseram. Portanto, ê com 
a isenção de quem é líder de \Jm bancada oposionista que pode dizer, que esti
vemos ombro a ombro ness~s difíceis dias porque temos passado. Posso dizer 

que o PP esteve em pé de igualdade ao PMDB, na luta contra o regime autori
tário e' defendendo os ideais democráticos (Muito beml Palmas.) 

O SR.)ÜSI:: FRAGELLI - Sr. Presidente, agradeço as palavras do 
nobre colega, Senador Alberto Sílva, na homenagem justa que prestou a Pe
trônio Portella e ao depoimento dado pelo nobre líder do PMDB sobre a con
duta firme oposi0n1sta, assuinida desde o início, nesta Casa, no Congresso e 
em toda a política partidária nacional, pelo Partido Popular. 

E foi, Sr.Presidente, esta linha de atuação do meu partido que me fez in
gressar na su.as bostes quando, deixarido o PDS e vindo para o Senado, eu de
via tomar uma posição, dentro de um grupo partidário. 

Quero terminar, reafirmando o que disse hã pouco, em aparte ao Sena
dor que tanto admiro, Itamar Franco. Quando eu dise que a atitude tomada 
pelo Presidente do PDS, anunciando que iria impugnar na Justiça a incorpo· 
{áÇão do PP ao PMDB, era um ato de preparação para outros a tos, marcada
mente, violentos do Planalto, estamos tendo agora a comprovação, no segui
mento das declarações do Senador Bernardino Viana que, até aquele momen· 
to, não tinham sido trazidas ao conhecimento da Casa. E ele que é tão discre
to! Mas, esses homens que conseguem guardar dentro de si os seus sentimen
tos, quando não podem mais retê-los, eles os lançam, com violência para fo
ra. De sorte, que, vejo nas declarações do Senador Bernardino Viana, apenas 
algo que ele transmite do que ele já ouviu, lá no Planalto, das maquinações 
que_, realmente, são feitas pelos donos do Poder, por tudo aquilo que se pre
para para violentar, e mais do que isso, destruir a nova democracia brasileira. 

Vou terminar, Sr. presidente, dizendo que a inclusão, do meu nome na 
lista daqueles que poderão ser cassados, é alguma coisa que só pode me hon· 
rar e me dar grande satisfação, porque não irã me confundir com aqueles que 
são capazes de aderir, para tirar proveitos e posições. Eu poderia estar, como
damente, no PDS participando do Govern-o de _Mato _Grosso do Sul, como 
me foi oferecido e ao Senador Saldanha Derzi, pelo atual governador daquele 
estado, se concordássemos com esse ato de imoralidade política que foi a sua 
nomeação para o Governo de Mato Grosso do Sul. Justamente por não com
pactuar com essas coisas, Sr. Presidente, é que me vejo agora apontado como 
um daqueles que receberão, como um galardão da sua vida pública, o seu 
nome na primeira lista dos possíveis futu-ros cassados desta nova ditadura que 
se pretende instalar no País. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Marcos Freire, primeiro orador após a Ordem do Dia. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Marcos Freire, V. 
Ex• será atendido na sua solicitação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, uma das mais importantes funções, senão a mais 
importante, do Estado, é a prestação jurisdicional. Omitindo-se o Estado nes
se seu mister, todo o sistema sócio-econômico em que pauta suas atividades 
sofre solução de continuidade, esboroa-se, resulta em caos. Não podendo o 
Estado oferecer uma Justiça célere e ao alcance de qualquer cidadão, falta~lhe 
o embasamento para se suportar como poder constituído. 

Todos nós sabemos o quão está combalido o funcionamento da Justiça 
em nosso País. Ou encontra-se, e urgentemente, uma solução para que, de fa~ 
to, haja distribuição da. Justiça ou passarã a inexistir o Estado de Direito. 

Como exemplo típico da falência de nossa Justiça, apresenta-se a que 
deve julgar os litígios trabalhistas. Enquanto crescem desm~suradamente as 
relações de emprego, a Justiça do Trabalho continua montada num sistema 
J)recarííssimo, não permitindo, destarte, julgar com eqUidade e celeridade as 
causas trabalhistas. Reconhecemos o esforço de sem-número de juízes e de 
serventuários para atender as reclamações que se avolumam nas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, nos Tribunais Regionais e mesmo no Tribunal Su
perior do Trabalho. 

Entretanto, por mais que se esforcem juízes, serventuários, ministros, 
cremos, não será desafogada a Justiça do Trabalho e mesmo a Comum, se o 
Poder Central não lhes oferecer uma estrutura dinâmica e descentralizante. 
Enquanto não houver essas soluções, os processos continuarão se arrastando 
por longos anos não se afetuando a rãpida distribuição da Justiça. 

No caso da Justiça do Trabalho, seu primeiro grau está afeto às Juntas 
de Conciliação e Julgamento. Do bom funcionamento dessas Juntas resultará 
uma perfeita prestação jurisdicional. Ademais, a criação de Juntas em núme
ro tazoãvel para atender aos litígios entre empregadores e empregados é peça 
essencial para uma rápida distribuição de justiça na ãrea trabalhista e, dai, a 
paz social. 
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Nesse ponto, gostaríamos, desta tribuna, de endoss~r o apelo que nos foi 
feito pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado da Paraíba 
no sentido de serem criadas mais duas Juntas de Conciliação e Julgamento 
em João Pessoa, no nosso Estado. 

Encontra apoio a pretensão daquela Federação, porquanto a existência 
de apenas duas Juntas- criadas há mais de dez anos- já não suportam o 
acúmulo de processos, de reclamatórias, oriundos da Capital e de mais de 
uma dezena de cidades sob as quais essas Juntas têm jurisdição pelo menos 
em oitenta por cento das causas. É uma população ativa de praticamente cen
to e cinqüenta mil trabalhadores. Torna-se, evidente, então, que, a permane
cerem apenas as duas Juntas de Conciliação e Julgamento, em João Pessoa, 
as reclamações trabalhistas irão se avolumando em termos de completa satu
ração. 

No momento em que o Poder Central mostra-se realmente interessado 
em bem estruturar a Justiça de primeiro grau, seja a Trabalhista, seja a Co-. 
mum, aí sim, haverá a verdadeira dis~ribuição de justiça. 

Outro dado apontado pela Fedefação dos Trabalhadores nas Indústrias 
do Estado da Paraíba e que merece o nosso integral apoio é o que diz respeito 
à criação do Tribunal Regional do Trabalho em João Pessoa. Não mais se 
justifica que os recursos intérpostos das decisões das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, localizadas em João Pessoa, tenham que subir ao Tribunal Re
gional do Trabalho com sede em Recife, Tribunal esse que, além do mais, ab., 
sorve A lagoas e Rio Grande do Norte, donde se conclui, facilmente, pela im
possibilidade material de um râpido julgamento dos feitos. Portanto, é de se 
esperar que as ãreas competentes _se sensibilizem com a pretensão de João 
Pessoa em ver ali instalado um Tribunal Regional do Trabalho. 

Aliás, necessário se faz um reexame, uma reformulação na forma como 
que posicionou a criação dos Tribunais Regionais do Trabalho. O que dispõe 
o art. 674 da Consolidação das Leis do Trabalho, dividindo p territóriQ na
cional em oito regiões para efeito da jurisdiÇão dos Tribunais Regionais, no 
nosso entender, já não atende aos tempos atuais. Praticamente, quatro déca
das são passadas desde a expedição do Decreto-lei nll 5.452, que aprovou a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Cada capital de Estado, em nossos dias, 
possui um complexo de atividades econômicas do maior porte. Indústrias, 
Comércio, Administração Pública tÓmaram grande vulto e, em relação desse 
crescimento, as relações empregaticias à evidência também cresceram. Assim, 
injustificável que as causas trabalhistas, os Dissidios Coletivos, as Con
venções Coletivas, os Acordos Salariais, que se iniciam--em uma Capítal de 
Estado, tenham, em grau de recurso, de serem julgados em outra jurisdição 
que não a da Capital onde se originaram. 

Vejamos, por exemplo, o caso de Brasília. Afinal Brasília é essencialmen
te uma cidade administrativa. No entanto, aqui jã se criou o Tribunal Regio
nal do Trabalho da 10' Região. Aplaudimos esse fato. Desligou-se a Capital 
Federal da jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região, com 
sede em Belo Horizonte. Indagamos, então, por que João Pessoa, com o seu 
Distrito Industrial de grande porte, não deve possuir, também, um Tribunal 
Regional do Trabalho ao invés de continuar jungida à jurisdição de Recife? 

O apelo que nos faz a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Estado da Paraíba é um apelo que não é só do noss_o Estado mas de todos os 
outros Estados que ainda não possuem o seu Tribunal Regional do Trabalho. 
Em se tratando de distribuição de justiça, de prestação jurisdicional, o Gover
no não deve e nem pode fazer economia. Que se abram os créditos necessârios 
à criação desses Tribunais. 

Dessa maneira, esperamos que o apelo da Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Estado da Paraíba encontre ressonância nas esferas compe
tentes. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão de segunda-feira próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 12, de 
1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 13 e 14 de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munici'pios, favoráveL 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fl9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' l5, de 
198.1), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trintà e um mi_lhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 16 e 17 de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apresen-:
tado pela Comissão de Economia como_ conclusão de seu Parecer n'i' 18 de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.713.448,24 (dois milhões,·setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta ·e oito cruZeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20 de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

4 

Votação, em tuni.o único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de se':' Parecer n'i' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constiluíção-e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito- mTihões novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Jusrica. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 678, 
de 1981 ),que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em Cr$ 
526.716.000~00 (quinhentoS e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

9 

Discussão, em tUrno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação n'i' 49, de 1981, que autoriza o Governo do Estado de l'vfato Grosso 
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do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao programa 
de investimentos do Estado. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 434, de 198 I, do Senador 
Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 27-12-81.) 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (a
presentadO pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em CrS 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 674, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 435, de 1981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81.) 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 188, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n"' 
1.116, de 1981; que autoriza O Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 1.435.641.067,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cru
zeiros), tendo 

PARECER, sob n• 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 436, de 1981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI· 
RENA SESSÃO DE 7-/2-8/ E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, após 11 anos de atuação parlamentar no Congresso 
Nacional, primeiro como Deputado Federal, de 1971 a 1974; depois como Se
nador da República, de 1975 até a presente data, esta é a primeira vez que vi
vemos a experiência de uma convocação extraordinãria do Congresso Nacio
nal. 

Aqui chegamos, num periodo muito negro da ditadura, quando, sob a é
gide do AI-5, as liberdades estavam llufocadas neste Pais, em que os detento
res de um mandato popular não sabiam se no dia seguinte ainda seriam repre
sentantes do povo, do ponto de vista formal; em que a Imprensa cerceada na 
sua liberdade não podia exercer o sagrado direito de informar; em que até 
mesmo o Poder Judici.ãrio estava atingido em sua soberania, amputado no 
seu corpo de integrantes, pois fazia pouco tempo que alguns Ministros do 
próprio Supremo Tribunal Federal haviam sido dele afastados; em que as or
ganizações populares tiriham sido dizimadas, e as lideranças sindicais ou se 
incorporavam em esquemas oficiais, ou eram alijadas da vida pública e, 
sobretudo, da atividade a favor dos trabalhadores; em que órgãos estudantis 
perderam a sua representatividade. Vivíamos horas tenebrosas de uma dita
dura que se escondia através de um falso milagre econômico, procurando, 
através de intensa propaganda ofiCial, apresentar estatísticas que satisfizes
sem os economicistas do Governo,- PIB, as reservas em divisas, aumento de 
renda per capita - mas que, na verdade, não significavam a superação das 
grandes desigualdades de ordem pessoal e de ordem regional que dividem este 
País em um pequeno Brasil rico e um enorme Brasil pobre. 

Pois bem. Entre tantos e tantos cerceamentos existentes, havia aquele 
que impedia ao Congresso Nacional a faculdade de se autoconvocar. Era, tal
vez, inédito: um Legislativo que se pressupõe que se alardeava poder, não po
dia se convocar a si mesmo - salvo cas_o especialissimo previsto na Consti
tuição- a não ser, ser convocado pelo Chefe de outro Poder, no caso, o Pre
sidente da República. E que, ao lado do AI-5, vigorava quando aqui ingressei 
a chamada Emenda Constitucional n"' 1, que, por s1nal, de emenda não tinha 
nada, sendo, de fato, uma Carta outorgada por uma Junta Militar que, ve
dando a sucessão normal do Chefe do Governo, o General Costa e Silva, im
pedido por doença, não permitiu que seu sucessor legal assumisse a chefia do 
Estado e de maneira arbitrâria, autoritâria e ditatorial, num golpe de Estado, 
assumia o poder e outorgava um texto que apelidou de Emenda. 

Pois bem. Essa Emenda, entre as muitas restrições que impôs ao Parla
mento, colocou a proibição do LegislatiVo se convocar a si mesmo: coisas cu
riosas que ocorrem neste País que alguns irreverentemente já chamaram de 

.. País do carnaval''. h um Poder Legislativo a que teoricamente se atribui a 
condição de soberano e, no entanto, se negava um direito primãrio, um direi
to comezinho de Poder se convocar a si mesmo, no instante em que julgasse 
necessário essa decisão. 

Mas não é de admirar que isso pudesse ter ocorrido partindo daqueles 
que outorgaram o texto de 1969! Não é de admirar porque hoje, tantos anos 
decorridos, já na década de 1980, este Poder sequer é Poder, pois ainda não 
lhe é permitido decidir soberanamente sobre. as matérias a seu exame, 
querendo~se negar-lhe até inesmo o direito de rejeitar mensagens presiden
ciais. E. por ter recusado alguns dos projetes enviados pelo Presidente daRe
pública, este Poder já foi várias vezes fechado, posto em recesso e mutilado 
em sua representação politica! Isso ocorreu em 1968 com o AI-5, e mais re
centemente, em- 1977, quando recusou urna reforma judiciária que se sabia 
mal-sã, e tão mal sã e tão inócua que, imposta pela força, aí estã sem ter resol
vido os problemas da Justiça, que continua cara, elitista, lerda, sem resolver 
os conflitos que se dãõ n:a sociedade. Por isso, continua a se dizer que é me
lhor um ruim acordo do que urna vitória na Justiça, tais os tropeços que en
frenta os que recorrem ao Judiciário. 

Mas porque recusou aquela reforma, as portas das duas Casas deste 
Congresso Nacionill-fóram fechadas e editado o famoso "pacote de abril". E, 
já agora, mesmo revogado o AI-5, mesmo concedida a anistia, mesrri.o resta
belecida a eleição direta para governos de Estado, a intransigência continua, 
o obscurantismo permanece eclipsando o exercício das atividades democráti
cas neste País. E por haver este Congresso- Nacional, no exercício de sua 
pseudo-soberania, rejeitado a última proposta que tentava ampliar para os 
governos-de Estado o instituto da sublegenda, mais uma vez se enfureceu o 
JúpLter tonitrtiante, e lá do Palácio do Planalto vem o anúncio -e usaram 
muito a propósito a primeira pessoa do singular- de uma decisão tomada 
pelo Chefe do Governo que tein que ser, segundo dizem, obedecida a ferro e a. 
fogo, sob pena de novas sanções e punições. 

Iniciamos, portanto, um período extraordinário do Congresso Nacional. 
Iniciamos não porque queremos iniciá-lo - nós não temos este direito, nós 
sornes urn poder que não pode, um minipoder ao qual se impôs limitações de 
toda ordem. Somos convocados porque outros querem nos convocar, porque 
outroS d-dci:iinínãram a nossa convocação. Portanto, iniciamos a nossa ativi
dade desse período extraordinário, sob o signo de dispositivos que represen
tam uma índole autoritária do Governo. Indole autoritâria não apenas do 
Governo que aí estã, mas do regime que se instalou neste País pela força das 
armas, há 17 anos, e que, entre tantas restrições, vedou a do poder da auto
convocação, próprio, natural, conseqüente de um poder de Estado como deve 
ser o Poder Legislativo. 

Mas não é apenas este dispositivo que reflete o autoritarismo do regime 
que preside o início deste período extraordinário. A Mensagem que justificou 
a convocação deste período, invocou outros dispositivos e determinou que a 
base parlamentar, que sustenta o Governo nas duas Casas do Congresso Na
cional, colocasse em funcionamento também outras restrições e, ao mesmo 
tempo, apelou, na mensagem mesma que ôos enviou, para o instituto do de~ 
curso de prazo, a caracterizar o espíri.to do sistema que aí estã. 

O decurso de prazo é outra anomalia, é outra violação ao pleno exercício 
das atividades parlamentares nesta Casa, o decurso de prazo impõe um curto 
período de apreciação dos projetas remetidos pelo Governo, tendo a expe
riência mostrado que praticamente todos os aqui enviados sob essa modalida
de não tem permitido o exame mais aprofundado e mais abrangente das ma· 
térias. Não é apenas a imposição deste prazo curto para uma apreciação pre
cária de apenas até 40 dias, como é o período estabelecido para o exame do 
upacotão de novembro"; mas se porvetura e não é tão porventura assim, mas 
quase uma sistemática, o Congresso não puder se pronunciar a favor ou con~ 
tta,- o ·prõjeto, respaldado pelo decurso de prazo serã considerado aprovado. 
E os Anais da Casa comprovan:t que projetas dessa natureza aqui têm percor
rido os trâmites legais, e· em torno deles tem havido manifestações que eviden
ciam que eles contrariam a vontade majoritãria do Congresso Nacional. No 
entanto, são considerados aprovados. 

Ainda há pouco tempo, transformou-se em lei o célebre Estatuto dos Es
trangeiros, qUe teve 185 votos contra, salvo engano e apenas 5 a favor. Este 
projeto era tão ruim que o próprio Governo, posteriormente, entregou-se à 
tarefa de alterá-lo, tentando aperfeiçoá-lo com a colaboração da Oposição. 
Pois este projeto malsão, que provocou a revolta nacional, foi considerado 
lei, apesar de não apenas ter-lhe faltado a aprovação do Congresso, mas ter 
tido o repúdio de quase duas centenas de votos contra apenas 5 a favor. 

A matéria que agora justificou a convocação do Congresso Nacional, 
pela primeira vez depois da Carta outorgada de 1969, vem também respalda
da e amparada pelo decurso de prazo, o que significa o cerceamento do exa~ 
me profundo da matéria. E como se não bastassem as restrições para que nós 
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mesmos pudéS'iemos decidir sobre a convocação do Congresso, como se não 
bastasse esse deturso de prazo- que é uma afronta a qualquer processo que 
se diz de redemocratização deste país, - ainda o Presidente impõe ao seu 
partido- onde existem alguns integrantes que, atendendo a imperativos de 
sua consciência, se ·rebelaram contra o instituto da sublegenda, na última 
Mensagem - que se restabeleça, que se recorra a um outro instituto também 
cerceador do exercício parlamentar, o da fidelidade partidária. Talvez se pos
sa dizer que este instituto seja apenas o meio de fortalecer o partido, e nós até 
admitinios que nas matérias que se casarem com as diretrizes programáticas 
do partido, se possa enquadrar na fidelidade partidária, jamais, porém, em 
assuntos que transgridam frontalmente os princípios democráticos. E o PDS 
fez questão que o seu programa fosse apresentado à NaçãO-Como avarlçado e 
que procurasse exatamente lançar as bases de um verdadeiro regime demo
crático. 

É, portanto, sob a inspiração de tais e tantos institutos, que no final re
fletem o espírito autoritarista do Governo, é sob essa inspiração que nós so
mos levado por dever de ofício, a estar aqui, neste primeiro dia em que se rea
lizam as sessões ordinárias deste período extraordinário do Congresso Nacio
nal, para continuar a sustentar aquelas teses que coerentemente têm servido 
de roteiro a nossa atuação política. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- Ouviremos o ilustre Senador Leite Cha-
ves~ 

O Sr. Leite Chaves- Não sei se o Senado tomou conhedinerito da ma
neira como o Ministro da Justiça anunciou pela televisão o ~nvio desta men
sage-m para cujo exame o Congresso foi convocado S. Ex" terminou adiantan
do as razões da convocação: uma delas, a principal, votar a menScigem--de re
forma eleitoral e acrescentou: upara ser ·aprovada--nos estritos termos com 
que ela está sendo encaminhada". Então, veja V. Ex• que ali está a ordem, ejã 
agora o Relator admite, realmente, que nenhuma emenda - os jornais de 
hoje já divulgam isso - nenhuma emenda será tolerada, de tal sorte que o 
projeto terá que ser aprovado na forma como foi, remetida a mensagem. 

O SR. MARCOS FREIRE - E se não for, Ex•? 

O Sr. Leite Chaves- Senador, não sei se V. Ex• e os outros Senadores ti
veram oportunidade de sentar para ler a mensagem- ela foi divulgada assim 
de pronto, abruptamente, mas eu estou aqui desde 1975, e nunca vi uma coisa 
mais violentadora do Direito, da Lógica e de tudo. Não sei se os Senadores a 
leram, mesmo os Senadores do PDS, que têm o encargo de aprovar esta menp 
sagem, agora para mostrar sua obediência. Aliãs, esta mensagem tem uma fi
nalidade. Da vez anterior alguns deles ousaram votar contra a sublegenda; 
agora não, agora eles têm que votar mesmo. Então é instrumento de obediên
cia. Mas se eles pelo menos tiverem a oportunidade de sentar e olhar a ig
nomínia que nós vamos votar, verão que se trata de violentação a todos os 
princípios. O que caracteriza o voto eleitoral é a sua volição, é poder da vo
tação, é o poder da escolha. Ali, o eleitor para votar em um, tem que votar em 
nove outros candidatos, e o pior, ainda que não seja o eleitor vinculado a par
tido, o que não é obrigação, ele necessariamente tem que se comprometer 
com o Partido. Votando, o eleitor terã que escolher toda a chapa, toda a indi
cação de um Partido. Eu nunca vi tanta violência! De forma que eu me soli
darizo com V. Ex~. com essa análise serena, feita nesta sessão inaugural do 
novo período, que, melancolicamente, se assemelha a uma sessão final dele
gislatura. 

O SR. MARCOS FREIRE- Somos grato pela intervenção do Senador 
Leite Chaves e, lembramos, inclusive, que a Mensagem encaminhada pelo 
Presidente da República a esta Casa traz a justificativa ou a pseudo
justificativa do Ministro da Justiça, ao apresentar o respectivo projeto a que 
V. Ex• se referiu. Falamos em pseudojustifivativa porque S. Ex• disse que não 
precisa apresentar a justificativa do projeto, desde que o Senhor Presidente da 
República já havia proclamado aos quatro ventos as razões de sua decisão 
pessoal, cabendo apenas ao Ministro da Justiça segui-la. A determinação que 
S. Ex• recebeu foi pública, e, logicamente, se o Ministro da Justiça desautori~ 
zado nos entendimentos que mantinha com a Oposição, como interlocutor do 
Governo, em relação à matéria eleitoral, não se afastou do cargo, muito me
nos ainda quanto a obedecer à formalização de um ofício e à redação de um 
projeto de lei, que nem sabemos se foi o titular da Pasta que o fez. Não se 
sabe se foi ingenuidade ou maldade, porque ele deixa claro, no expediente que 
fez ao Presidente da República, que não apresentava as justificativas porque 
o Presidente da República já se encarregara de anunciar os motivos por que 
decidira - primeira pessoa do singUlar - por tais alterações. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos o ilustre Senador Lâzaro Barbo-
za. 

O Sr. Lázara Barboza- Eminente Líâer, talvez o Ministro da Justiça te~ 
nha dito que não precisava justificar, assim como uma maneira delicada de 
manifestar suas frustrações, já que o Senhor Presidente da República unilate
ralmente impunha ao País o embrulho eleitoral de novembro. Mas, nobre 
Líder Marcos Freire, a grande verdade é que nós alimentamos maiores espe
ranças de que o embrulho de novembro venha a ser rejeitado pelo Congresso 
Nacional, até porque, embora o PDS tenha nascido com os vícios de origem 
da ARENA, nascida para obedecer, dentro do PDS existem vozes indepen· 
dentes, e eu não vejo cOmo possa o Governo levar a cabo a punição que 
ameaça trazer àqueles que porventura contrariarem a vontade onipotente do 
Chefe do Poder Executivo, por várias razões. Primeiro, é que não pode confi
~urar a perda do mandato, caso os parlamentares do PDS votem contra o pa
cote, porque ninguém foi eleito pelo PDS. Em segundo lugar, não se poderia 
fechar questão contra matéria expressa do próprio programa do PDS. E é o 
programa do PDS que diz claramente que é a favor do regime democrático 
pleno, da plena liberdade de voto. Veja V. Ex• que isso se choca plenamente 
com o Hpacote eleitoral", com o .. embulho de novembro", daí por que o Pre
sidente da República, o Poder Executivo está fazendo, a meu juízo, ameaça 
vã aos parlamentares independentes do PDS. Eles poderão votar contra o 
upacote", porque mesmo dentro do corpo de leis que aí está, eles não serão 
atingidos pela chamada Lei da Fidelidade, porque eles têm que ter fidelidade 
maior ao programa do partido, e o "pacote" contraria frontalmente esse pro
grama. 

O Sr. Gi/van Rocha- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- Obrigado pela sua intervenção, ilustre Se
nador Lâzaro Barboza. Registramos bem quando S. Ex• disse que alimentava 
a esperança que o '"pacote" viesse a ser rejeitado. O problema todo, Senador 
Lãzaro Barboza, que V. Ex• e nós outros alimentamos esta esperança, en
quanto uma boa parte alimenta o temor de que o .. pacote" seja rejeitado. E é 
necessário exatamente que não se tenha temor neste País, porque o que eles 
procuraram infundir durante tanto e tanto tempo foi exatamente o temor à 
Nação brasileira, o que eles procuraram fazer foi atemorizar. E referimo-nos, 
no início- d6sta oração, a uma década atrâs, quando a escuridão era maior 
ainda, e nós sabemos os sofrimentos que a Nação passou. Nós sabemos como 
o temor, então, estava generalizado, porque não havia limites ao arbítrio nesw 
te País, e a Imprensa que reagia e que procurava denunciar através de seus in
formes as transgressões ao direito, muitas vezes era também perseguida, os 
seus espaços de jornais preenchidos ou por caricaturas ou por versos de Ca
mões ou, ainda, por receitas culinárias. 

Portanto, apesar disso tudo, do círculo de ferro que se estabeleceu na
quela época, nós caminhamos para a frente; apesar disso, a sociedade brasi
leira soube encontrar forças e coragem para se contrapor à tirania, e foi 
graças a essa luta de resistência do povo brasileiro que conquistamos alguns 
terrenos valiosos; foi graças a isso que subimos alguns degraus nesta escada 
longa, qtie rião sabemos onde termina, mas que nos levará necessariamente à
quele regime que·queremos, que é um regime de plenitude democrática em 
que se assegure a liberdade e a justiça soCi~I. POrtanto, estamos certos que a 
esperança do Senador Lázaro Barboza - e de todos nós que integramos a 
Bancada do PMDB- será maior do que o temor que se procura novamente 
infundir à sociedade brasileira, fazendo até mesmo com que pressões tentem 
acovardar o Congresso Nacional, este que foi tão altivo e tão independente 
quando da apreciação da emenda que estendia a sublegenda aos governos dos 
Estados. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex• me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE- Primeiramente, concedemos o aparte ao 
nobre Senador Gilvan Rocha, que jâ havia solicitado o aparte. 

O Sr. Gi/van Rocha- Nobre Senador Marcos Freire, não podia deixar 
de louvar a presença de V. Ex• na tribuna, quando fala em nome de nosso 
Partido e- creio- em nome das Oposições brasileiras, fixando muito clara
mente a nossa posição sobre esta esdrúxula convocação do Congresso Nacio
nal. Sabe V. Ex• que a História- a única testemunha verdadeiramente isenta 
-vai registrar esta convocação, primeiro se perguntando: este País, que atra
vessa a maior fase crítiCa social-de toda a sua História, vê subitamente o seu 
Congresso Nacional convocado, para quê? Será que o Senhor Presidente da 
República convocou o Congresso para enviar a esta Casa alguma coisa que 
melhorasse a situação do nosso Nordeste, que continua, e continua muito 
mais. gravemente depois dos anos da Revolução, cada vez mais sofrido, mais 
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miserável?! Seria para mandar uma mensagem modificando algo sobre a ver
dadeira rapinagem--que se faz nas nossas riquezas pelo capital estrangeiro?! 
Seria para acenar uma saída para aquilo que eles mesmos criaram, o débâcle 
da Previdência Social?! Seria para evitar o dado vergonhoso registrado por 
todos os jornais, que o crescimento deste País foi zero?! Nada disto, nobre Se
nador. O Olimpo nos convocou para dar um atestado peremptório, claro e fi
nal de que não pretendem abandonar o poder. t por isso que, algo cabisbai
xos, estamos aqui, todos, cumprindo um dever, um amargo dever, de colabo
rar com a nossa presença, para que se desmanche, se vaporize a chamada 
abertura do Presidente Figueiredo. Portanto não podia deixar de realçar e 
louvar a presença de V. Ex•, mais uma vez, perante esta Casa, sobretudo pe
rante a História, para registrar a nossa posição nesta convocação realmente 
.. extra ordinária". 

O SR. ·PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Lastimo informar a V. Ex• 
que o seu tempo já se esgotou. 

O SR. MARCOS FREIRE- Ouv_ire_mQs, apenas o nobre Senador Dir
ceu Cardoso e concluiremos nobre Senador Gilvan Rocha seu aparte é dos 
mais oportunos. Como dissemos negaram, durante todo este tempo, o direito 
de o Congresso se convocar a si mesmo. Quanta coisa aconteceu de 69 para 
cá! Quanta ·coisa rUim! Quantas preocupações! Quantos problemas! Quatltas 
questões não resolvidas! Quantas tragédias! Quantas viÕlações de direitos hu
manos! Quantas injustiças praticadas! Jamais o Congresso pôde convocar-se 
a si mesmo. Jamais o Executivo tomou a iniciatiVa de cociVQcã.:-to: Pois bem, 
de repente, uma alteração no jogo eleitoral justifica esta convocação.- Pobre 
País! Com tantos problemas sem solução, sem solução porque o Poder que 
nos dirige tem-se mostrado incapaz e incompetente de resolvê-los, sobretudo 
porque não convoca o povo para encontrar essa solução, e o Congresso Na
cional é sempre deixado à margem, não apenas nos períodos de recesso corno 
até nos períodos de seu funcionamento o que vemos agora é apelação para 
este dispositivo, para que se imponha novo c·asuísmo. 

Com a palavra o nobre Senador Dirceu CardosQ~ 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Marcos Freire, depois da vio
lência que sofreu a Oposição na sessão de instalação, ontem, deste período de 
trabalhos extraordinários, procurei nas minhas leituras, naqueles momentos 
de depressão, naqueles momentos em que a alma cai numa fossa, prcourei ler 
um livro que representasse esse clima de violência que se está implantando 
nesta Casa e neste País. Lí "Uma consciência Contra a Violênica," de Stefan 
Zweig, grande autor, grande escritor austríaco, cujo centenário de nascimen
to na semana passada, o Mundo todo festejou. Embora nascendo em Viena, 
Stefan Zweig veio buscar, veio mergulhar, ele e sua mulher, nas sombras taci
tu.rnas da morte, aqui, em Petrópolis, pelo suicídio, não desejando participar, 
de modo nenhum, de um mundo de violência. Encontro na obra de Stefan 
Zweig urna página interessante de Castélio lutando contra o poder violento 
de Calvino, em Basiléia, na Suíça, lã encontra esta passagem escrita com 
amargura e que representa os dias de hoje: .. A posteridade não poderá com
preender que, depois de já haver reinado a luz, tivéssemos de viver, outra vez, 
em trevas tão espessas." Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• retraça este 
quadro. Depois de termos vislumbrado uma ré.stia de luz com esta_ pretendida 
abertura à nossa frente, mergulhamos novamente nas trevas mais espessas, 
nessa escuridão profunda, nessa escuridão que a violência está-nos possibili
tando e nos acenando com ela, e de que maneira não sabemos como emergir 
dessa escuridão, amanhã. Estamos mergulhados, como disse num cone de 
sombra, estamos mergulhados em trevas mais espessas, estamos assistindo às 
trevas a baixarem sobre nós, esse pugilo de homens que têm lutado para dar 
ao País uma aurora de liberdade e de compreensão. V. Ex• está magnifico no 
seu discurso, retraçando este episódio que estou vivendo, como ontem, o vivi, 
à noite, nas páginas de Stefan Zweig- "Uma ConsciênCia contra a Violên
cia." Tinha que hoje ouvir ao seu magnífico discurso também o mesmo episó
dio e a mesma página da conséiência humana lutando contra a violência, lu
tando pela implantação da Justiça, do Direito e da Liberdade. 

O SR. MARCOS FREIRE - Obrigado Senador Dirceu Cardoso. 
Para concluir, gostaríamos de dizer, que se hâ aqueles que querem as tre

vas, queremos a luz; se há aqueles que querem a violência, queremos a paz. 
. Por isto mesmo, como Líder da Bancda do PMDB __ _n_esta Casa, afirmamos, 
uma vez mais, que os nossos caminhos nós o:idfaçã.mos hâ muito tempo e 
que, se as violências de ontem não nos levaram a revidar co_m as mesmas ar
mas contra aquele que abusaram do poder, não será agOra -que nos afastare
mos desses caminhos. Os nossos caminho~ são aqueles que poderão levar a 
soluções pacíficas para a Nação Brasileira, mas essas soluções não será ne
nhum tecnocrata que poderá, por mais sábio, por mais competente, por mais 
conhecedor de fórmulas que ele seja, nem será, por igual, o poder da força. A 
solução dos problemas do Brasil - não cansamos de afirmar - passa pala 

solução democrática. Será através da via democrática que os poderemos re
solver. Não adianta confundir a opinião pública. Há problemas a exigir estu
dos técnicos- a inflação, o balanço de pagamentos, a dívida externa, a crise 
energética, o desemprego, a política salarial, educacional, de saúde e tanta 
coisa mais. No entanto, sem a participação da sociedade, sem a integração de 
todos os cidadãos, de todos os grupos, de todos os segmentos sociais, no for
mular a solução, no implementar a solução, não haverá solução para os 
problemas deste País. Infelizmente, é o que tem ocorrido nestes anos todos, 
um Governo hermético, um Govenro que impede a participação popular, que 
perdeu a credibilidade, que não tem, legimidade na sua origem e no seu 
exercício, é incapaz, por mais competência técnica que possa ter, de resolver 
os problemas brasileiros. Há solução para os problemas do Brasil, mas ela só 
existe dentro do regime democrático que nós haveremos de buscar, contra a 
força e contra a violência. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSAO DE 7-12-81 E QUE. ENTREQUE À REVISAO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE - (Como Líder. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta Casa não pode e não deve ser um lugar de desencontros e, por isso 
mesmo, quando V. Ex• acabava de fazer a sua explicação pessoal, esta Lide
rança teve o ímpeto de na mesma hora, usando da hora da Liderança, regis
trar a atitude de V. Ex• descendo da Presidência e, num gesto de desarma
mento de espírito, julgar devida uma explicação dos episódios ocorridos na 
manhã de ontem. 

Achamos que essa atitude de V. Ex• merece o nosso aplauso, o aplauso 
de quem, liderando uma bancada, que julga não servir ao País radicalizar por 
nenhum meio e, muito menos, radicalizar dando interpretações não fidedig
nas_das nossas palavras e da nossa conduta. Queremos apesar da intervenção, 
que, data venia, julgamos infeliz, do nobre Senador José Lins, manter-nos fiel 
ao propósito que nos trouxe à tribuna. 

Antes de mais nada, dizer que V. Ex• não sejulque violentado- como 
afirmou - pelo ocorrido na manhã de ontem, quando muito injustiçado, 
como nós próprios nos julgamos injustiçados pela interpre_taçãó que fizeram 
dos fatos. Terá havido, sem dúvida alguma, uma visualização diferente em 
torno de dispositivos regimentais. Como V. Ex• mesmo deu o depoimento, es
tamos convencido da procedência dos argumentos contidos na nota das Lide
ranças do PMDB e do PP, embora possa desses argumentos se discordar. É 
que tendo o Presidente considerado que a sessão de ontem era uma sessão so-• 
Iene, por se tratar de instalação se sessão legislativa, o assunto foi de imediato 
questionado pelo Líder do PMDB, Deputado Odacir Klein, admitindo-se 
que fugia ao disciplinamento das sessões legislativas ordinárias. Ejã aí V. Ex• 
há de nos fazer justiça, enquanto o Presidente deu oportunidade ao Líder 
Odacir Klein de sustentar a sua posição, de expor os seus argumentos, essa. 
oportunidade não foi dada ao Líder do PMDB no Senado Federal. V. Ex• in
clusive exultou, com propriedade, que o Líder Odacir Klein, voltando à tribu~ 
na, depois de não atendido o seu pleito, dizia discordar. da decisão da Mesa, 
mas ser -levado a acatá-la. Esta chance não a tiYemos o que nos obrigou a re
correr àquele fato que V. Ex• julgou inédito na vida talvez do Senado, uma 
nota das oposições de repúdio ao Presidente. Antes de mais nada não terá 
sido nota de repúdio ao Presidente, mas de crítica e de protesto a um compor
tamento adotado pelo Presidente, do qual nós discordãvamos. Ein nenhum 
momento colocamos em jogo -ao contrário do que ac~ba & ser afiÍ"mado 
pelo Líder José Lins- a honorabilidade do Presidente. Em momento alg\,lm 
tivemos a intenção de dar qualquer conotação pessoal. A critica, o pro~estO, a 
denúncia, a discordância, e até a repulsa - se V. Ex• insitir em considerar 
como tal a nota do PMDB- terá sido a um comportamente>.do qual discor
damos, comportamento em que V. Ex' se escuda através dos argum~nos que 
expôs e que, agora, podemos dizer, respeitamos e até acatamos a decisão ha
vida ... 

O Sr. Gi/van Rocha- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- •.. e só agora nos estã sendo dada a Qpor
tunidade de fazê-lo, neste recinto. 

Mas, V. Ex• há de enteder que também temos os nossos argumentos e:. ao 
que nos parece, não são de todo desprovidos de fundamentação. 

Se V. Ex• enquadra, conforme, o Regimento Comum, no parágrafo; 29, 
do art. {9, que terão caráter solene as sessões referidas nos itens I, II e parte fi
nal do item III e parágrafo anterior, e o item I se refere à sessão legislativa, à 
inauguração de sessão legislativa, prevista na Constituição V. Ex• há de en-
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tender que nós, neste mesmo Regimento, temos um dis.ciplinamentó para as 
sessões solenes. E esse disciplinamento não terã sido, de todo, ohSert.ado. 

O art. 53 diz: 
4 'Art. 53. Nas sessões solenes, integrarão a Mesa o Presidente 

da Câmara e, mediante convite, o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. No recinto serão reservados lugares ãs altas autoridades ci
vis, militares, eclesiásticas e diplomãticas, especialmente convida
das." 

Ora, ontem ninguém viu aqui nenhum lugar reservado a Quaisquer auto
ridade qu~ possam ter sido convidadas: acredito até que não tenham sido 
convidadas. 

O Sr. Dirceu Cardoso - A propósito. ~ isso nesmo. 

O sR'. MARCOS FREIRE- Por outro lado, a seS.ãoseguinte trata es
pecificamente da inauguração de sessão legislativa. Jâ que V. Ex• insitia que 
se tratava de inauguração de sessão legislativa, e, como tal, com carâter sole
ne, então, o ·disciplinamentà aqui prevê até a presença do enviado do Presi
rlente da R~ública, que deveria ser portador da Mensagem, etc. etc. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- Tão logo acabemOs essa série de argumen
tos em torno dos dispositivos regimentais questionados. 

Poder-se-â argumentar que era legislativ~ não ordinâria, era extraordi
nária e, pOrtanto, seria difícil seguir à risca esse disciplinamento regimental. 

Ora, essa ponderação é exatamente o que nos levava a tentar ponderar, 
da tribuna do Senado, que não sendo exatamente a sessão legislativa ordi
nária que se instalava e, portanto, talvez, não comportasse a obediência a es
ses trâmites regimentais de convidar o Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral, de estender esse convite a outras autoridades civis, militares e eclesiásti
cas, se realmente fugia ao típiCo da instalação de Sessão Legislativa, isto é que 
nos animava e nos animou a ir até a Mesa Diretora solicitar a V. Ex• que nos 
desse a oportunidade de argumentar com os dispositivos con-stitucionaifpara 
que dois Senadores, ou dois Parlamentares, um da Oposição e um do Gover
no, pudessem fazer uso da palavra. 

O nosso raciocínio pode estar completamente errado, mas o fato é que, 
quando nas sessões solenes se prevê que não cabem questões de ordem, é exa
tamente porque, estando presentes autoridades de outros Poderes da Re
pública, autoridades civis, militares e eclesiãsticas, poderia se tUmultuar os 
trabalhos de uma sessão que é solene do ponto de vista formal. 

Mas, se, exatamente ontem, não havia aqui a presença de quaisquer des
sas autoridades, se, por exemplo, a Mesa Diretora se dispensou de, de acordo 
com o art. 53, convidar autoridades para vir aqui, então, perdoe~nos V. Ex',' 
não vemos nenhum sentido para que não se pudesse dar a palavra a um Sena
dor e a um Deputado de partidos diferentes. Poder~se-ia dizer: mas o artigo 
prevê que a designação tem que se dar previamente. 

Ora, no momento em que nós estávamos diante de uma situação atípica, 
e que aqui se encontravam os Presidentes das duas Casas, do Senado e da Câ
mara, com as Lideranças dos Partidos ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• me permite um aparte, Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE - Ouviremos logo ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Se não vai passar da hora. 

O SR. MARCOS FREIRE-- Permita-se, só para não perder o raciocí
nio. 

Então, parece-nos que a coisa poderia ser superada, rã:Cilmente, com a 
designação", pelo Presidente de cada uma das Casas, em comum acordo com 
as Lideranças, do Senador e do Deputado de Partidos diferentes. Mas, Por 
que se negar ao Líder da Oposição o direito de usar da palavra, num momen
to em que só estávamos nós mesmos, integrantes deste Poder? Numa sessão 
Legislativa que dispensava toda uma série de formalidades e solenidades, que 
é comum na instalação da sessão legislativa ordinária e não - conforme V. 
Ex• procurou demonstrar - nas extraordinárias. 

Não pomos em dúvida os antecedentes arrolados por V. Ex•, mesmo 
porque todos eles se deram em época em que não tínhamos a honra de ser 
Parlamentar; desconhecemos, por igual, os regimentos que, então, disciplina
vam a matéria- a nós, como Líder do PMDB, caberia examinar aquele que 
temos em mãos, que é vigente, e que data de 1972, ou de datas posteriores e, 
portanto, sobre eles é que trabalhamos. E, portanto, baseado nele é que tenta
mos ter esta oportunidade e não a consegui. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Sim, Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador, d,esde que o mundo é mundo, 
se nós rebuscarmos os trabalhos parlamentares das priscas eras, sempre foi 
assim; o Governo fala em nome da ordem, a Oposição fala cm nome da con
testação, da resistência, da Jiberdade. A Oposição é impulso, é ímpeto, é tu
multo. Nobre Senador, V. Ex• ·não se lembra, mas eu me recordo; foi' nesta 
Casa, na instalação oficial da legislatura a que compareceram 16 Senadores 
da Oposição eleitos naquela época, com a presença das maiores autoridades 
da República, houve uma questão de ordem na sessão solene de instalação. 
Quero lembrar ao ilustre Presidêtlte, a relação das sessões anteriores, que 
nunca tiveram questões de ordem, foram de um outro tempo, de uma outra é
poca. Hoje, a Oposição.tem responsabilidades mais graves do que aquelas, e 
não ê a Oposição nem o Governo que vai nos dirigir, que ó.ós nos acovarde
mos ou sejamos subservientes dessas atitudes de quem quer que seja. Nobre 
Sena:âor, a relação de sessão solene do tempo de .. Dom João Charuto", que 
não mencionam o tumulto na sessão, não vale - foi distorcida. Houve uma 
questão de ordem há oito anos aqui mesmo, na primeira bancada, ali, com to~ 
das as autoridades presentes aqui na sessão solene, houve um senador que Je~ 
vantou uma questão de ordem inquirindo a legitimidade do Regimento tnter~ 
no. O Presidente era o no_bre Senador Konder Reis e o Senador que levanou a 
questão de ordem fui eu, ali daquela bancada. Portanto, Sr. Presidente, are~ 
lação das sessões que não tiveram questões de ordem doi de um outro tempo, 
de uma outra Oposição que pensava de outra maneira. Agora, a nossa Opo
sição pensa de uma ma~eira de r~istir_, de uma maneira em que estão caindo 
sóbie ela, em pedaços, partes das instituiçõ-es republicanas. ~por isso que te~ 
mos que resistir. Portanto, no informe de V. Ex• falta um dado, faltou um 
dado que a Secretaria da Mesa não lhe passou. Houve uma quéstão de ordem 
de lO minutos porque, pelo nosso Regimento, nada pode impedir que um Se
nador peça uma questão de ordem para levantar e suscitar, perante à Mesa, a 
discussão e interpretação de um assunto. Portanto, nós temos razão. Jâ houve 
aqui no Senado Federal, nesta primeira bancada, na instalação, quando V. 
Ex• tomou posse como Senador e os outros 16 tomaram também posse, como 
Senadores da Oposição, houve uma questão de ordem na presença de todas 
as autoridades da República. Diz bem V. Ex• ou elas não foram convidadas 
ou não quiseram vir. Se não foram convidadas não é por nossa conta, se não 
quiseram vir, expliquem-se porque n'ão quiseram vir. Masjâ houve- hã oito 
anos, não foi há quinze, nem há vinte e trinta anos- a quebra desta linha de 
comportamento sobre questão de ordem. Nada impede que um membro da 
Casa- Câmara ou Senado- levante questão de ordem, perante à M~a que 
dirige os trabalhos. 

O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos a intervenção do nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

Parece-nos que é irracional, que se possa vedar o levantamento de uma 
questão de ordem, independentemente do que reza o Regimento, porque 
questão de ordem, como o próprio nome diz, destina-se para restabelecer a 
ordem dos trabalhos e a observância do Regimento. 

Essa possibilidade existe sempre, inclusive em casos de sessões solenes. 
Agora com mais razão quando essa sessão solene só é praticamente no nome, 
porque nem as tradicionais flores que ornamentam as sessões solenes as tive
mos ontem. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Foi um velório! 

O SR. MARCOS FREIRE - Portanto, parece-nos que o posiciona
mento das lideranças de Oposição não pode ser distorcido e, por isso mesmo 
nós, que gostaríamos de nos restringir não só, a exemplo de que fez V. Ex•, 
com tranqUilidade, a reposição do verdadeiro sentido da nota das lideranças 
do PP e do PMDB temos, infelizmente, que ir um pouco mais adiante parare
pelir o tom e o conteúdo das palavras que vieram a ser pronunciadas pelo Se
nador José Uns. 

A oração de S. Ex•, o representante do Cearâ, não contríbui em nada do 
que deve ser o empenho comum de todos nós, que apesar do calor dos deba
tes, apesar das diferenças de argumentações, dos pontos de vista diametral
mente opostos, por vezes, temos que não perder de vista que esta Casa tem 
que ser a Casa do diálogo. E V. Ex•, Senhor Presidente, na intervenção que 
fez, caminhou nesse sentido. Mas, infelizmente, os passos de V. Ex' vieram a 
ser embargados por uma intervenção, na verdade infeliz, do Senador Josê 
Lins, quando procurou dar interpretações e dimensões ao nosso comporta
mento, que não correspondem à realidade. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex• me permite um rãpido aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- Pois não, nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador, veja V. Ex' o comportamento 
aqui: o nobre Senador José Lins, encastelado na Liderança fechou-se, através 
de uma explicação pessoal, fez o seu discurso sem permitir aparte. Agravou a 
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Oposição e não admitiu o díãlogo e nem o debate. E, na hora em que V. Ex• 
iria responder a S. Exf., em nome da Oposição, eu não vejo o Senador José 
Lins aqui presente. Saiu acintosamente, deseducadamente ou, como diz a ex
pressão dele, antipaticamente- porque ele diz que tudo ê simpatia. Antipati
camente S. Exf. abandonou a sua tribuna para não ouYir a resposta da Opo
sição, pela boca de V. Exf. 

O Sr. Itamar Franco - V. Exf. me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- E o que é mais sério, nobre Seilador Marcos Frei
re, o Senador Jarbas Passarinho teve que descer da sua cadeira presidencial 
para se defender e só depois é que a Bancada do PDS resolveu defendê-lo. 
Este é um detalhe importante, porque a sessão foi aberta às quatorze horas e 
trinta minutos, a nota, ontem, do PMDB, que jâ foi publicada hoje nos jor
nais, e só depois qu'e o Presidente da Casà resolveu vir a Plenário para dar as 
suas explicações, é que o Líder do Governo aqui, nesse instante, resolveu to
mar as dores do Presidente da Casa. Isso é importante frisar, porque não ê a 
primeira vez. Out~o_dia o Presidente tal)lbém teve que ir à tribuna para fala'r 
de problemas a fetos à Igreja, questões de terraJIO_seu Estado, quando a Lide
rança do Governo poderia tê-lo feito, e não S. Ex• descer da tribuna, e eu te
nho liberdade para dizer isso, porque procurei o Presidente como membro da 
Mesa, e disse que não o fizesse, que S. Ex' tinha Senadores aqui, inclusive a 
Liderança do Governo com os seus Vice-Líderes, que deveriam ocupar a tri
buna em seu lugar, para defender S. Ex' Mas não, S. Ex• teve que hoje descer 
aqui, primeiro para se defender, ou para dizer os motivos que o levaram à
quela determinação que S. Exf. tomou ontem. Aí sim, apareceu o Senador 
Vice-Líder, doido para defender o Presidente da Casa. Mas, antes não o fez. 
Das 14 horas e 30 minutos até as 17 horas e 30 minutos. Nenhuma voz aqui se 
levantou para defender o Presidente da Casa desde que a sessão começou. 

O Sr. Dirceu Cardoso - ~ Q salve-se quem puder! 

O Sr. Itamar Franco- E objetivàmenre, n-obre Senador Marcos Freire, 
nós também discordamos, tecnicamente, do que foi dito ontem. Para nós não 
há sessão solene. E o Regimento Interno do Senado é _claro quando diz, no 
seu Capítulo Tl. Das Sessões Legislativas; 

Art. 29 O Senado Federal reunir-se-á durante as sessões Legis
lativas: 

a) ordinárias, de Jrt de março a 30 de junho, e de 19 de agosto a 5 
de dezembro, anualmente (Emenda Const. n9 3 /72); 

b) extraordinárias, quando, com esse caráter, for convocado o 
Congresso Nacional (Const., art. 29, § I•). 

E eu digo o Senado, porque o Regimento Comum busca, imediatamente, 
o subsídio no Regimento do Senado Federal. O Regimento define o que é ses
são ordinária e sessão extraordinária. Ele não diz que a sessão extraordinâria 
é solene. Tanto que não diz que nós gostaríamos até de verificar na Taquigra
fia se na convocação do Sr. V ice-Presidente do Senado, S. Exf. falou em sessão 
solene. Nós não sabíamos que era sessão solene, porque o avulso só foi distri
buído depois da sessão. 

O SR. MARCOS FREIRE- Essa foi outra irregularidade. 

O Sr. Itamar Franco - Isto é importante determinar. Ninguém podia 
advinhar que era sessão solene. Tínhamos uma interpretação. Não havia 
avulso. Tão logo a sessão acabou, o avulso foi distribuído. A observação im
portante era esta: O Presidente, primeiro, teve de descer para, depois, ser de
fendido. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Líder, V. Ex• permite um aparte? (assen
timento do orador) Pertenço a esta Liderança. Devo _dizer a V. Ex•, pelo res
peito que me merecem todos os Srs. Senadores, a Presidência e a Casa, quan
do aqui cheguei, hoje, às duas e meia, fui procurado pelo Senador José Lins 
que me mostrou a nota, foi somente quando tomei conhecimento. Confesso 
que meu íntimo foi de tristeza. Com vinte e oito no Congresso, assistindo to
das essas altas e baixas que tivemos, tive apenas uma grande lição: ao Con- · 
gresso, durante longos anos, nós devemos a democracia .que se viveu, até 
quando, pelas incoerências terríveis que tivemos em 1964, com tropas de sol- , 
dado invadindo o Congresso o País se viu numa situação difícil. Todos nós e 
quase a maioria dos que estão hoje no PDS, no PMDB e no PP, tiverrios que 
compartilhar e trabalhar juntos para buscar uma normalidade. Vamos esque
cer o que ocorreu de lá para cã. Volto a fala_r, com relação ao que disse ao 
Presidente. Fui procurado às duas e meia, quando aqui cheguei, pelo Senador 
José Lins, que me mostrou a nota e como mais antigo do que eu na Vice
Liderança, disse que iria dar uma explicação. S. Exf. deu a explicação, natu
ralmente. Eu reconheço, bastante nervoso, bastante preocupado. E não deu 
antes do Presidente, Srs. Senadores, embora tenha tido a gentileza, até. Eu es· 

tava próximo do Presidente, logo no início da sessão, e V. Ex•s devem 
lembrar-se de que os três comentavam que S. Ex' o Presidente viria aqui para 
dar uma expliC;3ção. Possivelmente, não a deu antes porque o Presidente, na
turalmente fendo e magoado, achou por bem, como todos reconhecemos, 
num gesto profundamente democrático e cordial com todos nós, descer e vir 
pessoalmente dar, aqui, os esclarecimento necessãrios. Era este o esclareci
mentos que desejava fazer para que não amontoássemos coisas que só servem 
para nos separar. Permita-me que conclua nobre Senador, dizendo quando V. 
Ex• começou a falar, que tive uma profurida e confortadora tranqUilidade. 
Quando ouvi as palavras do Presidente, aqui, e logo a seguir as de V. Ex', 
acreditei no Brasil, acreditei no bom senso dos mais novos e dos mais velhos. 
E. eu, como um mais velho desta Casa, quero me congratular com V. Ex• e pe
dir que, quando tudo estiver difícil, faça isto, nobre Senador, volte e fale com 
a tranqüilidade com que V. Ex• começou. Assim, V. Ex• estará servindo, em 
primeiro lugar, ao Brasil, e depois à democracia. Permita-me, Sr. Presidente, 
dizer que o gesto de V. Ex• está marcado dentro da Casa e de todos nós. São 
gestos democráticos cOmo esse de V. Ex• que farão o Brasil maior, porque 
para ele ser maior precisa da compreensão de todos nós. 

O SR. MARCOS FREIRE - Rigorosamente falando, Sr. Presidente, 
no nosso entender, não era necessário que niriguém viesse fazer a defesa de V. 
Ex' porque nesse interregno do aparte que nos foi dado, até passamos uma 
vista ligeira na nota para ver que agressões ou que acusações eles conteriam,, 
que pudessem ter resvalado para o campo pessoal. Na verdade, aqui não exis-· 
te isto. Existe sim uma visão ob_s_ervada pelas Oposições porque, no nosso en~ 
tender, o Regimento não terã sido rigorosamente observado, pontos-de-vista 
que V. Ex• mostrou ser diferente do que o Presidente sustenta, julgamos que 
isto implicou num cerceamento à atividade da Oposição nesta Casa, e conse
qüentemente se caracterizaria como urria atitude antidemocrática. Como vê 
V. Ex.f., tudo rigorosamente dentro do plano institucional, em relação ao com
portamento de alguém que, acreditamos até pela3,palavras de V. Exf., poderá 
ter tido a mais legítima inspiração. E não adianta mais aqui questionarmos 
esta matéria. Que fiquem portanto as coisas repostas nos seus devidos luga
reS. O PMDB e o PP se sentiram violentados, como V. Ex• se sentiu e decla
rou aqui, a Op"osiÇão se sentiu violentada no dia de ontem, V. Ex' deu sua in
terpretação dos fatos, o que mostra que V. Exf. realmente agiu, não por má fé 
como ressalvou a nota na primeira hora. Conseqüentemente, que fique esta 
palavra da Liderança também não como um recuo, porque não cabe recuo, 
mas somente a expressão de um posicionamento nosso, diante de um fato 
ocorrido. Da mesma forma que fica registrado o posicionamento de V. Ex' 
devidamente esclarecido, como V. Exf. teve o desprendimento de fazê-lo do 
Plenário e não da cadeira presidencial. 

Portanto, Sr. Presidente, ao contrário do que foi insinuado aqui, a Opo
sição não está, no Congresso Nacional, nem nesta Casa, nem na outra Casa-, 
para vaiar, nem para apurar, nem para aplaudir pessOas de Presidentes ou 
quaisquer outras pessoas. Nós estamos aqui para defender idéias, para travar 
um combate dentro dos limites que nos são permitidos fazê-lo. E lutamOs 
para ampliar esses limites. Com todo o respeito que a Presidência nos merece, 
julgando que disse tudo, nesses dias difíceis que estamos atravessando. V. Ex' 
com sua experiência, V. Ex•, com o cabedal de conhecimentos que possui, 
sobretudo com a responsabilidade de ser Prçsidente de uma instituição que 
tem a maior importância em qualquer inspiração democrática que possamos 
ter, V. Exf., por certo- independentemente das restrições que possa fazer a 
qualquer um de nós e até das idiossincrasias pessoais que temos o direito de 
ter, por qualquer integrante de nossa Bancada- saberã que tem um dever 
maior, que é o de resguardar esta instituição, e portanto contribuir para o 
processo democrático. 

Este é o objetivo da Oposição, e acreditamos em sendo este um objetivo 
comum, como obrigação a cada um de nós, temos de terçar nossas armas, as 
armas que julgarmos estarem ao nosso alcance. Se alguma vez o manejo delas 
pode contundir ou ferir algum companheiro, vamos sobrelevar esses fatos, 
~esde que não tenha havido, como ·não houve da nossa parte, nenhum intuito 
de agressão pessoal a quem quer que seja, mas sobretudo a defesa de uma po

·siçãO. (Muito.bem! Palmas./ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/0 VIEI
RA NA SESSÃO DE 10-12-BÍ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - (Líder do PP, pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo teima em atribuir à Oposição toda a intransigência que tem 
revelado nos últimos tempos, e mais especialmente agora, quando encami
nhou ao Congresso Nacional um pacote de reformas eleitorais cuja essência é 
fazer o PDS vencer o pleito de 1982 de qualquer maneira. 
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No momento em que há necessidade de parar para pensar, evitando-se 
qualquer radicalização, é o próprio General Figueiredo quem adverte: ''de
pendendo da reação da Oposição, eu recrudesço". A nossa perplexidade já es
tá dentro da própria perplexidade em que vive a Nação pelos atas impensa
d.os, impróprios, irrefletidos do Chefe do Governo. 

Não estamos numa guerra, Sr. Presidente, onde a vitória depende do ani
quilamento do adversário~ 

Estamos, is.to sim, num País em que o Senhor General João Baptista Fi
gueiredo, por diversas vezes, relembrando seu pai, assumiu um compromisso 
democrático sério, de transformar o arbítrio em convivência, -de corisiderar a 
opinião da maioria e não manobrar o voto no sentido de impor resultados fa-
voráveis que, em condições ilormais, jamals.áCOTreriãm. - · 

Cabe djzer mais uma vez; e quantas fore·m necessáriás, que o .País preciSa 
de tranqUilidade nesta hora difícil em que os problemas se acumulam e pedem 
soluções. 

Estamos vendo agora mesmo o alto grau de desproteção em que se en
contram contingentes apreciáveis da população brasileir~; As enchentes, em 
d,ivers.qs Estad~s. destruíram estradas, danificaram serviços públicos, mas 
sobretudo lançaram inúmeras pessoas ao desabrigo, s.em coritar aquelas que 
pétderam o pOuco que tinham. 

· A.o I'! do disso, existem. aqueles outros gran.des problemas .em relação aos 
quats as proVidências governamentais têm sfdo insaiíSfatória:s: 

A inflação aí .está .e resiste atê mesmo à reces.são e ao desemprego que 
caUsou. A um mês de queda sucede o segui'r}te, em qJ.le o índice se eleva, e há 
uma expectativa generalizada de novas elevações bruscas de pre.ços a partír de_ 
janeit:o pró;o:.imo. Onde iremos parar? - --

Atê agora, Sr. Presidente, de fato. estamos parados,_paralisados por uma 
gUerrá de posições, em que o Governo se entrinCheirou e se armou de ressen
timefltos à OposiÇão, corri o se ·esta existisse por g~r"ação espontânea, surgisse 
Ço n.ada àpenas pata fazer o advogado do diabo. 

Não. é bem· assim. A Oposição, o Congresso' Nacior'tal, nós, homens polí
ticos que estamos .em conta to com o sofrirriertto diário dos braSilefros, que 
conversamos com eles e não nos furtamos a compreen-der os seus problemas, 
nó's repetimos; ap"enas buscambs refletir a íns.atiSfaç~o qú6 ~~- ~0: tod~ parte. 

Não somos nós que estamos inSatisf~itos é o povo que assim se encontra, 
por verificar que os governantes estão vivendo nurila outra dimensão q·ue não 
a real, e, pórtanto. deixam de entender a angústia que acompanha o desem
pregado há meses e que· não encontra emprego, q~e persegue o subemprega
do: 'vivendo mal, de biscates, parcamente renumerados e incertos, aquela re
volta que toma conta dos T 5 milhões de marginalizado~ da Pr6vidência S.ocial 
e do salário. míniri16, cornO- se iefería ;-ecent'emente 9 Ministro da Indústria e 
do, Comércio, Camilo P,enna. 

~o povo quem está sacrificado por tudo isso. Pois é o trabalhador quem 
é obrigado a se servir de sistemas de transport~ urbanos cada vez mais caros 
e irisuficientes. 

E. o trabalhador quer:n suporta todo o problema habitacional e tem de vi
ver em favelas, já que a esPeculação Imobiliária ri!tiri dele a possibilidade de 
viver numa casa digila, onde o aluguel está muito ac.ima do que pode pagar 
com o Salário que mal dá para comer. 

É o ~rabalhador quem deixa de encaminhar os filhos para a escola:, ou .os 
retira por não pod~r comprar livros, cadernos, uniforrries -e outrá.s desp~sas 
que lhe. são exigidas. A evasão ~scolar é u·ma "realidadé: e atirlge.basicamente o 
trabãthador. 

o's.r. Lázaro Barboza- Permite-V. Ex• um apart~, nobre.Sé:rtadcir Eve

lá~io yi~i.ra. 

OSR"EVELÁSIOVIEIRA- Por isso, Sr. Presidente, quando o.Gene
ral Figu~iredo se queixa dos saCrifíCios do GOverno, os ciulliS não são reco
nhéçidps por c;.ertos ·setores da OpoSição, somos tentados a verifica,r quais ~a-
ctlficios são esses. -

Os recursos destinados à agricultura, sem dúvida .alguma, têm siQo erit 
quantiqades apreciáveis no. atual Governo~ m8íS isto nãá muda à natUreza 
desses recUrsoS, que afir;tal são públicos, pro:venienteS db orçamento, e por
tanto de propriedade çomum a todos os btasileitos. 

Onde está o sacrifídoJ' Estará no r a: to de o Governo deiXar: de atender a. 
outras despesas adiáveis, em obras e projetas perfeitamente desnec~sários? 
Mas não .nos const~ que tenha havido qua.lquer redução de despe5;as em re
lação a empreepdimentos como. Tucuruí, Gra'nde Car~jãs~ ·Programa Nu
clear, Itaipu, ou em relação ao desperdício dos subsídío:s 'às. cxporiãções das 
multinacionais, çspeciafmente. 

Ouço o eminente Senador Lá2:aro_ Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador Evelásio Vieira, V. Ex• vem 
traçando com tintas firmes o quadro da triste realidade brasileira. E neste ins~ 
tante em que o Governo deveria ser o primeiro a estar preocupado ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Correto. 

O Sr. Lázaro Barboza - ... com o quadro de descompressão política, a 
fim de que houvesse o reencontro da Nação brasileira na reconstrução dos 
seus destinos, a fim de superarmos as dificuldades que se amontoam, que se 
agigantam e que faz com que milhões de brasileiros sejam levados ao desespe
ro; neste instante ao invés de apelar para as forças vivas da Nação, conjugan
do esforços para a superação dessas dificuldades, vem o Governo tanger do 
caminho das urnas milhões e milhões de brasileiros; vem o Governo cercear 
urtfdos direitos fundamentais do homem que é o de poder, pelo voto livre e 
consciente, escolher os seus candidatos em eleições limpas. Numa hora desta, 
numa hora grave, numa hora de crise, é de lamentar ainda mais que venha o 
"pacote de novembro". 

b SR. EVELÁSIO VIEIRA- Perfeitamente, Senador Lázaro Barboza; 
nós das Oposições qúe estamos habit1,1ados a sofrer e que estamos, neste mo
mento, agíndo dentro dos parâmetros legais, com toda a legitimidade, bus
cando defender-nos do "pacote" eleitoral, para podermos aumentar a nossa 
capacidade de trabalho na defesa do povo brasileiro, somos ameaçados, ago
ra, até pelo Chefe da Nação. Mas nós não vamos nos intimidar com tais 
ameaças, porque temos um compromisso· muito sério com a democracia. 

O Sr. Lázaro Barboza- Atê porque temos o direito de não nos deixar 
intimidar. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- E vamos continuar na nossa luta, dentro 
da legalidade, certos de que a nossa vitória signitTcará a vitória do povo, a ser 
alcançada amanhã. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•, nobre 
Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- Nobre Senador, V. Ex• faz muito bem uma re
ferênci'! às declar~çõe.s do Presidente da_ República. ontem e hoje publicadas 
pela imprensa do País. Diz Sua Excelência que, dependendo da atitude oposi
cionista, Sua Excelência poderá recrudescer o processo de radicalização. Eu 
articulo isto aí a outras duas falas de dois de seus Ministros; e ambos milita
res, também ambas feitas ontem: uma, do Sr. Ministro da Educação que fez 
uma acusação, ao meu ver aparentemente extemporânea - apenas aparente
mente- é a de que as univ~rsidades brasileiras estão radicalizando o preces~ 
so e que os estudantes estão prestes a pregar a luta armada dentro do País; 
outra, do Sr. Ministro Déllo Jardim de Mattos, da Aeronáutica, também on
tem, afirmando que tudo vai depender da atitude oposicionista e que não é 
possível dialogar com a Oposição que, inclusive, tem um dos Partidos cujo 
Presidente acabou elogiando a ''atitude canibalesca'' ou outro tema qualquer 
Que S. Ex~ aplicou aos estudantes da UnB, por ocasião, da conferência reali
zada ali pelo Sr. Ministro Kissinger. Veja bem V. Ex•, articulando essas três 
falas; a do Presidente da República e dos dois Ministros, um da área militar e 
o outro da Educação, mas também militar, isto realmente ê de preocupar a 
Nação. Estão procurando um pretexto~ eminente Senador- a mim me pare
ce que está bem configurado o caso - estão à procura do pretexto. Se este 
COngresso tiver a coragem cívica de rejeitar, pelo voto, o Pacote Eleitoral au
totitariamente imposto pelo Governo, estou convencido de que isso servirá 
de pretexto para estabelecer uma série de medidas, entre as quais urna já dis
cutida: o estado de emergência, previsto na Constituição, essa espada afiada 
que está aí tensa sobre a cabeça de 120 milhões de brasileiros, permanente
mente. Na verdade estão à procura .de um pretexto; estão propositadamente 
radicalizando o processo político iOterno neste Páis. Agora, a mim me parece 
o seguinte: esquecem-se de uma coisa- é de que não estamos mais, nem nos 
idos de 64, nem nos de 68. A sociedade brasileira amadureceu, estâ atingindo 
novos estágios de amadurecimento político, está dando saltos de qualidade, 
pacificamente se organizando. É bem verdade que a parte organizada é alta
mente minoritária ainda; mas isso está se fazendo de uma forma muito rápi
da. O processo de organização da sociedade brasileira iniciou-se hâ menos de 
três anos e o que está se fazendo e se fez nes_ses últimos três anos, rapidamente 
e. paci(icarllente, nas organizações, quer comunitárias, quer classistas, é que 
há um nível de consciência política jamais atingido pela sociedade brasileira. 
De modo que eu acho que eles se equivocam quando pensam que poderão fa
zer de 81 o mesmo que fizeram em 64, em 68 ou mesmo em 77. Isso não passa
rá sem reações e este Governo autoritário estará sendo responsabilizado dian
te do mundo inteiro pelo processo de radicalização desnecessãrio e suas im
previsíveis conseqüências. Não que as oposições partidárias estivessem dis-
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postas ou preparadas para uma reação diferente que a política, porque a pró~ 
pria sociedade brasileira está disposta a mObilizar~se, creio eu, por significati
vas parcelas, para reagir contra qualquer outro tipo de golpe, venha de onde 
vier, da direita ou da esquerda. Essa ê a grande verdade. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Todos os indicadores que afloraram nos 
últimos 60 dias e, principalmente, as últimas manifestações das mais altas au
toridades do País, nos levam a essa suspeita forte de que está em marcha um 
golpe para frustrar as próximas eleições. 

Prossigo S~. Presidente. 
Além disso, Sr. Presidente, muitos dos recursos encaminhados à agricul

tura são aplicados_em culturas de exportação, como soja, cacau e café, que"' 
afinal, de um modo ou de outro, representam divisas importantes e funda
mentais para pagar a dívida externa acumulada pela imprevidência governa
mental. 

Apesar de tudo continuamos dispostos a discutir as medidas gerais ne
cessãrias ao País, dentre elas aquelas destinadas a permitir uma consulta elei~ 
torai limpa e livre, da qual resulte urna representação ao nível do grau de 
consciência e adiantamento cívico da população brasileira. 

Nada mais teAtos feito do que isto. Ternos procurado sempre alertar, ad
vertii-, jamais buscando jogar lenha na fogueira, de vez que as oposições é que 
têm sido prejudicadas ao longo dos últimos anos. 

Desde 1966, quando todos _nós nos aglutinamos no Movimento Demo
crátiCo Brasileiro, tivemos muita luta para organizar, construir uma agre
miação que muito dificilmente poderia ascender ao poder, numa possível al
ternância deste. 

Antes de tudo, porfiávamos pela restauração democrática, na qual, com 
certeza, essa alternância se tornaria possível, real. 

Ao longo de todos estes anos, sem exceção, à véspera de cada pleito, vi
nham as dificuldades, os cerceamentos, com os casufmos. 

Sempre, de parte do Governo, fosse qual fosse a caminhada da Opo
sição, sempre foi obstada de uma maneira ou de outra. 

Tudo agora se repete e a nós não restam grandes alternativas, pois o pa
cote atual visa apenas esmagar a Oposição e garantir um triunfo que, de ou
tro modo, seria impossível ao PDS. 

Estranhamos que ao Governo tudo é permitido, enquanto que à Opo
sição se busca impedir qualquer gesto de defesa. 

O .. manda quem pode" fica, assim, por demais extenso. Quem manda 
pode chegar até o ponto de colocar o adversário de mãos atadas às costas, 
sem reação ou palavra. 

É legal, legítima, sem qualquer sombra de dúvida, a reunião de homens 
sob uma mesma sigla partidária, desde que a eles isto seja conveniente. 

Não é isto o que ocorre com o PDS? . 
Este é um direito elementar, que agora se quer impedir sob argumentos 

frágeis, que se destroem a si mesmos. 
O tumu1to é geral, Sr. Presidente, e a racionalidade, o espírito elevado, a 

tranqUilidade, tornam-se artigos raros. Alguns poderiam dizer que a raridade 
sustenta preços altos. Ainda que o admitamos, e temos pago preços bem altos 
por muito pouca tranqUilidade, sabemos também que o desespero a nada 
conduz e que se o Governo hoje se embaraça é porque o desespero dele se 
apossou. 

No entanto cabe a nós evitar que o problema se agrave. A hora é de tran
qUilizar o quanto for possível, de forma a evitar qualquer retrocesso, que pelo 
menos a nós muito pouco interessa. 

Queremos é alcançar pela luta pacífica, lut:indo dentro dos parâmetros 
da legalidade, da legitimidade, a normalidade democrática, para que o povo 
participando possa retirar o País do caos em que se encontra. 

Esta é a nossa disposição, esta é a nossa decisão, nesta grande luta de re
sistência, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. EX" um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Humberto Luce
na, Líder em exercício do PMD B nesta Casa. 

O Sr. Humberto Lucena - Acho que se não conseguirmos derrubar no 
Congresso Nacional o .. pacote" eleitoral que aí está, que é uma agressão à 
cultura jurídica bras_ileira e um desafio à capacidade de resistência democráti
ca do nosso povo, inapelavelmenti, nós das OposiÇões daremos a resposta ao 
Governo, nobre Senador Evelásio Vieira, concluindo, tranqüila e eficazmen
te, a incorporação no PMDB dos partidos de oposição que quiserem aderir à 
tese de reunificação das Oposições. Não se venha com argumentos absurdos 
de que essa incorporação é um confronto. Não. Ela é uma solução dentro da 
Constituição e dentro da lei, porque as nossas armas são as armas da Consti
tuição e da lei. O confronto que nós queremos, o confronto que nós deseja-

mos, como bem acentuou ontem, aqui, o nobre Li der Marcos Freire, é nas ur
nas em 1982. Vamos nos unir num só partido; aliás, reunificando velhos com
panheiros do ex-MDB, que se desgarraram para outros partídos, acreditando 
no pluripartidarismo e só hoje estão seijtindo·que era uma farsa, para enfren
tar o rolo compressor do Governo e_ do PDS. Porque todos podemos imagi
nar depois do que aí estâ, depoiS desse casuísmo desenfreadó do Governo, o 
que não vai acontecer na campanha eleitoral de 1982; nós vamos ter a mãqui
na do Governo fazendo neste País a maior corrupção de que já se teve noticia 
na história das eleições brasileiras, na b_ase de um clientelismo eleitoral desen
freado que jã h~je g~nha os altos escalões da Repúblic,a. Hâ poucos meses, 
nós denunciamo~ ~qa.~~ !j9bfe.tudp_; o. Senador Henrique Santillo, com doeu~ 
mentos ilustrativos e altamente Ímpórtantes, o vergonhoso tráfico de influên
cia levado a efeito pelo Ministro Jair Soares e pelos seus subordinados do se
gundo escalão no Ministf;rio da Previdência Social. Então, o que se estâ ar
mando no Brasil é realmente uma mâquina para esmagar as Oposições. Mas 
nós, reunifieados no PM_DB, enfrentaremos, mesmo com voto vinculado, se 
esse ·famigerado pacote for aprovado pelo Congresso em face do terrorismc 
que aí estã à solta, nós confiamos, plenamente, na capacidade de reação civi. 
ca do povo brasileiro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado, Senador Humberto Lu
cena. 

Quando foram extintos os antigos partidos, ARENA e MDB, nós que 
fomos fundadores do MDB e que nos mantivemos nessa trincheira. colabo
r~ndo no funcionamento desse grande agente oposicionista até sua extinção, 
nao nos desgarramos das idéias, da filosofia, do programa, que foram as 
g.randes bandeiras do MDB.l'fós optamos por um outro caminho, uma outra 
stgla, mas com os objetivos identificados. E hoje, quando nos encontramos 
decepcionados, frustrados com as promessas que hoje o próprio Governo 
destrói, nós estamos de consciêncía trariqüila em reconhecer que poderemos 
ser mais úteis na luta pela resistência democrática, na luta em favor do povo 
brasileiro. nos reunificando sob a sigla do PMDB. E tanto é que, neste mo
mento, no Auditório Nereu Ramos, na Câmara Federal, o Diretório Nacio~ 
nal do Partido Popular está reunido para formalizar a sua decisão de incorpo
ração ao PMDB para que, unindo os nossos esforços, somando as nossas 
forças, possamos cumprir essa grande trajetória de buscar a normalidade de
mocrãtica neste País, de buscar caminhos de prosperidade, de paz, de tran
qUilidade para a família brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE I0-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder do PMDB, pronuncia o 
.;eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem pronunciei-me aqui, inais uma vez, contra o revoltante .. pacote 
eleitoral", que o Governo enviou ao Congresso Nacional, definindo novas 
normas para os pleitos de 1982. 

Par'J, comprovar ao Senado e à Nação que o meu pensamento, o pensa
mento qo PMDB e das Oposições não é isolado, pois corresponde a um senti
mento geral de toda a nação brasileira, leio, p~ra que conste dos Anais do Se
nado, a seguinte nota da Ordem dos Advogados do Brasil, publicada, hoje, 
pelo O Globo: 

"O Governo; em pleno curso do diãlogo com os partidos políti
cos, por eles mesmos sugerido, surpreendeu a Nação com o anúncio 
de medidas unilaterais, autoritárias, restritivas ao direito de voto. 

A sociedade brasileira cOnfronta-se, mais uma vez, com os 
problemas básicos da estrutura do poder político, da captação da 
vontade popular e da conciliação entre esta e a ordem jurídica. 

A questão vem posta na mensagem presidencial que visa refor
mar a legislação eleitoral, estabelecendo como ponto marcante a 
vinculação obrigatória dos votos a um só partido politico, desde a 
esfera municipal até às eleições majoritárias de governadores e sena
dores. 

O carâter da mensagem, o artificialismo da imposição, o des
respeito aos programas legalmente registrados, seguidos de graves 
ameaças aos eventuaís discordantes, bem mostram que o País ainda 
exibe as marcas de grave deformação jurídica, em que não hã regras 
estáveis. 

Registre~se a penosa impressão que a sociedade civil tem diante 
desse comportamento que mal esconde a disputa pelo poder sem o 
menor respeito ao princípio ético, segundo o velho lema de que os 
fins justificam os meios. 

E. estranho, assim, que se reverta, de maneira tão grave, o pro
cesso eleitOral, às proximidades das anunciadas eleições, e quando 
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muitOs prazos anunciados pela legislação vigent-e SC ad)affi_ exauri~ 
dos, ou em vias de sê-lo. Só esta circunstância basta para evídeuciar 
que o projeto do Executivo não envolve qualquer proposta demo~ 
crática, rrias- impoSição artificiosa em busca de resultados numéri
cos, e jamais da apuração da vontade do povo. 

Dentro da teoria constitucional, as leis devem surgir do livre 
confronto das idéias. 

A imposição vertical destrói a harmonia e independência dos 
poderes e torna o Legislativo caudatârio do Executivo, convertido 
em único e absoluto poder. Portanto, serã tudo menos uma propo
sição democrática, a qual a Ordem dos Advogados não pode ficar 
alheia pela Sua própria razão de existir. 

Por outro lado, a vinculação obrigatória dos votos é inconstitu
ciOnal, violentando a liberdade de escolha e mal escondendo a tent~-
tiva de monolitismo político. - -

O grande aPanágio da Constituição df: 1934 foi a instituição do 
voto direto, secreto e universal, corno conseqüência da Revolução 
de 1930. - ---

Esse princípio, que é o de todas as demq_cracias, transladou-se 
para a Carta Política de 1946, foi ratificado na Constituição de 1967 
e mantido nas inúmeras modificações posteriores. 

Constata-se que o voto direto e secreto, salvo ainda para Presi
dente da República, é regra adotada para eleição de governadores 
(ar!. 13, § 2'), para eleição de deputados (art. 39), para eleições de se
nadores (art. 41) e, finalmente, como -~egra geral, para todas as 
eleições (art. 148) da Constituição Federal. 

Assim sendo, a vinculação é um ataque oblíquo a essas regras 
constitucionais, por isso mesmo sem o menor- sUPorte jUrídiCo. . 

Além disso, as eleições são aUtónomas para cada mandato, de 
sorte que atrelar resultados a uma solidariedade passiva da vontade 
do eleitor a uma regra preestabelecida e única, nãO só restringe a li
berdade de escolha, como torna a eleição subordinada e virtualmen
te indireta, e obsta o processo democrático. 

A vinculação proposta, outrossim, objetiva subjugar as _mino
rias partidárias, quebrar a autenticidade da representação e impedir 
a alternância do poder, pressupostos do regime democrático. 

O País assiste, estarrecido, a mais uma demonstração de prepo
tência, que oculta a confissão implícita do propósito de manutenção 

e controle do poder por seus atuais detentores, à revelia da vontade 
popular. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por 
conseqüência, manifesta o seu repúdio ao projeto governamental, 
que contraria os anunciados propósitos de retorno à normalidade 
democrática e à legitimidade do poder. 

Espera, finalmente, que o Congresso Nacional exerça suas atri
buições soberanas, ajustando o projeto às normas constitucionais 
em vigor." 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muita honra. 

O Sr. Mauro B"enevides- Nobre Senador, esta é, sem dúvida, uma mani
festação vigorosa e contundente, partida dos advogados brasileiros. Recordo, 
neste instante enl qúe V. Ex• lê um importante documento para inserçã·o nos 
AnaiS da Casa, pela inquestionável importância -política de que se reveste, eu 
recordo que, recentemente, quando se reuniram, em Fortaleza, os presidentes 
das secções da OAB de todo o País, foi redigido uma proclamaÇão ao povo 
brasileiro denominada Carta de Fortaleza, na qual os causídicos se posiciona
vam contra o chamado ••pacote" de novembro. Foi, assim, na capital do meu 
Estado, quando ali se reuniram os profissionais da advocacia, que se ouviu a 
primeira e significativa manifestação pública dos advogados, em nome da so
ciedade civil, condenando essa iniciativa do Senhor Presidente da República. 
Agora é uma nova manifestação, com a chancela do próprio Conselho Fede
ral, que muito bem situa os advogados diante da opinião pública do País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador 
Mauro Benevides, sua participação no meu discurso. Quero lembrar que, 
além deste protesto veemente, vigoroso, da Ordem dos Advogados do Brasil, 
com a sua autoridade, há poucos dias foi publicada também uma nota da 
maior importância, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, condenan
do, da mesma maneira, os casuísmos governamentais como sendo uma 
traição aos sentimentos liberais do povo brasileiro. 

Ficam, portanto, aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as nossas maiores 
e mais respeitáveis homenagens ao Conselho Federal da Ordem dos Advoga
dos do Brasil. (Muito bem!) 
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lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 38/81, que aUtoiiza a PrefeitUra Munici
pal de Rio Claro (SP) a elevar, em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta 
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzei
ros), o montante de sua dívída consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 60/81, que auto-ríza.o Governo do Estadp 
do Rio Grande do Sul, a elevar, em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e 
oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o 
montante de su~ dívida cons~lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 88/81, que autoriza a Escola Superior de 
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
9~813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Maceió (AL) a elevar, em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta 
e Cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nS~ 102/~~, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joinvile (SC) a elevar, em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e 
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Redação Final do Projeto de ResolUção n'i' 49/81, que autoriza o 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar operação de em
préstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos), destinado ao programa de investimento do Estado. Disco~ 
são sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento n'i' 
434/81. 

-Projeto de Resolução n'? 99 (SI, que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a elevar, em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta 
e seis milhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. Discussão sobrestada por falta de quorum, para a votação do Reque
rimento n• 435/81. 

-Projeto de Resolução n9 188/81, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.435.641.087,00 (um bilhão, qüatrocentos e trinta e cinco milhões, seis
centos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruzeiros). Discussão sobrestada 
por falta de quorum, para a votação do Requerimento n'? 436/81. 

1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MUR!LO BADARÓ- Apelo ao Governo Federal em 
favor da alocação de recursos necessários ao desenvolvimento das obras 
d• AÇOMINAS. 

1.4.1- Questão de ordem 

Suscitada pelo Sr. Dirceu Cardoso e acolhida pela Presidência, refe
rente à inexistência de quorum para o prosseguimento da sessão. 

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

2- TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
O SENADO FEDERAL E A FUNDAÇÃO CASA RUI BARBOSA. 

3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO 
DO SENADO FEDERAL 

-Ata da 61' Reunião. 

4-ATAS DE COMISS0ES 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 5~ SESSÃO, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1981 
1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, JORGE KALUME E ITAMAR FRANCO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Alexandre Costa 
- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Josê Lins 
-Mauro Benevides- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral 
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho - Teotônio Vilela-
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Junior- Luiz Viana- Dir
ceu Cardoso- Moacyr Dalla- Itamar Franco- Murilo Badaró- Henri
que Santillo- Lãzaro Barboza- Valdon Varjão ...c. Affonso Camargo
Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Octã
vio Cardoso. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos 
Não hã Expediente a ser lido. 
Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Marcos Freire. 

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

O SR- PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Srs. PreSi
dente, Srs~ Senadores: 

. A questão dos favelados é, dentre todas, a que mais estã a pedir a urgente 
atenção do Senado. Não quero me referir apenas às inundações do rio e aos 
desabamentos de Petrópolis. Reporto-me a casoS permanentes e até aqui des
conhecidos, como os que se verificam em Curitiba. Até anos atrãs este proble
ma social não existia em Curitiba, nem em Londrina, nem em qualquer outra 
cidade do Paranâ, pelo menos com a intensidade com que ê visto hoje. O rato, 
por si só, é suficiente para mostrar o desacerto do movimento armado de 64. 
no setor social. Mesmo um Estado próspero como aquele, de conhecidas pos
sibilidades econômicas, passou a ser também vítima do flagelo que alcança 
hoje dimensões nacionais. 

Tenho, recentemente, me reunido com fa'velados em Curitiba, a seu pedi
do e, cada vez mais, me espanto com a extensãô e profundidade do seu dra-
·ma. · 

Foi logo depois de uma destas reuni9es. realizada na f3.vela do Bairro AI
to, que apresentei uma Emenda ao proj.eto deUsucapião, estende-ndo-o ao se
tor urbªno. Com isto milhares de casos ~hav~eriam de ser minorados, senão 
mesmo resolvidos. 

6 Ga~er~o. tod~~ia, re}~iióu a mínha ~m~..Aª e o~ drama$ continuam a 
ocorrer, de, Forma assustadora. . · · 

Ontem .~es~o, e~ Cur~tiba_, ·~e }iti~íqu::!irri_P.rocesso .de r~integração de 
posse na :Vila,O:çici_n~ .. Foram r~tomaP,os 'q_~atro.-'11seb.re"s ~penas, mas q:ua
renta e cin~o·outrQ(haverão d~ sê-lo ew_.q1J.Çstão de hor~s .. Moram· nO local 
mais de oitOcentÇ>S favelados e é desofad~rá.~ -~tta apre~nsãO pefante a certeza 
de serem vítimas .d~ igu_al medidª' de t;_iespejo,_spm terem para onde ir, nem 
para quem apelar. . · .. · ·-- -_ " 

~ fa.veta Vila Ofiçin~ fiCa ~n.a: s~fda 9~ e~tr<1:d.ª-. para Paranaguã, próx_ima 
ao Viaduto da BR- I 16. I-Já favelad9s Q~t:, morain no_local hâ três, cinCo," quin-
ze e até vi~te e quatro anOs. . , '_ -. ___ .· 

· O autor de uma das medidas é o Sr~_NicOl~u CheçQia, "de" ÍliscUtíYeis.i:ii-
reitos sobre a ãréa. - · · 

Enquanto o_ Gov_erno Federal tem dinheiro p~ra_nnanciar a venda de 
empresas estatais a grupos particulares de sua siqípatia, diz nada possuir paia 
solucionar c.:;.sos desta natureza,_ ~em_ mesmo sensibilidade. para aprovar o 
usucapião no setor urbano, nos limites da Emenda que eu apresentei. 

Nada poderia dar mais ênfase a este discurso do que um simples fato, 
também ocorrido em Curitiba, noutra favela denome Tatuaquara, onde mi
lhares de despejos estão sendo feitos. Refjro-me ao caso de Dona Maria dos 
Prazeres Alves de Oliveira. Tem dezenove filhos. O marido chama-se ManOel 
da Silva Oliveira, aposentado com uma pensão de doze mil cruzeiros. Esta se
nhora, diabética, comprou um lote no local hã quase vinte anos. Agora apa-

receu um novo proprietãrio de nome Dionísio Belotti, dizendo que a venda 
não foi regular e despejou esta inulher com estes filhos e o marido. 

· O brasileiro é hoje um povo desesperançado e receoso das medidas ofi
ciais. Maldigo este Governo em nome destes favelados, de seus filhos analfa
betos, doentes e Famintos, em cujos olhos não há um lampejo de esperança e 
cuj_os cérebros não alimentam sequer a idéia de uma amanhã melhor e mais 
justo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobro 
Senador Lourival Baptista, para uma comunicação. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A assinatura do Protocolo de Intenções entre a Legião Brasileira de As~ 
sistência (LBA), e o Sistema Bancârio Brasileiro, por ocasião da solenidade 
realizada no Palãcio Alvorada, a 10 de dezembro de 1981, deve ser registrada 
como acontecimento decisivo no concernente aó desenvolvimento da vigoro
sa ação que a LBA/PRONAV deflagrOu, em ·todo o território nacional, vi
sando a criação e disseminação de um Sistema Nacional de Creches. 

O documento tem um significadO que ultrapassa os textos rotineiros des
sa natureza:- o seu verdadeiro alcance ê a demonstração factual de que, fi
nalmente, teve inicio, uma ofensiva de grande envergadura, concretizando a 
programação da LBA no âmbito das: Cheches-Casulo, verdadeira obsessão de 
Léa Leal. 

Trata-se de uma expressiva resposta da consciência nacional ao veemen
te apelo formulado pela Primeira-Dama, Dona Dulce Figueiredo, quando em 
uma das suas raras entrevistas pela televisão, se dirigiu à totalidade do povo 
solicitando: ... "Ajude a LBA a implantar a creche em cada comunidade". 

A mensagem-apelo da Senhora Dulce Figueiredo ecoou, de fato, no co
ração dos homens responsãveis deste País, conforme o demonstra o "Proto
colo de Intenções", subscrito na_ quinta-feira ú-ltima, pela Presidente de Hon
ra do PRO NA V /LBA, Dona dulce Figueiredo; pela Presidente da LBA, Se
nhora Léa Leal; .pelo Ministro Jair Soares, da Previdência e Assistência So
cial; pelo Ministr.o da Fazenda Emane Oalvêas; pelos Presidentes do Banco 
do ~rasil, Oswaldo.Colin,_e da Caixa Econôrnica Federal, Gil Macieir.a; pelo 
Doutor Theóphilo de Azeredo Santos, Presidente da Fed'eraç~o Na.cional Q.Os 
Baf!Ç?~·--. ; -.:. ·· .· · .-::.. , . 

Por outroJaP,o,-evid~nciandó a ostensiva e insofismãv_etsens'ibilidade hu
manitária das Forças Armadas, o MinistrÇJ do Exército, General Walter Pí
es, autorizou o levantamento das ãrias pertencentes ao seu Ministério edis

poníveis, em todo o País, para a intplatltaçãó das Creches-Casulo da LBA. 
notadamente j1.mtp à§: (aveias, às fâbricas, e aos terminais rodoviãrios e ferro
viãrios. 

Atentas aos i~P~rativos dajp!iÚça S~?dal, aS Força!;i.Armad3s, pela deci·. 
são do Ministro do Qércit9, tÇJmaram urna atitude altruística, que as dignif
ca, e engrandece o Ministério do Exército. 

Para que se possa avaliar as diiriehsões_éxatas da magna iniciativa,
viabilizada pelo idealismo, capacidade emPreendedora, entusiasmo e rara 
combativi.dade da ~_)residente da LBA, Senhora Léa Leal, com a inapreciãvel 
compreensão e apoio de Dona Dulce Figueírçdo,- as agências banCãrias de 
todo o País,- cerca de 8 mil. das quais 30 por cento do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômíca Federal, vão realizar a "adoção financeira" das Creches
Casulo da LBA, destinando o valor de umã.' Obrígação Reajustável do Tes~m
ro Nacional (hoje eril torno de Cr$ "L400,00) por Criança atendida, no mãXi
mo de 35 crianças em cada CrechC-Casulo. 

Isso permiti rã, em 1982, que a rede nacional de creches da LBA atenda a 
mai.s de 280 mil crianças, além das 300 mil hoje assistidas em suas Creches
Casulo. 

Em seu discurso, ao ensejo da assinatura do ·~Protocolo de Intenções", a 
Presidente Léa Leal, reafirmou que sendo o investimento em benefício da 
criança o que de melhor se poderã fazer, na ãrea do desenvolvimento social, a 
Legião Brasileira de Assistência (LBA) elegeu, como meta prioritâría, os pro
gramas materno-infantis. 
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Partindo dessa diretriz, foi que o PRONAV-Pro8rama Naciorlal deVo
luntariado, da LBA; pelas mãos da Senhora Dulce Figueiredo, --incansável 
Presjdente do PRONAV - deliberou lançar a grande campanha nacional 
destinada a multiplicar o mímc::ro de:: creches em todo o Brasil. 

Nada·mais prec1sana acrescentar, ahm de registrãr e -cualtecer o mencio
nado Protocolo de Intenções, cuja solenidade se encerrou com um significati
vo discurso do Ministro Jair Soares, prestigiando. a atuação da LBA. 

Sr. Presidente, 

Aproveitando a ocasião, desejo agradecer à Presidente Léa Leal a honro
,sa referência que fez, naquele seu discurso, ao posicionamento do Congresso 
·Nacional diante do problema, quando aludiu ao projeto de lei que apresentei, 
dispondo sobre a concessão de incentivo fiscal à empresa que mantiver uma 
creche para os filhos de suas empregadas e aos pronuciamentos que tenho 
formulado, desta tribuna, manifestando o meu integral apoio à LBA e sua 
ilustre Presidente. 

Finalizando, solicito a incorporação deste discurso e do .. Protocolo de 
Intenções" ao texto destas breves considerações. 

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

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

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA LÉA LEAL 
PRESIDENTE DA LBA 

Assinatura de Prtocolo de Intenções entre a LBA e o Sistema 
Bancário Brasileiro 

Palãcio da Alvorada- Brasília, 10 de dezembro/1981 

Protocolo de iritenções que entre sifazem_o Ministério da Previ
dência e assistência Social, através da FundaçàO- Legüio Brasileira de 
Assistência e o seu Programa· Nacional do Voluntariado PRO: 
NA V I LBA e o Sistema Bancário Brasileiro. 

Aos dez dias do mês de dezembro de 1981, na Cidade de Brasília, Capital 
da República, o Ministério da Previdência e Assistência Social, a Fundação 
Legião Brasileira de Assistência e o seu Programa Nacional do Voluntariado 
-PRO NA V /LBA, representados, respectivamente, pelo Senhor Jair de Oli
veira Soares, Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, Senhora 
Leonice Léa Correia Leal, Presidente da Fundação Legião Brasileira de As
sistência. e a Senhora Dulce Maria de Castro Figueiredo, Presidente de Hon
ra do Programa Nacional de Voluntariado, PRONAV /LBA, e de outro lado, 
o Sistema Bancãrio Brasileiro, composto neste ato, pelo Ministério da Fazen
da, Federação Nacional dos Bancos, Banco do Brasil S/ A c Caixa Econômi
ca Federal, neste ato representados, respectivamente, pelo Senhor Ernane 
Galvêas, Ministro de Estado da Fazenda, SenhorTbeóphilo de Azevedo San
tos, Presidente da Federação Nacional dos Bancos, Senhor Oswaldo Roberto 
Colin, Presidente do Banco do Brasil S/ A,~ pelo Senhor Gil Gouvêa Maciei
ra, Presidente da Caixa Econômica Federal, resolvem celebrar o presente 
Protocolo de Intenções,. na forma das cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA 
Do Obj~to 

Constitui objcto do presente Ajuste, o desenvolvimento de uma ação 
conjunta entre a LBA/PRONA V e o Sistema Bancário Brasileiro, visando a 
criação c ·ampla disseminação, em todo o território nacional, do Sistema Na
cional de Checbes a ser implantado pela LBA/PRONA V. 

SEGUNDA 
Do Prazo 

O prazo do presente Protocolo é indeterminado, passando a vigorar a 
partir da data de sua assinatura pelas partes. 

TERCEIRA 
Das Intenções 

Para a consecução dos objetivos pactuados neste instrumento caberá: 
I- à LBA/PRONAV: 

a) identificar, nos estados e municípios, as creches que serão apoiadas 
pelas Agências Bancárias públicas ou particulares do Sistema Bancário Brasi
leiro, mediante um esquema que será denominado de Adoção Financeira; 

b) proceder à supervisão da creche adotada financeiramente pela agên
cia bancária, denunciando qualquer irregularidade constatada no atendimen 
to por ela prestado, sendo tal fato motivo para distrato do convênio firmado, 
e substituição por outra instituição aue atenda fielmente aos interesses da 
LBA/PRONAV. 

li - ao Sistema Bancário Brasileiro: 
a) proceder à adoção financeira da Creche, depois de identificada pela 

LBAfPRONAV, indicando a Agência BancAria responsável pela referida 
Creche e depositar, todo dia 30 (trinta) de cS:da mês, a importânci:a corres
pondente a I (uma) ORTN- Obrigações rdjustãveis do .Tesouro Nacional, 
vigente, por cada criança/mês da ct~che adotá.da; 

b) a Agência Bancária responsável pelo Creche Adotada, aeverá abrir 
uma conta PRONA V /LBA -Creches, em nome da creche ou da instituição 
selecionada, ficando o representante-administrador desta Creche, especifica
mente, credenciado pela LBA para operar a conta aberta pela Agência da 
adoção. 

QUARTA 
Das Disposições Gerais 

Para cada Creche identificada pela LBA/PRONA V serã feito um Con
vênio de Adoção Financeira, a ser celebrado entre a LBA, a Agência Ban
cária e o Representante Legal da Creche selecionada. 

QUINTA 

Fica estipulado pelo presente Protocolo de Intenções o número de 35 
(trinta e cinco) crianças para cada Creche identificada, correspOndendo as
sim, à contríbuição de 35 (trinta e cinco) ORTN mensais por parte da Agên
cia Bancâria ~esronsãvel pela Creche Adotada. 

SEXTA 

O depósito mãximo de 35 ORTN por creche adotada, serâ feita pela 
Agência Bancãria, como doação ao PRONA V /LBA, passível de ser deduzi
do do imposto de renda da Instituição de Crédito, conforme o previsto na le
gislação em vigor. 

SÉTIMA 

As creches adotadas, em consonância com o que for pactuado nos ins
trUmentos de convênio, poderão guardar um nJ.Ínimo de vagas para ftlhos dos 
bancários, ressalvados os casos em- que a clientela habitual da creche, estiver 
em dissonância com o nível sócio·econômico dos- bancários, quando então, 
deverã prevak.::er o atendimento aos menos favorecidos. 

OITAVA 

A operacionalização do disposto no presente Protocolo de Intenções se
rã feita mediante a celebração de convênios ou de acordos específicos entre a 
LBA/PRONA V e a Instituição Financiera responsãvel pelas agências ban- ,, 
cârias, da rede pública ou particular do Sistema Bancário Brasileiro, em todo 
o territórió brasileiro. 

NONA 
Da Rescisão 

O presente Protocolo poderã ser rescindido por qualquer das partes, me
diaate denúncia ou aviso prévio, desde que notifique a outra parte, com ante
cedência mínima de 30 (trinta) dias e por escrito. 

necJMA 
Do Foro 

Fica eleito o Foro da cidade de Brasflia, Capital da República, para diri
mir qualquer questão com fundamento no presente Protocolo de IntençÕes. 

E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento 
em 8 (oito) vias de igual teor, a run de que produza os devidos e legais efeitos. 

Brasllia, DF, lO de dezembro de 1981. -Dulce Maria de Castro Figuei
redo; Presidente de Honra - PRONA V /LBA - Emane Galvi:as, Ministro 
da Fazenda- OnvaldiJ Roberto Colin, Presidente do Banco do Brasil Sf A.
Jair de Oliveira Soares~ Ministro da Previdência e Assistência Social - .. ~ 
17re6philo d~ Az~o. Santos, Presidente da FENABAN - Gil Gouvi:a Ma
ci~ira, Presidente da Caixa Económica Federal- úoncie Lia Correia úai, 
Presidente da Fundação Lesião Brasileira de Assistência. 

~ campanha recém-lançada pela LBA através do seu Programa Nacio-1 

nal do Voluntãrio- O PRONAV /LBA- já nasceu sob as benções divinas. 
Isso porque, pedir para a pobreza.~ pedir em nome de Deus. E se essa pobre
:za envolve a criança, que representa o homem de amanhã, não deve haver 
constrangimento em pedir. Assim, toda a campanha, toda promoção, toda 
ação, enfim, que vise assistir a mãe, a criança ou a família carente, torna~se 
vã lida. 

Conhecendo as irreversíveis e funestas conseqüências da desnutrição na 
primeira -infância, Constando que o acompanhamento da criança feito por 
pessoal especializado previne, muitas das vezes, o grau maior de excepcionali
dade e faz diminuir o índice de repetência e evasão na primeira série do pri~ 
meiro grau; comparando o desabrochar psicomotor do menor bem assistido, 
co_m o quociente intelectual daquele é deixado sob as vistas de uma vizinha ou-
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em local madequado; considerando que o maior mvesumento que pode ser 
feito, na área social, é em fUnção da criança, a Legião Brasileira de Assistên
cia elegeu, como meta prioritária, os programas materno-infantis. 

Partindo dessa premissa e com consonância com o trabalho que c::la vem 
realizando desde os primórdios de sua fundação, em favor da família e do me
nor carente, foi que o PRO NA V fLBA, pelas mãos de sua presidente de hon
ra, D. Dulce Figueiredo, houve por bem lançar uma grande campanha nacio
nal capaz de multiplicar, cada vez mais, o número de creches no País. E quan
do eu afirmei, de início, que esta campanha já nascera abençoada, foi porque 
desde o seu lançamento ~adas as portas para ela se abriram. 

Dona Dulce Figueiredo- a primeira a examiná-la- não só aderiu com 
entusiasmo, como foi além Do seu valioso apoiO. Em uma de suas raras entre
vistas pela televisão, dona Dulce lançou o apelo: .. Ajude aLBA a implantar 
uma creche em cada comunidade". 

E desde o dia primeiro de novembro - data em que esta campanha 
publicitária, gratuita para nós, foi lançada no ar, e transmitida pela imprensa 
escrita e falada - as grandes repostas nos forairi chegando. A mensagem
apelo ecoou no coração e na mente dos hoqtens de boa vontade, nos sensíveis 
e nos responsáveis e todos se motivaram diante da triste realidade brasileira. 

Alguns procuram ver nessa mobilização de consciências algo de pro· 
moção pessoal ou demagogia. Não nos surpreendemos com tais reações nega
tivas. Já nos acostumados a elas. Porque a incompreensão foi sempre própria 
e característica do ser humano. Construir-~ difícil e leva tempo. Destruir é fá
cil. Uma palavra, uma restrição, uma insinuação, por mais leve que seja, mui
tas vezes é o bastante para derrubar todo um trabalho prolongado e honesto. 
Mas enquanto uns discutem sobre critérios de faixa etária para o ingresso de 
crianças em creches; enquanto outros se preocupam em saber qual o órgão ou 
entidade do governo que deve fiscalizã-las; enquanto se estudam vantagens 
dessa ou daquela forma de atendimento; enquanto se levanta até mesmo a 
premissa - e isso seria cómico se não fosse trágico - de que não é conve
niente para a criança sair do lar antes de completar 6 anos de idade (pergunte 
etf: que lar?); enquanto tudo isto acontece, morre no Brasil uma criança ~ 
cada minuto, por falta de ações básicas de saúde, de alimentação, enfim, de 
cuidados adequados. Enquanto não se encontra a solução ideal capaz de re
solver o anguistiante problema, nos parece que o importante é agir, é fazer al
guma coisa, por mais modesta que seja, para somar com o que já vem sendo 
feito. Dentro desta concepção, a LBA vem superando obstáculos, abrindo e 
ocupando seus próprios espaces, para chegar ao dia de hoje, de certa forma 
vitoriosa, com a sua abençoada campanha em prol de "uma creche em cada 
comunidade". 

E como não considerá-la vitoriosa, se temos resultados surpreendentes a 
apresentar neste momento? A primeira resposta nos chegou do Banco Nacio
nal da Habitação ao assinar conosco Ull'!- convênio que garante à LBA uma 
creche em cada conjunto habitacional a ser construído no País, já a partir do 
próximo ano. Isto representa mais mil creches e acrescenta 45 mil crianças a 
serem atendidas somente em 1982. -

A segunda resposta nos veio do COngresSO Nacional. Um Senador da 
República motivou-se ao ler o pronunciariie"ilto da presidente da LBA no ato 
da assinatura daquele convênio em queToi sugerido um incentivo fiscal a em
presa que mantiver uma creche para os filhos de suas empregadas. Assim, ao 
invéS de multa, estabelecida pela CL T para os que não cumprem a lei, uma 
dedução __ de cinco por cento sobre osJucros c;l.ª_empresa, idêntica a que já é 
dada para· a alimentação do trabalhador e para o treinamento profissional. O 
Senador Lourival Baptista_apresentou_projeto-de lei nesse sentido, afirmando 
ser ele uma decorrência da nossa reivindicação. 

Ternos a certeza de. que esta forma de incentivar o empresário para a im
plantação de creches será aprovada, no próximo ano, pelo Poder Legislativo 
e sancionada pelo executivo. 

A terceira grande resposta chegou esta semana: O Ministro do Exército, 
General Walter Pires"" autqriz_ou o levan_tamento das ~reas pertencentes ao seu 
ministério e disponíveiS em todo o País, para oferecê-Ias à campanha da LBA. 
De preferência, segundo o Ministro, para a implantação de nossas creches
casulo junto às favelas, às fábricas e aos terminais rodoviários e ferroviários. 

Esta assistêricia à população de baixa renda, partindo das Forças Arma
das, vem comprovar o que afirmamos de início: a conscientização de todas a~ 
ãreas e segmentos da sociedade para o crucial problema da mãe e ::Ja criança 
carentes. 

E hoje, o coroamento da nossa campanha: 
Neste momento, aqui se encontram selando um pacto de ação e reper

cussão nacional, de um lado o Ministério da Previdência e ASsistên.cia Social, 
através da entidade que tem como uma de suas atribuições solucionar o 
problema da insuficiência de creches, e de outro lado o sistema bancário bra
sileiro, que pode e quer contribuir para essa solução. são os homens da área 

economico-tinanceira que agora SeJ·untam a nós apoiando, bancando, ado
tando as creches-casulo da LBA. 

Esta ação conjunta da PRONA V fLBA e do sistema bancário brasileiro 
representará, em 1982, uma assistência a cerca de mais 300 mil crianças até 6 
anos, oferecendo-lhes, durante 8 horas por dia, sob o teta protetor de uma 
creche, alimentação, vigilância médica, atenção pedagógica e lazer. 

E este beneficio social se amplia, atendendo cerca de 100 mil mães que, 
sem mais nenhuma inquietação com a segurança de seus filhos, poderão in
gressar no mercado de trabalho e dar a necessária complementação à renda 
familiar. 

Com medidas e ações como estas que hoje firmamos e que deverão ser, 
quanto antes, complementadas com outras, estaremos resgatando, em parte, 
a imensa dívida social que todos nós temos para com os menos favorecidos. 

A sensibilidade e confiança de pessoas como o Ministro Ernane Galveas, 
que deu:- na árt!a ecoriôffiica~ o impUlso inicial para qUe eSte protocolo se_efeti
vasse; de Oswaldo Colin e Gil Macieira, que desd~ a primeira hora não hesi
taram em engajar o Banco do Brasil e a Caixa Económica neste movimento 
de alto alcance social; de Theóphilo de Azeredo Santos que, como Presidente 
da Federação Nacional dos Bancos, tem sido um infatigável e combativo alia
do na motivação e mobíliiação da rede bancâria partircuar; do Ministro Jair 
Soares, que sempre nos deu o imprescindível e inestimável apoio; e de nossa 
querida presidente de honra Dulce Figueiredo, que com sua presença cons
tante e amiga jamais deixou de acreditar no êxito de nossas iniciativas, a to
dos esses e aos que, embora não estejam presentes, já deram ou darão sua aju
da a este projeto, o PRONA V /LBA deseja registrar o seu mais profundo 
agradecimento pela grandeza do gesto solidário que hoje testemunhamos. 

Finalmente, gostaria de encerrar estas palavras repetindo as que proferi 
recentemente, ao inaugurar em aracajú mais uma creche da LBA: 

"Cada creche que se inaugura pode ser nova partícula, uma go
ta, mas serã sempre um sólido degrau na escalada que fazemos em 
busca de um Brasil melhor; um Brasil que garanta a proteção inte
gral de seus filhos; de um Brasil onde não haja sensíveis e terríveis 
diferenças sócio-económicas, e onde se instalem definitivamente, 
para todos os cidadãos, a justiça e a paz social - objetiVós primei
ros do Governo João Figueiredo. Cada nova creche é um símbolo 
deste Brasil que tOdOs- nós almejamos." 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sou dos que pensam, Sr. Presidente, que o Senado não é uma "torre de 
marfim", onde s_ó devem ser tratados assuntos de alta transcendência, como 
os projetaS de leis e a~ grandes discussões da vida nacional. Hoje, devo fazer o 
registro, Sr. Presidente, de que _outro lado da ~erra, no paíS rifã!S distante do 
Brasil, atravessando alguns oceanos e vários mares, o Brasil, sábado último, 
teVe-uma cta:s-SUiS-rnaioçes glórias d~sportiva~~ Em país estranho, em outros 
meridianos e outros paralelos, antípoda do nosso, numa noite de glória, o 
Clube de Regatas Flamengo regiStrou-se campeão de futebol do mundo, 
numa ascensão que Vem desd,e que se sagrou campeão do Rio de Janeiro, 
campeão da ''Libertadores da América", do nosso continente. 

É um fato que deve merecer o registro do Senado Federal. Nós não so
mos representantes de eliteS. Nós soij::Ios n;pres_entantes do povo brasileiro. O 
povo recebeu esta notícia coni granâe emoção __ e, durante o dia de domingo, 
festejou--em tífdas as cidades, em todos os municípios, em todas as aldeias, em 
todas as encruzílhadas __ 4e _estrad_;,ls, e,ste fato que, Sr. Presidente, nos coloc_a_ 
numa posição ímpar rio eSporte do mundo. Mais uma vez os dolicocéfalos 
louros, que vêm dominando o mundo, se curvaram diante do vigor, da com
batividade, da força, da expressão _e do esportismo dos povos morenos dos 
t~ópicos. _ _ 

Sr~ Presidente, nós que temos acompanhado esses grandes livros sobre ro. 
trópicos, tristes trópicos, que nos- mostr"lm que o clima tem-nos feito conter 
as nossas grandes explosões, o nosso desenvolyimento e o alteamento do nos
so povo, com uma conquista dessa, achamos nós que é um desmentido cate
górico de que o trópico seja um fator de inferioridade. 

Assim, pediria a V. Ex• que recomendasse à Mesa que telegrafasse à dire
toria do Flamengo, no Rio de Janeiro, à CBF, no Rio de Janeiro, a todas as 
entidades esportivas que dirigem o esporte em nossa terra, porque o feito do 
Flamengo é um reito do Brasil, ê uma vitória nossa, de nossa raça. Não sou 
flamenguista, mas quando o Flamengo disputou a libertadores da América eu 
o fui; não sou namenguista, mas quando o Flamengo disputou o campeonato 
do mundo, eu o sou e, como brasileiro, participo inteiramente das glórias des· 
ta grande conquista do futebol brasileiro perante o futebol do mundo. (Muito 
bem.' Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lázaro Barboza, para uma comunicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para uma breve comunicação, Sr. Presidente, objetivando 
chamar a atenção do Senado, mais uma vez, para as graves distorções que 
ocorrem no chamado mercado de capitais, na Bolsa de Valores, onde tran
sações que envolve milhões e até bilhões de cruzeiros, são feitas ao arrepio, 
Sr. Presidente, dos interesses mais legítimos do País. E, para le~brar, tam
bém, que, por ocasião do escândalo da venda das ações da Vale do Rio Doce, 
que ocupou largamente as manchetes dos jornais durante um longo espaço de 
tempo, teve ocasião de apresentar à consideração do Congresso Nacional, 
desta e da outra Casa, um projeto de lei alterando profundamente a estrutura 
da Bolsa de Valores e do próprio mercado de capitais no Brasil. 

Hoje, Sr. Presidente, li uma noticia que mexeu demais com a minha sen
sibilidade, porque este é um País de desigualdades, onde milhões e milhões de 
pessoas não têm teta para morar, não têm pão para a família, não têm escolas 
para os filhos, e, desgraçadamente, são as parcelas mais ó!fãs da população 
brasileira, aquelas que estão mais sujeitas a uma carga tributária injustíssima. 
O Boletim Mercantil de Pernambuco publica hoje sob o título .. Tacada de 
Mestre Rende um Bilhão e Quatrocentos _Milhões", noticiando uma ope
ração feita pelO milionário libanêz naturalizado brasileiro, Sr. Nagi Roberto 
Nahas, aquele mesmo cidadão que propiciou um emprêstüno de mais de três 
milhões de dólares para a abertura de mais uma daS casas noturnas da famosa 
Madame Regine Chounkrum. Esse cidadão volta agora às manchetes de jor
nais, depois de comprar durante dias seguidos na Bolsa de Valores mais de 
500 milhões de ações do Banco do Brasil e da PETROBRÁS, compradas a 
termo, que atingiu segundo o noticiário qualquer coisa de 3,5 bilhões de cru
zeiros. E esse milionário teve que despender tão apenas a quantia de cerca de 
600 milhões de cruzeiros para pagar o sinal das compras feitas, uma vez que 
foram feitas a termo. Decorrido pouco mais de três semanas ele consegue 
vender as mesmas ações, já aí rendendo para o seu patrirrtônio pessoal a baga
tela de I bilhão e 400 milhões de cruzeiros. 

Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como ê inJUsto o sistema tri
butário deste País. Se vivêssemos num país onde a preocupação do Governo 
estivesse mais voltada para os problemas cruciantes, esse feliz arquíbilíonãrio 
teria que recolher aos cofres da União no mínimo entre 80 e 90% para o im
posto de renda. Se ele recolhesse 80% sobre o lucro para o imposto de renda, 
os cofres da União reembolsariam a bagatela de I bilhão e 120 milhões de 
cruzeiros, quantia suficiente para construir centenas de hospitais por este País 
afora; para construir milhares de salas de aulas por este País afora; para reti
rar da sarjeta milhares e milhares de crianças, abrigando-as em creches; para 
possibilitar a milhares e milhares de velhos desvalidos e jogados ao acaso, à 
marginalidade, o pão, e o agasalho e o teto até que o relógio da vida lhes assi
nalasse a última badalada. 

Assim, Sr. Presidente, revoltado que fiquei à época com a rejeição do 
projeto que tive ocasião de apresentar à consideração do Congresso, eu venho 
mais uma vez mostrar a esta Casa o tipo de injustiças que se comete impune
mente neste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides, para uma comunicação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Para uma comu-nicação.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A vida cultural do País experimentou, no final da última semana, uma 
perda irreparável, conseqUente do falecimento do escritor Raimundo Maga
lhães Júnior, figura exponencial dos nossos círculos intelectuais, autor de nu
merosas obras, algumas delas traduzidas para outros idiomas. 

Vítima de um atropelamento, em frente à redação da revista Manchete, 
da qual era assíduo colaborador, aquele destacado homem de letras teve 
agravado o seu estado de saúde em razão de um enfarte, vindo a desaparecer 
na manhã de sábado, no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Souza 
Aguiar, no Rio de Janeiro. 

O corpo de Magalhães Júnior foi velado no Salão dos Poetas, da Acade
mia Brasileira de Letras, sendo celebrada, ali, missa de corpo presente, com o 
comparecimento de vários Imortais, que tiveram no presidente Autregésilo de 
Atayde, o intérprete do seu pesar, cabendo-lhe ressaltar que fora ele "um im
pecável defensor da liberdade e dos direitos humanos." 

Nascido em Ubajara, na Serra da lbiapaba, no meu Estado, Raimundo 
Magalhães Júnior, bem jovem ainda, revelava os seus pendores para as ativi
dades literárias, que se confirmaram, a seguir, na sua frehicitante atuação 

como· jçrnalista, historiador, teatrólogo, biógrafo de brasllerio~ ilustres, 
numa diversificação vocacional das mais fecundas e notáveis. 

Radicando-se no Rio de Janeiro, ao lado das atividades culturais, 
dedicou-se,· por longo tempo, ao desempenho de uma autêntica liderança 
política, que o pÚmitiu eleger-se, de 1950 a 1958, vereador à Câmara Munici
pal do antigo Distrito Federal, na legenda do Partido Socialista Brasileiro. 

Recordo, Sr. Presidente, que, em 1957, ao visitar, no início da minha 
vida pública, também como Vereador,juntamente com outros colegas do Le
gislativo fortalezense, a chamada uGaiola de Ouro," fomos ali saudados por 
Magalhães Júnior, que não se cansava de proclamar a sua condição de nor
destino, permanentemente indentificado com as nossas angústias e sofrimen-
tos. 

O primeiro livro do saudoso extinto foi publicado em 1933, sob o título 
"Impróprio para Menores"- uma coletânea de contos que antecedeu "Fu
gas e Outros Caminhos," que veio a lume três anos depois. 

Dedicando-se ao teatro, escreveu dramas, comédias e peças históricas, 
num total superior a 30 obras, bem assim traduziu algumas dezenas de peças 
com repercussão no _E_xterior. 

-Durante a 2• Guerra Mundial, como correspondente em diversos países 
da América do Sul e dos Estados Unidos, passou a colaborar em importantes 
periódicos americamos, entrevistando refugiados do confljto, que se transfe
riram especialmente para Washington e NoVa Iorque. Nesta última, exerceu a 
função de assistente especial, junto a Nelson Rockfeller, então coordenador 
de Assuntos lnteramericanos. 

Como pesquisador da vida e da obra de figuras de relevo de nossa his 
tória, Magalhães Júnior publicou, dentre outros, os seguintes livros: Artu1 
Azevedo e sua Época; três Planterârios do Segundo Império; Dom Pedro II e 
a Condessa de Barrai; Machado de Assis, Desconhecido; Deodoro, a Espada 
contra o ImpériO; O Irnpêrio em Chinelos; O Fabuloso Patrocínio Filho; a 
Vida de Thomas Edson; Poesia e Vida de Cruz e Souza; Poesia e Vida de Ál
vares de Azevedo; Poesia e Vida de Casimiro de Abreu; A Vida Vertiginosa 
de João do Rio; Vidas de Leopoldo Freis. 

Evidenciando amor pela controvérsia, o eminente cearense fez editar, em 
1964, o seu livro Rui, o Homem e o Mito, que suscitou ampla discussão junto 
à crítica especializada, à imprensa e a setores da opinião pública, em conse
qUência das restrições, consideradas injustas, ao grande baiano. 

Antônio Carlos Vilaça, ao se referir, domingo último, em artigo publica
do no Jornal do Brasil, sobre o pranteado intelectual, afirma textualmente: 

"Teve como poucos a consciência profissional como autor de 
peças. Lutou pelos direitos autorais. E se empenhou com a maior vi
vacidade em todas as campanhas em prol do nosso teatro e da valo
rização de nossos autores." 

Foi, assim, Sr. Presidente, que viveu o preclaro cearense Raimundo Ma
galhães Júnior, a quem rendo, neste instante, em nome da representação do 
1osso Estado no Congresso, o testemunho da nossa admiração, o preito de 
1ossa saudade à sua imperecível memória. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com muito prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - Senador Mauro Benevides, o falecimento de 
Raimundo Magalhães Júnior, vítima de um enfarte agudo do miocárdio, sá
bado último, depois de ter sido atropelado, há 13 dias, quando se dirigia para 
a revista Manchete, se constitui numa perda irreparável para o Brasil. Como 
jornalista, comO escritor, como teatrólogo, Raimundo Magalhães foi uma 
grande figura. Ten_ho grata recordação dos seus escritos, através do Malho, 
Diário de Nottcias e Noite Ilustrada. Homem de talento extraordinário, de 
uma grande sensibilidade, homem identificado profundamente com o povo, 
de um grande dinamismo, com os seus 74 anos era u-m jovem na sua ação, e 
uma ação trepidante. Raimundo Magalhães, esse conterrâneo de V. Ex•, esse 
grande nordestino foi um grande brasileiro, deu uma grande contribuição a 
este País. Na oportunidade em que V. Ex• presta justa homenagem ao ilustre 
brasileiro desaparecido, nós do PP nos associamos a esta grande dor, a esta 
grande perda para o Brasil, principalmente como grande homem de letras que 
foi. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, nobre Líder 
Evelásio Vieira, pelo seu aparte, associando-se, e o seu partido, a esta mani
festação de pesar que entendemos do nosso dever !'restar, na tarde de hoje, ao 
grande brasileiro, intelectual de méritos indiscutíveis, Raimundo Magalhães 
Júnior, desaparecido no último sábdo na cidade do Rio de Janeiro. 

Fica aqui, pois, Sr. Presidente, a nossa homenagem sentida ao ilustre 
cearense Raimundo Magalhães Júnior. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho -José Sarney 

- Helvidio Nunes- Almir Pinto --Martins Filho- Luiz Cavalcante
Gilvan Rocha --João Calmon- Nelson Carneiro- Amaral Furlan- Vi
cente Vuolo - José Fragelli - Jaison Barreto - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Presentes na Casa 49 Srs. Senadores. Entretanto, em plenãrio, é 
evidente a falta de quorum para deliberação 

Em conseqüência as matenas constantes dos itens n•s l a 8 não 
serão submetidos a votos; os itens de n•s 9 a 11, ficam com a apre
ciação sobrestada, por dependerem de votação de requerimentos de 
adiamento de discussão. 

São os seguintes os itens que têm sua apreciação adiada: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corrio Conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a_Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981. das Comissões: 

- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic-fpios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoJução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecenw 
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17. de 1981, das Comissões: 

- ae Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocenw 
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.4-83.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de !981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do· Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida cons9lidada, tendo 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

ó 

Votaçào, em turno ú~ico, do ~rojeto de Resolução n9 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), Que autoriza -a Escola Superior de Educação Física de Goiás a conw 

tratar operação de creutto no valor de CrSi 9.813.300,00 (nove mdhõ'Cs, otto
·centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pda constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n910l, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 198!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macei6 (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorãvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão âe seu Parecer n9 678. 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
CrSi 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãve1. 

9 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n• 1.211, de 1981), do Projeto de Resolução n• 49, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos doEs· 
tado. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 434, de 1981, do Senador 
Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 27-12-81). 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia c_omo conclusão de seu Parecer n9 
673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 435, de 1981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12~81). 

Il 
DisCus-São, em turno único, do Projeto d-e Resolução n9 188, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 
1.116, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentoS e quarenta e um mil e oitenta e sete cru· 
rei r os), tendo 

PARECER, sob n• 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 436, de 1981, do Senador 

He;nrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81). 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, _eu havia permutado minha inscrição, com o 
ilustre Senador Aderbal Jurema. Portanto, aguardo. Aguardo a presença de 
S. Ex• que vai prestar homenagem a um ilustre imortal. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Presidência informa a V. 
Ex• que o Senador Aderbal Jurema não se encontra em plenário, por isto não 
lhe foi concedida a palavra 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, como não hã o quorum 
que o Regimento exige para sustentação da sessão ao revés de me conceder a 
palavra, com que muito me honra, requeiro ·que V, Ex• encerre a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sendo evidente a falta de nú
mero regimental para a continuação dos trabalhqs, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua ·dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidâde e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclus-ão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$. 
31.756.725,00 (trinta e um rriilhões, setecéntos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de.seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardirlo de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 19~1 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção n9 60, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 396; 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oitc mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 397, de 1981, da Comi!são 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594, 
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física-de Goiás a- con
tratar operação de créditO no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito
centos e treze mif e trezentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão 
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia coriio conclusão de seu Parecer n'i' 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura: Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze_ mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de -Municípios, favorãvel. 

8 

Votação, ein turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
CrS 526.716.00Õ,60 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, te_ndo 

PARECERES, sob n•s_679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, fav~rãvel. 

9 

Discussão, em turno úniCo, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n9 1.211, de 1981), do Projeto de Resolução n9 49, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos doEs
tado. 

{Dependendo da votação do Requerimento n9 434, de 1981, do Senador 
Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 27-12-81). 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (a
presentad<;> pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 674, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 435, de 1981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81). 

11 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 188, de 1981 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 
1.116, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operaçãO de crédito no valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cru
zeiros), tendo 

PARECER, sob n• 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
(Dependendo da votação do Requerimento no 436, de 1981, do Senador 

Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 16-12-81). 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume.) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.) 

TERMO ADITIVO AO CONVllNIO CELEBRADO ENTRE 
O SENADO FEDERAL E A FUNDAÇÃO CASA DE RUI BAR
BOSA PARA CONCLUSÃO DA CO-EDIÇÃO DE OBRAS INTI
TULADAS "AÇÃO E PENSAMENTO DA REPÚBLICA" E "O 
CLERO NO PARLAMENTO BRASILEIRO", VOLUMES RE
FERENTES AO SENADO. 

O Senado Federal, neste ato representado pelo seu Presidente Senador 
Jarbas Passarinho, de um lado, e, de outro lado, a Fundação Casa de Rui 
Barbosa, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. Américo Lourenço 
Jacobina Lacombe, firmam o presente Termo Aditivo ao Convênio à epígra
fe, para o fim de dar nova redação à Cláusula Terceira do mesmo Convênio, a 
qual passa a ser a seguinte: 

"CLÁUSULA TERCEIRA 
A partes convenentes acordam serem os seguintes os títulos res

tantes das coleções referidas e abaixo especificadas: 
"Ação e Pensamento da República" 
-Idéias Polítir!'ts- de Júlio de CaStilhos 
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-Idéias Políticas de Francisco Glicério 
- Idéias Políticas de Arthur Bernardes 
- Idéias Políticas de Quintirio BocaiúVa 
- Idéías Econômicas de Serzedelo Corrêa 
- Idéias Políticas de Bernardino de Campos 
"O Clero no Parlamento Brasileiro" 

Dois volumes restantes à obra e concernentes à atuação do clero no Se
nado do Império". 

E, por estarem de acordo, lavra-se o presente instrumento em quatro vias 
de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e aprovado, vai assina
do pelas parte..<; convenentes e pelas testemunhas abaixo indicadas. 

Brasília, 14 de dezembro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho, Presi
dente do Senado Federal- Américo Lourenço Jacobi na Lacombe, Presidente 
da Fundação Casa de Rui Barbosa- Leonardo Gomes de Carvalho Leite Ne-
to. 

CONV€NIO QUE ENTRE SI FAZEM O SENADO FEDE
RAL E A FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA PARA A CON
CLUSÃO DA CO-EDIÇÃO DE OBRAS INTITULADAS "AÇÃO 
E PENSAMENTO DA REPÚBLICA" E "O CLERO NO PAR
LAMENTO BRASILEIRO", VOLUMES REFERENTES AO 
SENADO FEDERAL. 

O Senado Federal, neste ato representado pelo seu Presidente, Senador 
Jarbas Passarinho,_ de um lado, e, de outro lado, a Fundação de Rui Barbosa, 
doravante denominada FCRB, neste ato representada pelo seu Presidente, 
Dr. Américo Lourenço Jacobina Lacombe, têm entre si ajustados o presente 
Convênio para a .conclusão da editoração e publicação de textos de ideólogos 
e parlamentares brasileiros constantes dos títulos_ restantes das obras_ "Aç_&o e 
Pensamento da República" e "O Clero no Parlamento Brasileiro", volumes 
referentes ao Senado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Os planos de trabalho para edição das Obras de que trata este C~nvênio 
serão orientados e coordenados em sua execução por um grupo-executivo que 
terá a seguinte composição: 

1 -Representante da FCRB, Diretor das Obras; 
2- Representante do Gabinete do Presidente, Coordenador; 
3- D1retor-Executivo do Centro Gráfico do Senado Federal. 

CLÁSULA SEGUNDA 

A FCRB se compromete a elaborar ou concluir a elaboração dos origi
nais e proceder a todos os entendimentos relacionados com a editoração dos 
textos pesquisados no Senado Federal ou em outras fontes. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

As partes convenentes acordam serem_ os seguintes os títulos restantes 
das coleções refe.ridas e_ abaixo especificadas: 

"Ação e Pensamento da República" 

-Idéias Políticas de Júlio de Castilho 
- Idéias Políticas de Francisco Glicério 
- Idéias Políticas de Arthur Bernardes 
- Idéias Políticas de Washington Luís 
- Idéias Políticas de Pinheiro Machado 
- Idéias Políticas de Pandiã Calógeras 

"0 Clero no Parlamento Brasileiro" 

Dois volumes restantes à obra e concernentes à atuação do clero no Se-
nado do Império. . 

Parágrafo único. As tarefas necessárias à publ~cação das obras esp~lfi
cadas nesta cláusula incluem, além de outras que vterem a ser estabelecidas 
no interesse das partes, as seguintes: a) leitura e seleção dos textos de discur
sos e documentos referentes aos títulos relacionadas; b) transcrição ou cópia 
em linguagem corrente, obedecidas as normas ortográficas vigenteS; c) a or
denação temática e cronológica dos textos selecionados e a elaboração dos 
respectivos índices. 

CLÁUSULA QUARTA 

A composição, impressão e revisão das obras ficarão a cargo do <?entro 
Gráfico do Senado Federal, enquanto a FCRB se compromet~ a localizar os 
textos, selecinâ-los e dar-lhes a complementação e o tratamento necessário à 
edição em forma de livro. 

CLÁUSULA QUINTA 

Das coleções intituladas, respectivamente, "Ação e Pensamento daRe
pública" e .. 0 Clero no Parlamento Brasileiro"- parte do Senado- consta-

rão, obrigatoriamente, os nomes dos cc-editores Senado Federal e MEC -
Fundação Casa de Rui Barbosa, com a relação de créditos referentes à res
ponsabilidade administrativa das duas Casas e da responsabilidade técnica e 
intelectual da obra. 

CLÁUSULA SEXTA 

O Senado Federal transferirá à FCRB a importancia de Crl 1.430.000,00 
(hum milhão, quatrocentos e trinta mil cruzeíros), para custeio das despesas 
de pesquisa, coleta, sistematização, preparação dos textos, revisão e acompa
nhamento da publicação- do material de que trata este convênio, conforme 
plano de aplicação -em anexo, correndo por conta da FCRB todas as despesas 
daí decorrentes, devendo a impressão ser feita pelo Centro Gráfico do Senado 
Ft>.rle:r~l 

CLÁUSULA SlõTIMA 

Os recursos de que trata a cláusula sétima foram empenhados conforme 
especificação ahaixo: 

Empenho n' 03748, de 10 de dezembro de 198\, Elemento 3.1.3.2-
32.00-- Despesas com Estudos e Pesquisas privativos da representação do 
Senado Federa!. 

CLÁUSULA OITAVA 

A importância reJerida na cláusula sexta será repassada à FCRB em 
-duas parcelas, obedecendo ao seguinte cronograma de desembolso: 

1) uma parcela de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), no prazo de 
até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente Convênio pelas partes con
venentes; 

2) outra parcela de Cr$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil cruzeiros), 
logo após a entrega ao Senado Federal dos originais referentes a cinco dM 
títulos constantes da cláusula terceira. 

CLÁUSULA NONA 

O Gabinete do Presidente do Senado Federal, por intermédio do Coor
denador do programa indicado pelo Presidente, acompanhará e coordenará 
os trabalhos referidos neste Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

O presente Convênio poderá ser rescindido mediante comunicação pré
via de 30 (trinta) dias, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
no caso de infração comprovada de qualquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

A FCRB fará a última revisão, dando o "'imprima-se" no que se refere a 
todos os títulos das obras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

O Senado Federal c~mprometê-se a repassar os recursos conveniados, na 
forma prvista na cláusula oitava, e a facilitar aos pesquisadores o acesso à do
cumentação parlamentar do Senado Federal e, se necessário, fuediante prévio 
entendimento da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. Ressalvado o caso de rescisão a que se refere a clãusú
la décima, o Convênio terá validade até a publicação da obra e, conseqUente
mente, o recebimento pelo Senado Federal dos volumes que lhe pertencem, 
podendo ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Os casos omissos_ serão resolvidos mediante troca de correspondência en
tre as partes, desde que não sejam alterados os objetivos deste Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Fica eleito o foro de Brasília, para dirimir quaisquer dúvidas que, por
ventura, se originarem na execução do presente Convênio. 

E, por estarem de acordo, lavra-se o presente instrumento em quatro vias 
de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e aprovado, vai assina
do pelas partes conventes e pelas testemunhas abaixo indicadas. 

Brasília, 10 de dezembro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presi
dente do Senado Federal- Amén"co Lourenço Jacobina Lacombe, Presidente 
da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

Testemunhas: Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto- Djalma José 
Pereira da Costa. 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A 

TERMO ADITIVO AO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CASA 

DE RUI BARBOSA - EXERCICIO DE 1981 

Introdução de idéias Polfticas de Júlio de Castilhos 
Cr$ 110.000,00 
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Elaboração dos Indices de Idéias Políticas de 
Francisco Glicério e Idéias Políticas de Júlio de 
Casti/hos ......... ~...... . . . . . . . . . . . . . • . . . • Cr$ 
Elaboração de quatro introduções aos tíJulos 
restantes.~· ....• -.•.. ,.-.............. -~-- •. -.;. Cr$ 
Elaboração de quatro fndices referentes aos quatro 
títulos restantes .........•... -.-.-- ••.•.. -. ~.... Cr$ 
Remuneração de um redator, especializado em 
copy-desk, durante seis meses . . . . . . . . . . . . . . . • • Cr$ 
Remuneração de uma Secretária ou Auxiliar de 
Pesquisa durante seis meses .........•..••.•.• _-Cr$ 
Serviços diversos de cópias e datilografia . . . . . . . • Cr$ 
Subtotal ..........••••.•.•..••....•.•• ····~ -Cr$ 
ComiSSão de 30o/o como retribuição de encargos da 
Casa de Rui Barbosa . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . • Cr$ 
Total...................................... Cr$ 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

Ata da 61' Reunião 

40.000,00 

320.000,00 

80.000,00 

300.000,00 

150.000,00 
!00.000,00 

1.100.000,00 

330.000,00 
1.430.000,00 

As dezesseis horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de mil nove
centos e oitenta e um, no Gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, sob a 
Presidência do Senador Jorge Kalume e presentes os Conselheiros: Aiman 
Nogueira da Gama, Luiz do Nascimento Monteiro, Luciano de Figueiredo 
Mesquita e Sarah Abrahão. Presentes também, M_arcos Vieira, Geraldo Frei
re de Brito, Francisco Olímpio Pereira Marçal, Mário César Pinheiro Maia e 
Aloísio Barbosa de Souza, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Ad
ministrativo, Diretor Industrial, Encarregado do Segundo Turno da Divisão 
Industriai e Assessor Jurídico do CEGRAF. O Presidente, após declarar 
abertos os trabalhos, dá a palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimento Mon
teiro para proferir parecer sobre a prestação de Contas do CEGRAF, relativo 
ao 29 e 39 trimestres de 1981. O Relator concluiu pela aprovação das Contas 
em referência, assim se expressando: "A documentação (demonstrativos conw 
tábeis em forma de balancetes dos Sistemas Orçamentários, Financeiro e Pa
trimonial correspondentes às atividades do CEGRAF nos meses de julho, 
agosto, setembro de 1981) e o Parecer incluso, do Auditor do Senado Federal, 
entendeu não haver mais o que acrescentar à análise jâ oferecida, a não ser, 
também, aprovar a prestação de Contas em epígrafe, recomendando, por jul
gar procedente o cumprimento das observações assinaladas no referido pare· 

. cer do Auditor". Depois do relatório, o Conselho, por unanimidade, aprovou 
a matéria. Em seguida, o Sr. Presidente, dã a palavra ao Conselheiro Aiman 
Nogueira da Gama para proferir parecer sobre a proposta de alteração do 
Orçamento~ Interno do Fundo Especial do CEGRAF- FUNCEGRAF, no 
exercício financeiro de 1981. O Relator procedeu à análise, afirmando: .. An
tes de nos pronunciarmos em definitivo sobre a matéria, solicitamos a audiên
cia do Auditor do Senado Federal que, após ampla análise, concluiu seu pare
cer pela aprovação da alteração solicitada. Diante disto, indispensável se faz 
a alteração sugerida. A matéria foi devidamente examinada pelo órgão técni
co do CEGRAF e pelo Auditor do Senado Federal, tendo merecido pareceres 
favoráveis, uma vez que a alteração é permitida pela legislação atinente à es
pécie. Ante o exposto, o nosso parecer é pela aprovação da alteração propos
ta pelo CEGRAF". O Conselho, por unanimidade, aprovou a matéria. Dan
do continuidade o Conselheiro Aiman Nogueira da Gama proferiu parecer 
sobre a proposta orçamentária do CEGRAF para o exercício de 1982. ORe
lator declarou em seu parecer o seguinte: "Antes de apreciarmos eM definiti· 
vo o processo e a proposta, encaminhamos o processado ao Auditor do Sena~ 
do Federal que, após ampla análise, opinou pela aprovação da proposta 
orçamentária apresentada, que atende à legislação em vigor. Lembra o audi
tor que, além da proposta orçamentária para 1982, o processo está, ainda. 
instruído com o urçamento Plunanual de Investimentos, relativo ao tnenio 
1982-1984. À vista dos elementos constantes do processo e considerando o 
parecer do Auditor do Senado Federal, bem assim que a matêria está instruí
da de acordo com as normas da SEPLAN /PR, inclusive com os seus formu~ 

lários, o nosso parecer é pela sua aprovaçãon. O Consellio, por una:mmtdade, 
aprovou a matéria. Em seguida, o Sr. Presidente concede~ palavra ao Diretor 
Executivo, Dr. Marcos Vieira, que ~presenta ao Conselho ofício-consulta nos 
seguinte.<o termos: .. Senhor Presídenre e demais MeiJJ.bros do Conselho de Su
pervisão do CEGRAF, O Centro GráfiCo, como se sabe, é órgão tsupei'Vlsio
nado) integrante da estrutura básica do Sen~do Federal (art. 69, da Resolução 
n' 58/72.) A Resolução no 58/72 no seu art. 2', item I, diz: "Ser~idor é pessoa 
legalmente investida em cargo público da administração própria do "senado 
Federal ou contratado para prestação de serviços sob regime de emprego da 
legislação do trabalho". No art. 384, da Re~olução n9 58/72, encontra-se uma 
relação de gratificações a que podem fazer_jus os servidores do Senado Fede
ral, dentre elas figura no item VI, uma relativa à Convocação Extraordinária 
do Congresso Nacional. Mais adiante, no art. 390, diz o Regulamento Admi~ 
nistrativo do Senado Federal: Art. 390- A gratificação aos serviços executa· 
dos em periodo de Convocação Extraordinária do Congresso Nacional, cor
responderá: I -a um mês de remuneração, quando a convocação ultrapassai 
30 dias; II- quando inferior a 30 dias, a tantas diárias quantas forem os dias 
de convocação do respectivo período. ~ certo que o R_egulamento do CE
GRAF, no art. 135, não relaciona o tipo de gratificação por Convocação Ex
traordinária do Congresso Nacional e não podia fazer, uma vez que não é o 
Centro Gráfico que é convocado e sim o Congresso Nacional, como Poder, 
via de conseqüência, este tipo de gratificação não poderia figurar, no nosso 
entendimento, num Regulamento de um órgão, mas sim numa Resolução que 
normatizasse as atividades administrativas de uma das Casas que compõe o 
Poder Legislativo Brasileiro. Mesmo assim, se quisermos dar maior elastici
dade ao entendimento do pagamento da gratificação, poderíamos encontrar 
respaldo no próprio Regulamento do Centro Grâfico, no art. 135, item III, 
que diz; item TII- pela execução de Serviço de Natureza Especial ou de Tra
balho Técnico ou Científico, não previsto nas obrigações contratuais, a cri
tério do Diretor Executivo, nos limites .de sua competência. Será que a Coo~ 
vocação Extraordinária do Congresso Nacional não é um Serviço Especial? 
- Uma vez que se não existisse o Ato Convocat6.rio emanado pelo Exm9 Sr. 
Presidente da República, no dia 18/12/81 estaria os servidores do CEGRAF 
iniciando férias coletivas já autorizadas por este Conselho de Supervisão. Por 
estas razões é que consulto, com todo respeito, aos emínentes integrantes do 
Conselho de Supervisão do CEGRAF, como devo proceder com relação ao 
entendimento dos artigos acima mencionados: I- Faz jus o servidor do CE~ 
G RAF ao pagamento de um mês de remuneração, quando o Congresso Na
cional é convocado e a convocação ultrapassar 30 dias? II- Em caso negati
vo, pode o Diretor Executivo mandar pagar como 1 (um) mês de remune
ração à título de Gratificação Especial (art. 135, "item JJI do Regulamento do 
CEGRAF) a todos os servidores do órgão;que trabalharem durante o perío
do convocatório do Congresso Nacional? III - Em caso negativo, qual o 
procedimento a ser adotado?. Assim, Sr. Presidente e Srs. Conselheiros, 
aguardo pronunciamento do douto Conselho de Supervisão para as provi
dências administrativas cabíveis, dizendo, para concluir, que os servidores do 
CEGRAF esperam aD.siosos que lhe seja dado um tratamento idêntico aos 
servidores do Senado Federal, porque são, sem sombra de dúvida, também 
servidores da mais alta Casa do Poder Legislativo Brasileiro. Brasília 
Il/12/81, Dr. Marcos Vieira, Díretor Executivo. Após a distribuição de có
pias aos membros do Conselho, a matéria foi distribuída pelo Sr. Presidente à 
Conselheira Dra. Sarah Abrahão para o devido parecer. Agradecendo apre
sença de todos, o Sr. Presidente declara encerrados os trabalhos. Eu, Maurí~ 
cio Silva, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelos demais membros. Sala da Diretoria Executiva 
do CEGRAF, onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e um.- Sena
dor Jorge Kalume, Presidente- Dr. Aiman Nogueira da Gama- Dr. Lu
ciano de Figueiredo Mesquita- Dr. Luiz do Nascimento Monteiro- Dr' 
Sarah Abrahão -Dr. Marcos Vieira.- Senador Jorge Ka/ume, Presidente 
do Conselho de Supervisão - Aiman Nogueira da Gama - Luciano de Figuei
redo Mesquita - Sarah Abrahão - Luiz Nascimento Monteiro - Marcos 
Vieira. 

ATA DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E iUSTIÇA 

20• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE ÀGOSTO DE 1981 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de mil nove
centos e oitenta e um. na Sd.la de Reuniões da Comissão. sob a Presidência do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, 19-Vice-Presidente no exercício da Presi
dência, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos 

Sennores Senadores: Moacyr Dalla, Murilo Badaró, Bernardino Viana, 
Aderbal Jurema, Benedito Canelas, Almir Pinto. José Fragelli, Mendes Ca
nale, Hugo Ramos, Franco Montoro e Raimundo Parente. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores: 
Al.9ysio Chaves, Tancredo Neves, Amaral Furlan, Leite Chaves, Paulo Bros
sard e Orestes Quércia. 
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Havendo número regímen tal, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que; é dada como a pro~ 
vada. A seguir, passa-se a apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatada;; as seguintes proposições: l) Mensagem n"' 186, de 1981, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal. o 
nome do Doutor José Néri da Silveira, para exercer o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
João Leitão de Abreu. Relator: Senador Murilo Badaró. Em atendimento a 
preceito regimental, a reunião torna~se secreta páf:ã apres.erttação do parecer 
da Comissão e votação do mesmo. Reaberta a reunião em caráter público, é 
dada seqUência à pauta, coro o item 2) EmenQa n"' I da Comissão de Fi~ 
nanças, sobre o Projeto de Resolo.ção n9 49, de 1981, que "autoriza_ o Gover~ 
no do Estado de Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de USS 30,000,000.00 (trinta: milhões de dólares norte
americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado". Relator: 
Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável à Emenda n"' 1-CF, por consM 
titucional c jurídica. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra o Sena~ 
dor Mendes Canale, manifestando-se contrariamente à autorização para con
cessão do empréstimo pleiteado, aduzindo razões em pronunciamento que 
faz, cujo apanhamento taquigrãfico é publicado cm anexo a esta Ata, sendo 
aparteado pelo Senador José Fragelli. E, ao final, esclarecendo a necessidade 
de um melhor estudo sobre a matéria, solicita vistas à mesa. Sendo acompa~ 
nhado em idêntico pedido, pelo Senador Benedito Canelas, que justificando a 
solicitaç-ão feita, salienta que tendo sido Relator da matéria na Comissão de 
Finanças e, uma vez que acreditando haver sido satisfeitas todas as exigências 
estabelecidas por aquele Órgão, considera que poderia colaborar, dando me
lhores informações ao Senador Mendes Canale. À vista dos pedi_dos, a PresiM 
dência defere as solicitações de vistas aos Senadores Mendes Canale e Benedi~ 
to Canela~. respectivamente. 3) Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia, sobre a Mensagem n"' 337 de 1980~ do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fa~ 
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG), a 
contratar operação de crêdito no valor de Cr~ 50.000.000,00 (cinqUenta mi
lhões de cruzeiros), junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/ A. 
Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Colocado cm discussão, u~a da palavra o Senador Hugo Ramos, 
sendo aparteado pelo Senador Almir Pínto 1 manifestando em pronunciamen
to cuja apanhamento taquigrâfico é publicado em anexo a esta Ata, o ponto 
de vista contrário à competência do Senado ern apreciar matérias concemenM 
tefi. a autorização de individamento interno para os Estados e Municípios. En~ 
cerrada a discussão_e posto em votação o Parecer, é o mesmo aprovado, com 
votos vencidos dos Senadores Hugo Ramos e __ Mendes Canale e, com res
trições do Senador Franco Montoro. 4)_0fiçjo ~'S" nq 14, de 1981, do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, 
cópias das notas-tãquigtâficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal. nos autos do Recurso Extraordinário rt9 73.584~4, o qual declarou a 
inconstitucionalidade do item I do n"' 48, da Tabela ''A", do artigo 37, da Lei 
do Estado de Minas Gerais, de nq 4.747, de 9 de maio de 1969. Relator: Sena
dor Martins Filho. Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar Projeto de 
Resolução. Não estando presente o Relator, o Sr. Presidente solicita ao Sena~ 
dor Franco Montoro, a leitura do Parecer, que lido, é submetido a discussão, 
usando da palavra o Senador Hugo Ramos, externando opinião contrária à 
apreciação pelo Senado Federal de matérias dessa natureza, uma vez que se~ 
gundo Sua Excelência, não tem esta Casa competência, para contrapor a uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, sendo a 
posição do Senado, meramente homologatória. E sugere que a Comissão, 
proponha a reforma da Constituição sob este aspecto. Sendo apoiado em par
te pelo Senador Franco Montoro. Em esclarecimentos o Senador Nelson 
Carneiro, diz que embora em tese concorde com o Senador Hugo Ramos, en~ 
tretanto, para que se torne nacional, se dê eficácí<i nacional a uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal, no jogo entre os Poderes, o Poder Legislativo 
verifica~se que o Judiciãrío cumpriu as exigências legais e, para se manter esse 
jogo de pesos e contrapesos a manifestação é exatamente no dispositivo cons
titucional que concede essa atribuição. Encerrada a discussão e posto em vo~ 
tação o Parecer, é o mesmo aprovado. 5) Projeto de Lei do Senado n9 100, de 
1981, "que fixa em 5% (cinco por cento) a área agricultável, nos projetes_ pe
cuários e agrícolas, inclusive os integrados a Projetes industriais. e os de re
florestamento, localizaQos n_o Norte e Nordeste e financiados por entidades 
oficiais de crédito, ou recursos públicos repassados, obrigatoriamente utiliza
da no cultivo de arroz, feijão mandioca e milho~ e da outras providências H. 

Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: FaVorável, por constitucional e 
jurídico. Colocado em discussão, usa da palavra o Senador Hugo Ramos, que 
enaltecendo a iniciativa, externa opinião favorável ao Projeto, e sugere sua 
aprovação. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo 

aprovado. 6) Projeto de Lei do Senado n"' 198, de 1078, que "altera dispositi
vo da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que in!>títuiu o Fundo de Ga~ 
rantia do Tempo de Serviço", Relator: Senador José Fragelli. Parece: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Antes de colocar em discussão, o Senhor 
Presidente esclarece que o Projeto encontrava-se com vistas ao Senador Hugo 
Ramos, havendo Sua Excelência devolvido~o apresentando Voto em Separa
do. Concedendo-lhe então a palavra, a fim de que possa prolatar o voto. Com 
a palavra o Senador Hugo Ramos aduz razões pelas quais é contrãrio a Pro
posição, concluindo pela rejeição da mesma, pela injuridicidade e falta de téc
nica legislativa. Colocado cm discussão o parecer e voto em separado, o Sena
dor José Fragelli, sustentando a posição favorável, discorda do voto emitidc 
pelo Senador Hugo Ramos, e enaltece ajustiça do Projeto, mantendo o pare
cer apresentado. Encerrada a discussão e postos em votação o parecer e ovo
to, a Comissão, por maioria da votos rejeita o parecer do Senador José Fra· 
gclli, acolhendo o voto apresentado pelo Se~ador Hugo Ramos, que passa a 
constituir o Parecer da Comissão~ com votos vencidos dos Senadores José 
Fragelli e Franco Montoro. 7) P:rojeto de Lei do Senado nq 278, de 1980, que 
"altera dispositivo da Lei n? 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". Relator: Senador José Fragelli. 
Parecer: pela prejudicialidade do projeto. Não há debates. e a Comissão~ pm 
unanimidade, <!.prova o parecer do Relator. 8) Projeto de Lei do Senado n~ 60, 
de 1981, que "suspende em relação aos desempregados a exigibilidade dos 
créditos vinculados ao- Sistema Financeiro de Habitac;ã<? e dá outras provi
dêricias". Relator Senador Hugo Ramos. Parecer; contrário, por [njurídico. 
Colocado em discussão, o Senador Franco Montoro, externando a necessida
de de um melhor estudo sobre a matéría, solicita vistas ao Projeto, sendo de~ 
ferido pela Presidénda. 9) Projeto de tei do Senado nq 325, de 1979, que Hdis
põe -sobre representação contra Lei ou Ato Normativo inconstitucional diri
gida ao Procurador-Geral da RepúbliCa, alterando o artigo 2'? da Lei n"' 433, 
de I q dr;: junho de 1964"'. Relator: Senador Hugo Ramos. Par~cer: contrário~ 
por injurídica e falta de técnica legislativa. Colocado em discussão,.usa da pa· 
lavra o Senador Franco Monloro, que contraditando as alegações de injuridi
cidade do projeto, argumenta que a figura de antljuricidade é algo que deveM 
ria ser definida mais claramente, pois que, enquanto a inconstitucionalidade é 
algo que de pode lixar, por ser a violação de uma norma contitucional, a inju
ricidade não encontra amparo lógico, é algo vago, para se afirmar com preci~ 
são. E, justificando a necessidade de aprovação do projeto, solicita vistas ao 
mesmo, a fim de poder trazer subsídios que comprovem sua necessidade, sen
do deferido pela Presidência. I O) Projeto de Lei do Senado n' 257, de I 980, 
que .. dispõe sobre a atividade do médico residen!e, fixa seus direitos traba
lhistas, e dá outras providênciasH. Relator: Senador Alrnir Pinto. Parecer: 
pela prejudicialidade. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, apro
va o parecer do Relator. I l) Projeto de Lei do Senado nq 216, de 1979, que 
"institui o auxílio~complementar devido aos segurados que submetidos a pro 
cesso de reabilitação profissional só possam exercer atividades diversa da 
exercida anteriormente". Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: contrário, 
por inconstitucional. Colocado em discussão, o Senador Franco Montoro so
licita vistas ao projeto, sendo deferido pela Presidência. 12) Projeto de Lei do 
Senado n"' 2, de 1980, que "dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigen
tes das Fundações de Ensino Superioru. Relator: Senador Moacyr Dalla. Pa~ 
rece:r: pela constitucionalidade e juridicidade. Contrário entretanto, quanto 
ao mérito. por inconveniente. Antes de colocar em discussão, a Presidência 
esclarece que o Projeto encontrava~se com vistas ao Senador Bernardino Via~ 
na, havendo Sua Excelência devolvido-o, apresentando Voto em Separado, 
concedendo-lhe a palavra, para proferir o voto. Conhecido o voto em separa
do do Senador Bernardino Viana, que conclui pelo deferimento do exame do 
mérito à Comissão de Educação e Cultura, o Senador Moacyr Dalla, diz con~ 
cordar plenamente como o mesmo. Postos em votação o parecer do Relator e 
o yoto em separado, a Comissão, por maioria de votos, rejeita o parecer do 
Relator, e acolhe o Voto em Separado do Senador Bernardino Viana, que 
passa a constituir o Parecer da Comissão, com voto vencido em separado do 
Senador Moacyr Dalla. 13) Projeto de Lei do Senado n"' 22, de 1981, que .. dis
põe sobre o enquadramento de professores, colaboradores e auxiliares de en
sino e dá outras providências". RelatO!: Senador Bernardino Viana. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico, inclusive quanto ao mérito. Não há 
debates~ e- a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 14) 
Projeto de Leí do Senado nq 122, de 1981 ~ que "dispõe sobre o amparo aos 
trabalhadores da bo.rracha e dá outras providências". Relator: Senador João 
Calmon. Parecer: favorável, por constituc'ioi1a1 e jurídico. Estando ausente o 
Relator, o Sr. Presidente solicita ao Senador Bernardino Viana, que faça a lei
tura do parecer. Lido, e não havendo debates, é o mesmo submetido avo
tação, sendo aprovado por unanimidade. 15) Projeto de Resolução da Cernis~ 
são de Economia, sobre a Mensagem n~ 137, de 1981, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
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Ministro da Fazenda, para qut: seja autorizado o Governo do Estado do 
Piauí, a elevar em Cr$ 634.053.IOO:oo (seiscentos e trinta e quatro milhões, 
cinqüenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o pare
cer do Relator. Com votos dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale, e 
com restrições do Senador Franco Montoro. 16) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia, sobre a Mensagem n9 150, de 1981, do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Maringá (PR), a elevar em CrS 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove 
milhões e quinhentos e vinte e seis mil e cento e noventa cruzeiros e noventa e 
cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador 
Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã 
debates, e.a Comissão, por maioria de votos aprova parecer do relator. Com 
Votos Vencidos do Senador Hugo Ramos e com restrições do Senador Fran
co Montoro. Face a ausência dos Relatores a Presidência determina o adia
mento da apreciação dos Pareceres sobre as s~guintes_ matérias: Projeto de Lei 
do Senado n•s 18, de 1981; 286, de 1980; 45, de 1981. Projeto de Lei da Câma
ra n• 79, de 1979; Projeto de Resoluç~o n• 35, de 1978; e Ofícios n•s 64, de 
1979-CN; 66, de 1979-CN e 517, de 1980/SM. Encerrando a Reunião. La
vrando eu, Paulo Roberto de Almeida Campos, Assistente da Comissão, a 
Presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

Nelson Carneiro, J9 Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

ANEXO À ATA DA 20•. REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, REALIZADA EM /9 DE AGOS
TO DE 198/, ÀS 9,30 HS., REFERENTES À DISCUSSÃO. DA 
MA TERIA CONSTANTES DO/TEM 2,RELAT!VOAO PROJE
TO DE RESOLUÇÃO N' 49, DE /98/. QUE "A UTOR!ZA O GO
VERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, A REALI
ZAR OPERAÇÃO DE EMPREsTIMO EXTERNO NO VALOR 
DO USS 30.000,000.00 (TRINTA MILHOES DE D6LARES 
NORTE-AMERICANOS), DESTINADO AO PROGRAMA DE 
INVESTIMENTOS DO ESTADO"- QUE SE PUBLICA DEVI
DAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Aloysio Chaves 
I" Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
29 Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Integra do Apanhamento Taquigráfico 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Solicito ao nobre Senador 
Benedito Canelas, devidamente autorizado pelo nobre Senador Raimundo 
Parente, que leia o item II da pauta do Projeto de Resolução n9 49 j81, do Go
vernador do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando autorização ao Sena
do Federal para contratar empréstimo externo de 30 milhões de dólares 
norte-americanos. -

O SR. BENEDITO CANELAS (Lê o seguinte Parecer.) -

PARECER N• 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda n9 Ol~ 
CF ao Projeto de Resolução n9 49, de 1981J da Comissão de Finanças, 
que "autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte-americanos), destinado ao Programa 
de Investimentos do Estado". 

Relator: Senador Raimundo Parente. 

Volta ao exame oesta Comissão o ofício S-11, de 1981 (n• 145/81- na 
origem), pelo qual o Senhor Governador do Estado do Mato Grosso do Sul 
solicitou ao Senado Federal a competente autorização (art. 42, item IV, da 
Constituição) para contratar uma operação de empréstiino externo, no val01 
de US$ 30,0 milhões de dólares, destinada a financiar o Prograina de Investi
mentos do Estado. . , 

2. O projeto foi examinado em todos os seus detalhes, inclusive quanto 
às exigências estabelecidas pela Comissão de Finanças, tendo, por conseguin
te, tramitado normalmente por esta Comissão, e, finalmente encaminhado ao 
·plenário para votação, sob a forma do Projeto de Resolução que tomou o n9 
49, de 1981. 

3. ·Entretanto, no encaminhamento da votação foi solicitada à Mesa a 
anexação ao projeto, de uma nova autorização legislativa (Lei n9 ~19, de 6 de 
maio de 1981), tendÓ em vista que a Lei anterior (nv 189, de 18 de dezembro 
de 1980), autorizadora da referida operação, jã não atendia plenamente as 
metas do novo Governo daquele Estado, que constam no artigo 29 do diplo _ 

ma iegal em anexo descritivo de trechos de rodovtas insertas do sistema VIário 
do Estado de Mato Grosso do Sul, considerados pril?ritários ·pela adminis
tração anterior, não recebendo, conforme ressaltamo!'t o mesmo tratamento 
pelo atual Governo Estadual. 

4. Assim, o Senhor Governador do Est~do de Mato Grosso do Sul en
caminhou ao Legislativo Estadual, nova Mensagem, propondo a alteração do 
artigo 29 da Lei n9 189, de 18 de dezembro de 1980, suprimindo o referido 
anexo descritivo de trechos rodoviários. Com a edição da nova autorização 
legislativa (Lei n9 219, de 6 de maio de 1981), forçosamente haveria de alterar
se o Projeto de Resolução n9 49, de 1981, desta Casa, apresentado pela Co
missão de Finanças. 

5. Por este motivo, a Presidência da Mesa do Senado Federal, na forma 
regimental, decidiu que a matéria deveria retornar às Comissões Técnicas 
para a necessária reformulação. 

6. O processo sofreu nova tramitação, nas diversas âreas do Poder Exe
cutivo Federal, tendo em vista não só a relocação dos recursos objeto da con
.,tratação pretendida, como, também, a conflrmação da prioridade do progra
J;la de investimentos do Estad_o, tendo sido anexaçlos os seguintes documen
tos principais: 

a) Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul que publicou a Lei 
Municipal n• 189, de 18 de dezembro de 1980; 

b) Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul que publicou a Lei 
Estadual n• 219, de 6 de maio de 1981, alterando o art. 2.• da Lei n• 189, de 18 
de dezembro de 1981; 

c) cópia do PlanO de--Aplicação dos Recursos Externos, no valor deUS$ 
30,0 milhões de dólares norte-americanos, conforme o anexo do Ofício GOV .. 
MS n• 257/81, de 13 de julho de 1981; 

d} cópia do Aviso n• 649/81, de 16 de julho de 1981, da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, ratificando a prioridade anterior
mente concedida, através Qo Aviso n"' 161, de 26 de março de 1981, em vista 
da Lei Estadual n• 219, de 6 de maio de 1981; 

e} Exposição de Motivos n' 155, de 22 de julho de 1981, do Senhor Mi
nistro do Estado da Fazenda, favorável, ratificando os termos da Exposição 
de Motivos n9 024, anteriormente enviada ao Senhor Presidente da Repúbli
ca, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do art. 
42, item IV, da Constituição; e 

fi Ofício do Banco Central do Brasil- (FIRCE 81/162), do Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, prorrogando o 
prazo anterior de credenciamento da operação, fixado pelo Ofício FIRCE n9 
81/045, conforme atribuições conferidas pelo Decreto n• 65.071, de 27-8-69 e 
pelo Decreto n• 84.128, de 29-10-79 .. 

7. Quanto à Emenda n9 01-CF apresentada pela Comissão de Fi
nanças, nada temos a opor, pois atende solicitação do Senhor Governador do 
Estado do Mato Grosso do Sul, adaptando o Projeto de Resolução~· 49, d• 
1981, daquela Comissão. 

8. Ante o exposto opinamos favoravelmente à Emenda n9 01 de 1981-
CF. ' 

Sala das Comissões, 
, Relator. 

de de 1981.- , Presidente -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Em discuss~o o parecer, do 
nobre Senador Raimundo Parente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mendes Canaie. 

O SR. MENDES CANALE- Sr. Presidente, este processo começou 
defeituoso. Não tive a oportunidade, em virtude da minha posição de presi
dente da CPI, e por coincidência das reuniões na Comissão de Finanças assi{P 
corno do horário e do funcionamento da nossa CPI, da qual sou President<\, 
de poder discutir a matéria e trazer ou levar àquela Comissão dados que 
tínhamos e temos conhecimento, mas que, sem dúvida nenhUma, foi motivo 
de pedido de vista, naquela Comissão, pelo ilustre Senador Affonso Camar
go, para que pudesse, assim, oferecer, principalmente à bancada de Mato 
Grosso, oportunidade de estudar e melhor debater este processo. Processo 
este que já havia sido objeto de discussão em plenário e do que resultou, em 
virwde do posicionamento do que pôde demonstrar através da discussão do 
ilustre Senador José Fragelli, secundado pelo Senador Paulo Brossard, e fez 
com que a Presidência da Casa deliberasse da volta do processo às Comissões 
permanentes da Casa, às comissões técnicas. 

Assim, Sr. Presidente, mesmo com o pedido de vistas do ilustre Senador 
Affonso Çamargo, em virtude de viagem que fomos obrigado a fazer, fora da 
nossa Capital Federal, ficamos impedidos de conhecer melhor o processo, da
quilo que fora posteriormente apresentado pelo ilustre Relator, Sen~cior Be
nedito Caneilas. --- --·--- --·- ·-·-
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Hoje, estou aqui na minha posição de suplente desta douta Comissão, 
em que consta da pauta dos nossos trabalhos o projeto ora em discussão, a 
fim de que possamos. Sr. Presidente. melhor estudar. situar bem para esta 
Comissão todo esse andamento, todo ~se processamento, do qual disse que 
nasceu defeituoso, mesmo porque houve falhas lamentáveis do Governador 
do Estado de Mato Gros.so do Sul que encaminhou a esta Casa, de forma de
feituosa, e até, me parece, procurando burlar a boa fé do Senado, modifican
do, alterando a Lei n'i' 189, se não me falha a memória, a Lei Estadual que au
torizou o empréstimo que vinha ainda de Governo anterior ao atual, do qual 
constava o quadro das rodovias a serem asfaltadas, a receberem os beneficies 
resultantes deste empréstimo de 30 milhões de dólares e-que o Governador do 
Estado, ao encaminhar o projeto ao Set'l.ado, omitiu o quadro que, aprovado 
pela Assembléia Legislativa, autorizava o empréstimo com fim esPecífico dos 
benefícios a determinadas rodovias e que constava em anexo, tive oportuni
dade inclusive de pedir uma cópia, logo que deu entrada nesta Casa, do re
querimento, do ofício do Sr. Governador, tive o cuidado de pedir uma cópia 
na nossa Assessoria da Casa, e me foi forn~ido o oficio do Sr. Governador, e 
apenso à cópia do projeto uma xerox da lei que autorizava o empréstimo e 
que omitia o quadro que constava do próprio Diário Oficial e, anexado, um 
outro quadro qatilografado completamente em desacordo com aquele que a 
lei autorizava o emprêstimo inicial. Assim esse ponto foi devidamente esclare
cido na discussão que, por ocasião da vot:;lção da matéria, ofereceu e teve 
oportunidade de bem debater o assunto o ilustre Senador José Fragelli. Mas, 
principalmente para mim, permanece' a dúvida, porque o pecado não foi apa
gado, e acredito que também para o Senado não pode ter sido dirimida a dú
vida, do crime cometido quando se tenta burlar a boa fé desta casa e de um 
homem que passou por esta Casa, Pelo Senado. 

Receb{, Sr. Presidente, como um desrespeito ao Senado Federal a forma 
com que fora encaminhado pelo Sr. Governador de Estado um pedido de au
torização de empréstimo. Mas sobre este empréstimo pesam tantas outras 
coisas e observações que nós deveremos fazer, a fim de que não tomemos 
mais tempo da nossa ComiSsão, do andamento _dos _nossos trabalhos, para 
que eu possa, de fato, trazer a esta Comissão dados que temos, e aprofundar
mos mais nos estudos. E como disse de início, não me foi dada a oportunida
de fazê-lo na Comissão de Finanças, antecipando assim um. pedido de vista 
do processo, do parecer, para que eu possa trazer a esta Casa indagações e, 
até mesmo, Sr. Presidente, pedido de informação, que acho que esta Comis~ 
são deva ter para a apreciação e aprovação de uma matéria tão relevante 
como esta. 

Já tive a oportunidade de dizer- e eu quero mais uma vez repetir- não 
falo assim especificamente no caso de Mato Grosso do Sul, mas o Senado Fe
deral, tem aprovado inúmeros pedidos de empréstimo, ora interno, ora exter
no, e que emprestamos este nosso aval, aval que não se pode dar numa sim
ples e ligeira apreciação de uma matéria, porque é muito sério avalizar um 
empréstimo dessa natureza, seja externo, seja interno, porque nein nos é da
do, e nunca fora aceito também, uma fiscâ.lização posterior da aplicação devi
da ou não desses recursos. E nós temos aqui ficado no Senado adstritos a ape
nas aprovação pura e simples desses processos. Ficamos dando esse nosso 
aval, e oferecemos então um aval ao Governo ou ao município para que ele 
faça uma operação de crédito, quando deveríamos ter mais cuidado, como 
cuidado se tem quando se dá o aval mesmo particular; conhecer bem dores
gate, das possibilidades do resgate desse empréstimo, e que eu tive a oportuni
dade de verificar, sem me deter para estudar aprôfundadamente a matéria, 
que não se está cumprindo determinações constitucionais. Um projeto desta 
natureza tem que vir e tem que fazer constar dos orçamentos plurianuais as 
dotações para que não só a administração que procedeu o empréstimo mas, 
mesmo aquelas, e agora que nós sabemos que estã quase no fim os mandatos 
dos atuais governantes, que não vão, além de onerar as futuras adminis
trações, poderão deixâ~las, inclusive, sem as dotações orçamentãrias específi
cas para fazer face ao resgate, quer dos juros que, nos casos dos empréstimos 
externos, nós sabemos, são elevados, quer das prestações na parte relativa ao 
capital. h um problema seriíssimo. E neste caso, aqui de Mato Grosso, tem 
uma a mais que me despertou assim, à primeira leitura, porque segundo cOns
ta deste roteiro que o Sr. Governador do Estado encaminhou a esta Casa, diz 
numa determinada coluna que se trata de obras em andamento, obras que jâ 
estão sendo realizadas. E aí vem uma indagação~ realizadas, como, se está ha
vendo um pedido de recursos a esta Casa para a sua realização? 

E no caso de Mato Grosso do Sul. segundo informação que obtive ainda 
há pouco, e que me estarreceu muitb, que veio atê de um empreiteiro, de que 
não tem obras hoje em Mato Grosso'embora houvesse tido muitas no passa
do, e que existe um tal chamado contrato. de risco. Uma imagem nova, uma 
coisa· nova criada pelo governo de Mato Grosso do Sul que, convocados os 
empreiteiros, distribui-se as obras, com uma concorrência com a cobertura 

dos outros, porque se trata não de uma concorrência pública como devia ser 
efetuada, mas de nma concorrência pública em que se divide as obras e um dá 
a cobertura aos outros, em que estes custos de obras não estão. sendo bem 
analisados, em que o Sr. Governador do ~tado usa Ç> .termo contrato de ris
co, quer dizer, você poderá receber ou não, se chegar a ser ou não aprovado 
os recUrsos que poderâ piocurar obter. Isto é flagrantemente contrário ao que 
diz o Decreto-lei n'i' 200. Vou ver se consigo ~té uma cópia de um desses con
ffãtOS~ae risco. 

O SR. JOSIO FRAGELLI- V. Ex• concede-me um aparte? 

O SR. MENDES CANALE - Pois não. 

O Slj.. JOS!i FRAGELLI -lO questão de ser requisitado. V. Ex•estâ re
velando um fato gravíssimo. A meu ver nós poderíamos requisitar e deve-se 
requisitar uma cópia desse contrato para nós analisarmos aqui, porque não é 
possível que nenhum empreiteiro aceite, sobretud~, iniciar e dar grande de
senvoltura a uma obra como esta, e nós sabemos que essas rodovias estão 
sendo construídas e jã estão 111tê bastante adiantadas, não é possível que o em
preiteiro aceite esse risco sem qualquçr arranjo por fora, como se diz. Não é 
possível! Isso é alguma coisa que ninguém admite. 

Ninguém admite, por exemplo, um risco de empregar milhões numa 
obra e não receber esse dinheiro simplesmente digamos por que não foi o pro
jeto de empréstimo, como no caso, aprovado pelo Senado Federal. Não é 
possível. Acho que nós deviamos requisitar para se esclarecer essa suspeita de 
V. Ex", informado que foi por um empreiteiro, para que sejamos esclarecidos. 
E não se diga que essa coisa seja ato ou seja contrato, ou seja interesse de pe
culíar trato do Goverilo .. do Estado, porque nesses empréstimos estâ implícito 
o aval do Governo Federal. 

O SR. MENDES CANALE- V. Ex• citou, e como sempre posiciona 
muito bem, e mais uma vez vem ao encontro daquilo que eu disse quando diz 
que nós devemos resguardar o Senado quando este aprova um pedido de em
préstimo desta natur~za e que oferece, assim, o seu aval ao fazer isto. 

_ Então, era o que disse, inicialmente, que seria não só um objeto de estu
do, dentro do pedido de vista que vou solicitar, mas que viria uma sêrie de in
d_agações, que caberia depois à Comissão examiná-las, e que de fato fosse en
tão encaminhado ao Sr. Governador do Estado para que pudéssemos votar 
conscientemente. Ainda mais, alêm disso que o ilustre Senador. Fragelli enfo
ca, tem ainda mais alêm do Decreto-Lei n'i' 200, que diz a própria Consti
tuição Federal, que nenhuma obra pode ser lançada em concorrência públi~a, 
sem a existência de recursos orçamentários. Ela não fala nem em recursos 
extra-orçamentários. Este é um recurso extra--orçamentário. Mas a Consti
tuição diz o Decreto-lei n'i' 200 repete- e não poderia ser diferente- que a 
obra a ser licitada tem que ter o recurso orçamentário respectivo. 

E ê o que estã ocorrendo hoje, nesta Nação. Sabemos dessas empresas, 
dessas autarquias que estão promovendo a inflação oficializada, quando não 
cumprem com o· seu orçamento na parte de investimento, mas vai além com 
empréstimos solicitados, pois que temos, neste País, uma avalanche enorme 
de orçamentos, hoje, que ultrapassam, através desses empréstimos, aquilo 
que se votou, aquilo que deveria ser cumprido. Portanto, estamos descum
prindo aquilo que tem que ser profundamente abservado, porque não há país 
que resista quando os orçamentos, quer dos Estados, dos Municípios, das au
tarquias, ultrapassam aquilo que fora estudado e determinado para ser cum
prido. 

A lei foi muito sábia. E, neste caso, ainda mais, fala-se quando os em
préstimos têm que constar dos outros orçamentos prurianuais para que, de 
fato, o administrador que suceder àquele que procedeu o empréstimo, ou 
mesmo aquele que estâ procedendo o empréstimo ter condições de resgatar o 
compromisso assumido. 

Assim, Sr, Presidente, gostaríamos de estudar bem o assunto, e este foi 
debatidO pelo nosso ilustre amigo e companheiro, Senador Dalpasquale, que 
teve uma paSsagem tâpida por esta Casa e que, entre outros assuntos em que 
marcou a sua passagem pela sua inteligência, com os trabalhos aqui procedi
dos, marcou, sem dúvida nenhuma, através de um trabalho que mereceu a 
atenção da Casa, especialmente da nossa parte, porque ele procura, de fato, 
enfocar problemas dessa natureza, em relação aos empréstimos frente a nossa 
Constituição Federal. 

É um aspecto muito interessante, principalmente para esta Comissão de 
Constituição e JustiÇa que teQl que zelar principalmente pela parte legal e 
constitucional das matéljas que por aqui passam. E, além disSo, oferecer, 
como está agora fazendo, esta oportunidade de enfocarmos outros aspectos 
relacionados ao presente projeto em discussão. 

Assim, Sr. Presidente, para não tomar mais tempo desta ~Comissão, e 
para que possamos expender por escrito o nosso pensamento, para que hoje 
não 1o':Cnhamos a repetir no papel aquilo que, em parte, poderemos já anteci-
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par Pdos estudos que estamos procedendo a ~~peito da matéria, encarece
mos vista do parecer a fim de que possamos, então, trazer a esta Casa um es
tudo mais apurado da matéria. Não obstante, Com todo o respeito, ao _estudo 
feito pelo ilustre colega, Senador Raimudno Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Com a palavra o nobre Se-. 
nadar Benedito Canellas. 

O SR. BENEDITO CANELLAS - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
como Relator da matéria, na Comissão de Finanças, e tendo cumprido as exi
gências estabelecidas pelo Presidente daquela Comissão, para que eu possa 
colaborar dando melhores informações, se assim, o desejar o eminente Senil
dor Mendes Canale, peço vista junto com o Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- As vistas são concedidas. 

ANEXO À ATA DA 2(}f REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, REALIZADA EM /9DE A 60S
TO DE 19_81, ÀS 9.30 H, REFERENTE À DISCUSSÃO DA M:Á

"f'ERlA CONSTANTE DO ITE41 3, RELATIVO AO PROJETO 
DE-RESOLUÇAi:JVA-COMISSÃO DE ECONOMIA, SOBRE .li 
MENSAGEM N• 337, DE 1980, DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPOBLICA, SUBMETENDO À APROVAÇÃO DO SENADO 
FEDERAL, PROPOSTA DO SENHOR MINISTRO DA FAZEN
DA, PARA QUE SEJA AUTORIZADA A PREFEITURA MUNI
CIPAL DE GUAXUPE(MG}, A'CONTRATAR OPERAÇÃO DE 
CREDITO NO VALOR CRI 50.000.000,00 (CINQUENTA Ml
LH0ES DE CRUZEIROS}: - QUE SE PUBLICA DEVIDA
MENTE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Aloysio Chaves 
)9 vice-Presidente: Nelson CarneirO-
29 viCe-Presidente: Lenoir Vargas 

Integra do Apamanhamento Taquigráfico 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~nêiro)- Passamos à terceira matéria 
que é a Mensagem n9 337, de l980, que é Relator o Senador Murilo Badaró, 
mas que o Senador Bernardino Viana fará a fineza de ler. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Lê.o seguinte Parecer.)- • 
PARECER N• __ 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n9 __ , da Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guaxupé (MG) a eleYar, em CrS 50.000.000,00 (cin
qüenta milhões de cruzeiros), o montante ~e sua dívida consolidada in· 
terna.'' 

Relator: Senador Murilo Badaró 
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia. do Senado 

Pederal, Corno conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 337, do Senhor 
fresidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) 
a contra.tar operação de crêdito, no valor de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta mi-, 
lhões de cruzeiros), destinada a financiar obras de infraRestrutura-urbaha na
quele .Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no 
parágrafo únii::o do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não-observância dÓs limites fixados pelo arti
go 211 da Resolução n9 62, de 28-10-75, tambêm da Câmara Alta do Congresso 
Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete exam~ar, verifica-se que todas as 
formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice à tramitação nor
mal de presente proposição, porquanto jurídica, constitUcional e ~e boa téc
nica legislativa. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981.- Nelson Carneiro, Presidente 
em exercício- Murilo Badaró, Relator- Bernardino Viana- Moacyr Da/la 
-Benedito Canelas- Aflerbal Jurema- Franco Montoro, com restrições
Almir Pinto- Mendes Cana/e, vencido- José Fragefli- Hugo Ramos, ven
cido. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Em discussão o parecer. 

O SR. HUGO RAMOS - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Com a palavra o nobre Se
lador Hugo Ramos. 

O SR. HUGO RAMos·- Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e 
Justiça acaba de ouvir o longo voto do nobre Senador Mendes Canale, ares
peito do item n9' 2 que ê o empréstimo referente ao Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

S. Ex• teve oportunidade de experr'der iHúmeras considerações, ate.nden
do aos aspectos não só administrativos mas, talnbém, referente ao aspecto 
constitucional da matêria. Tenho, reiteradamente, nesta Comissão, votado 
contra todos os projetas de empréstimos, quer intern.os, quer externos, por 
urna conclusão pessoal a que cheguei de que os êmpré"stimos externos, ainda 
que da competência do Senado, nos termos do ~rt. 42, n9JV, da Constituição 
Federal, em verdade, são molas de propulsão do problema inflacionário no 
~~ . 

Considero, mesmo, até'muito mais grave-do que isso, porque é a maneira 
pela qual o Governo procura encontrar recursos· de pagamento de dívidas e a 
perda de juros de dívidas externas e, em conseqUência, manipulando a guitar
ra, neste País, pàra a fabricação de dinheiro' e atendimento dos municípios 
que não podem arcar com as responsabilidades, e nem os Estados, que sãO 
conferidos através desses empréstimos trazidos ao conhecimento do Senado 
Federal. 

Ademais, salientou S. Ex• o problema do aval que representa, no Sena
do, a todos esses empréstimos quer os externos, quer os internos. No referen
te aos externos, Sr. Presidente, considero que é evidente a competência do Se
nado. Efetivamente, o Senado tem competência para decidir sobre a matéria, 
atendendo ao problema da soberania, porque são empréstimos externos que 
envolvem o renome da Nação. 

. No referente, no entanto, aos empréstimos internos, os que estão capita
luados no art. 42, inCiso VI, da Constituição, invoco as razões aqui anterior
mente apresentadas, considerando que não compete ao Senado apreciar a 
matéria referente a empréstimos internos, senão quando na forma do art. 42, 
n9 VI, compete ao Senado apenas a apreciação dos quantitativos globais da 
dívida interna. 

Quero salientar um aspecto relevantíssimo da matéria. É que nós, quan
do sucessivamente damos, aos municípios e aos Estados do País, os emprésti
mos dentro desse dístico de conipetência nossa, isto ê, dos quantitativos glo
bais das dívidas respectativas, uma vez pagas as dívidas parcialmente se esta
belece um vácuo que permite aos Estados acrescer novos empréstimos, desde 
que estejam dentro dos quantitativos globais anteriores aprovados pelo Sena
do. Esta é a regra constitucional. 

Mas, Sr. Presidente, tal como acontece, por vezes, com um pelotão mar
chando em ritmo non:nal todos os seus componentes, mas um soldado mar
chando de forma diferente, é preciso compreender que este é que está com o 
passo errado. E eu que venho debatendo esse assunto na Comissão de Consti
tuição de Justiça, há longo tempo, resolvi buscar o subsídio de outros doutos 
companheiros, não só desta Casa, mas a quantos também versados na ma
téria, e procurei o lBAM- lnstltllto Brasileiro de Administração Municipal, 
sediado no Rio de Janeiro, on-de iern no seu elenco de professores um a porte 
dos melhores elementos, capaz~, ilustrados, para poder ajudar o nobre Sena
dor Hugo Ramos que, humilde~e_hte, foi àquela Casa para aprender um pou-
co sobre a matéria. · 

E, na conferência que ti~e oportunidade de fazer no IBAM, a conclusão 
final dos seus part~cipes; dos 'seUs Profe..,sores era de que eu estava absoluta-
mente com a razão. · 

As mensagens trazidas ·_pei9 Senhor Presidente da República, que já não 
vêm agora deste mas·. de' outros Governos, dando competência ao Senado 
para votar matéria de e_inpi-ê.stimo interno, escapa à competência do Senado, 
porque não é isto que ê:stF!.belec~ a Constituição do País no seu art. 42, inciso 
VI. 

Em face aeste pronunéÚuriento, Sr. Presidente, estou aqui apenas enun
ciando para constar Qa_ Hi,stó~ia desta Comissão de Constituição e Justiça, fui 
a São Paulo procut:ar_ duas- grandes figuras, no meu entendimento, sobre o as
pecto intelectual, sobre. o asPecto moral, professores ilustres que são da Uni
versidade de São Paui~. E, lá, fui procurar o Professor Hely Lopes Meireles e, 
também, o ProfessOr. qeral~o Ataliba e devo aqui mencionar, particularmen· 
te, que é amigo pesSo.ai. do Senador Franco Montara, a quem, na ocasião em 
que estive no seu gal;Jinete, fez ós maiores elogios, elogios dos quais participo, 
embora com divergêricias dQutrinárias e políticas. 

E na conversa"qu~ tí~e com ·o ilustre Professor Hely Lopes Meireles, -
estou citando com a resPons'~bUidade do meu nome - S. Ex• acabou por 
considerar que, 'efetivamente, eu estava com a razão: o Senado não tem com
petência para discÚtir nlatéfia referente a emprêstimos internos, sobretudo, 
em decorrência de obra~ a serem realizadas, porque se trata apenas de dívida 
consolidada, ou,seja:; de_ dívida já inscrita e dívida inscrita ê cijvida realizada e 
nãó dívida a reali?ar. 

É o qUe está consignado no art. 42, inciso VI, da ConstitUição. 
Ainda insatisfeito, ou pela insegurança pessoal, apesar do pronuncia

mento do ilustre Professor Hely Lopes MeireleS:, procurei o Professor Ataliba 
Nogueira, ProfessOr Catedrático, se não me falha a ·!Demória, da ilustre Fa· 
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culdade da Universidade do Estado de São_Piulo. E S. Ex• tambem advogou 
a mesma tese, declarando a mim, inclusive, que se prontificaria a apresentar 
um parecer para revelar o seu ponto de vista, perfeitamente de acordo com o 
meu pensamento. 

Assim, Sr. Presidente, hoje, na minha humilde andança pelas Letras Jurí
dicas, das quais V. Ex• é mestre renomado, eu, que sou apenas um permanen
te estudante de Direito, estou acobertado por duas grandes figuras e, tam
bém, com a devida \'ênia, com a minha própria consciência cm torno da ma
téria. 

O SR. ALMIR PINTO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS - Com todo prazer. 

O SR. ALMIR PINTO- Ouço, com muita atenção, a belíssima expla
nação de V. Ex• com relação ao aspecto constitucional da matéria em discus
são, e V Ex•, inclusive, cita nomes de autoridades de Direito Constitucional, 
como 6 Dr. Hely Lopes Meireles, a quem conheço bastante, é um municipa
lista de tr~dição no País e tive ocasião de privar com S. S" quando militava na 
Associação Brasileira de Municípios e sempre o Professor_ Meireles estava 
como conferencista, abordando assuntos palpitantes do municipalismo brasi
leiro. 

Então, V. Ex" chega à conclusão, juntamente com seus colegas constitu
cionalistas, que o Senado não tem autoridade, de que é dispCnsâvel apre
ciação do Senado para ju~ar os empréstimos externos? Indagamos a V. Ex• 

O SR. HUGO RAMOS - Sobretudo, permita V. Ex•, porque fere o 
princípio fedei"aUvO, ~a matéria que eu ia abordar a seguir, a invasão da área 
municipal pelo Senado Federal. 

O SR. ALMIR PINTO- Então ficaria, digamos, o empréstimo apenas 
à Câmara Municipal'? 

O SR. HUGO RAMOS - Perfeitamente. Para não invadir o princípio 
federativo. 

O SR. ALMIR PINTO - Que é a autonomia municipal. 

O SR. HUGO RAMOS - Perfeitamente. E, mais ainda, por uma cir
cunstância gravíssima: com o aval do Senado os emprestadores se acobertam 
no nome da União, na Bandeira do País. Mas, se o empréstimo for acoberta~ 
do apenas pela responsabilidade municipal, os emprestadores passarão a ter 
cuidado, não vão colocar o seu dinheiro senão com o aval da União. Quando 
o aval for apenas du_município, ou apenas do Estado que jã está praticamente 
falido, não há quem vá emprestar dinheiro. 

Conclusão, embora as obras públicas venham a se desenvolver num rit
mo menor, nós estaremos acobertados por dívidas que não temos capacidade 
oara cumprir e honrar no devido tempo. 

E foi por isso mesmo, Sr. Presidente, que em certa ocasição jâ apartou 
um navio vindo da França para compelir o Estado do Espírito Santo, do meu 
ilustre colega Moacyr Dali a, para pagamento de uma dívida que ele não pôde 
honrar na devida oportunidade, tendo, então, a União a responsabilidade de 
cumprir aquela obrigação municipal. 

Tive a oportunidade de apresentar uma resolução, com a devida vénia, 
escrita um pouco ao correr da pena, dada a urgência, na oportunidade, e o 
nobre. Senador Franco Montara teve a oportunidade de pedir vista, até por 
inspiração do ilustre Senador Tancredo Neves, por considerar que era uma 
matéria extremamente grave e que precisava uma meditação maior da Comis
são de Constituição e Justiça e do Senado, com o que concordo plenamente. 
Estou ansioso para que S. Ex•, com as luzes do seu talento, venha colaborar 
comigo-no--setrti:do-de adotai melhoimente aquilo que foi per mim apresenta~ 
do nesta Comissão. Sei que S. Ex" poderá colaborar e trazer subsídios tais que 
possam conduzir a Comissão de Con~tituição e Justiça a um melhor conheci
mento da matéria, disciplinando-a para conhecimento maior do Plenãrio do 
Senado da República. 

Estas as consideração, Sr. Presidente, que eu vou ainda, acrescer, futura
mente, porque não quero ocupar em demasia a atenção da Comissão de 
Constituição e Justiça, que me levam novamente, a votar de acordo com a mi
nha consciência, contra, por Considerar a matéria iticOnstitucional na forma 
do art. 42, inciso VI da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Acho que a matéria, como 
acentuou o nobre Senador Hugo Ramos, estã sendo examinada numa indi
cação apresentada por S. Ex• e que a Comissão-examinará oportunamente.~' 
deste exame, se chegue a uma conclusão s_e_ se deve ou não continuar exami
nando estes projetes. Mas, enquanto não se decide isto, vamoS continuar vo
tando os projetas, até que se mude a orientação da Corhissão. 

Continuo colhendo os votos. 

Os Srs. ~enadores que estiverem de acordo co111.Q parecer'<l'o uóbre Sel'lâ
dor Bernardino Viana, que é o de número 3, queiràin perffianecer sentados. 
(Pausa.) 

Registrando o voto contrário do Senador Hugq Ramos. 
O Senador Franco Montara vota com restrlções. 

21• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1981 

Às nove horas e trinta rriinutos do dia vinte e sesis de agosto de mil nove
centos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presi
dente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Se
nhores SenadoreS Bernardino Viana, Martins Filho, Moacyr Dalla, João Cal
moo, Benedito Canelas, Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Almir Pinto, Leite 
Chaves, Tancredo Neves, Franco Montoro e Humberto Lucena. Comparece
ram ainda, os Senhores Senadores: Jarbas Passarinho, Cunha Lima, Teotô
riio Vilela, Luiz Viana. Tarso Dutra, Saldanha Derzi, Affonso Camargo, Dir
ceu Cardoso e João Lúcio (não integrantes da Comissão), e os Senhores De
p~tadC?s: Célio Borja, Magalhães Pinto, Thales Ramalho, Marcelo Cerqueira 
e Renato Azeredo. Registrando aind;.t a presença da Senhora Terezinha Zer
bini. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Furlan, Hugo Ramos, Raimundo Parente, Nelson Carneiro, Orestes 
Quércia e José Fragelli. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. Prosseguindo, dá ciência à Comis_são da presença do Senhor Pro
fessor Affonso Arinos de Melo Franco, convidado pelo Senhor Senador Jar
bas Passarinho, Presidente do Senado Federal, para proferir uma conferência 
neste Órgão, tendo como tema a Assembléia Nacional Constituinte. E, após a 
apresentação do ilustre conferencista, abordando traços de seu perfil, 
concede-lhe a palavra. 

Ao receber a palavra o SCnhOr PiofeSsor Affonso Arinos de Melo Fran· 
co, agradece a oportunidade de. poder estar presente no Senado Federal, aten
dendo o convite formulado pelo Senhor Presidente Jarbas Passarinho, poden
do assim, ocupar-se de alguns desses problemas que constituem, hoje, desa
fios à imaginação, à decisão, à diligência e à competência dos órgãos do Par
lamento Brasileiro e, agradecendo ao Senhor Senador Aloysio Chaves as pa· 
lavras elogiosas de que foi alvo, no traço de sua biografia, dâ inicio à sua con
ferência. 

Após a explanação do Senhor Professor Affonso Arinos de Melo Fran
co, o Senhor Presidente, declara a suspensa a reunião, a fim de que o confe
rencista possa receber os cumprimentos dos presentes. 

Reaberta a reunião, a Presidência franqueia a palavra, pela ordem de 
inscrição, a quem queira dela fazer uso, para indagações ao conferencista. 
Usam da palavra os Senhores Senadores Leite_ Chaves e Teotônio Vilela, o 
Senhor Deputado Marcelo Cerqueira e a Senhora Terezinha Zerbini. 

Não havendo mais quem queira fazer uso da paJavra, o Senhor Presiden
te agradece ao Professor Affonso Arinos de Melo Franco. pela brilhante con
ferência bem como à generosidade Sua Execelência, que aquiesceu fosse reali· 
zado o debate, após a preferência da mesma, acrescentando que, aquela fala 
do Conferencista, não havia sido somente à Comissão de Constituição e Jus
tiça, ao Senado Federal, ou ao Congresso Nacional e sim a toda a Nação bra
sileira. E, declara encerrada a reunião, determinando. a pu?H~açã~ em 'anexO 
a esta Ata, do apanhamento taquigráfico sobre a confefênci~:Lavrando eu, 
Paulo Roberto Almeida Campos a presente Ata que,lid'a e aprovada, serã as
sinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA li' REUNIÃO DA COMISSÃfJ-DE 
CONSTIIUIÇÃO E JUSTIÇA, REALIZADA EM 26 DE AGOS
TO DE 1981, ÀS 9:30 HORAS, REFERENTE À CONFERJ!NCIA 
DO SENHOR PROFESSOR AFFONSO ARINOS DE MELO 
FRANCO- QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Aloysio Chaves 
19 Vice-Presidente: Senador Nelson Carneiro 
29 Yice-Presidente: Senador Lenoir Vargas 

Integra do apanhamento taquigrájico 

O SR. PRESIDENTE (A1oysio Chaves)- Havendo número regimen
tal, declaro aberta a reunião. Srs. Senadores, Srs. Deputados, minhas Sras., 
Sra. Affonso Arinos, meu eminente amigo, Professor Affonso Arinos de 
Melo Franco. 

A Comissão de Constituição. e Justiça r~ime-se noje, rescrvanuu t:::sLa ~es~ 
são ordinária para receber o Professor Affonso A ri nos de MelO Frail'Co, con~ 
vi dado pelo Presidente do Senado Federal, nosso ilustre colega Jarbas Passa-
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rinho, para fazer uma conferência sobre a possfvelt.:onvocação de uma As
sembléia Nacional Constitiuinte. Seria dispiciendo e inoportuno fazer, aqui, 
no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, presidida outro
ra, com tanto brilho, pelo Professor Affonso Arinos, o registro da sua admi
rável vida, como cidadão, como professor, como parlamentar, como homem 
público. 

O Professor Affonso Arinos de Melo Franco tem a sua vida estreitamen· 
te ligada a esta instituição que ilustrou, que honrou, que dignificou, da tribu· 
na parlamentar, nas comissões técnicas, no exercício da Líderânça, deixando 
um rastro luminoso da sua inteligência e de seu trabalho fecundo. 

Há pouco tempo, Affonso Arinos de Melo Franco recebeu, ao completar 
60 anos, as mais merecidas homenagens que o alçaram, colhido em plena e 
febril atividade intelectual, ao pódio da glória. Grande e belo privilégio que 
poucos conseguem lograr, mas conquistou-o quem não desmereceu, não des
faleceu na luta cotidiana, nem se conformou com o maràsrho da velhice ocio
sa. Merece-o quem brada, como ele, em "Mar Alto". Eu não quero ser um 
inútil". 

Em primoroso artigo no Jornal do Brasil, na sua consagrada coluna, es
creveu esse esteta da língua portuguesa e notável jornaljs_ta que é o Carlos 
Castello Branco' 

''0 Sr. Affonso Arinos de Melo Francl.), com florescente quali
dade humana, comemora os seus 70 anos de idade que se confun
dem, em grande parte, com a história das instituições republicanas 
do nosso tempo. A República é, aliás, a sua formação, a sua vo
cação e a sua realidade interior. Neto de CesáriO Alviin, primeiro 
Governador de Minas, sob a República, filho de Afrânio de Melo 
Franco, paralamentar, Ministro de Estado da Viação e das Relações 
Exteriores, irmão de Virgílio de Melo Franco, ativo líder da juven
tude civil revolucionária que pretendeu, em 1930, reformar os costuM 
mes republicanos, dando-lhes nova autenticidade, casado com uma 
neta de Rodrigues Alves, que lhe levou a convivência da famílía, da 
expressão culminante da Primeira República, o novo setentão foi, 
na sua geração, tudo o que aspirou ser, realizando uma carreira ri~ 
gorosamente adequada à sua formação intelectual, política e moral. 

Ao longo dessa notável vida pública, Affonso Arinos, dotado 
de admirável e eclética cultura, leu, pensou, falou e produziu uma 
grande obra no campo da História, di S0Cf610gia, da Literatura, da 
Política e do Direito". 

Em três planos, desejo realçar algumas de suas obras mais importantes 
que deixaram na minha formação intelectual marcas indeléveis: Na Historio
grafia esse livro primoroso, que é menos a homenagem de um filho à me
mória de seu pai ilustre, do que uma das contribuições mais notáveis para a 
História Pátria: "Um Estadista da República- Afrânio de Melo Franco e 
seu tempo". Obra não menos admirável, como é .. Conceito de Civilização 
Brasileira". Ainda jovem, li, com deleite extrarodinãrio, enriquecendo o meu 
conhecimento, "'O Indio Brasileiro e a Revolução Francesa - As Origens 
Brasileiras da Teoria da Bondade Nahmd". 

Mais tarde, essa série de conferências feitas no Serviço do Patrimônio 
Histórico e Cultural, onde encontramos os grandes balizamentos da História 
da Arte no Brasil, sob o título .. Desenvolvimento da Civilização Material do 
Brasil". E, nesta seara, na Historiografia, destacaria ~·Rodrigues Alves -, 
Apogeu e declínio do Presidencialismo". Casado com uma neta de Rodrigues 
Alves, sua companheira dedicada, partícipe do seu trabalho cotidiano, das 
suas atividades intelectuais, o livro sobre Rodrigues Alves é, entretanto, uma 
peça isenta de qualquer compromisso com a amizade, de qualquer compro
misso que não seja coiri a realidade e com a fidelidade histórica. 

Na seara do Direito, lia, ainda acadêmico, a tese que escreveu sobre a 
"Responsabilidade Criminal de Pessoas Jurídicas", em 1930. Mais tarde, ou
tra tese notável transformada em livros de curso intenso em todo o País, que é 
a "História e Teoria dos Partidos Políticos no Brasil". Livro tão atual, de 
consulta obrigatória para todos nós parlamentares. O "Curso de Direito 
Constitucional Brasileiro" e a monografia que elaborou a respeito da reforma 
política de 1966, na qual teve uma participação tão destacada, ao redigir, de 
forma primorosa, a Declaração dos Direitos e Garantias Individuais. 

Estudos e discursos e ainda um trabalho pequeno, mas de um valor ine
xedível que é "Teixeira de Freitas e a Renovação do Direito", quando rece
beu esta comenda, merecidamente, pelos trabalhos admiráveis com que enri~ 
queceu a literatura jurídica brasileira. 

Na literatura, recordo-me do prazer que tive, meu eminente amigo, Prof. 
Affonso Arinos, ao ler .. Roteiro Lírico de Ouro Preto", cidade do meu en
canto, da minha devoção, jã tantas vezes visitada e tantas vezes tenho deseja
do a ela retornar; ··o Espelho de Três Faces", e os seus admiráveis libras de 

memõrias: ~·Alma do Tempo", ••A Escalada, "Alto-Mar, Mar·Alto", .. Pla
nalto". 

Gilberto Amado e o Prof. Affonso Arinos de Melo Franco, como memo
rialistas, disputam lugar invejável dentro da literatura brasileira, não só nes
tes dias, como ao longo de toda a nossa fase de País independente. São livros 
escritos com uma linguagem escorreita, viva, brilhante, que prende do início 
ao fim. Os perfis políticos que o Prof. Affonso Arinos traçou, as descrições na 
nossa sociedade e dos nosso_s costumes, sobretudo, as observações que fez du
rante as numerosas viagens realizadas à Europa, constituem pâginas impe
recíveis na contríbuicão literária que trouxe à vida brasileira. 

Enfim, historiador, biógrafo, professor emérito de Direito Constitucio
nal, cientista político, memorialista, em toda a sua vasta criação literária dei
xou a marca inconfundível do seu gênio. 

V. Ex•, Professor Affonso Arinos, pertence a uma extraordinária ge
ração brasileira de homens talentosos e criativos, da qual sobressai como uma 
das suas figuras mais genuínas e representativas no alto e lúcido julgamento 
de Josué Montello, que a comparou àquela que, na Espanha, dá-nos Azorín 
Baroja Unamuno, geração que se caracteriza não apenas por seu vasto saber, 
mas sobretudo por sua capacidade de opinar. Não era apenas uma geração 
culta, era principalmente uma geração crítica e com idéias originais. 

Pode-se, pois, repetir, sem hesitar este julgamento que Aliomar Baleeiro 
inseriu no pórtico dO livro "As Tendências Aluais do Direito Público,., edita
do em homenagem ao nosso preclaro conferencista de hoje: '"Poucos brasilei
ros notáveis, dentre os vivos, reuniram os muitos e diversos títulos que ornam 
a personalidade opulenta e singular de Affonso Arinos de Melo Franco." 

Nesta fase crucial da vida política nacional, V. Ex•, com a responsabili
dade que tem como homem público, como político, como pensador, como 
cientista político, tem sido chamado a expor suas idéias, não só no Congresso 
Nacional, mas em outras entidades de grande importância para este País. 

Há um ano V. Ex• nos honrava com a sua presença para fazer uma expo
sição perante a Comissão Mista que examinava a restituição, em sua plenitu
de, das prerrogativas do Poder Legislativo._De lá para cá, V. Ex• não deixou 
de debater novas idéias através da Imprensa, da TV, em conferência recente 
na Escola Superior de Guerra, e definiu, há pouco tempo, proposta para 
emenda da Carta constitucional em vigor. E o fez de uma maneira original. 
Porque sabe o eminente Professor, como jâ declarou, aliás, em vários pronun
ciamentos, que nos sistemas de constituições escritas, como o nosso -cito o 
Prof. Affonso Arinos -, "0 Poder Constituinte originário aparece inevita
velmente pela destruição do regime constitucional anterior. Essa destruição 
ocorre por meio de revoluções que, vindas de fora do Poder existente o supri
mem ou por meio de golpes de Estado que, nascidos dentro do Poder, o trans
formam". 

fem o Congresso Nacional um poder constituinte permanente derivado. 
E para conciliar esta dificuldade extraordinária de natureza jurfdica, a impos
sibilidade de o Presidente da República tomar a iniciativa de uma emenda 
constitucional convocando uma Assembléia Constituinte, porque essa com
petência não se alista entre outras que estão agasalhadas na Constituição Fe
deral, nem o Congresso de fazê--lo, porque, pela mesma razão, encontraria 
um óbice quase insuperável, o Prof. Affonso Arinos de Melo Franco, com a 
sua criatividade, tomando como exemplo o que já se admitiu na Constituição 
de 1981, apresenta a forma de uma resolução legislativa para estabelecer pre
viamente as condições e todas as normas necessárias ao funcíonamento do 
Con12resso como Assembléia Const!tninte depois do pleito de 1982. 

Essa sugestão provocou um intercâmbio, uma correspondência mais in
tensa entre o Prof. Affonso Arinos e o Presidente desta Casa, Senador Jarbas 
Passarinho que o convidou para expor as suas idéias perante o Senado, no re
cinto desta Comissão. Comissão que presidiu :...__ repito - com muita ele
vação, com muito brilho, com muita competência. O Prof. Affonso Arinos 
imediatamente aquiesceu a esse convite. Deslocou-se com a sua ilustre senho
ra - e esta, mais uma vez, nos dá a honra também da sua presença nesta 
Casa - para hoje, nesta Comissão, falar s_obre as suas idéias no que tange à 
convocação rl'e uma Assemhléi~ Nacional Constituinte. . 

Não ~e.sejando ~e alongar nestas conSlcterações porque entendo que 
tudo que disse a respeito do Prof. Affonso Arinos é sobejamente conhecido 
transfiro a palavra ao nosso eminente colega conferencista para dissertar ; 
respeito do tema já mencionado, como convidado do Presidente do Senado 
Federal. 

O SR. AFFONSO AR!NOS DE MELO FRANCO- Ex• Sr. Senador 
Aloysio Chaves, eminente Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado e ilustre Professor e intelectual, Reitor da Universidade do Pará, 
membro do Conselho de Cultura desta unidade federativa, Srs. Senadores, 
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Srs~ DepUtados, demais autoridades presentes, jornalistas, minhas senhoras e 
meus senhores: 

Nem de longe eu poderia responder adequadamente ao colorido, à lumi
nosidade, à força com que a minha biografia foi aqui exposta, tão generosa
mente, pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fe
deral. Não teria mais do que dizer-lhe o quanto istq .me sensibiliza e até co
move, um velho parlamentar que teve a honra de ser o oitavo do Seu nome a 
passar pelo Poder Legislativo brasileiro, entre o Império e a República, que 
teve a honra de percorrer as duas Assembléias Republicanas- a Câmara e o 
Senado - e que teve a honra de presidir esta douta Comissão, a de Consti
tuição e Justiça, que, na Câmara e no Senado, desde o princípio da Repúbli
ca, constituíram-se sempre em elementos determinantes, decisivos para o es
tudo e a solução de graves problemas nacionais, não apenas jurídicos como 
também políticos. A tradição desta Casa, desta Coiriissão, tanto no Senado 
como na Câmara, é das mais altas da vida intelectual, parlamentar, política, 
jurídica, do nosso País. 

É, portanto, com profundo respeito que aqui vou, mais uma vez, me ocu
par de alguns desses problemas que constituem, hoje, desafios à imaginação, 
à decisão, à diligência, e à competência dos órgãos do Parlamento brasileiro. 

Desde 1964, seis governo,c; revolucionários ~xerceram o poder no Brasil, 
segundo processos e orientação tão variadas que, não fosse a regra da escolha 
do Prcsídente da Repúbllca (ou Junta Pl"esideucial) pelas Forças Armadas, 
poderia cada um desses seis governos ser classificado como regime peculiar. 
Variação nri exercíCio dO-poder de quaisquer sistemas políticos, e, até, na prá
tica de um mesmo sistema, existem em função do dinamismo histórico de 
cada povo, ou da mutação das situações internacionais. Normalmente, po
rém, nos países que alcançaram o nível de maturidade e de experiência políti
cas do Brasil, essas variações se processam num quadro jurídico-normativo 
definido e estável. Pouco importa os modelos existentes nos países referidos. 
O fato é que, em Estados da significação política e da respon·sabilidade inter
nacional do Brasil, não existe ordem política que não seja fundada em uma 
estrutura constitucional, identificável e reconhecida pelo povo, e tal estrutu
ra, por sua vez, baseaQa em uma doutrina, também identificável e reconheci
da, de Direitõ Público e de Teoria do Estado:Para empregar logo a expressão 
muitas vezes evitada por suas distorções e ambigüidades, não há ordem polí
tica, digna deste nome, que não se encontre enraizada em uma ideologia jurí
dica de poder. Evitando discussões estéfeis~ digamos logo que a palavra ideo
logia é aqui empregada no sentido de sistema coerente de idéias, que sirva de 
instrumento à análise de uma sociedade nacional e à ação diretora e transfor
madora dessa sociedade, exercida através do Direito Co~stitucional. 

A ordem política, pois, funda-se em um sistema de idéias, porque as ide
ias são fatos básicos, sobre os quais se apóia a ação dos dirigentes de uma so
ciedade humana. 

Há uma diferença entre a idéia como fato polítíco e a idéia como fato 
científico. No mundo da natureza, a idéia conduz à ciência e à sua aplicação 
tecnológica, sobre as forças naturais. No mundo da sociedade a idéia conduz 
à política, que rege as relações humanas. Mas, assim como não há ciência sem 
idéias, também sem elas não haverá política. 

Aqui se insere, porém, uma distinção fundamentaL Enquanto as idéias 
científicas não condizem com nenhuma ideologia, as idéias políticas, pelo 
contrário, conduzem, sempre, a uma ideologia de poder. ~neste sentido, re
petimos, que estamos empregando a palavra ideologia, sem qualquer conexão 
com os significados pejorativos a ela atribuídos, desde a sua criação, no início 
do século passado, até hoje, 

Nas ciências, as idéias desvendam e utilizam a realidade natural, em be
nefício do bem comum, mas, infelizmente, muitas vezes em seu prejuizo. Na 
política, as idéias são o instrumento de coesão e tranSformação das socieda
des, sempre em favor do bem comum. Na verdade, a Filosofia Política desde 
S. Tomaz de Aquino, no século XIII, até Benedeto Croce no século XX, tem 
insistido em que a ação pública, que se desvia da procura do bem comum, 
não é ação política. 

Resumindo: não pode haver política digna deste nome, em uma socieda
de que conheceu a evolução da nossa, que não se apóie em um sistema coe
rente de idéias 

O mais surpreendente no já longo decurso do processo revolucionário 
brasileiro é a ausência total, em um país como o Brasil, de uma ideologia de 
poder, de um sistema coerente de idéias político-jurídicas, que dê sentido ge
ral e inteligível à ação dos governantes sobre os governados. E mesmo, difícil, 
de explicar, como um país que dispõe do acervo cultur31 do Brasil visivCl nas 
realizações e nos êxitos de tantas atividades humanas, .todas dependentes da 
pontecialidade mental do !;!CU povo e de suas elites, se mantenha, qtianto à 
política, acorrentado às elaborações simp'listas, confusas, indecisas, descone-

xas, sem relação com· o povo e inteiramente desligadas de qualquer corpo 
ideológico identificável. Por que isto? Eis um mistério histórico de difícil deci~ 
fração, para quem não penetra nas áreas mais fechadas do poder, nas quais se 
encontram, contrastantemente, mentalidades de primeiro plano. O mais pro
vável é que essas áreas esclarecidas ainda se encontrem, em uma hora nova de 
definições de rumos, contidas por remanescentes de um período já transpos
to, enredadas anacronicamente nos receios e preconceitos de ontem, quando 
já raia a luz do amanhã. A abertura política tem sido como uma criança nas
citura que ainda não deu seu grito inaugural de vida, porque permanece liga
da à placenta do parto histórico, e, se não morreu, ainda não pode viver por si 
mesma. 

O mais expressivo sintoma dessa estranha situação é a ausência de repre~ 
sentatividade político do Congresso Nacional (digo representatividade políti
Ca e não eleitora~). ausência que é, ao mesmo tempo, causa e efeito das con
dições em que se acha a políticã brasileira. Há um contraste flagrante, um de
sequilíbrio perigoso, entre o rápido desaparecimento do poder autoritário, a 
partir de 1978, em outras palavras, entre a reconquista da liberdade, de um la
do, e, do outro, a marginalização do Poder Legislativo no desenvolvimento 
deste processo, o que lhe retira a genuinidade democrática, quer dizer, a legi
timidade. As fontes eleitorais do atual Congresso brasileiro são tão autênticas 
quanto as de qualquer outra democracia, seus componentes, como pessoas ou 
como partidos, tão bons como os de qualquer outra fase imperial ou republi
cana da nossa história. Por isto mesmo, seu afastamento reconhecido e pro
clamado do processo em curso, fez do nosso, um país que marcha para a luz 
com os olhos vendados, pois que as básicas decisões são tomadas no escuro, e 
o Congresso sempre foi, na nossa História, a lâmpada que iluminou os cami
nhos. 

O mais difícil de compreender é que tal ocorra em plena liberdade de 
crítica, discussão e debate, o que quer dizer que o povo pode saber de tudo, 
mas não pode participar de nada. A possível alegação de qUe a ausência de re
presentatividade política do Congresso decorre da posição da maiórja gover· 
nista, levada a submeter-se ao Executivo para continuar maioria, depois das 
próximas eleições, não é realista. Simplesmente porque o apagamento do 
Congresso, imputãvel à maioria, trará, provavelmente, pelas próximas 
eleições, a formação de uma nova maioria, que conduza à normal partici
pação qo Congresso. O que se convencionou chamar casuísmo eleitoral e o 
afastamento, às vezes brutal, do Congresso, de quaisquer decisões importan
tes, são vãs tentativas de se sem colher a vitória se travar o combate. 

Acontece, porém, que o que se trava não é um combate, mas, sim, uma 
batalha pela restauração da democracia constitucional brasileira. A tática li
mitativa dos pequenos combates deve ceder, aqui, ao ímpeto integrador da 
grande_ batalha. As forças que as empreendem não se mobilizam, ou não se 
devem mobilizar umas contra outras, se não que todas contra o passado, vi
sando o futuro. As responsabilidades não são de uns ou outros, senão de to~ 
dos em favor do povo. 

Os seis governos revolucionários deixaram de criar qualquer ordenamen~ 
to capaz de assegurar legitimidade ao poder político. Desde a Independência, 
nunca o Brasil apresentou período tão dilatado de vacância de um Direito 
Político, e isto em contraste com todos os demais ramos do Direito. 

Em relatório redigido em março de 1978, a pedido do saudoso Senador 
Petrônio Portella, escrevemos:-

''0 conjunto de normas superiores de Direito Público oferece o 
emaranhado de 2 Constituições enlaçadas, sendo que nenhuma de
las em vigor, 17 Atos. Institucionáis, 9 Emendas· Constitucionais 
(hoje são 13), 104 Atas Complementares, 32 Leis Constitucionais, 6 
Decretos-Leis de conteúdo constitucional, além de outras normas 
subordinadas relacionadas com a matéria." 

O abandono do Direito Constitucional pelos governos revolucionários 
foi prático e teOrico ou, ·como fioje sê diz, englobou a práxis e o discurso. 

Fala-se muito hoje em práxís como se fosse linguagem de estudante, mas 
essa palavra vem da crítica de Marx à filosofia de Hegel. Práxis é uma palavra 
usada desde 1843. De repente, as pessoas falam e, hoje, todo mundo pensa 
que é uma palavra nova com que certos rapazes querem nos assustar. 

Nas Universidades brasileiras, e falamos por experiência própria, nem 05 

professores, nem os alunos se interessam pelo Direito Constitucional existen~ 
te. E como se interessariam, se ele, na verdade, não existe? A conclusão mali~ 
ciosa de que o Brasil pode viver sem Direito Político, é apenas uma piada, 
porque ele tem vivido politicamente muito mal, e, hoje, cada vez maior núme
rode brasileiros sabe e acredita que a origem dos outros males vem, em parte, 
daí mesmo. 

Todo direito é formado por dois elementos, u~ interno.e outro externo. 
, O·in~em9 é O seu.c~nt~~; '?. ~te~~ó .a ~ua.a!l'toridacte: O Dirçit~ Çonstitu-

........ 
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cional da Revolução manteve o seu conteúdo negativo, e, por isto mesmo, 
perdeu completamente a sua autoridade. Ninguém o toma a sério como direi
to, nem aqueles que lhe impõem as normas, nem os que lhes sofram os resul
tados. Os juízes o aplicam, a adminitração faz o mesmo, o povo assiste mas 
ninguém acredita nele. Imaginemos que a mesma situação de auSência de 
doutrinas e de normas ocorrese no enSino da Economia, das Finanças, da Ad
ministração Pública, no das Escolas Militares, e tererrios tima idéia do que 
pode ser uma realidade política do nosso País se o ensino e sem a prática do 
Direito Político. Outra conclusão sarcástica é a de que o Brasil, desde que ga
rantidas o discurso e a prãxis econômicos •. financeiros, administrativos e mili: 
tares pode viver sem política. Ela também não preceôe. Tal conclusão é a jus
tificativa invariável de todas as ditaduras 'modernas, da extrema esquerda à 
extrema direita, passando pelas suas apiesentações indefinidas e elementares. 
Não hâ cientista político que não saiba que a tese da vida nacional libertada 
da política, corresponde ao fato da usurpação, por um grupo social escudado 
na força, de toda a política nacional. Então este grupo, Qualquer que ele seja, 
forças armadas, partido único, burocracia; oligarquia de classe ou, nas si
tuações que chamamos elementares, simples coesão de indivíduos, não faz 
outra coisa senão política, 24 horas por dia e 365 dias por ano: Apenas impe
de, pela força, a participação da maioria do povo. Isso, repetimos, é obser
vação rotineira nos eStUdos gerais oU espedaJs de Sociologia Política. ou de 
História das Idéias Políticas. 

A realidade internaciOnal co"ntemporânea- evidencia que a ausência do 
direito e ou o monopólio fechado da política não contribuem para a solução 
dos problemas econômicos, financeiros, sociais ou culturais de um povo. Não 
hã grande país sem firme estrutura jurídica do poder. A União Soviética, 
antípoda da democracia, não se distingue, neste ponio. O enorme poderio in
dustrial militar e tecnológico da União Soviética é fUndado em bases políti
cas, que partem çla RevOlução' de Outubro e- coisa que habitualmente esca
pa ao observador estrangeiro -em uma não menor importante base jurídi
ca, que, desde então, se vem consolidando. A axiologia jurídica e política do 
marxismo lenini'sta é conüâria à axiologia democrática. Mas istO·não quer di
zer que ela não exista. 

Ainda recentemente (1979) dois ilustres mestfeS- italianos, Biscaretti di 
Rúffia e Crespi Reghizzi publicaram admirâvel e copfoso estudo sobre a nova 
Constituição Russa de 1977, com o subtítulo Sessenta anos de evolução cons
titucional soviética." 

No Brasil não foi um grupo ideológico que dominou o Estado, mas uma 
grande instituição social, as Froças Armadas, cuja participação na vida polí
tica vem do Primeiro Reinado, mas sempre se exerceu em consonância com 
os rumos do Direito Público do tempo. Nunca, a não ser a partir de 1964, as 
Forças Armadas sustentaram tão longo período de poder sem doutrina políti
ca e sem direito político. 

No mundo democrático todos os países de maior importâ'ncia sofrem a 
agressão de problemas graves: raciais nos Estados Unidos; raciais, religiosos, 
fed~rativos e sociais na Inglaterra; federativos e culturais, na Espanha; Ideo
lógicos na Alemanha e na Itâlia. No entanto, a ordem jurídica e política tem 
absorvido essas crises com muito mais vantagem, quanto àquúo que Tomaz 
Jefferson chamou "a busca da felicidade" para o povo: · 

A situação ·econômica nacional e internacion.al repercute, naturalmente, 
sobre o pre_stfgio da administração federal, m~ não .retira do povo a ~o
fiança nos propósitos democráticos do Presidente João Figueired9. 

Não e~stem motivos razoáveis. de dúvida quanto. à realização das 
eleições gerais.- ,Quanto mais elas se aproxi~am, mais parecem ~n~vitâveis, 

· pois sua realização não ê fruto de opiniões teóricas. mas resultado do interes
se concreto de setores cada vez mais amplos do povo, em geral, e das entida
des e instituições sociais, em particular. 

Outra esperança que vai acompanhando, gradativa~ente, esta, das 
eleições de 1982, é a do restabelecimento da ordeni constitucional. Hoje isto 
pode ser declarado como aspiração largamente majoritária. Só um3 fração
extremamente reduzida da sociedade brasileira se opõe doutrinária ou politi
camente, à prioridade da ordem constitucional. Esta escassa minoria se divide 
em dois grupos antagónicos, que n~nca se unem, nlas sempre àt~am paralela
mente: os ultra-direitistaS e os ultra-esquerdistas, porque ~mbos, por fanatis
mo, ou por interesse aspiram à formação de tipos contrários'de ditadura. 

Uma avaliação ponderada da realidade política indica que esses afirma
dores da negação podem perturbar- como estão tentando fazer na Bahia.:..!.. 
mas nunca impedir a marcha da História, e cumpre assinalar que em tal mar
cha a presença do Congresso Nacional é elemento de primeira grandeza, ao 
lado da firme determinação do Presidente da Ré:pública. 

Não passa de um tautologia o dizer-se que não _'existe democracia sem 
constituição democrática. Desejamos somente aC~ntuar que o Presidente Fi
gueiredo, cuja liderança no curso da restauração democrática e;ncontra apoio 

nacional, quaisquer que sejam as divergências existentes quanto ao seu gover
no~ será levado, pelo próprio dinamismo do movimento que lidera, a incorpo
rar, à chamada "abertura", o processo de reconstitucionalização. O Brasil 
não poderá continuar incluído no grupo de países sem regime político defini
do juridicamente~ porque esta situação o corresponde a sociedades atingidas 
por profundas enfermidades sociológicas e culturais, o que não representa, 
sem dúvida nenhuma, o caso brasileiro. 

A permanência do _atual estado de indefinição jurídica, estado placen
tãri_o, como dissemos hâ pouco, é que pode levar, mais cedo do que talvez se 
peri.se, a sociedade brasileira a quadros- patológicos, dos quais ela não apre
senta sintomas preocupantes, como ocorre, infelizmente, em países líderes da 
civilização. 

Outro mito-pretexto destin?tdo a obstar a restauração jurídica é do da 
alegada crise económica. Esta entidade indefiniçia, a crise, é hoje estudada 
por juristas, sociólogos e historiadores, e identificada como elemento da mi~ 
tologia ditatoriaL A convivência com vários tipos de crise é inseparável da 
história humana. Mas nunca se provou que o uso da força eliminasse as cri
ses. Ao contrârio ele a esconde, como a anestesia escond~ a dor, m~s não a 
doença. O que se observa é que o poder sem lei tende a agravar as crises, e não 
precisamos sair sa América do Sul para afirmã-lo. Problemas raciais, religio
sos. federativo_s e edeo1ógicos, e, até, linguísticos, atormentam os Estados 

· Unicos, a Ingraterra, a Alemanha, a Itâlia, a Espanha e geram crises, às vezes 
graves, desconhecidas entre nós. No Brasil os problemas econômicos. sociais 
são muito graves, mas não coriespondem a uma peculiaridade nacional, pois 
sãO comuns a todo o Terceiro Mundo, inclusive aos países são comuns a todo 
o Terceiro Munqo, inclusive aos países ricos nele existentes. A quase totalida
de d_esse Terceiro Mundo"- com a exceção, talvez, da India, regida pela ad
mirável Constituição democrática de 1950, reformada em 1976- vive em re
gimes ditatoriais. Esses países, ricos e pobres, são como grandes nódoas polí
ticas. E não existe um só deles ·na qual a ausência de uma Constituição civili
zada tenha contribuído para a solução dos problemas. econômico -sociais. 
AconteCe que lo Brasil não é uma nódoa política. Em 159 anos de vida inde
pendente conhecemos apenas 30 de governos autoritários e ditatoriais. 

Coin exceção dos Estados Unidos, não existe, na América, nenhum ou
tro país cuja vida tenha conhecido tan_to tempo de legitimidade democrática, 
em comparação com aS fases vividas fora dela. Este é um elemento indiscutí
vel e positivo de nossa formação histórica. Nunca tivemos, como os países de 
lingua espanhola, a tradição do autêntico poder pessoal, porque este é o mo
nopólio do arbftrio por uma pessoa, e não. a concentração do poder em uma 
instituição, ai-rida Que personalizada. 

Durante o Império, principalmente no Segundo Reinado, combateu-se o 
pre~enso poder pessoal do Imperador, mas ele não existia, porque a peSsoa, 
do Imperador era uma instituiÇão constitucional. A COnstituição imperial, de 
5 de ma(ÇO de 1824, outorgada pelo Imperador, Pedro I, declarava: "'A pes
soa do Imperador é inviol*vel e sagrada. Ele não estâ sujeito a responsabili
dade alguma". Este tex.to, na primeira parte, era tradução da Constituição 
francesa de 1814, outorgada pelo rei Luis XVIII, que dizia: "A pessoa do Rei 
é i:itviolável e sagrada". A diferença entre as duas Constituições estava na se
gunda parte dos ~rtigos citados. A francesa. declarava: "Todos os ates do go- . 
verno são referendados pelos Min~stros". 

Daí a luta,.em todo 29 Reinado, do Partido Liberal, pela referenda dos 
Ministros. O Mestre Luiz Viana, que é um especialista neste assunto, poderã 
dar uma aula só sobre o Conselheiro Saraiva. Foi a luta dos liberais, para se
guir o espírito da Constituição francesa e não se manter na tradição regalista 
portuguesa. 

Isto copiava o sistema inglês; a irresponsabilidade real era coberta pela 
responsabilidade do M.inistério, porque na inglesa não era escrito, na Consti
tuição francesa estava escrito. 

No Brasil a Constituição dispunha: .. Ele (o Imperador) não está sujeito a 
responsabilidade alguma". Era o Poder Moderador que nunca permitiu o 
verdadeiro regime parlamentar. Mas, na verdade, o poder enorme do Impera
dor não era pessoal: era institucional. Ele era uma instituição. 

Na República houve ditaduras, mas a única pessoal foi a de Getúlio Var
gas. O militarismo republicano foi quase sempre ditatOrial à exceção dos Pre
sidentes Hermes da Fonseca e Eurico Dutra, mas nunca pessoal, porque o po
der pessoal se caracteriza pela sua indeterminação cronológica, à maneira de 
Hitler, Mussolini, Franco, Salazar. No Brasil, as ditaduras militares sempre 
transmitíram o poder, nos prazos fixados, ou antes dele. 

_N~ linguagem do General Lott, funcionaram .. nos quadros_ do Direito 
Constitucional Vigente". 

Hoje são as Forças Armadas que proclamam o fim da ditadura, pelá voz 
do seu chefe supremo, o Presidente da República, reiteradamente apoiado 
por comandantes das três armas_._ A dit~dura terminou politicamente, mas a 
deinocracia só se consolidará, juridicamente, com urna nova Constituição. 
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O poro isto ê, o eleitorado, vai enviar a Brasília, no ano próximo, os re
presentantes legítimos da soberania nacional. Mas que vão eles fazer na Capi~ 
tal Federal, a não ser construir o edifício constitucional naquele planalto, que 
oferece, hoje, o maior vazio político da nossa História? Como poderá o próxi
mo Congresso, ressurrecto pelo batismo el~itoral, continuar nas mesquinhas 
construções provisórias, que são esses expedientes legislativos imediatistas; 
desprovidos de qualquer orientação duradoura? Brasília é um contraste dolo
roso. O poder administrativo e buro~râtico, civil e militar, se assenta em insti
tuições tão amplas, belas e fortes como seus palácios. O poder político, mate
rialmente, tem o maior palácio, mas, funcionalmente, se encolhe em insti~ 
tuições que são cOmo as sombras. 

Ao termo do século e meio de tradição parlamentar, o futuro Comgres
so, ou se desmoraliza historicamente, ou levanta o edificio nacional da Cons
tituição Federal, no espaço político vazio. Em l!lgar da vacância legal, a Arca 
da Aliança Nacional, o simples e sóbrio monumento de reunião do povo, na 
manifestação de seus anseios de renovação e conservação, de desenvolvimen
to econômico e progresso social, de ordem e justiça. A permanente busca do 
bem comum, o incessante amanhecer do futuro. Nada poderá deter o Con
gresso nessa tarefa, e o Poder Executivo terã de colaborar com ela, para co
roamento do seu mandato, cujo fi_m precede ao da legislatura. 

O Congresso vai, fatalmente, funcionar como Constituinte, não orig
nãria mas instituída, porque a Constituinte ·otíginãria resultaria de convo
cação de uma Assembléia, e esta convocação, ou seria feita pelo Governo 
atual, ou pela derrubada deste governo por uma revolução. A convocação 
pelo Governo só depende dele, mas nada indica que a faça, pelo menos agora. 
O Poder Executivo, hesitante sobre as urgentes alternativas políticas, decide, 
invariavelmente, não tomar nenhuma. Quanto à hipótese da revolução, além 
do impossíVel, seria desastrosa para o Brasil. 

Elementos extremados pretendem a convocação de uma Constituinte li
vre e soberana, quer dizC:r originária, ou seja, destinada a preencher uma va
cância de poder, mas não explica nunca como isto se fará. Na verdade, nin
guém acredita, nem deseja tal coisa. Para começo de conversa, no Brasil nunM 
ca houve uma Constituinte originária, ou "livre e Soberana", como apregoam 
ilustres líderes da Oposição. Todas elas foram derivadas do Poder Executivo 
pré-existente. Acompanhemos, rapidamente, os fatos. 

No dia 2 de junho de 1822, portanto antes da Independência, o Príncipe 
D. Pedro declarava ••ter-se manifestado sobremaneira a vontade dos povos de 
que haja uma Assembléia Geral Constituinte como foi comunicado pelas Câ
maras (Municipais)". No dia seguinte D. Pedro convocou, por decreto, a As~ 
sembléia eleita em todo o Império, que se reuniu a 3 de maio de 1823, encon
trando o regime monárquico estabelecido, com o Imperador aclamado e co
roado. A Assembléia aceitou, obviamente, a legitimidade do poder existente, 
embora consciente de sua liberdade de organizar o poder futuro. O confronto 
entre a Assembléia e a Coroa, que desfechou na dissolução, resultou da falta 
de competência das duas partes na execução desse equilíbrio, dessa lei política 
que provinha, como disse Montesquieu, da natureza das coisas. 

A 15 de novembro de 1889, proclamada a República, o decreto da insti
tuição do Governo Provisório já assumia a conVocação da Constituinte. De
creto de 16 novembro já assumia a convocação-da Constituinte. A 3 de de~ 
zembro, o mesmo Governo constituiu a comissão redatora do anteprojeto de 
Constituição, que lhe foi-erilreque a 24 de maio de 1890. A 22 de junho o Go
verno expediu decreto convocando a Constituinte, que foi eleita, reuniu-se, e 
funcionou livremente, reconhecendo o Executivo existente, como no Império. 

Com a Reyolução de 1930, o segundo Governo -provisório republicano 
convocou a terceira Constituinte, por decreto de 14 de maio de 1932, e fixou 
as-el-eições- para maio de 1933,- e a-Assero.bléia.reuniu-se _ _a _15 __ de_nov_c;:m'bt:o_,_ 
Sem demora confirmou o Executivo existent~.-com a eleição de Getúlio V ar~ 
gas para a Presidência da República. A Constituição só foi promulgada a 16 
de julho de 1934. 

Em 1945 o fim da guerra liquida o Estado Novo. Vargas foi levado a ex
pedir a lei constitucional n9 9, que convocava a Assembléia Constituinte. Var
gas tentou manter-se com a nova Constituinte, mas foi deposto pelas Forças 
Armada, a 29 de outubro. O Presidente Unhares representava o poder ante
rior, cuja forte expressão era o General Eurico Outra. Este elegeu-se presi
dente a 2 de dezembro, e a Constituição só foi promulgada a 18 de setembro 
de 194(; reconhecendo o poder existente. 

O exemplo mais recente da COnstituinte institüída foi dado pelo Presi
dente Castelo Branco, na sua mensagem ao Congresso Nacional, de 12 de de
zembro de 1966, com a qual enviou um anteprojeto completo de Consti
tuição. De tal maneira, que marcava o prazo - fui Constituinte nesta época 
- que nós devíamos terminar com o texto constitucional. 

Resumindo: Em 1823, 1889, 1934 e 1946, na vacância do Poder Legislati
vo, o Executivo convocou e fez eleger a Assembléia Constituinte. Em 1966, na 

vigência do Legislativo, o Executivo transformou o Congresso em Consti
fuinte. Nunca houve, portanto, no Brasil, uma Constituinte originária. Todas 
foram instituídas pelo Poder Executivo. 

A minha proposta ê de que se institua pelo Poder Legislativo. Não há 
modificação nenhuma no processo histórico brasileiro, desafia os historiado
res presentes. 

A situação do Brasil se resolverá, pois, e só se resolverá, por meio de uma 
Assmbléia Constituinte instituída. Quein a promoverâ? Não podemos afir
mar que o Executivo a faça, mas podemos afirmar que o Legislativo o pode 
fazer. Todos os precedentes anteriores comprovam que o Executivo, quando 
se tornou necessário, deu soluçãO ao problema, não em seguimento de um 
texto legal ou -Constitucional vigente, mas como oportuna decisão política, 
destÍI!_~da a restabelecer a ordem jurídica. 

É isto, exatamente, o que agora se impõe: uma solução jurídica, quanto à 
sua essência, inas política, quanto à sua forma. Jurídica porque, por ela, O fu
turo Congresso objetivarâ, em texto, a idéia de direito que a nação desejar. 
Política porque não abala o estado de direito existente. Respeita o direito 
existente, tal como respeitaram todas as constituintes anteriores. 

f: a única saída histórica pacífica para a grande crise brasileira, que é, an
tes e acima de tudo, uma crise de direito. O Brasil é um pa(s sem ordem jurídi
ca, e todas as outras se ressentem disto. 

A proposta que trazemos ao Congresso, em obediência à honrosa convo
cação do seu ilustre Presidente, meu eminente amigo Senador Jarbas Passari
nho, é uma fórmula a ser considerada, entre outras possíveis, e, talvez, melho· 
res. Proponho a outorga de poderes constituintes ao futuro Congresso Nacio
nal, a ser eleito em IS de novembro de 1982. A concessão desses poderes cons
tituintes é, a meu ver, a melhor solução, e mesmo a.única, em termos jurídi:
cos, para o restabelecimento indispensável da ordem constitucional. A forma 
de sua concessão pode variar. Apresentamos a que nos parece melhor. Vamos 
justificá-la, com a possível brevidade, salientando os seus aspectos principais. 

O primeiro deles ê de que se trata de poderes constituintes instituídos por 
um poder anterior existente. Isto corresponde, jã vimos, à invariável tradição 
brasileira. A diferença, agora, é a de que o poder instituinte originário seria o 
Legislativo, quando em todas as outras vezes foi o Executivo. Mas em nenhu~ 
ma ocasião o Executivo, poder originário instituinte, atuou no desempenho 
de uma obrigação normativa. Sempre procedeu por extensão de suas atri· 
buições inerentes, decidindo em carâter político, para atender a uma emerM 
gência política nacional. 

Se o Executivo sempre agiu desta forma- e, ainda hoje, estana em con
dições de fazê-lo, com aplauso geral, se o desejasse, - porque motivo o Le
gislativo não poderã proceder da mesma maneira? Quem se oporia? Por que 
se oporia? Com que autoridade jurídica e com que conveniência política se 
oporia? Qual a alternativa válida e convincente ofereceria? São perguntas sem 
respostas. 

Em termos especiais, seria uma solução original, uma soluçao brasileira, 
para o caso brasileiro. Mas isto não é um defeito, antes pelo contrãrio. Em 
termos gerais seria um procedimento inatacãvel, tanto sob o aspecto político, 
quanto sob o jurídico. 

Politicamente não haveria confronto entre os poderes constituídos 
atribídos e o poder revolucionário existente. Eles coexistiriam crono1ogicaM 
mente, o primeiro erigindo o estado de direito futuro, o segundo mantendo o 
estado de direito anterior, até a entrada em funcionamento daquele. Em ou
tras palavras; a Revolução se liquidaria juridicamente, e não revolucionaria
mente. Haverá alguém que conteste, com fundamentos, as vantagens políticas 
deste processo? 

Juridicamente ele será, ta.Inbém, inatacável. Corresponde às noçõe.s; re
conhecidas pelos mestres de Direito Público, entre continuidade jurídica e 
continuidade legal. 

A tutura ConstituiÇão estabeleceria a forma jurídica do Estado brasileiro 
a partir de sua entrada em vigor, mas, atê então, manteria a continuidade le
gal revolucionária,-permitindo, inclusive, sua··evolução interna. Mais adiante 
voltaremos a eSte ponto -do Direito lntertemporal. 

Eu aqui corrijo. Examinei melhor o assunto, não ê Direito Intertempo
ral, é vacância de-direito, vacatio legis. Não tive tempo de corrigir, V. Ex•s. 
perdoem. b Direito Intertemporal, mas ê o caso de vacatio legis, ausência de 
direito. 

Quanto aos modus faciendi da nossa proposta, seria ele um projeto de reM 
solução legislativa, aprovada pelas duas Casas do Congresso Nacional. Reco
nhecemos a importância das dúvidas e impugnações que esta idéia suscita. 
Sem prevenções declaramos que aceitamos qualquer outra forma que atinja 
aoS rilesmos resultados, apenaS nos -permitimos insistir na oportunidade ·da 
que sugerimos. Vamos por partes. 
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Desde logo, enfatizamos a superioridade do poder constituinte sobre o 
poder de emenda ou reforma da Constituição. O que existe, agora, em ma
téria de Constituiç3.o vigente é, como indicamos, extremamente precãrio, in
forme, carente de autoridade c legitimidade. Portanto, não carece de emenda 
nem de reforma. Pode-se arguir que o poder de reforma vai até à elaboração 
de um novo texto. É certo, mas não bastante. 

Para elaborarmos um novo texto através do poder de emenda, teremos 
de nos prender ao formalismo do texto existente, portanto a submeter a ação 
do futuro Congresso aos rigores da lei constitucional escrita, por pior que ela 
seja, como é. Em outras palavras, pelo poder de emenda, o trabalho da futura 
Constituição terã os entraves do processo constitucional inflexível, pelo po
der constituinte o trabalho terá a flexibilidade das normas regimentais. Não 
precisamos insistir naS desigualdades intrínseCas e extrínsecas entre as duas 
tentativas. 

Por outro lado, a autoridade da futura Constituição, a sua legitimidade 
política, serão imensamente maiores se ela vier de um órgão que trouxe consi
go o mandato constituinte especial, concedido pelos eleitores. 

Este mandato especial não é somente da tradição do Direito Constitucio
nal Geral, ele é, como se sabe, da tradição do Direito Constitucional Brasilei
ro. Vale recordar que é da nossa primeira tradição, pois na grande Consti· 
tuição do Irripério, o poder de emenda não era inerente à legislatura existente, 
mas concedido especialmente à legislatura posterior. Em _1_891, 1934 e 1946, 
os órgãos constituintes traziam mandato especial, conferido pelo sufrágio po
pular, e todos três continuaram a funcionar como Legislativo ordinârio, de
pois de promulgadas as respectivas Constituições. E esta salutar tradição das 
três melhores Constituições republicanas, que se impõe renovar. 

Voltando à idéia da resolução legislativa, convém assinalar que a solução 
seria principalmente política, mas se revesteria de forma jurídica, o que lhe 
acrescentaria em valor e prestígio. 

Aqui desejo fazer uma pequena observação marginal ao texto. Eu pode
ria fazer uma exposição dos aspectos jurídicos da evolução legislativa formal, 
dos Estados Unidos, para mostrar a origem e autoridade desse tipo de deci
são congressual, mas seria longo, e isso é fácil fazer. Os técnicos do Congres
so, os grandes especialistas do Direito Público desta Comissão, os assessores 
parlamentares poderão fazer um levantamento para o qual poderia contribuir 
com a minha modesta assessoria, se o Congresso assim o desejar. Eu não quis 
me alongar, por isso vou citar só o exemplo brasileiro. 

Recordemos, por outro lado, que o Poder Legislativo brasileiro tomou 
decisões políticas, constantes de verdadeiras resoluções, às vezes com rigor 
formal, outras vezes sem ele, que decidiram favoravelmente perigosas si
tuações históricas. Não faremos mais do que simples remissões a cada caso. 

O Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, foi a g~apde l~i que deu forma 
definitiva à Constituição do Império. Foi ele precedido pela lei de 12 de ou
tubro de 1832, que, nos termos da mesma Constituição, determinava os pon
tos e os limites da reforma. Tanto a lei de 1832, quanto o Ato de 1834 encon
traram sérias dificuldades, em virtude de dlvergências entre a Câmara e o Se
nado, e de dúvidas sobre a competência de cada uma das Casas. A questão de 
competência do Senado era difícil, e levou a sérios riscos de um golpe de Esta
do parlamentar, com a transformação da Câmara sem o Senado em As
sembléia Nacional Constituinte, e a adoção de uma Constituição revolucio
nãria a famosa Constituição de Pouso Alegre. O risco foi afastado pela mode
ração e sabedoria do Legislativo. A Câmara compôs-se com o Senado- até 
hoje não se sabe bem em que termos foi feita a composiçãO porque as Atas 
não estão pormenorizadas, eles têm referência às atas, do que se deu e do que 
as pessoas falaram, mas a reunião das duas Casas decidiu essa questão gravís
sima, que era a questão da separação de Câmara e Senado- para o acerto do 
texto da lei de 1832, e o Senado concordou com exclusividade da Câmara na 
redação do Ato de 1834. Quanto a este ponto, é muito instrutivo o seguinte 
trecho de um discurso do Senador Paulo Sousa, da Província de São Paulo, 
membro da comissão do Senado:- grande Senador, grande jurista, uma fi· 
gura admirãvel, que morreu cedo, uma das maiores personalidades da primei
ra fase do Segundo Reinado, diz Paulo Sousa: .. Quanto à matéria, é voto dos 
abaixo-assinados, que o Senado, sem entrar no exame da legalidade, encaranM 
do somente a questão pelo lado polftico, declara que adere às reformas", Nabu~ 
co, em seu "Um Estadista" faz um perfil de Paulo Sousa como uma das gran
des personalidades de seu tempo. 

A Maioridade de Pedro II foi outra resolução do Legislativo, que resol
veu a grave situação política em que se encontrava o País, ex.tingaindo o go
verno regencial, impopular e gasto, e inaugurando antecipadamente o Segun
do Reinado. Ao contrário do Ato Adicional que, embora com transtornos, 
percorreu o processo legislativo, a Maioridade foi uma resolução exclusiva
mente política, assumida pela Câmara e pelo Senado, contra a vontade de 
Chefe do Executivo, Regente Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda. A Re-

gência Una, que tão grandes serviços havia prestado ao Brasil desde o Ato 
Adicional, era, apesar da unidade de comando, um governo de partido, numa 
época em que não se estabelecera a relativa normalidade do sistema parla
mentar, a que depois atingimos- porque eles não tinham idéias de que um 
Chefe de Estado não tinha que pertencer a um partido. Feijó renunciou, 
quando eu Regente, dizendo: "Ah! eu não consigo deste jeito, todos estão 
contra mim." Chamou o Araújo Limã. e disse: você toma conta porque você 
tem mais amigos do que eu. E ele não percebia que tinha que governar, sem 
qualquer maioria, ele era o Chefe do Estado. Então estava se delineando, e 
eles_ que não tinham experiência teórica, tinham a acuidade, a sensibilidade 
política. 

O Primeiro Regente Uno, Diogo Feijó, liberal, passara o governo a 
Araújo Lima, em 1837, porque não sabia separar bem suas funções de Chefe 
de Estado das de Chefe do Go~erno. A mesma coisa se pode dizer de Araújo 
Lima. Assim, a Regência,_que vencera as rebeliões políticas e sociais do Norte 
ao Sul do Brasil, não conseguira, por falta de experiência do Governo Parla
mentar, a estabilidade política, no centro do poder. Entre 1835 a 1840 
sucederam-se sete Gabinetes, quatro liberais e três conservadores. Desde 
1835, de resto, já se discutia, no Parlamento, a conveniência de se unir ache
fia do Estado, fosse pela regência da Princesa Januária, que atingira à idade 
de 18 anos, prevista na Constituição, fosse pela antecipação da Maioridade 
de D. Pedro, não prevista na lei superior. 

Foio esta a solução que prevaleceu atr~vés da resolução parlamentar das 
duas Casas,~ contra o texto, já que D. Pedro assumiu com 14 anos, quando 
teria que ter 18, - resolução de carãter político, tomada à margem da letra 
da Lei Magna, mas correspondente ao seu espírito, pois tranqUilizava o país e 
declarava antecipadamente o funcionamento da instituição que era a pessoa 
do Imperador. 

A Constituição republicana de 1891, nas Disposições Transitórias, deter~ 
minava que os primeiros Presidentes e V ice-Presidentes da República seriam 
eleitos indiretamente pela própria Constítiiinte; transformada em Assembléia 
Geral, em votações separadas. Deodoro foi eleito com maioria de 50 votos 
sobre Prudente de Morais, mas seu companheiro de chapa, Almirante Wan~ 
denKolk foi derrotado por Floriano Peixoto, na eleição para Vic~Presidente, 
por diferença de 100 votos- Floriano teve 50 votos a mais do que Deodoro, 
o que criou um grave problema dentro do Governo. 

A eleição de Floriano despertou, desde logo, forte reaçáo contra Deodo~ 
ro e o seu partido. Em novembro de 1891, Deodoro em luta aberta contra o 
Congresso, dissolveu-o inconstitucionalmente -já estamos habituados com 
a dissolução do Parlamento, desde o tempo do Império. Então ele dissolveu o 
Congresso, como os presidentes de Conselhos dissolviam a Assembléia Geral. 
Mas o Congresso reagiu quase unanimemente, contra a dissolução, em enér
gico manifesto. Esse manifesto é uma maravilha, quando ele reage contra a 
sua dissolução. Criado o iinpasse, Deodoro é-levado à renúncia, e Flciriano o 
sucede na chefia do Governo. Aparece, então, o problema da eleição presi
dencial, porque Floriano não havia cumprido dois anos de mandato- pois o 
artigo 42 da Constituição determinava: "Se, no caso de vaga, por qualquer 
causa, do Presidente ou Vice-Presidente, não houverem ainda decorrido dois 
anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição". Deodoro se ele
gera para a presidência e a ela renunciara em menos de um ano. Pelo texto vi
gente, era claro que, para sua vaga, dever{a haver eleição, da mesma forma 
que haveria para o posto de Vic~Presidente, caso fosse Floriano o renuncian
te. Mas, remover Floriano do poder supremo era uma decisão política delica
da e arriscada, sem interesse para o Brasil. Lançaria o Brasil na ditadura ou 
na guerra civil, e infelizmente foi o que aconteceu, mesmo depois de ele man
tido. A permanência de Floriano, sem eleição de novo Presidente, passou a 
ser contestada pela oposição civil e militar. 

Esta se manifestou pelo chamado manifesto dos 13 generais, Jogo refor
mados por Floriano. A ilegitimidade do poder presidencial florianista foi au
mentando a agitação, que exigia o estado de sítio, prisões e fugas de intelec
tuais para Minas. Mas o Congresso deu solução jurídica ao problema políti
co, através da resolução, em forma de parecer, que reconhecia o mandato do 
Presidente em exercício, até 15 de novembro de 1894, sob o argumento de 
que, pela Disposição Transitória referida, ele havia sido eleito, juntamente 
com Deodoro, por votação especial indireta, para um período comum, e não 
estaria sujeito às regras das eleições normaiS. Solução sãbia e moderada, ao 
mesmo tempo política e jurídica. Se tivesse prevalecido nos meios políticos t~ 
ria evitado os sofrimentos da guerra civil, que assolou o Brasil at6 o gqverno 
Prudente. 

Esta resolução do Congresso, é justo lembrar, é do Senador Francisco 
Glicério, que redigiu essa resolução do Congresso em forma de parecer. Daí a 
força de Francisco Glicério~ Francisco Glicério, até o Governo de Prudente 
de Morais, passou a ser o grande Líder do Congresso. Tentou fundar o Parti-
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do Republicano Federal, que ele não conseguiu porque não havia condições. 
Mas a força de Francisco Glicério vem dessa solução que ele deu ao problema 
iminente. criado pelos que queriam afastar Floriano Peixoto. Em resumo: 
Floriano só enveredou para a ditadura porque o Congresso não foi obedecido 
pelas forças civis e militares que a ele se opunham. 

A II de novembro de 1955 o Congresso Nacional salvou o Pais da dita
dura militar, por via de um impedimento voltado ao arrepio da Constituição 
Os fatos, em resumO, foram os seguintes; a 1 '?de novembro daquele ano oCo
ronel Jurandir Mamede proferiu discurso no enterro do General Canrobert, 
considerado pelo Ministro da Guerra, General Lott, um desafio à sua autori
dade. Mamede, então servindo na Escola· Superior de Guerra, estava fora da 
jurisdição direta de Lott. Este submeteu o assunto ao Presidente Café, que foi 
concomitantemente licenciado por motivo de saúde. O Presidente da Câma
ra, Carlos Luz, submeteu a matéria ao Chefe do Estado-Maior das Força5. 
Armadas, ao Comandante da Escola Superior de Guerra e ao Procurador
Geral da República, que, em conjunto, entenderam não ser caso de punição 
para o Coronel Mamede. O Ministro Lott pediu demissão, sendo substituído 
pelo General Fiúza de Castro. Antes da posse deste, na madrugada· de 11 de 
novembro, o General Lott, que se aliara ao grupo civil afastado do poder pela 
morte de Vargas, deslocou forças que ocuparam a cidade, depondo o Presi
dente Luz, que se refugiou, com alguns auxiliares, no cruzador Ta.mandaré. 

Líder da UDN tivemos, naquele dia, duas conversas francas, a primeira 
com Nereu Ramos, que nos chamou ao seu gabinete, antes da sessão~ para ex
por a situação em que se encontrava, e que se resumiu em assumir o poder 
para evitar a ditadura. A outra conversa foi com Gustavo CapanCma, Líder 
do PDS, que nos pôs ao corrente do seu projeto de impedimento do Presiden
te Café e do eventual substituto Carlos Luz. Dissemos-lhe, então, eu peço a 
atenção dos Srs. Congressistas para a resolução da Câmara: 

"A Câmara dos Deputados, tomando conhecimento dos gra· 
ves acontecimentos que, desde ontem, se desenvolvem no país e con
siderando a situação de fato pelos mesmos cn'ada, reconhece a exis
tência do impedimento previsto no art. 79 § 19 da Constituição Fe
deral, para cuja solução o mesmo dispositivo prevê o chamamento 
do Vice-Presidente do Senado Federal ao exercício da Presidência 
da República." 

'E: um parãgrafo modelar~ porque ela não desautora o parecer do Martins 
Rodrigues, grande figura, nosso companheiro, é um homem ótimo, que deu o 
parecer e que não tinha o menor fundamento. TOdas as citações do Martins 
Rodrigues estavam certas no princípio, mas estavam erradas no fim, porque 
ele não seguiu o raciocínio, até o fim, dos autores que ele citava. 

Mas vejam que prudência: eles não contestam o seu relator; eles subli
nham "tomando conhecimento dos graves acontecimentos que, desde ontem, se 
desenvolvem no País ... " - perdoem~ me uma consideração de carãter pessoal, 
mas estou trazendo a história dos acontecimentos- que, como Líder da Mi
noria, combateríamos frontalmente a solução da tribuna, o que fizemos, mas 
que a aceitãvamos - disse eu a Capanema - como única saída política no 
momento. 

Fui para a tribuna, berrei muito, mas certo dÓ restiltã.do, C achando que 
o resultado era a única solução. 

· No discurso feito em homenagem a Nereu Ramos, quando de sua morte, 
referimos o fato, que relatamos, mais pormenorizadamente, no nosso livro A 
Alma do Tempo. 

Eis a resolução da Câmara, aprovada pelo Senado -e aqui e não dizem 
assim: "em função do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ... " -
~~ ... considerando a situação de fato pelos mesmos criada; ... ") impede. Impede, 
pela situação de fato. Era impossível, tinha que se chegar a uma solução polí
tica que fosse jurídica. 

Aqui estã o texto político que viabilizou a solução jurídica. 
Esta resolução dava forma jurídica a uma decisão puramente política. 

Citava a lei, maS acentuava que a aplicava considerando a situação de fato 
criada pelos acontecimentos. 

Outra recente intervenção do Legislativo brasileiro e, seguramente, a 
mais importante, pela forma e pelas conseqUências, el;Il toda a sua vida no Im
pêrio e na República, foi a imPlantação do regime parlamentar, em 1961, em 
seguimento à renúncia do Presidente Jânio Quadros~ e para assegurar a posse 
ameaçada do Presidente João Goulart. O veto militar a essa posse seria in
transponível, se não fosse a rápida e admirável reunião- de todas as correntes 
do Congresso, em torno da solução parlamentarista, adotada sem qualquer 
violação constitucional pela Emenda Constitucional n"' 4, de 2-9-61, chamada 
Ato Adicional. 

O Ato Adicional de 1961 previa a organização do Governo de Gabinete 
por uma lei complementar, aprovada por maioria absoluta. Previa o Ato que 
esta lei disporia sobre a realização de um plebiscito confirmatório do sistema 

parlamentar, plebiscito a ser realizado 9 meses antes do fim do mandato do 
Presidente Goulart. Acontece que o Presidente e todo o seu grupo político 
nunca aplicaram a sério o sistema e só tinham interesse em saboiã-lo. Foi-se 
formando' enorme pressão parlamentar, militar, sindical e de meios de comu
nicação, que criou clima agitado no Pa.is, com manifestações que pareciam 
conduzir à luta civil, diante de uma opinião desinformada sobre o parlamen· 
tarismo e conduzida por agitações orquestradas. 

Recentemente, o Sr. ex-Governador Sr. Leonel Brizola dâ um i:lepoirnen
to completo de como tudo isto que estou dizendo é verdade. Formou~se, no 
Rio Grande. do Sul, realmente, um clima de grande possibilidade de guerra ci
vil. 

Mais uma vez a moderação do Congresso afastou a crise iminente. 
Só há um ponto em que eu contesto, e peço perdão, mas contesto aqui, a 

assertativa de S. Ex•, quando ele diz que o Presidente Goulart, não foi ouvi
do. O Presidente Goulart foi ouvido por mim." Eu falei com ele por telefone, 
estava presente o Senador Grabriel Hermes. O Senador Gabriel Hermes esta· 
va presente, em Paris, ao lado dele. Eu falei com o Presidente Goulart pelo te
lefone e ele-disse:.· aCeito qualquer solução que não diminua a minha autorida
de moral. Ele teve um gesto belo. Disse isto: -~~Aceito qualquer solução que 
não diminua a minha autoridade moral". O Senador Gabriel Hermes estava 
ao lado do Presidente, em Paris, e fui eu que falei com ele. 

Aceitando uma iniciativa do PSD, que cobria os desejos do PTB, o Con· 
gresso foi levado a votar a Lei Coniplementar n9 2, de 16-9-62, cujo artigo 2'? 
submetia o Ato Adicional a "referendum popular", no dia 6-1-63. Porque a 
Emenda Parlamentar falava em plebiscito. Então,. grupos políticos da maior 
expressão - e detes· participou o então Deputado hoje Senador Magalhães 
Pinto, que aqui está presente - ent:ontrãram esta solução, porque desde Ar
tur Azevedo que não sabimos o qU.e·Seja plebiscito. (Risos.) Então, ficou o 
negócio de plebiscito, referendum. Aprovaram o referendum, resolveu-se esse 
problema. Assim contornou-se a emenda parlamentar convocando-se um re~ 
ferendo em vez de u.m plebiscito, que eram a mesma coisa. 

O último exemplo da ação moderadora do Legislativo foi a emenda que 
prorrogou o mandato do Presidente Castello Branco. Este terminaria em 31-
1-66, e a emenda prorrogou-o até 15-3-67. O eminente Senador Luiz Viana, 
na sua biografia de Castelto, relata, perfeitamente, a matéria. O Presidente 
opunha-se à prorrogação. 

Luiz Viana nos dizi_a isso, Krieger nos dizia isso, o Presidente não quer a 
prorrogação. Eu respondia, não temos nada com o Presidente, nós temos que 
ver a situação política do País. Os riscos que estão correndo as instituições no 
momento em que um grande líder brasileiro, infelizmente desaparecido, pas· 
sional, com uma oratória fulgurante, um talento extraordinãrio, que era Car
los Lacerda, tinha radicalizado a questão política brasileira em face do Presi
dente, porque ele, todos sabemos, não controlava as suas próprias paixões. 
Então, irrompia com aquele poder gigantesco das paixões, a eloqUência dele, 
que dominava tudo, ele passou a atacar o· Presidente e a querer formar uma 
espêcie de perturbação no ambiente pós-revolucionãrio, para que emergisse a 
candidatura dele para a Presidência da República. 

Castello Branco tornara-se o único elemento capaz de aplacar a onda de 
radicalismo nascido da ação de um dos líderes civís da Revolução, o impetuo
so Carlos Lacerda, que, aspirando ao poder Presidencial, pretendia chegar a 
ele por um processo de agitação revolucionãria. Sempre resistente à idéia de 
prorrogação, Castello aceitou-a, por verdadeira imposição do Congresso. A 
emenda foi redigida por um grupo de três senadores, Daniel Krieger, João 
Agripino e o Senador- Afonso A ri nos,- que hoje tem a honra de dirigir-se 
a V. Ex•s e aprovada em 22-7-t964. Para mostrar a liberdade e a conscienti
zação do Congresso, basta lembrar que a Emenda Constitucional nO? 9 passou 
por 205 votos contra 96, portanto com 109 votos de maioria. 

Este elenco expressivo de exemplos de Resoluções Legislativas é indis
cutível para qualquer pessoa de boa fé. A Resolução Legislativa, sob vãrias 
formas, sempre funcionou no Brasil, e sempre com o mais alto espírito e os 
melhores resultados. 

Poderíamos ajuntar uma díssertação jurídica sobre a natureza e a evo
lução das resoluções Legislativas, tanto nos Estados Unidos quanto no Bra
sil. Mas tal esforço viria alongar demasiadamente esta leitura. Os juristas do 
Senado e da Câmara~ bem como os técnicos dos seus serviços administrati
vos, são altamente competentes e autorizados para a tarefa, ~ .. o se torne ne
cessária para a implementação da decisão política. De qualquer forma, colo
camos à disposição do Congresso Nacional nossos desvaliost .. pCUrsos para 
assessorá-lo, se for considerado conveniente. 

Procuraremos, agora, rebater, antecipadamente, uma possível argUição 
de inconstitucionalidade da Resolução Legislativa do Congresso. 

Para nós, a ~,.'0mpetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do 
assunto, esbarraria no carãter não judicial da matêria, por ser exclusivamente 
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política. Ninguém, no Brasil, versou melhor este ponto de que Rui Barbosa. 
O maior constitucio~]alista brasileiro desenvolve seu raciocínío de forma que 
vamos resumir fielmente. Lembra ele que, desde a fundação, por Marshall, da 
revisão judicial dos atos do Congresso "ficou reconhecido existir ... uma re
gião impenetrável à autoridade da Justiça: a região política". Rui Barbosa ex
plica que a matéria 6 Política quando se trata do exercício próprio de um Po
der Constitucional, considerado na sua conveniência e oportunidade, exercí
cio que não traga qualquer prejuízo a direitos e garantias individuais. "Neste 
caso (e estas são palavras de Rui) a questão~ politica porque seus elementos 
de apreciação pertencem intrinsecamente à função conferida, e a ingerência de 
outro Poder a anularia intrinsecamente. "'Em tal casO~ insiste Rui BarPosa, a 
decisão da Justiça interferiria na região política "porque abriria combate en
tre os poderes da União, entregando a um a autoridade soberana de cassação 
sobre os atas dos outros". 

Quando essa autoridade estâ prevista quando existe prejuízo a direitos 
individuais, ou quando existe uma violação frontal da Constituição que, no 
caso, existiria mas que já foi praticada uma porção dC vezes pelo Poder Exe
cutivo, e sempre em reuniões constituídas. 

Aplicando a doutrina ao fato, veremos que a Resolução Legislativa pro
posta não agride qualquer direito ou garantia individual, que a conveniência 
e a oportunidade dos seus objetivos são óbvias, e que sua apreciação pertence 
intrinsecamente à função do Congresso Nacional, poder unicamente compeM 
tente para dar uma Constituição ao País, nesta fase de vacânia constitucional. 
O Judiciário, se interviesse, estaria tomando a responsabilidade, como diz 
Rui, de cassar um ato político do Congresso com imprevisíveis conseqüências 
para a ordem pública, pois seria condenar o Brasil a permanecer indefinida
mente no caos político. 

A opinião de Rui Barbosa, que vtmos de comentar, é do livro Atas Insti
tucionais. (1892) CorreSPOndia à doutrina americana vigente, como ele diz, 
desde 1803 (doutrina proveniente, aliâs, da jurisprudência inglesa, desde o sé
culo XVII.)- Rui não nos diz isso, mas é que a alta corte de justiça inglesa 
tinha se manifestado, numa ocasião em que um dos Duques de kent, promo
veu uma ação judicial para dizer que ele era o titular da Coroa, ele é que deve
ria substituir o Rei. A Corte de Justiça declarou que isso era uma questão 
política. Daí é que vem a jurisprudência para os Estados Unidos, quejâ esta
va estabelecida na Inglaterra - e Seguida pelos tribunais e pelos autores. 
Hoje ela não varia. O mais renorriado autor contemporâneo de Direito Cons
titucional - considerado hoje o grande constitucionalista americano vivo -
nos Estados Unidos, Professor Bernard Schwartz, mantém em toda plenitu
de, ainda que reconheça, na introdução ao seu livro Os Poderes do Governo, 
que «a evolução da Constituição reflete a evolução da própria sociedade". 
Schwartz cita o julgado da Suprema Corte no caso Baker versus Carr, no _ano 
de 1962 - prestem atenção senhores, é um caso recente. Vejam os senhores 
congressistas como a matéria se aplica como uma luva à situação brasileira: 
.. Na superfície de qualquer causa que se considera que implica uma questão 
política, aparece proeminente e textualmente demonstrável uma matéria con
~ada constitucionalmente a um Poder político coo-rdenado; ou a uma falta de 
normas juridicamente distinguíveis e manejáveis para resolvê-Ia; ou a impos
sibilidade de decidir sem uma inicial resolução política de natureza claramen
te reservada à discreção não judicial; ou à impossibilidade de um tribunal 
pronunciar uma çleciSão independente, sem- expressar falta do respeito devido 
aos Poderes coordenados do Governo." 

A terminologia da Suprema Corte Americana ê assim muito enunciativa, 
muito discriminativa para não deixar dúvidas. EntãO, eles. faZem aqueles pa
rágrafos enormes. temos aqui o que disseram. 

Transportemos este julgado da Suprema Corte Americana, que ilumina 
com novos aspectos a velha doutrina do Direito e apliquemo-lo à situação 
brasileira e à proposta de Resolução Legislativa. 

I) A feitura da indispensável Constituição brasileira é matéria confiada 
constitucionalmente ao Poder Legislativo, ao seu poder constituinte. 

2) Há uma evidente falta de normas juridicamente distinguíveis e maM 
nejãveis para resolver o problema da Constituinte. 

3) t impossfvel decidir este assunto sem a inicial resolução política, de 
natureza claramente reservada à discreção não judicial. Seria, precisamente, a 
Resolução Legislativa. 

4) É impossível ao Supremo Tribunal pronunciar uma decisão inde· 
pendente sem faltar o respeito devido ao Poder Legislativo. 

A fórmula proposta prevê um espaço cronológico, que não pode ser fixa
do exatamente, entre a promulgação da futura Constituição, pelo Congresso 
Constituinte. e a entrada em vigor da mesma, que ocorrerá no fim do manda· 
to do Presidente Figueiredo. Este período seria, no mâximo, de dois anos. 
Formalmente, não hã nenhuma dificuldade nisto, e a questão seria resolvida 
por uma simples Disposição transitói-ia, acrescentada ao texto constitucional. 

Também politicamente, juridicamente e historicamente- a solução sena 
perfeita. 

Politicamente porque, como já referimos, não hã outra alternativa. O 
mandato do Presidente Figueiredo não seria diminuído, nem suprimido. Seus 
poderes seriam respeitados. A estrutura geral da administração igualmente 
mantida, o que permitiria o prosseguimento dos seus programas de governo, 
quaisquer que eles s-ejam. Juridicamente, não hã argumentos válidos contra 
ela. N assa proposta poderá ser recusada politicamente, mas não contestad~ 
juridicamente. 

Historicamente ela encontra admirável exemplo na Constituição dos Es
tados Unidos da América, modelo de todas as Constituições escritas do mun
do, especialmente das nossas Constituições, rio Império e na República: Este 
~ltimo período eu gostaria que fosse bem meditado, porque tudo que se le
Vantar contra essa tese da vacatio !egis, da existência de um sistema, durante 
úm período, até ser a dotado outro . .E. a história americana. A história ameri
cana -se baseia nisso. Todo mundo sabe, mas é importante que isso figure num 
texto escrito. 

Como é sabido, a primeira Constituição americana foi redigida pelo 
Congresso Continental, reunido em Filadélfia a 10 de maio de 1775, o qual, a 
15 de novembro de 1777, adotou os chamados artigos de confederação. Esses 
artigos de confederação fracassaram completamente, tal como o sistema 
constitucional revolucionário, deixando o País na maior confusão política, a 
ponto de um amigo de Madison escrever-lhe, em março de 1786, que os Esta
dos Unidos estavam se tornando ••uma das nações mais desprezíveis da face 
da Terra". 

. Vejam só, na antevéspera de os Estados Unidos explodirem como a 
maior nação da História Moderna, talvez da história do mundo, um amigo 4e 
M âdiS"ón' di.zia: era a nação mais desprezível da face da Terra. Por causa db 
desastre político que tinha sido a Confederação. Mas o Congresso Continen
tal, em breve, resolveria o impasse histórico. 

No dia 21 de fevereiro de 1787, o Congresso, sem poderes especiaís para 
tanto, aprovou uma Resolução, - note-se bem, uma Resolução- pela qual 
se '"reuniria em Filadélfia uma Convenção na segunda-feira do próximo mês 
de maio, para considerar a situação dos Estados Unidos e projetar cláusulas 
que lhes pareçam necessárias para tornar a Constituição do Governo Federal 
adequada às exigências da União. "'Foi esta resolução do Congresso Conti
nental que tornou possível a Constituinte de Filadélfia, reunida a 4 de julho 
de 1787. A 23 de setembro do mesmo ano, a Constituinte reunida pela Reso~ 
lução do Congresso, voto ti o texto da Constituição. Este texto foi submetido 
à aprovação das Assembléias dos Estados .. A ·nova Constituição, embora vo
tada pela Constituinte, atravessou longo processo de ratificação pelos Esta
dos, de dezembro de 1787 a maio de 1790, portanto mais de dois anos. 

Resumindo, o Congresso dos Estados Unidos, por via de resolução do 
Congresso, investiu a Convenção de Filadélfia de poderes constituintes, e a 
Constituição votada pela Convencão de Filafélfia só entrou em vigor mais de 
dois anos depois. 

Srs. Congressistas, justificada a proposta que vos submeto, só me resta 
agradecer profundamente ao ilustre:: Presidente d~ Congresso pelo convite 
que me fez, e a Vossas Excelências, pela atenção que me dispensaram. (Muito 
bem! Palmas prolonf!adas. J 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Srs. Congressistas, suspende
rei a reunião por alguns minutos, a fim de que o Professor Affonso Arinos 
possa receber os cumprimentos dos presentes. 

Está suspensa a reunião. 

(Suspensa às 12 horas, a reunião é reaberta às 12 horas e 15 mi
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- ~rs. Congressistas estâ rea
berta a reunião. 

EStão registrados para usar da palavra o Senador Leite Chaves e o Depu
tado Marcelo Cerqueira. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - Professor Affonso Arinos, nós o recebemos 
muito bem, o Sr. ê, de resto, um homem da casa. 

Aliás, na expressão feliz do Senador Tancredo Neves, ele diz que nos re
gimes democrátícos .o homem conserva Pelo resto da vida o título mais eleva
do que ele obteve. Pelo menos no setor parlamentar, foi no Senado que o Sr. 
esteve, é para nós um Senador e membro desta Casa. 

Acho que ninguém mais qualificado do que V. Ex• para ser o porta-voz 
dessa proposta da Constituinte, que está no âmago da sociedade brasileira. 
Porque V. Ex!l politicamente é um homem que pertence ao Partido, a um ar· 
ganismo que está no poder, e juridicamente V. Ex• merece o respeito nacio
nal. Por isso. merece o respeito, inclusive, das Qposicões. Antes dessa confe-
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rência, eu tive oportunidade de ouvi-lo pela televisãO e V. Ex• falou à Nação. 
lJma palestra convincente. 

Mostra V. Ex~ que quando um homem chega à sua posição, ele fica num 
estãgio de sabedoria. Podem desaparecer conceitos formais, mas a impulsão ê 
percuciente, e atinge o âmago das questões com u:rt'ia eficiência enoi"me. E foi 
isso que a Nação viu através daquele seu programa, onde a única falha que 
poderíamos admitir seria aquela quando V. Ex• procurava se aprofundar 
mais em determinados conceitos e era interrompido pelos jornalistas. E havia 
também uma preocupação muito grande em ser breve. E, nessa sua conferên
cia hoje, escrita, que ficará na Casa, e eu peço ao-sr. Presidente que se pudes
se, que determinasse a sua publicação pelo Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Jã estâ sendo providenciado. 
Não só para distribuiçã'o aos Sr. Senadores, como pela Revista de Informação 
Legislativa. 

O SR. LEITE CHAVES - Então, ninguém mais qualificado do que V. 
Ex•, professor, para essa grande missão. Hã uma ansiedade aqui dentro em 
sair desse estado de coisas. Nós nos sentimos inúteis. 

Durante o primeiro período aqui da luta pela extinção do AI-5, havia 
ainda uma atividade parlamentar construtiva. Mas é deplorável o que V. Ex• 
vê nesta Casa, aqui Oiide proferiu sua conferência. Não há projeto, por mais 
necessário que seja, que não esbarre em inconstitucionalidade. Então, essa 
Casa aqui se sente inteiramente inútil em relação a essa Constituição. Antes 
era o debate aind_a_ pelo início da abertura, e hoje nós nos sentimos assim, a 
Nação se sente incapaz de apresentar as suas sugestões. 

V. Ex• veja aqui, prójetOs originários das niã1S-i~fábias cabeças caem natu
ralmente sob a invocação da inconstitucionalidade. E são aprovados projetes 
que vêm do Executivo, dos mais insanos, surgidos às vezes da cabeça de garo
tos que são assessores desses ministros. Então, aquele saber nacional não está 
podendo ser canalizado no sentido de constr_uir este País, ou de fortalecer a 
abertura democrática. Então, resta realmente a constituinte. Houve um ilus
tre professor de São Paulo, que também nesta Comissão postulou, em época 
de menos abertura, uma saída através de uma Constituinfe convocada por 
ato do próprio Presidente da República. Dizia'-éle que a convocação de uma 
Constituinte é ato constituinte, e, por conseguinte, ele próprio poderia convo
car as eleições para 1984, não sei por que 84, e nesse mesmo ato se prorroga
ria esses mandatos até lá. Quer dizer: uma proposta que não teve aceitação 
em razão dessa conotação prorrogacionista. E V. Ex• vem coro essa proposta 
inteiramente sábia. Tem falado à nação civil, V. Ex• falou à Nação brasileira, 
pela te!evisão, e aqui está falando ao Parlamento, mesmo porque há deputa
dos aqui e a sua conferência será difundida. 

Acho que V. Ex• -não sei já foi convid-ádo- poderia também falar aos 
setores militares, aos nossos militares, porque nós temos o mais elevado res
peito, feitas as ressalvas naturais. Porque nós estamos vendo o seguinte: aqui 
no Brasil, os militares estão ensinando a eles mesmos excessivamente aotico
munismo, mas eles não se ensinam o que seja a democracia. Há uma preocu
pação seriíssirria de que o coumunismQ n_ão possa entrar neste País, e tudo ei
vado de atas dessa natureza. Veja V. Ex• que se levantou dúvidas até sobre a 
-falando em fato mais recente- se teve conotação de simbolismo nesse úl
timo ato genial do Niemeyer ao erigir um monumento a Juscelino Kubits~ 
chek. E parece que essa teoria no Exército, entre os militares, não tem sido até 
das mais favoráveis, que é uma preocupação tão grande de anticomunistas, 
que os maiores COft1Unistas deste País surgem de dentr9 do próprio Exército. 
Temos, como exe_mplo, Carlos Prestes, o Marighela, quer dizer, todos os ex
poentes maiores surgem, logo não é efiCaz, não é tão eficaz assim. 

De maneira que acho que urna conferência desta, no instante em que V. 
Ex• ao atingir um estágio extraordinário de sabedoria e não é nenhum favor, 
foi o resultado de um estudo, de uma responsabilidade que vem d"e família, de 
uma preocupação muito grande com a República, V. Ex• é, a essa altura, uma 
das mais abalisadas vozes. 

De maneira que se houver um convite pa~a V. Ex~ falar na Escola Supe
rior de Guerra, não sei já o fez, numa conferência desta natureza, e V. Ex• es
taria falando ao outro lado da Nação que está muito desconfiado, embora 
haja militares que, de uma certa forma. compartilhem conosco, hoje, da ne
cessidade da abertura. 

São estas, Professor Afonso Arinos, as minhas considerações. 
Gostaria de saber de V. Ex', no final, o seguinte: fui também um dos pos

tuladores, em grau mais modesto, dessa idéia aqui no Congresso. Antes mes
mo de V. Ex~ eu havia defendido, não com essa proficiência, mas um meio de 
nós sairmos para a Constituinte, porque ou saímos para esta Constituinte ou 
é melhor fechar esta Casa, porque o seu poder criativo não existe, para nós ê 
até constrangedor ser Senador numa Casa como esta. Nós não temos pode
res, essa Constituição é uma afronta, é uma ignonlfriiã. 

Veja V. Ex•, vim como advogado, ao longo da minha vida não fiz outra 
coisa a não ser advogar, quer dizer, aquele con-tato imediato com o fato, eu 
.::hego aqui e dificilmente tenho condições de viabilizar um projeto, porque 
não há um que não esbarre em juridicidade nem constitucionalidade, ou, 
sobretudo, que implique despesa. Então, esta Casa é inócua. De forma que 
sem a Constituinte é um desperdício o País ter um Parlamento, é melhor não 
ter coisa nenhuma. E esse sentimento é geral, inclusive entre Senadores dos 
Partidos de Oposição e até do Partido do Governo, o PDS, é um sentimento 
generalizado. 

Agora, gostaria de saber de y. Ex• o seguinte: seria possível, para que 
não haja confronto entre as duas Casas, digamos, seria viável, seria exeqUível, 
dentro desse quadro que descreve, ou concebe, uma espécie de resolução par
lamentar conjunta'? Ou seja, a Constituinte seria convocada por uma reso
lução conjunta de Senadores e Deputados. Veja V. Ex•, citando inclusive 
Ruy, essa situação estaria colocada em um quadro político, de alta política e 
não apenas no quadro de constitucionalidade. Seria, então, possível a convo
cação, através de uma resolução conjunta, das duas Casas do COngresso'? 

Termino agradecendo a V. Ex', meu grande professor, a sua presença 
nesta Comissão, extremamente honrosa. Creio que em nenhum período da 
sua vida o Senhor foi tão útil a esta República. Mais do que nunca, neste im
portante período da nossa vida política, é extremamente oportuna a sua tese, 
porque ela é respeitada em todos os setores da nacionalidade. 

O SR. AFFONSO ARINOS DE MELO FRANCO- Agradeço muito 
ao Senador Leite Chaves as palavras tão carinhosas com que se referiu a um 
velho patrício que o tem admirado desde que ele chegou ao Senado, na sua 
trajetória nesta Casa. 

Não o acompanharia, senão para louvar o que ele aqui disse, embora te
nha diferenças de tonalidades, que correspondem às nossas diferenças de po
sição política. 

V. Ex• é um integrante da Oposição e eu não sou integrante de nenhuma 
filiação partidária. Mas, se o fizesse ou se o fizer, me inscreverei no Partido 
Democrático Social. Acredito que aquela observação que procurei viabilizar 
no decurso desta modesta palestra, de que a nossa luta é, principalmente, 
contra o passado e em favor do futuro, e poderá sempre ser um instrumento 
de convergência das nossas dissidências, das nossas divergências e das nossas 
diferenças de maneira de pensar. 

Concordo inteiramente com a parte em que o Senador fala na decepção, 
no pessimismo, na desesperança em que deve hoje se encontrar um membro 
do Congresso Nacional, por aquela situação estranha a que me referi. No 
momento de amplo debate, o Congresso pode, inclusive, debater, como V. 
Ex• fez, com brilho, com veemência, com agressividade, a situação política. 
Mas se encontra marginalizado pelo texto da Constituição vigente, ou das leis 
constitucionais vigentes, a um procedimento correspondente às suas aspi
rações democráticas. Existe de fato t,Jma marginalização do Congresso dentro 
de um clima de liberdade, o que é uma coisa estranha, muito estranha: é li
gação de um sistema que está condenado por si mesmo e pelos próprios men
tores ou tutores, pois o Poder Executivo sustenta que precisa sair desse siste
ma. No entanto, ele mantém o sistema num processo de fechamento político 
que não é compatível com os seus ideais de abertura. Porque- eu não sei
agora temos uma outrã situação inaugural, não quero me referir a nomes, 
rnãs temos uma situação inaugurada há pouco, no tocante à assessoria políti
ca mais alta. Então, é possível que o Congresso emerja da situação de sombra 
e de esquecimento em que se encontrava para ocupar o seu verdadeiro papel 
no processo que· estamos vivendo 

Quanto à pergunta do Senador, eu me permitiria fazer uma pequena ex· 
posição. Nos Estados Unidos, a Constituição Federal prevê a resolução con· 
junta. Lá, não tem o mesmo sentido que aqui. A resolução conjunta é prevista 
pela Constituição americana, que tem uma redação ambígua. Aliás, hã um 
grande jurista americano, membro da Suprema Corte, que diz que o vigor, a 
força principal da Constituição dos EstadOs Unidos é que ela é uma umajes· 
tosa vaguidão". Então, dentro daqueles critérios vagos como de uma grande 
catedral, pode-se dizer a missa ou rezar em muitos altares, entrar em muitas 
capelas, de maneira que aquela construção gigantesca que se perde na sombra 
é um processo muito integrador no sentido histórico. 

Vejam só, a resolução conjunta nos Estados Unidos aparece no mesmo 
artigo, quando fala da competência do Poder Legislativo, ela aparece nomes
mo artigo õriae fala da lei e diz que- não me lembro das palavras, mas o tex
to é este: .. o congresso submeterá à sanção do Presidente da República os 
bil!s, o que eles chamam bills são os projetos de lei e as resolutions,joint reso
lutíoits, as resoluções conjuntas. 

Então, desde o início, nos Estados Unidos, a resolução conjunta ficou 
presa a uma cadeia da qual ela não pOderia se libertar. Ê que as resoluções 
coniunt~s estavam submetidas à s:1ncão cio Presidente. Elas passaram a ser 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~o 11) Terça-feira 15 7195 

uma forma de legislação paralela, de legislação menos significativa, não cria
dora de direito, porém uma forma de ato eficaz do Congresso que não era 
bem urna lei mas que era surnetida à apreciação do Presidente. 

Por isso mesmo, naquela majestosa vaguidão, a prática do Congresso 
americano criou o que eles chamam concurrent resolution, a resolução concor
rente, então, em vez de ser uma resolução conjunta, das duas Casas, que seria 
submetida ao Presiderite, ela passou a ser uma resolução concorrente, tomada 
separadamente pelas duas Casas, então Õã~ é mais submetida ao Presidente, 

~ aquilo que fizemos tantas vezes aqui. Eles deram uma solução política 
a uma dificuldade, criaram um tipo de resolução que não estã previsto na 
Constituição, que é chamada resolução concorrente, que é votada separada
mente pelas duas Casas, e essa não é submetida ao Presidente. 

Não quero me alongar, mas através dessas resoluç_ões concorrentes é que 
eles conseguiram fazer as coisas mais importantes. P_or exemplo, negar crédi
to para a Guerra do Vietnã, enfim, coisas mais recentes em que o Congresso 
atuou de uma forma extremamente poderosa, limitando os poderes do Presi
dente da República, inclusive poderes que ele tinha concedido antes, tinham 
sido dados por prazos indeterminados, ele passou a limitar esses prazos e pas
sou a suprimi-los, passou a tirar do Governo coisas que eram importantes e 
que deviam ser tiradas. Por exemplo, o bombardeio do Camboja, a conti
nuação da Guerra do Vietnã, tudo isso eles foram fazendo por resoluções 
concorrentes, por votação das duas Casas, e o Presidente ficava manietado. 

Esse estudo foi feito por mim e pelos meus colaboradores da Fundação 
Getúlio Vargas. Tenho um pequeno dossiê sobre isso que posso mandar para 
evitar que V. Exfs tenham que fazer aquela p~squisa que eu mesmo não fiz, 
mandei fazer. Eu sabia desse processo e pedi que se atualizasse a pesquisa. 

O SR. LEITE CHAVES - O decreto legislativo não sena uma legis
lação concorrente? 

O SR. AFFONSO ARINOS DE MELO FRANCO- Exatamente. V. 
Ex• citou e eu não deixei de marcar a sua citação. Pelo texto atual, é exata
mente isso. 

O assunto, a meu ver, é posto com muita oportunidade. Acho que a ten
dência do Senado- eu não quero citar nomes, pois tenho muitos amigos Se
nadores, não são todos porque não os conheço, infelizmente, a todos, mas to
dos os que conheço, para honra minha, são meus amigos- alguns deles me 
têm dito que preferem a resolução concorrente com o sentido americano; 
para não tirar do Senado a personalidade no processamento da elaboração 
constitucional. Porque na medida em que o Senado se integra num conjunto 
mais numeroso, ele se despersonaliza como Câmara e então terã que aceitar 
as decisõ.es tomadas pel:i -maioria da Cosntituinte, sem que elC: participe indi
vidualmente. O Senado, participando individualmente,-Permanece no seu pa
pel de Poder Moderador, republicano, quer dizer, ele mantém a sua persona~ 
!idade jurídica. Se eu não estou enganado, porque a velhice tem dessas 
traições, talvez eu esteja enganado, mas se eu não estou enganado foi isso o 
que ocorreu em I 967, acho que na Constituinte convocada pelo Presidente 
Castello, nós funcionamos no Senado como câmara estanque. ~ uma cois 
próxima, eu me lembro, eu falava muito no Senado sobre a reforma. Mas eu 
não me lembro se eu votava no Senado, independentemente, como voto dife
rente do da Câmara, se eram decisões sucessivas. Talvez algum dos Senadores 
possa esclarecer esse ponto. Mas eu -~nho a impressão de que a Constituinte 
de 1967 foi adotada- pode se-r-que eu esteja errado- mas nada impede que 
a resolução aprovada pelas duas Casas determine isso, depende da redação. 
Pode-se redigir de maneira a que as decisões sejam votadas por uma As
sembléia só, constituída de Senadores e Deputados, pode, como foi na Cons
tituinte de 1891. Na Constituinte de 1891, o decretO-que convocou a Consti
tuinte de 1891 jâ era tão advertido quanto a isso, que elejã reúne a Consti
tuinte dividida entre Senadores e Deputados. Foram eleitos Deputados Cons
tituintes e Senadores Constituintes, o Congresso já se reuniu diferenciado em 
duas Casas. Veja como isso é interessante; a Constituinte poderia não fazer o 
Senado porque ela é que estava fazendo a Constituição, ela poderia suprimir 
o Senado mas, ao mesmo tempo, ela não podia porque foram eleitos os Sena
dores à Constituinte, antes de haver o Senado. Foi a Constituição que fez o 
Senado, mas o Senado já áistia dentro da Constituinte, e aí votou- não tew 
nho certeza também, veja que a memória, a traição dã senectude, não tenho 
certeza se votaram separadamente ou não. Mas na minha impressão, respon
dendo a V. Ex•, seria mais fácil a adoção da resolução se o Senado tivesse 
condições de atuar separadamente. 

O Senador Luiz Viana, meu amigo de 40 anos, as objeções que ele levanw 
tou - não sei se levanta mais- mas as objeções que ere-leVantou a princípk 
fundavam-se nisso, de que o Senado perderia a sua posição de constituinte 
porque ele ficava absorvido pela maioria da Câmara. 

Sinto que o Senador não esteja presente, pofque já conversei com ele a 
esse respeito. Mas isso é uma coisa que se resolve na redação do projeto. O 
que é preciso - aí está a outra coisa - é que o Senado não fique na persua
são de que ele continue a ser Câmara Moderadora diante do nada, porque se 
nós vamos para uma Cons-tituinte, não hã nada que moderar, o que hã é que 
ínovar. Então, o Senado tem que comparecer com o seu espírito de inovação 
que ele teve tantas vez...es na História do Brasil, e não comparecer com a idéia 
de que ele é uma Câmara conservadora. Isso af é um problema que me escapa 
completamente, porque infelizmente para mim e felizmente para V. Ex• eu 
não sou Senador. (Não apoiado!) O problema é o que o Senado estã realmen
te esperando da Constituinte. 

Acredito que, embora dubitativa, esta resposta satisfaça, na medida do 
possível, a V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES - Se saísse daqui uma resolução, um projeto 
em que a justificação fosse o seu próprio trabalho nesta Casa, haveria opo
sição do Senhor, nessa parte? 

O SR. AFFONSO ARINOS DE MELO FRANCO- Não haveria ne
nhuma, eu colocaria no meu túmulo, mandaria minha mulher, que vai morrer 
depois de mim (risos) botar no meu túmul_o, como Tomas Jefferson fez: uo 
Professor Arinos de Melo Franco foí o pai da Constituição de 1982". Era 
para mim uma honra suprema. Jefferson mandou botar isso, fez a Declaração 
de Direitos e fundou a Universidade da Virgínia. Eu não fundei universidade! 

O SR. LEITE CHAVES - Essa hipótese pode ocorrer. 

O SR. AFFONSO ARINOS DE MELO FRANCO- Quanto à Escola 
Superior de Guerra, Senador, eu tive a honra de falar lã, mas, infelizmente, o 
discurso não to i publicado porque a escola tem o dever da reserva, até que fi
que autorizado pelo conferencista a publicar. 

Já disse ao General Werner- hoje ele assume o Ministério, a chefia de 
Estado- Maior das Forças Armadas - que é um grande chefe militar, um 
grande chefe educativo, e eu fiquei profundamente cativo da forma como fui 
recebido, não direi a V. Ex• porque V. Ex• talvez se informando veja o que foi 
Iã entre os meios militares e na Escola de Guerra Naval. Falei na Escola de 
Guerra Naval, falei na Escola Superior de Guerra, e nas duas academias mili
tares, de tão importantes responsabilidades na cultura brasileira, eu saí extra~ 
mamente confortado do acolhimento feito pelos oficiais que cursavam em to
dos os níveis, desde os Generais-Comandantes até os jovens mais moços que 
estavam cursando essas escolas. 

De maneira que, tanto quanto eu pude, já me fiz presente a convite do 
Almirante Parker, que deixou a Escola de Guerra Naval e transferiu-se para 
Brasília, e o General Werner, que também deixou a Escola Superior de Guer
ra e toma ·posse hoje na chefia do Estado-Maior das Forças Armadas. 

De maneira que as duas perguntas de V. Ex• eu tenho o prazer de as ha
ver respondido. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- O nobre Deputado Marcelo 
Cerqueira inscreveu-se para falar sobre o assunto. Concedo-lhe a palavra. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - Inicialmente, quena ct1zer que 
ouvi V. Ex!' com muita aténção. Quer dizer que a Nação reconhece a sua au
toridade moral para fazer apresentar proposta. A primeira indagação é a se
guinte: no Brasil se alternam ciclos relativamente democráticos e outros auto
ritários. Toda vez que as massas populares brasileiras usam as franquias de
mocráticas no sentido de seus interesses, a classe dominante brasileira, ao in
vés de conviver com o conflito, conviver com o dissenso na sociedade, cede o 
poder ao líder carismático, ou hã o golpe militar de direita, caracterizando o 
seu permanente bonapartiSmo. 

Assim foí que essas constituições liberais não tiveram condições de presi
dir um verdadeiro pacto político que pudesse permear todas as classes como o 
conceito de pacto indica. Porque sempre deles estiveram excluídas as grandes 
massas trabalhadoras do povo brasileiro. 

Portanto, o que eu temo é que uma Constituinte realizada nessas circuns
tâncias seja apenas um rearranjo das formas jurídicas, sem dúvida mais legíti
ma, porque qualquer coisa é mais legítima do que a Constituição que aí estâ. 
Talvez olimpicamente perfeita em suas técnicas legais, incorporando formas 
novas de Direito Público, mas, como as anteriores, excluindo o que para mim 
é o essencial - a grande massa dos trabalhadores. 

A outra questão que eu coloco a V. Ex', sempre com muito acatamento, 
é que a ninguém escapa Observar nestã. Casa a falta de grandeza com que o 
Governo realiza as chamadas transformações no sentido de nada mudar. 
Para não ficar muito longe, a partir do "pacote de abril", se inicia em nosso 
País um ciclo de casuísmos perversos e despudorados que têm o objetivo de 
alterar a vontade das urnas. 
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Agora mesmo, a tendência das urnas é majoritariamente oposicionista. 
Ninguém pode desconhecer isso, e o Governo, então, se arma de casuísmos 
para procurar alterar esta tendência das urnas. Alguns casuísmos jã foram 
apontados pelo Governo Federal, que primeiro faz o· casuísmo e depois diz 
que vai dialogar concosco, e· outras fórmulas estão sendo discutidas nesses la
boratórios canhestros: uma delas é o "distritão", e, se fala até em extinção 
partidãria, que é recuperar a ponta do golpe de 1964. 

Pois bem, nessa vida política brasileira sem expressão, fútil, nós sempre 
vivemos no cotidiano com essas ameaças, quando não são oficializadas pelo 
terrorismo que o Governo não combate, embora saiba de onde vem; quando 
ele mesmo manipula essa sensação de insegurança que o terrorismo traz para 
nos colocar entre um falso dilema: ou o retrocesso ou o casuísmo. Nós temos 
a vontade, de setores do Congresso e fora dele, de fazer a prorrogação de 
mandatos, e essa prorrogação de mandatos' tem os dois filhos- que é o "dis
tritão" e· a extinção partidãria. 

Pois bem, o que eu temo é que essa fórmula tão generosamente apresen
tada por V. Ex•, com a autoridade moral e intelectual que a Nação lhe reco
nhece, seja instrumentalizada, porque se e'ta se baseia numa questão de fato, 
no impasse, para convocar a Constituinte pára: 1982, por que ela não seria 
instrumentalizada para hoje? Vendo essa situação de fato, e vendo que o Po
der, como não pode admitir a alternância dele, ele deve se perpetuar, irâ fatal
mente perder as eleições de 1982, ele prorrogaria esse mandato para 1984-
como todo mundo fala - e realizaria essa Constituição. 

Portanto, dessa idéia extraordinãria que V. Ex•, traz, com base no Direi
to norte-affiericano, uma idéia generosa e que pode até resolver de alguma 
forma o nosso impasse, seria instrumentalizada para prorrogação e o fazi
mento atual da Constituição. 

Essas eram as indagações que eu queria fazer a V. Ex• 

O SR. AFFONSO ARINOS DE MELO FRANCO= Eu tenho muito 
prazer e muita honra em responder ao jovem Deputado Marcello Cerqueira, 
porque sinto muita simpatia e, inclusive nos seus momentos de justo transe e 
de justa apreensão, dele sua fa-mília, com ele me solidarize, conforme disse em 
uma viagem que fizemos juntos de avião para cã. Considero uma das grandes 
expressões do Parlamento atual, altamente respeitável e rico de intenções 
nobres. 

Mas procurarei responder, e creio que vou responder de uma maneira 
que ele próprio se satisfaça as suas duas questões. Elas não me perturbam, 
elas me preocupam, porque elas serão respondidas.._ 

Em primeiro lugar, a terminologia usada não se confunde muito com a 
minha, mas não vamos entrar nesses pormenores. Eu acho que toda a filoso
fia de Direito Político est_ã hoje historicamente procedendo a uma revisã-o de 
certos conceitos que, longe de estimularem o progresso das sociedades e a 
participação do povo no Estado, entraram em uma espécie de compartimen
tação tecnológica desse processo, compartimentação tecnológica que é muito 
fundada na mitologia de certas palavras. Por exemplo: classe. Não vou entrar 
nisso. Isso é tema para estudos aprofundados d~ História das Idéias. Mas o 
que é exato ê que a realidade histórica atual transpôs, de forma ofuscante, a 
compartimentação estabelecida entre aquele prefãcio que me referi no decur
so da minha palestra de K.arl Marx, de 1843, "A Filosofia de Wilhelm He
gel". Hã o Manifesto Comunista de 1948, e a obra fundamental do comunis
mo na sua primeira fase, que é exatamente o anti-Dühring de Engels, o livro 
"A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado". Toda aquela 
compartimentação não é apenas vocabular. Aqueles vocâbulos correspon~ 
diam a uma certa situação histórica que geravam uma certa posição teórica. 
Mas acontece que essa situação histórica transformou-se de uma maneira tão 
profunda, que as conseqUências teóricas, não tendo mudado em certos seto
res ou em certos departamentos da Ciência Política ou no pensamento de cer~ 
tos políticos, ainda que jovens, ela começou a se desatualizar, e a desatuali
zação dessas posições estã-se tornando patente, historicamente, nos países 
condutores dessas idéias do princípio. Quer dizer, Marx escreve para a Ale
manha. Toda a obra de Marx é destinada à Alemanha, ele diz isso. Ele quer 
levar a Alemanha daquele fim de uma tradição oligárquico-feudal para uma 
situação de capitalismo industrial. Essa é a idéia de Marx. Ele quer levantar o 
seu povo daquela oligarquia feudal para o capitalismo industrial, que ele via 
na Inglaterra, que ele via na França. Ele cita o que ele via nos Estados Uni
dos. Ele quer que a Alemanha chegue à situação em que estava a Inglaterra, 
que estava a França, que estavam os Estados Unidos. E estâ no livro dele um 
manifesto, ilesse prefãcio a "Crítica à Filosofia do Direito de Hegel", e estã 
em toda a literatura política· mais importante dessa Tase do marxismo. Daí é 
que vêm todos os estudos modernos a partir; como V. Ex• sabe, você é um jo
vem cientista político que tem-se voltado muito paa a juventude de Marx. 
Hoje é o livro da juventud"e. Por quê? Os livros da maturidade de Marx, O 
Capit~l, sobretudo, é um livro que não foi feito por ele. h um livro que ele dei-

xou esboçâdo, há uma parte introdutória que ê uma coisa genial, ele era um 
escritor fabuloso, era um gênio prodigioso, uma capacidade de expressão fan
tástica, mas ele morreu antes de acab.ar o livrO. 

Permitam-me uma outra confidência, que estã falando da significação do 
auditório. Quando eu era moço, tinha ~eus 19 anos, eu vivia em Genebra fa
zendo um curso, onde meu pai era embaixador em Genebra, e eu conversava 
coro-Alberto Thomas, q_ue foi _um dos grandes lnarxistas. Naquele tempo ele 
tinha se desvinculado da Terceira Internacional e passado para a Segunda, e 
ele foi chamado por Lenin, depois da Revolução de 1917. Ele foi um dos pou
cos franceses que Lenin chamou à Rússia. Ele era presidente do Bureau Inter
naciOnal do Trabalho, e eu, com aquela audãcia irresponsável dos 20 anos, 
conversava com o Alberto Thomas. Ele achava graça naquiio. Uma vez eu 
perguntei a ele qual a edição de O Capital que eu devia ler. Ele riu-se e medis
se assim: Não leia essa mocinha de fadas. Isso me disse Alberto. E me deu al
guns capítulos de O Capital, que eu tenho até hoje, e que ele me disse: leia is
so. Então, hoje, a realidade histórica estã mostrando que o" mundo marcha 
numa via de composição, numa via de coordenação de posições teóricas. A 
vitória do socialismo da Alemanha, que oferece as fraquezas do que constitui 
as lutas internas da Alemanha, causadas pelo federalismo, sobretudo. Sobre
tudo por causa das lutas federais da Alemanha, aquela tentativa recessionista 
da Baviera, o teri'orisrrio alemão, mas a vitória e socialismo da Alemanha, a 
vitória de socialismo na França é unia Coisa espantosa, a França assume de 
repente a chefia da marcha para o futuro. A França, como no século XVIII, 
como no princípio do século XIX, pegou a bandeira do futuro, de repente, 
diante de um Estados Unidos reacionârio, fascista, racist6}, agressivo; diante 
de uma Inglaterra também perdida em conflitos quase insolúveis, conflitos de 
natureza racial, porque são terríveis aQuelas lutas de rapazes ingleses, são lu- . 
tas de raça, são os negros que vieram de Trinidad, são os negros qHe vieram 
das Antilhas, em virtude da Commonwealth que eles têm. Eles têm a naturali
dade inglesa e a sociedade inglesa os repele. A França toma o cami.JJ.ho do 
mundo, é o socialismo. PorqUe as eX-periências contra a liberdade nunca de~ 
ram resultado, nem mesmo para as massas, nem mesmo para as classes traba
lhadoras. É uma coisa que a gente precisa ter a serenidade de se deter sobre 
isso e de refletir sobre isso, o horror que representa a ditadura em qualquer 
lugar é qualquer coisa de inaceitâvel. 

Então, eu não me esqueci disso, Deputado. Eu penso muito no povo e 
sofro muito com a miséria do povo, com a marginalização do povo,.com a in
justiça. Não como marxista, mas como católico. A desgraça das grandes rrias
sas é, para mim, um sofrimento pessoal. Eu acho que a salvação, eu disse ou
tro dia na televisão, a salvação espiritual é um problema pessoal, cada um de 
nós se salva de acordo com a nossa fé. Mas a salvação social é um problema 
coletivo. Não há salvação social se todos não participarem. Então, se nós, 
classe dominante, não pudermos participar desse esforço comum de salvação 
social, o nosso povo não se salva. O nosso povo estã condenado a uma irre
missível miséria, fracasso, à medida em que a população se desenvolve, à me~ 
dida em que a riqueza se concentra, à medida em que a violência aumenta. 
Em suma, estou de acordo com V. Ex•. Eu só queria dizer uma coisa; eu não 
me esqueci disso. Nós não pretendemos trazer, não traremos nunca uma su
gestão desta ordem sem termos pensado neste ponto. EntãO, eu não tinha que 
falar nisso, aqui na minha exposição, mas digo agora, V. Ex• deu uma boa 
oportunidade. A Fundação Getúlio Vargas jã preparou o plano, e sua exe
cução é que precisa de apoio. ela estã preparando uma grande investigação 
nacional que procure traduzir em termos. porque existe processos de investi
gação-sociológica, métodos de investigação em Sociologia, hoje é uma ciên
cia. A Fundação Getúlio Vargas tem um Centro de Estudos de Metodologia 
dç_ PesqüiSas Sociológicas. Então, é por esse centro que nós estamos .Procu
rando movimentar, e o nosso plano jã está quase pronto. Em breve nós pode
remos trazer, não sou eu, são os assessores, são os juristas, são os sociólogos, 
são Ós Jovens estatísticos, e não só da Fundação, como outros, os professores. 
Nós estamos procurando um plano que possa ser computadorizado, que pos
sa ser traduzido em perguntas respondíveis, não a uma investigação para uma 
massa demográfica indiscriminada, mas a uma investigação que atinja aquilo 
que o Direito chama de povo. Quando nós juristas falamos em povo, quer di
zer, aquela parte da populaÇão que participa do processo político, que tem in
teresses, que ele conhece, que estã vinculado. Então isso é i.lma cqisa que pode 
ser feita hoje. Nós podenios trazer a opinião dos trabalhadores, dos empre
sários, dos intelectuais, dos açadêmicos, das universidades, dos prefeitos mu
nicipais~ em certas zonas em que a prefeitura tenha importâf!cia. ~ u.rna coisa 
que parece imensa, mas não é. E pela primeira vez na histórià constitucional 
do Brasil, mesmo que não seja aprovado o plano, este de outorga. de poderes 
constituintes ao Congresso, espero em Deus que a Fundação ofei'eça ao futu
ro Congresso que eu chamei na televisão '•A Verónica do Brasil'', é aquela 
máscara de sangue que nós vamos tirar do sofrimento do nosso povo. Isso 
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nós estamos fazendo. Nãq é fácil, a Fundação não tem dinheiro, mas nós te~ 
mos o Reitor da Universidade de Brasília, o Sr. José Carlos Azevedo, que eu 
cito com alegria, ele telefonou para tnim e disse que a Universidade de 
Brasflia não pode estar fora disso. A quantidade de entidades que nos tem 
procurado para esse fim, eu não quêro citar nomes, mas porque ainda não es~ 
tão consolidados esses contatos. Mas eu espero, com os auxiliares e colabora~ 
dores qoe tenho, que dentro de pouco iempo, antes do fim do ano, esse plano 
esteja sendo executado, e no decorrer do ano que vem nós possamos trazer 
para o Senhor, que tem a sua posição, o que realmente representa não uma 
aspiração constitucional, que giande parte dessa massa não $abe sequer o que 
é Constituição, mas uma luz de esperança que o Papa despertou em poucos 
dias. Aquela coisa gigantesca que foi a viagem do Papa no Brasil, milhões de 
pessoas, sem um crime, sem um tiro, sem uma pedrada. N:a minha terra, em 
Belo Horizonte, uma coisa gigantesca aconteceu, milhões de pessoas, enfim, 
todo o País, de Norte a Sul, aquilo é uma chama de esperança que ele acen
deu. Essa esperança é que nós vamos procurar definir e contornar, de manei~ 
ra que se possa traduzir friamente em termos de investigação sociológica. En
tão não saberemos o que fazer, como nunca se soube o que poderã ser feito. o 
Congresso saberâ como nunca soube. Porque em 1824_ele n~o soube, a Cons~ 
tituição foi redigida pelo Conselho do Estado; em 1891 ele não soube, a Cons
tituição foi redigida pela Comissão dos Cinco; em I934_e_le_não_soube, porque 
a Constituição foi redigida por uma Comissão-' meu pai era presidente dessa 
Comissão; em 1946 ele não soube, não teve nem projeto, saiu da Constituição 
de 1934 que serviu de projeto; em 1967, ~ambêm não soube, sem falar nas ou
tras Constituições que foram por aí outorgadas. Não seria possível não pen~ 
sar. Era a primeira resposta. 

Quanto à segunda pergunta, esse receio me foi transmitido pelo querido, 
velho amigo- vejam o que ê a velhice- Ulysses Guimarães. Nós almoça
mos juntos lã no Rio de Janeiro estava Raphael Magalhães, Renato Archer, 
Ulysses Guimarães, um grupo de espadachins do PMDB, que guerrilham 
contra mim, não espadas mas sorrisos, quando chamara para ouvir-me. Ulys
ses disse tudo isso também, e eu achei que ele tinha razão de pensar isso, mas 
isso esbarra, isso é a contradição do que eu estou querendo, ou do que nós 
que pensamos assim est_amos querendo. Esbarra numa contradição que é a se
guinte: o mandato especial Constituinte, como ê que nós poderíamos confun
dir uma proposta que se baseia em que o eleitor vote sabendo que está votan
do no arquiteto ou no operário de uma Constituição, cOm a aprovação sub
reptícia, que eu chamaria quase degradante, de uma maioria ocasional para 
prorrogar os seus próprios mandatos? Um mandato de quem, saindo de on~ 
de, com que povo, com que eleitor? Não acredite, Deputado, o President~ 
não acredíta nisso, os militares com quem eu tenho conversado não acredi
tam nisso. Eu fico até um pouco angustiado quando eu vejo como isso sai nos 
jornais e nas televisões, porque é uma espécie de tentar acender fogo !J.Urna 
cinza morta, pensar que removendo as cinzas ela vai florescer em chama. Isso 
é revolver uma cinza morta. Não devemos, lhe gara_nto que essa proposta, se 
tiver o beneplácito daqueles congressistas que se ciignarem a estudar, não 
conduzirá nunca a isso porque ela parte do princípio contrário, ela parte da 
outorga de poderes especiais, ela rejeita até poderes constituintes ou o Con~ 
gresso ordinário, ela quer que sejam dados pela resolução do Congresso aos 
eleitores futuros. · 

Eu peço desculpas a V. Ex', mas ~u acho que seus receios são cOm
preensíveis pelo que V. Ex' tem sofrido, tem affiargado, os seus receios são 
compreensíveis mas não São fundados. 

A SRA. TEREZINHA ZERBINI- (Início fora do microfone)- Pro
fessor Affonso Arinos: Dirijo~ me a V. Ex' para dizer: - fui President~ do 
Movimento Nacional de Anistia, e sem a anistia nós não poderíamos estar 
aqui já tão avançados Como estamos caminhando para a solução dos proble
mas. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Sou estudiosa de Direito Constitu~ 
cional e não gostaria de ter que sair daqui com dúvidas, por que prezo muito 
o Professor Affonso Arinos, acho que é um homem retíssimo e não queria 
sair daqui com dúvidas. Eu poderia usar da palavra, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Pois não. 

A SRA. TEREZINHA ZERBINI- O senhor diss~ que nós vivemos a 
mitologia ditatorial da crise, é mito mesmo, por que a verdade é que a maior 
crise que nós atravessamos é a política, e é através da solução da crise política 
que nós vamos resolver as outras, não ê isso? O senhor veio com uma propos
ta muito generosa, e que eu acato, qualquer pessoa inteligente e reta de cons· 
ciência acha que essa seria mesmo a solução para a saída do impasse, é deixai 
as cinzas mortas e passar para, o futuro. Mas, o senhor não acha que essa 
Constituinte deveria ter prê.-requisitos, como liberdade de reunião, liberdade 
de expressão, liberdades democráticas asseguradas, verdadeiramente assegu~ 
radas; a suspensão da Lei de Segurança Nacional, no período dessa pregação? 
Por que deverá ser feita uma pregação, não é isso? Olhe, vocês vejam bem em 

quem vão votar, o próximo Congresso vai ser Constituinte. Então, eu acho 
até que se deveria fazer uma propaganda massiva restãbelecer essas franquias 
democráticas. E, se nós temos que confiar nas boas intenções de quem quer 
caminhar para o futuro, nós mereceríamos o crédito também de que a Lei de 
Segurança Nacional também fosse suspensa, porque naturalmente o outro 
Congresso que virá ele vai abolir ou transformar. Porque todo país tem sua 
Lei de Segurança, mas vai fazer uma outra coisa. Então, se nós temos que 
acatar, eu acho um raciocínio lógico, como uma expressão de verdade, quan~ 
do a gente quer partir para o futuro, então essa resolução legislativa viria. Eu 
falo como o povo, porque~ povo lá fora está descrente de tudo, do Congres
so, do Executivo, de tudo, é uma situação muito perigosa e muito explosiva. 
Eu acredito que se fosse assegurado, eu acho que seria esse o seu pensamento 
também. :t: isso que eu gostaria que o senhor me esclarecesse: a liberdade de
mocrática, a liberdade de reunião, a liberdade de expressão, e, no período de 
pregação eleitoral, ã Lei de Segurança Nacional poderia ser suspensa? O se~ 
nhor vê possibilidade nisso? 

O SR. AFFONSO ARINOS DE MELO FRANCO- As liberdades a 
que a senhora se refere são inerentes e qualquer texto constitucional democrá
tico. Antigamente, no período do classissismo constitucional, se dizia que 
uma Constituição era um texto que definia os poderes, estabelecia o relacio
namento entre eles e garantia as liberdades e garantias indiViduais. Sempre 
existiu isso no texto, e hoje existe. O texto constitucional de 1969, e é urna 
grande vaidade para mim, repetiu quase que sem mudar a emenda que eu fiz 
para o texto de 1967, e está em vigor. As garantias a que V. Ex' se refere, anti~ 
gamente - era de bom-tom, chamava-se todas as senhoras de V. Ex', então 
permita-se voltar a 100 anos atrás, e eu chamo a senhora de V. Ex', como se 
fizesse parte do Co.Õgresso - estão no texto, mas elas estão no texto formal
mente porque elas são equilibradas pela Lei de Segurança. Mas só uma cons
tituinte pode acabar com issO. Nós estabelecermos, antes da constituinte, a 
supressão da lei, é nós tentarmos uma medida legislativa que ninguêm tem 
maioria para fazer nesse momento, e provocarmos urna situação política ex~ 
tremamente delicada. Se nós condicionarmos essa resolução a qualquer tipo 
de alteração do sistema, nós estamos faltando, àquilo que eu achei, no princí
pio, fundamental, que é a coexistência, a ruptura da situação jurídica com a 
manutenção da situação legal. Isso não é um artificio, porque poderia pe~sar 
um inimigo do Senador Tancredo Neves ou meu, não é uma mineirice, isso é 
urna teoríajurídica, uma diferença entre continuidade jurídica e continuidade 
legal. Nós não teríamos a continuidade legal e criaríamos urna continuidade 
jurídica, aprovando a nova Constituição até o fim do mandato do Presidente. 
Qualquer coisa que seja contra isso, ou que tente violar ou violentar as deci
sões fechadas do Executivo, a meu ver levariam a Maioria do Congresso avo
tar contra a resolução, porque a Maioria tem que apoiar o Governo, é claro 
-eu, se fosse Maioria, tudo aquilo que eu pudesse apoiar eu também apoia
va - e fecharia a simpatia das Forças Armadas para esse fim. 

Eu peço perdão a V. Ex', mas eu responderia dessa 'forffi:a. 

O SR: PRESIDENTE (Aloysío Chaves)- Concedo a palavra ao último 
orador inscrito, Senador Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTONfO VILELA - Eminente Professor Affonso Arinos, 
não tenho nada a perguntar, só louvar a exposição feita por V. Ex' nesta Ca~ 
sa, para que cada um de nós reflita em mais profundidade sobre a situação 
brasileira. Mas, não obstante todo meu profundo respeito ao pensamento de 
V. Ex~. eu me permitiria aqui colocar-me de algum modo na situação em que 
se colocou o Deputado Marcello Cerqueira. 

V. Ex' baseou o seu pensamento nas situações de fato, ocorridas ao lon
go- de nossa história. Há, na verdade, um enredo, uma novela, uma ligação 
muito profunda entre os fatos que V. Ex' relacionou, e que foram todos eles 
objeto de uma atitude política criteriosa e oportuna pelo Congresso Nacio
nal. O que eu vejo hoje é que não há muita similitude, não hã uma forma de se 
caracterizar com muita nitidez a situação de fato em cima da qual se pudesse 
fazer a montagem proposta por V. Ex• A ambigUidade que domina a situação 
política brasileira é algo de tão intrigante, que ficamos sem condições de nos 
posicionar. As ,sugestões vão ~endo arrastadas pelo correnteza das coisas, 
pela dinâmica das coisas, e isto -no meu entender atesta o seguinte: a situação 
do poder dominante não se encontra de maneira nenhuma, não se reconhece 
embaraçada, ela se reconhece diligente, capaz de vencer os impasses, não obs
tante 17 anos de impasse. A interpretação intrínseca do fato político, por par

. te da redoma do poder, não concorda com a nossa, de maneira nenhuma. 
Não obstante, por exemplo, o ex-Presidente Geise1 declarar, como declarou, 
que a situação de poder é anômala, e que nós tínhamos de proceder a uma 
transição, nem assim ele abre mão do pensamento político por ~entro, de que 
ele não aceita nenhuma sugestão que não parta do Executivo ou do Poder 
Milítar.~Então, aquilo que foi concebido como poder nacional, que era com~ 
posto de poder militar, poder económico, Poder político, poder psicossocial 
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ou seja, a base da chamada doutrina de segurança nacional, isso é o que hoje 
impera, e continua. A Doutrina de segurança nacional é hoje, estã sendo 
transformada em uma ideologia política, e aí estão os senhores Generais-de· 
Exército a proclamarem a sua liderança sobre os fatos políticos, sobre os fa
tos econômicos, sobre os fatos institucionais, sobre os fatos sociais. E foi o 
Ministro do Exército, General Walter Pires, coroando essa série de pronun
ciamentos militares, quem disse na semana passada que essa é uma nova 
função das Forças Armadas, que lhes compete, além das suas atuações tradi
cionais, penetrar todas essas outras âreas e decidir o seu pensamento sobre 
elas. 

Portanto, eminente Pofessor, o meu desassossego estã em que a sua pro
posta é uma proposta discutível - eu não diria que seria minha a proposta e 
nem quero com isso discordar de V. Ex•- apreciável, algo que deve merecer 
todo nosso respeito. Mas, como se trata de um processo de outorga, e a ou
torga, evidentemente, só se faz quando um outro poder, pelo menos, estã 
igual com aquele que é outorgante de alguma coisa. Mas o que acontece hoje 
dentro da situação brasileira é exatamente o contrário, uma situação de de
pressão total do Poder Legislativo, desprovido de prerrogativas as mais ele
mentares para, inclusive, pôr em execução uma sugestão como a de V. Ex• Eu 
fico altamente preocupado e caía, então, na indagação do nobre Deputado 
Marcello Cerqueira. 

Por outro lado, e para finalizar, nobre Professor, todos nós sabemos que 
a nossa Constituição inseriu no seu texto o que hã de mais importante na 
doutrina de segurança nacional, e que vem sendo introduzida na nossa vida 
não através dos ates institucionais, não através dos órgãos de repressão come 
o DOJ-COlD, etc, mas foi inserida na Constituição, através do artigo 89, que 
diz que compete ao Conselho de Segurança Nacional decidir sobre todos os 
objetivos permanentes. E foi exatamente essa a expressão utilizada pelo Mi
nistro do Exército, na semana passada, para dizer, e ainda hoje está nos jor
nais, na sua Ordem do Dia sobre os soldados, que compete ao Exército defi· 
nir os objetivos permanentes. ora, o artigo 89 eliminou a possibilidade de c 
Congresso Nacional tomar a iniciativa como poder político, de modificações 
substanciais. Então ficamos reduzidos simplesmente ao parla, aquilo que até 
o nobre Senador Leite Chavesjã não quer mais que a gente exerça, porque se 
não_se tem o maior, não se tem o menor, com o que eu não concordo, eu que
ro um espaço ainda que seja para um Jus sperneandi. Com essas observações, 
nobre Professor, eu, louvando o seu estudo, que é profundo, que é realístico, 
me ponho como militante político e me um observador diário das mutações 
do Governo, eu me ponho na posição de ser forçado a aletar os meus compa
nheiros, e alertar a Nação, de um lado, para a seriedade do seu trabalho, do 
outro lado, para a impertinência do Governo em manter o seu modelo inalte
rável. 

O SR. AFFONSO ARINOS DE MELO FRANCO- O Senador Teo
tônio Vilela fez objeções que são extremamente lúcidas. Às vezeS objeções lú
cidas facilitam as respostas, outras vezes dificultam. No caso das objeções le" 
vantadas pelo Senador Teotónio Vilela, são dessas objeções extremamente lú
cidas e fundadas mas que dificultam a quem se encontra no difícil dever de 
respondê-las. Eu vou fazer da maneira que me parecer mais breve e mais com
pleta que tiver nas minhas forças, breve em acatamento a aprovar a fadiga 
dos ouvintes, completa em acatamento a autoridade politica, moral, do Sena
dor, por quem há muito tempo tenho grande simpatia a com quem tenho tido 
encontros verbais muito amistosos. 

Nobre Senador Teotônio Vilela, as suas objeções, sempre lúcidas, são 
difíceis para mim de responder porque elas são de natureza política, não que 
eu não possa falar sobre política, mas elas são de natureza política no sentido 
da experiência diária da política, que faz de V. Ex• mais do que um realista, 
faz de V. Ex'- um pessimista. A realidade política que V. Ex• maneja e sobre a 
qual trabalha, tem transformado o seu habitual realismo em uma ponta de 
pessimismo, porque política não se distancia da história, a política é um ele
mento da evolução histórica de uma sociedade, e a situação que a vida políti
ca atravessa num momento dado não dá coloração ao conjunto histórico 
para aquele momento, senão na parte em que ela, politica, é responsável. A 
política é um afluente de um rio, a história é esse rio, a história incotpora o 
seu leito, incorpora o seu fluxo. Uma série de forças se conjugam naquele 
ímpeto, naquela correnteza. E a História, quando apreciada historicamente, e 
não politicamente, dá muitas aberturas para uma apreciação política fechada 
como a que V. Ex• fez. . 

V. Ex• fez uma apreciação política corajosa, lúcida, mas fechada ao que 
está acontecendo. Mas o que está acontecendo a história já transformou em 
qualquer coisa que não acontecia. Nós não podemos achar que a política, 
atualmente, com todas as limitações que V. -Ex• mencionou, algumas alar
mantes, seja no plano histórico, igual ao que ela foi hã 3 anos, há 4 anos, e há 
mais tempos atrás, que eu não quero recordar. Então, se nós pensássemos que 

as condições políticas daquele momento não teriam permitido a evolução bis· 
tórica, nós estaríamos exercendo uma profissão de pessimismo que não con
diz com os exaltados sentimentos de patriotismo de homens como V. Ex'-

Nós temos que acreditar na história, acreditar nela ê acreditar no futuro, 
acreditar na história é o desmonte das resistências pela sua correnteza, resis
tências que podem ter sido estabelecidas periodicamente num determinado 
momento, mas que não resiste ao impulso, ao influxo? à força de inércia da 
história. 

Nada vai conter o Brasil nesta marcha para o futuro. A responsabilidade 
de detê-la é como lançar um dique frãgil na corrente impetuosa, vai avolumar 
as ãguas, vai fazer com que elas se transportem sobre uma barreira muito 
maior, sobre um despenhadeiro muito mais profundo, e isso o Exército Na
cional não quer. 

Senador, V. Ex• citou a opinião de um General-de-Exército, que ocupa a 
mais alta função na escala militar, tirado de um artigo da Constituição. 

Eu vou lhe citar uma outra opinião de um outro General-de-Exército 
cujo nome eu não posso obviamente mencionar, das mais brilhantes figuras 
do Exército Nacional, das mais respeitáveis figuras do Exército Nacional. Há 
pouco tempo, ele me disse o seguinte: as Forças Armadas, os Senhores civis e 
os Srs. que se preocupam com o pensamento político, devem sempre partir do 
princípio que as Forças Armadas são criadas em todo o mundo para empre
gar a força. O objetivo da Força Armada é aplicar a força, para isto é que ela 
existe, e é óbvio. Não existe dispositivo militar senão para funcionar, é claro 
que ele fica reservado para funcionar nos momentos oportunos, mas a Força 
Armada em todas as civilizações, em todos os países, em todos os climas, elas 
existem para serem empregadas, mas serem empregadas como? Quando? Na 
manutenção da ordem e da segurança. Este é que é o dispositivo democrático. 

Eu vou pois seguindo no pensamento não meu, mas dele, que também é 
o meu pensamento, mas foi expresso por ele. 

Então, a avaliação do que é a ordem e a segurança é que tem que ser, no 
momento que nós estamos atravessando, uma associação das opiniões civis e 
das opiniões militares. Quando se chegar a um estágio superior de prática de
mocrática, a avaliação do que seja a ordem e a segurança é incumbência ex
clusiva do poder civil. 

A Força Armada emprega a força para manter a ordem e a segurança in
terna e externa. Mas quem sabe o que é a segurança e a: ordem é o poder civil, 
que representa a democracia, a maioria, o povo, a soberania nacional a que 
todos estamos submetidos. 

Nós não estamos neste período, fl.ão podemos atingi-lo com essa rapidez, 
nós estamos num período de transição em que as Forças Armadas e as cor
rentes civis têm que reelaborar o conceito de segurança e de ordem. Não é nos 
isolando dele, ao contrário, é juntamente com ele que nós podemos reelabo
rar este conceito, e cabe a nós faZer juntos esta reelaboração. 

E, hoje, nós já estamos influindo. Eu, pessoalmente, não influo em nada, 
mas V. Ex•s e a imprensa e a televisão jã estão influindo muito mais no con
ceito de ordem, no conceito de segurança. Não quero citar exemplos passados 
mas nós sabemos o que foi a idéia de ordem que levou ao massacre, levou ao 
morticínio, levou à tortura. 

Ocorre, porém, que as nossas elites- quando eu digo as elites nacionais, 
eu disse outro dia e isso causou uma certa empáfia, eu fiquei muito triste por
que eu não queria diz.er mal de ninguém, eu falo desde o princípio, falo desde 
muitos anos atrãs, as elites políticas brasileiras fracassaram, não estou falan
do do Congresso, não estou falando da universidade, não estou falando da 
Igreja, estou falando das elites políticas - as elites de intelectuais do Brasil 
não têm correspondido à sabedoria e à moderação do povo brasileiro. O 
povo era muito pouco e as elites eram muito. 

O povo brasileiro, há cerca de 50 anos ou mais, se divide em três linhas 
convergentes: o antigo e gloriosíssimo PDS, do Senador Tancredo Neves, do 
Senador Amaral Peixoto, a não menos gloriosa UDN, de outros representan
tes, e o Partido Trªbalhista que encarnava as aspirações sociais. O povo nun
ca se iludiu. 

Isso ê um retrato do Brasil, isto é uma distribuição sociológica do País 
que os milhões de eleitores sentem, depois. Os eleitos chegam aqui e criam 
uma tal história, de que eu participei, quando estava no fim do Congresso, o 
Congresso estava dividido em duas coisas, dois partidos: um partido que se 
chamava Ação Democrática Nacional, que ia para a extrema-direita, e outro 
partido que se chamava Frente Parlamentar Nacionalista, que ia para a 
extrema-esquerda, nenhum dos dois grupos tinha mandato dos seus eleitores 
para fazer aquilo, ninguém, e aquilo era o prenúncio da revolução, era o pre
núncio do golpe de Estado, de um lado e de outro, não falemos que era da di
reita, não, era da esquerda também. As agitações que se faziam, aquelas fal
sas representações sindicais, aquele negócio de Pua, não sei quê, aquelas lide
ranças espúrias. 
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Olhe,eu tinha um amigo 4ue roi meu colega de Câmara, o Deputaao 1'\.o~ 
berto Moreno- ja morreu, posso falar nele um grande deputado, sujeito óti
mo, mas era um fanático comunista. Ele me dizia: .. Essa esquerda está lou
ca". Ele estava com medo, o Roberto Moreno. Encontrei-me com ele numa 
livraria e ele me dizia: Affonso, isto ê uma maluquice, os sujeitos estão doi
dos". 

Então, são as elites que têm faltado no Brasil, eles não têm respeitado os 
poderes que receberam do povo. 1:: preciso que a consciência civil, que a·s eli
tes civis tomem consciência da transformação do conceito de ordem, de segu
rança para o emprego da força, que já está atingindO Csse objetivo. Quem me 
disse isso foi um grande General do Exêrcito, eles estão conscientizados para 
isto. 

Senador, eu peço desculpas por estar sempre voltando a esses fatos, mas 
eu tenho testemunhos. Quando eu falei na Escola de Guerra Naval, o rapaz 
que levantou lá, falou em nome da turma e disse assim: Professor, nós não es
távamos posicionados em face dos problemas que V. Exf.suscítou. Devo-lhe 
dizer que, depois de sua aula, nós estamos posicionados. Eram 400 oficiais. 

Na Escola Superior de Guerra, Senador, V. Ex• conhece, a gente conver· 
sa sobre a aula. Então, não é possível a gente fazer coisa nenhuma, eles são 
brasileiros, eles têm uma tradição imensa na vida brasileira, eles estão presen
tes na independência, estão presentes na luta de unificação nacional, estão 
presentes no desbravamento do território, estão presentes na guerra externa, 
estão presentes em tudo, como nós, são nossos ümãos. Nós temos é que nos 
juntarmos a eles na concepção de ordem, na concepção de segurança, e pas
sarmos da vidência para o direito, porque sem isso nós não marcharemos. 
Então, a política tem--Que inserir-se na história. 

A forma de a política se inserir na história é compreender que a história 
transforma a sociedade e que a política é unia das caudais dessa transfor
mação, mas o que se passa só no terreno- politico não indica as transfor· 
mações históricas. 

Sr. Presidente, eu agradeço muito a V. Ex~. Estou um pouco fatigado e 
peço que me desculpe pelos meus 75 anos. Fiquei muito honrado por merecer 
a atenção de V. Ex'" 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Eminente Professor Affonso 
Arinos, nós é que devemos pedir desculpas a V. Ex• por retê-lo por mais de 3 
horas nesta conferência e neste debate. V. Ex.', generosamente, aquiesceu em 
que após a exposição, fosse aberto este debate que agora se encerra, e se en
cerra, como toda a conferência de V. Ex•, de maneira brilhante, extraordi
nãrio, deixando aqui em exemplo da força do pensamento, da sua atuação ao 
longo de uma vida pública marcada pela cultura, pela erudição e pelo saber. 

V. Ex• não falou apenas ao Senado. V. Ex• falou desta tribuna à Nação 
brasileira, e fê-lo com grandeza e humildade, com simplicidade e genuína sa
bedoria. Nós somos profundamente gratos e reconhecidos a V ._Ex~ pelas ho
ras que nos dedicou, não à Comissão de Constituição e Justiça, não ao Sena
do, mas ao Congresso Nacional, à Nação brasileira. Muito obrigado a V. Ex~ 

Está encerrada a reunião. 
Levanta-se a reunião às 13 horas e 5 minutos.) 

23• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 1981 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro de mil nove
centos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presi
dente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Se
nhores Senadores Almir Pinto, Benedito Canelas, Aderbal Jurema, Martins 
Filho, Nelson Carneiro, Bernardino Viana, Raimundo Parente, Humberto 
Lucena e Amaral Furlan. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Hugo Ramos, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Franco Montoro, Leite Cha
ves, Orestes Quércla, Tancredo Neves e José Fragelli. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa e leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada. A seguir, passa-se a apreciação das matérias constantes de pauta, e são 
relatadas as seguintes proposições: 01) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n9 365, de 1980, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a PrefeitUra Municipal de-Pa
trocínio (MG), a contratar operação de crêdito no valor de CrS 69.673,800,00 
(sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), 
junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Relator: Senador 
Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucionafejU:ría"iCO.-Não há de-
bates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 02) Pro
ieto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 371, de 

1980, do Senhor Presidente da República, submetendo a aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP), a contratar operação 
de crédito no valor Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, 
trezentos e trinta e oito mil e duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centa
vos),- junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. Relator: Sena
dor Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 03) 
Projeto de Resoluçã_o_da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 343, 
de 1980, do Senhor Presidente da República, submentendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata (MG), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e oito mi
lhões. cento e noventa e oito mil e rin011enta cruzeiros), junto à Caixa Econ6..: 
mica do Estado ele Minas Gerais. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não estando presente o relator, o Se
nhor Presidente solicita ao Senador Bernardino Viana, qUé faça a leitura do 
parecer desta e das mais proposições em que o Senador Murilo Badaró fun
ciona como relator, e que tenham pareceres favorãveis. Lido o parecer, e não 
havendo debates, é o mesmo aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 331, de 1980, do Se
nhor P~esidnete da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei~ 
tura Municipal de Campo Florido (MG), a contratar operação de crêdito no 
valor de Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e 
cento e cinquenta cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pa
recer do Relator. 05) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre 
a Mensagem n9 70, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda. 
para que seja autorizada a Preteüura Municipal de Passa Quatro (MG), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis 
milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros), Relator: 
Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não há debates, e a Comissão, por unanimidade aprova o parecer do Rela
tor. 06) Projeto de Resolução da Comissão de Economia. sobre a Mensagem 
n9 341, de 1980. Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ituverava (SP), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 31.793.420,61 (trinta e um milhões, sete~ 
centos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessetna e um cen
tavos), junto à Caixa Econômíca do Estado de São Paulo S.A. Relator: Sena
dor Orestes Quércia. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não es
tando presente o Senhor Orestes Quércia, igual procedimento é adotado, sen
do lido o parecer pelo Senador Bernardino Viana, e não havendo discussão, é 
o mesmo suometido a votação, senao aprovado por unammidade. 07) Projeto 
de Resolução da Coqdssão de Economia, sobre a Mensagem n9 130, de 1981, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Luís (MA), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três 
mil e quinhentos cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o paracer do Relator. 08) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia sobre a Mensagem n9 149), de 1981, do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Santa Rosa (PR), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
31.03-4.984.58 (trinta e um milhões. trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e 
quatro cruzeiros e cjnquenta e mto centavos). RelaLOr: ~enador Almir Pinto. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. A fim de que possa ser 
relatado projeto do qual é o autor, bem como, relatar matérias nas quais fun
ciona corno relator, o Senador Aloysio Chaves, passa a Presidência, ao Sena
dor Nelson Carneiro. Dando-se prosseguimento à pauta, com o item 09) Pro
jeto de Lei do Senado n' 127, de 1981, que "altera a redação do§ 2• do artigo 
709 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943". Relator; Senador Raymundo Parente. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurfdico. Não há debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o- parecer do Relator. Assinando sem voto o Senador 
Aloysio Chaves, por ser o autor da proposição. 10) Projeto de Resolução n"" 
3.5, de 1978, que "altera os artigos 62 e 93 do Regimento Interno do Senado_ 
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t'ederal". Relator: Senaaor Aloysio Chaves. Parecer: Qela prejudicialidade do 
projeto. Não há debates, e a Comissão, por uninimidade, aprova o parecer do 
Relator. 11) Oficio n'166, de 1979-CN, do Senhor Presidente do Senado Fe
deral, submetendo à Comissão de Constituição e Justiça, em grau de recurso 
ex-oficio, decisão desta presidência sobre Questão de Ordem levantada pelo 
Senador Itamar Franco, e renovada por outros Parlamentares, por ocasião 
da votação da Proposta de Emenda à Constituição n"' 34/78, tendente a escla
recer sobre a participação na votação da citada proposta de emenda, dos Se
nadores eleitos indiretamente, nos termos do§ 29 do artigo 41 da Constituição 
Federal. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: favorável, à decisão da 
Presidência, originária do recurso, por ser regimental. Colocado em discussão 
o parecer, o Senador Humberto Lucena, considera que a questão de ordem 
levantada à época, era cabível, sendo contrário àquela decisão tomada pela 
Presidência, razão pela qual manifesta contrariedade ao parecer apresentado. 
O Senador José Fragelli opina no sentido de que não cabe mais discussão 
sobre o assunto, sugerindo ao relator a mudança no parecer, para concluir 
pela prejudicialidade do recurso. Encerrada a discussão e posto em votação o 
parecer, é o mesmo aprovado. Com voto vencido do Senador Humberto Lu
cena, e votando peta prejudicialidade o Senador José Fragelli. Reassumindo a 
Presidência o Senador Aloysio Chaves, é dado continuidade aos trábalhos, 
passando-se à apreciação do item 12) Projeto de Lei da Câmara n9 78, de 
1978, que "dá nova redação ao artigo 24 da Lei n9 5.722, de 21 de dezembro 
de 1971, que instituiu o Código de Propriedade Industrial". Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: contrário quanto ao mérito. Não há debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do relator. 13) Projeto de De
creto Legislativo n9 09, de 1981, que aprova o texto da Convenção Destinada 
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Im
postos sobre a Renda e o Capital, concluída entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega, em Brasília, no dia 
21 de agosto de 1980". Relator: SenadorTancredo Neves. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não estando presen~e o Senador Tancredo Ne
ves, o Senhor Presidente comunica que recebera de Sua Excelência solicitação 
para que o parecer fosse submetido a apreciação da Comissão, em razão da 
relevância da matéria. Assim procedendo, é o mesmo posto em votação, sen
do aprovado por unanimidade. 14) Profeta de Lei do Senado n"' 91 de 1981, 
que "introduz alterações na consolidação das leis do Trabalho, na parte con
cernente à Organização Sindical". Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Estando_ ausente o relator, o Senhor 
Presidente, tendo em vista, ser o parecer do consensQ geral dos presentes, o 
submete à votação, sendo o mesmo aprovado, por unanimidade. Assinando 
sem voto o Senador Humberto Lucena, por ser autor da proposição. 15) Pro
jeto de Lei do Senado nv 109, de 1980, que "proíbe a ação declaratória, ainda 
que tenha ocorrido a violação do direito". Relator: Senador Bernardino Via
na. Parecer favorável, por constitucional e jurídico, na forma da Emenda n"' 
01-CO, que propõe. Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 16) Projeto de ~ei da Câmara n9 21, de 1980, 
que "acrescenta parágrafo ao artigo 89 da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências", para apreciação de Substitutivo apresentado pelo Comissão deLe
gislação Social. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, na 
forma da Submenda n"' 01-CCJ, que oferece. Não há debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 17) Projeto de Lei do Senado 
n9 273, de 1980, que "dispõe sobre o resgate das quotas relativas a investimen
tos efetuados com base no Decreto-lei n"' 157, de 10 de fevereiro de 1967, no 
caso de falecimento do contribuinte". Relator; Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e técnica legislativa. Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Assi
nando sem voto, o Senador Nelson Carneiro, por ser o autor da proposição. 
18) Projeto de Lei do Senado n' 33, de 1981, que "altera a redação do artigo 
59 da Lei n9 3.692, de 15 de dezembro de 1959, que instituiu a Superintendên
cia do Desenvolvimento do Nord_este". ~elator: Senador Aderbal Jurema. 
Parecer: favorável, por constitucidnal e jurídico. Não há debates, e a Comis
são, por uninimidade, aprova o parecer do Relator. 19) Projeto de Lei do Se
nado n9 164, de 1981, que "declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, Pa
trono da Força Aérea Brasileira". Relator: Senador Aderbal Jurema. Pare
cer: favorável, por constitucional, jurídico e, no mérito, oportuno e conve
I?-iente, na forma da Emenda n90l-CCJ- Substitutiva,_ que oferece. Não há 

~~ebates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 20) 
Projeto de Lei do Senado n9 299, de 1980, que "acrescenta dispositivo à Con
solidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador José Fragelli. Parecer: fa
vorável, por constiticional e jurídico, e inclusiv.e quanto ao mérito. Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 21) 
Projeto de Lei do Senado n9 352, de 1979, que "altera o artigo 9?. do Código 

EleitoraJ .• que dispõe sobre o número de candidatos nas eleições proporcio
nais". Relator: ~enador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico ·e, no mêrito, oportuno e conveniente. Não há debates, e a Co
missão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 22) Projeto de Lei do 
Senado n"' 277,-.de 1980, que .. obriga as empresas à retrtessa de uma via dare
lação -~e todoS _o~- seus e~pr_egados ao sindicato represeritativo da respectiva 
categoria profissional". Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico, inClusive quanto ao mérito. Não há debates, e a 
Comissão, por unanhriidade, aprova o parecer do Relator. Assinando sem 
voto o Senador NelSOJ?: Ç~~neiro, pó r ser o autor da proposição. 23) Projeto 
de Lei do Senado n9 304,. d'e. ~980, q·u~ ~·institui o seguro-desemprego". Rela
tor: Senador Almir PintO. Parecer: pela anexação do projeto ao Projeto de 
Lei do Senado n9 156, de 197~: Não h~deb'ates, e a Comissão, por unanimi
dade, aprova o parecer do Re.lato.r: 24) PrÓjeto de Lei do Senado n"' 321, de 
1980, que "altera a legislação Orgânica do Tribunal de Contas da União e de
termina outras providências, visan~O melhor aparelhar o controle da admi
nistração federal, direta ou indireta". Relator: Seriador Murilo Badaró. Pare
cer prelímfriar, por audiência ao TCU. Não -h~ debates, .e a comissão por 
maioria de votos aprova o parecer ·do Relitor: 25)' Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia, sobre a Mensagem nl? 127, de 1981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Sen.ado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para qu-e seja autorizada a Companhia de 
Habitação do Acre (COHAB-ACRE), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.070,825.000,00 (um bilhão, setenta milhões e oitocen.tos e vinte 
e cinco mil cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Ví3.na. 'Parecei-: favorã
vel, por constitucional e jurídico. Não há debates e a Comissão, por unanimi
dade aprova o parecer do Relator. 26) 26) Projeto-de Resolução da Comissão 
de Economia,_ sobre a Mensagem n9 132, de 1981, do Senhor Presidente da 
República submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre (RS), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
137.651.000,00 (cento ~_trinta e sete milhões e seiscentos e cinquenta e um mil 
cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável, por conti
tucional e jl;lrídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova 
o parecer do. Relator. 27) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, 
sobre.a Mensagem n9l81, de 1981, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal~ proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 10.027.899.259,79 (dez 
bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil e duzentos e cin
quenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos). Relator; Senador Benedito 
Canelas. PareCer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 28) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia, sobre a mensagem n"' 131, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal da Estância Turística de Itu (SP), a contratar operação de cré~ 
dito no valor de Cr$.413.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e 
cem mil cruzeiros). Relator: Senador Orestes Quêrcia. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Lido o parecer pelo Senador Bernardino Viana, é o 
mesmo submetido a votação, sendó aprovado por unanimidade. 29) Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia~ SObre a mensagem n"' 148, de 1981, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Curitiba (PR), a contratar operação de Crédito no 
valor de Cr$ 4.606.655.:502,42 (qu-atro bilhões, seiscentos e seis milhões, seis
centos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois 
centavos). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer. favorável, por cons
titucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova 
o parecer do Relator. 30) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, 
sobre a Mensagem n9 136, de 1981, .do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bento Gonçal
ves (RS), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 17.390.000,00 (de
zessete milhões e trezentos e noventa mil cruzeiros). Relator: Senador Benedi
to Canelas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, 
e a Comíssão, por unanimidade, ap-rova o parecer do Relator. Face a ausên
cia dos relatores, o Senhor Presidente determina o adiamento da apreciação 
dos pareceres sobre as seguintes proposições: Projetas de Lei do Senado nvs 
240, de 1980; 152, de 1980; 313, de 1980; 319, de 1980; 320, de 1980, 299, de 
1980; 29, de 1979; 352, de 1979; 132, de 1981; 233, de 1980; 30, de 1981; 135, 
de 1980; 222, de 1980; 25, de 1981; 71, de 1981; Projeto de Lei da Câmara n• 
79, de 1979; Projeto de Resolução n' 109, de 1980; e Oficio SM n• 517, de 
1980. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida <:ampos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assmada pelo Senhor Presidente. A/oysfo Chaves. 

24• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 1981. 

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de mil novecen
tos e oiterita e um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexan
dre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aioysio Chaves, Presidente, 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiçã., com a presença dos Senhores 
Senadores Leite Chaves, Bernardino Viana, Benedito Canelas, Hugo Ramos, 
José Fragelli, Murílo Badaró, Tancredo Neves, Aderbal Jurema e Humberto 
Lucena. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, OS Senhores Senadores 
Amarai Furlan, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Franco Montoro, Nelson 
Carneiro e Orestes Quércia. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa e leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, passa-se apreciação das matérias constantes de pauta, e 
são relatadas as seguites proposições: 01) Projeto de Resolução da comissão 
de Finanças, sobre o Ofício "S" n9 20, de 1981, do Senhor Governador doEs
tado de Santa Catarina, solicitando autorização do Senado Federal, para 
contratar operação de emprbJtimo externo no valor de US$ 50.000, 000.00 
(cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), de;stinado a financiar Pro
gramas Prioritários do Estado. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não hâ debates, e a Comissão por 
maioria de votos, aprova o parecer do relator. Com a Comissão por maioria 
de votos, aprova o parecer do relator. Com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos. 02) Projeto ·de Resolução da Comissão de Economia; sobre a Mensa
gem n9 209, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aproM 
vação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA), a contratar ope
ração de crédito na valor de Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e 
sete milhões e quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros). Relator: Senador 
Orestes Quércia. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não estan
do presente Sua Excelência, o Senhor Presidente solicita ao Senador HumberM 
to Lucena, que faça a leitura de todos os seus pareceres constantes de pauta, 
referentes a operações de empréstimos, para deliberação da Comissão. Lido o 
parecer, é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado. Com voto vencido 
do Senador Hugo Ramos. 03) Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia, sobre a Mensagem n9 139, de 1981, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muriicipal de Brejinho 
(RN), a contratar operação de crédito no valor de CrS 8.207.700,00 (oito mi
lhões, duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros). Relator: Senador Murilo 
Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 04) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 157, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Aracaju (SE), a c-ontratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 12.634~800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos 
cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o 
parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Humberto Ramos. 05) 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 143, 
de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Viçosa (CE), a contratar operação de crédito 
na valor de Cr$ 18.408.900,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oito mil e no· 
vecentos cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos 
aprova o -parecer do Relator. Com voto vencido d_o Senador Hugo Ramos. 
06) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'? 
145, de !981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta dó Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE),a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e um 
mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorã~ 
vel, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unani
midade, aprova o parecer do Relator. 07) Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia, sobre a Mensagem n9 154, de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São 

Paulo (SP), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 6!5.170.500,00 
(seiscentos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros). Re-
lator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável, por constitucional e jurf~ 
dico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer 
do Relator. Com votos vencidos do Senador HUgo Ramos e José Fragelli. 08) 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 153, 
de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Mauá (SP), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e 
seis mil cruzeiros). Relator Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável, por 
constituci~:mal e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria, aprova 
o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 09) Proje
to de Resolução da Comissão de Economi.a, sobre a Mensagem n'? 342, de 
1980. Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Joaírna (MG), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e 
quatrocentos cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Ge~ 
rais. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos aprova o pare
cer do Relator. Com voto vencido do Senado Hugo Ramos. 10) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 45, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre· 
feitura Municipal de Campo do Meio (MG), a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e 
nove mil e seiscentos cruzeii-os). Relator: Senador Murilo Badar6. Parecer: 
favorável, por co-nstitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão por 
maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sena
dor Hugo Ramos. li) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre 
a Mensagem nc:? 46, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro 
(MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 76.529.600 (setenta e 
seis milhões, quinhentos e vinte nove mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Se
nador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não 
há debates, e a Comissão, por maioria de votos aprova o parecer do Relator. 
Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 12) Projeto de Resolução da 
Comissão de Ecomonia, sobre a Mensagem n9 51, de 1981, do ·senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Raul Soares (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
211.711.500 (duzentos e onze milhões, setecentos e onze mil e quinhentos cru
zeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o 
parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 13) Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 327, de 1980, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP), a contratar operação de crédito no 
valor ~e Cr$ 11.282.510,60 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil e qui~ 
nhentos e dez cruzeiros e sessenta centavos). Relator: Senador Orestes Quér
cia. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hâ debates, e a Co
missão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com votos venci
dos dos Senadores Hugo Ramos e José Fragelli. 14) Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 72, de 1981, do Senhor Presi· 
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Santo Ângelo (RS), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros). Relator: Senador Bernardi
no Viana. Parecer: favorável, por constitucion_al e jurídico. Não hã debates, e 
a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com votos 
vencidos dos Senadores Hugo Ramos e José Fragelfi. 15) Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 60, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Coromandel (MG), a contratar operação de crédito nova
lor de CrS 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três 
mil e oitocentos cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por maioria 
de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto·vencido do Senador Hugo 
Ramos. 16) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensa-
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gem nc:> 138, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à a pro~ 
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e 
sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta cru~ 
zeiros e cinqUenta centavos). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favo~ 
rãvel, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a comissão, por maio~ 
ria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos. 17) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem nc:> 151, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rubim (MG), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, 
quinhentos e quarenta e dois m1il e quinhentos cruzeiros). Relator: Senador 
Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã de
bates, e a Comissão, por maioria de votos; aprova o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 18) Projeto de Resolução da Cernis~ 
são de Economia, sobre a Mensagem n9 144; de i981, do-Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da FaZenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Cascavel (CE), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
24.702.600,00 (vinte quatro milhões, setecentos e dois mil e seiscentos cruzei~ 
ros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não há debates, e a Comissão,-por maioria de votos, aprova o pare
cer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 19) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9158, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede~ 
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Go~ 
verno do Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor de CrS 
270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões e novecentos e cinqUenta e nove 
mil cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por consti~ 
tucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, pOr maioria de votos, 
aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
20) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'il 
141, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES), a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e 
um mil e setecentos cruzeiros). Relator: Sen1;1dor Bernardino Viana. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por 
maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com votos vencidos dos Se
nadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo Neves. 21) Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 54, de 1981, do Se~ 
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senbor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei~ 
tura Municipal de V alinhos (SP), a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 36.495.86o,oo (tririta e-selS iiülhOes~ qu-ãtrocentos-e-noven-Tá-e cíncottdl e 
oitocentos cruzeiros). Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a COmissão, por maioria de 
votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra~ 
mos. 22) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n' 195, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro d:i Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, a Contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 928.441.006,00 (novecentos e vinte oito milhões, qua~ 
trocentos e quarenta e um mil e seis cruzeiros). Relator: Senador Murilo Ba~ 
daró. Parecer, por constitucional e jurÍdico. Não hã debates, e a Comissão, 
por maioria· de votos, aprova o parecer do Relator: Com voto veilcido do se
nador Hugo Ramos. 23) Projeto de Resolução da Comissão de Economja, 
sobre a Mensagem nc:> 42, de 1981, do Senhor Presidente da República, sub~ 
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas 
(MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 116.123.000,00 (cento 
dezesseis milhões e cento e vinte e três mil cruzeiros). Relator: Senador Muri~ 
lo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debat4?s, e 
a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do ~elator. Com voto 
vencido d_o Senador Hugo Ramos. 24) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n'il 155, de 1981, do Senhor Presidente d~ Re~ 
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do SeJ].hor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo (SP), a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
886.200.000,00 (OítOceritos e oitenta e- s·eis milhões e duzentos mil cruzeiros). 
Relator: Senador Orestes Quêrcia. Parecer: favorável, por constitucional e 

jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o pare~ 
cer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 25) Projeto de 
Resolução da Coffiissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 359, de 1980, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede~ 
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre
feitura Municipal de Olímpia (SP), a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 37.122.399,51 (trinta e sete rriilhões, cento e vinte e dois mil, trezentos 
e noventa e nove cruzeiros e cinqUenta e um centavos), junto ao Banco doEs~ 
tado de São Paulo S.A. Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por maioria de 
votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra~ 
mos. 26) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n• 156, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Osasco (SP), a contratar operação de 
crédito no valOr de Cr$ 528.418J66,50 (quinhentos e vinte e oito milhões, 
quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqUenta centa~ 
vos). Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável, por constiJucio
nal e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o 
parecer do Relator. Com votos vencidos dos Senadores Hugo Ramos e José 
Fragelli. 27) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Men~ 
sagem n9 347, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, pr9posta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Muriaé (MG), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 317.567.250,00 (trezentos e dezessete mi~ 
lhões, quinhentos e sesenta e sete mil e duzentos e cinqUenta cruzeiros), junto 
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Relator: Senador Murilo Ba~ 
daró. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a 
Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto ven~ 
cido do Senador Hugo Ramos. 28) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n"' 351, de 1980, do Senhor Presidente da ~e~ 
pública,· submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Santa Juliana (MG), a contratar Operação de crédito no valor de éfs 
33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil e oitocentos 
e quarenta cruzeiros). Relator: Senador Murílo Badaró. Parecer: favorâvelt 
por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por maioria de 
votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos. 29) Projeto de Resolução da Comissãó de Eoonomia, sobre a Mensagem 
nc:> 62, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
p.o Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura: Municipal de Cristina (MG), a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cin
qUenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros). Relator: Senador Mu
rilo Badaró. Parecer: favorãvel, por constitucional e juiidico. Não há debates, 
e a Comis$ão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto 
veneid<fâo-senactor-Hugo Ram-os. 3(})--Projeto-de-Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n'il 71, de 1981, do Senhor Presidente da Re~ 
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio 
Piracicaba (MG), a contratar operação dç crédito no valor de Cr$ 
23.224.6-00,00 (vinte e três milhões, duzentos. e vinte-e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorãvel, por constitu
cional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, Por maioria de votos, aprova 
o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 31) Proje~ 
to de Resolução da Comissão de Economia, sqbre a Mensagem n'i' 333, de 
1980, do Senhor Presidente da República, SÜhm~tendo à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Faze~da, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Dracena (SP), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 15.457.279,03-(quinZe milhões, quatrocentos e cinqUenta· e 
sete mil e duzentos e setenta e nove mil cru~e\ros e três centavos). Relator: Se
nador Orestes Qué,cia. Parecer: favorãve,l, pai- constitucional e jurídico. Não 
hã debates, e a Coriüs_são por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. 
Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 32) Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia, sobre a 1vfehsagem n'i' 374, de 1980, do Senhor Presi_~ 
dente da RepúblíCa, submeteildó•à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da FaZenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de TaquaritíOga (SP), a contrãtar operação de crédito no valor de Cr$ 
12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Esta
do de São Paulo S.A. Relator: Senador Orestes Quêrcia. Parecer: favorãvel, 
por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de 
vot06, iprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra~ 
mos. 33) Projeto de Resolução da Comissão .de Economia, sobre i!- Mensagem 
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n'~~56, de 1981, do Senhor Presidente da República, sUbmetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ibiraci (MG), a contratar operação de 
crêdito· no valor de Cr$ 76.529.600,00 (setenta c sete milhões, quinhentos e 
vinte nove mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, 
por maioria de votos.- aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Se
nado Hugo Ramos. 34) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, 
sobre a Mensagem n~t 41, de 1981, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Betim (MO), a 
contratar operação "de crédito no valor de Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e 
quarenta e seis milhões e oitocentos e quarenta e seis mil cruzeiros). Relator: 
Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por conslitucional e jurídico. 
Não há debates, e a Comissão. por maioria de votos, aprova o parecer do Re
lator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. Projeto de Lei do Senado 
n9 156, de 1981, que '"altera e revoga dispcsitivos na Consolidação das Leis 
do Trabalho e na Lei n9 5.889, de 8 dejunh1J de 1973~para o fim de unificar a 
prescrição no dircíto do trabalho". Relator: Senador Bernardino Viana. Pa
recer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive quanto ao mêrito. 
Colocado em discussão o parecer, o SenadOr Hugo Ramos, justificando a ne
cessidade de um me!hor exame sobre a matéria, solicita vistas ao projeto, sen
do deferido pela Presidência. Verificada a inexistência de quorum para delibe
ração, o Senhor Presidente determina o adiamento da apreciação dos parece
res sobre as seguines matérias: Projetos de Lei do Senado n9s 15, de 1979; 145, 
de 1981:319, de 1980: 138, de 1981; 131, de 1980; 244, de 1980; 71, de 1981; 
280, de 1980; 192, de 1981; 62, de 1981; 302, de 1979; 94, de !981; 108, de 
1980:258, de 1980; 320, de 1980; 132, de 1981; 244, de 1981; 64, de 1980; 25, 
de 1981:231, de 1980; 259, de 1980; 232, de 1980; 55, de 1981; 234, de 1980; 
Projetos de Lei da Câmara n~'s 4, de 1981; e 61, de 1980; e, Ofício SM n9 211, 
de 1981. Encerrando a Reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Cam
pos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que Ilda e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Aloysio Chares. 

28• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 1981 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro de mil nove
centos e oitenta e um, na Sala de Ro,!uniões da Comissão, na Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presi
dente, reúne-se a Comissão de Constituição c Justiça, com a presença dos Se
nhores Senadores Martins Filho, Moacyr Dalla, Tancredo Neves, João Cal
moo, Hugo Ramos, Leite Chaves, Murilo Dadaró, Bernardino Viana, Rai
mundo Parente. Almir Pinto, Benedito Canelas, Humberto Lucena, Nelson 
Carneiro e José Fragelli. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amara! Furlan, Franco Montoro e Orestes Quércia. 

Havendo número reg1inenta1, o Senhor Presidente declara abertos os tra
ryalhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, passa-se a apreciação das matêrias constantes da pauta, e 
são relatadas as seguintes proposições: I) Projeto de Lei do Senado nv 339, de 
1978, que ''dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públiCos e particula
res, e dá outras providências". Para apreciação das Emendas n9s 1 a 5, de.Ple
nário. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorável às Emendas ofereci
das ao projeto, por constitucionais e jurídicas e, no mêrito, oportunas e cOn
venientes. Colocado em discussão o parecer, o Sen"adõiHugO-Ramos,justifi
cando a necessidade de um melhor exame da matéria, solicita o adiamento da 
apreciação sobre a mesma. O Senhor Presidente, consultando o relator, que 
não faz objeção, determina o adiamento para a próxima reunião-. 2J Projeto 
de Resolução da Comissão de EL!onomia, sobre a Mensagem n9 332, de 1980, 
do Senhor Presidente da Repóblica, submentendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Caputira (MG), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 21.171.150,00 (vinte um milhões, cento e setenta e um mil e cento 
e cinqüenta cruzeiros). Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorãveJ, 
por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de 
votos, aprova o parecer do Rdator. Com voto vencido do Senad-Or Hugo Ra
mos. 3) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n' 339, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de IIicinêa (MG), a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros),junto à Caixa Económica do Esta
do de Minas Gerais. Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de 

votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos. 4) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nl' 222, de 1981. do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ouro Fino (MG), a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros). 
Relator: Senador Tancredo_ Neves. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o pare
cer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 5) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~t 198, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda. para que seja autorizado o Gover
no do Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 246.000.000.00 (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros). Relator: 
Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável~ por constitucional e jurídico. 
Não há debates. e a Comissão por maioria de votos, aprova o parecer do Re
lator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 6) Projeto de Resolução 
da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'~ 271, de 1981, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro

-posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Guarujá (SP), a contrat::u operação de crédito no valor de CrS 
142.358.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e trezentos e cinqUenta e oito 
mil cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurfdico. Não há debates, e a Comissão, por maioria devo
tos. aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos. 7) Projeto de Lei da Câmara n'~ 77, de 1981, "que dispõe sobre a regula
mentação da profissão de F onoaudiólogo, e determina outras providênciasn. 
Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico, inclusive quanto ao mérito, na forma das Emendas n~ts 1 a 3-CCJ, que 
propõe. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer 
do Relator. 8) Projeto de Lei do Senado n'~ 322, de 1980, que "acrescenta pa
rágrafo único ao artigo 4~', da Lei nl' 3.373, de 12 de março de 1958, que dis
põe sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua família". Relator: Se~ 
nador Moacyr Dalla. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, na for
ma da Emenda n"' 1-CCJ, que propõe. Não há debates, e a Comissão, por 
uri:3rlimidade. aprova o parecer do Relator. Assinado sem voto o Senador 
Humberto Lucena, por ser o autor da proposição. 9) Projeto de Lei da Câma
ra n~' 61, de 1981, que "acrescenta parágrafos ao artigo 145 da Lei n~' 5.869, de 
II de janeiro de 1973- Código de Processo Civil". Relator: Senador Hugo 
Ramos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, na forma das Emen
das 1 e 2-CCJ, que oferece. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra 
o Senador Tancredo Neves, que manifestando estranheza ao projeto, diz n:io 
entender até que ponto visa o mesmo aperfeiçoar o Código de Processo Civil, 
acrescentando, ainda, ser contrário a tantas alterações nos códigos, sem ne
nhum estudo sobre a matéria. Sob o mesmo ponto de vista, o Senador Leite 
Chaves, solicita vistas ao projeto, justificando a necessidade de um melhor 
exame à proposição. Sendo deferido pela Presidência. 10) Projeto de Lei do 
Senado n9 138, de 198 I, que '"assegura aos sindicatos o direito de ter um dele
gado em cada empresa". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: pela 
aneXação -do projeto ao PLS nl' 337, de 1979. Não há debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer. 11) Projeto de Lei do Senado n9 131, de 
1980, que "obriga a apresentação semestral da conta corrente aos investido
res dos incentivos fiscais". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: con
trário quanto ao mérito, por inoportuno e inconveniente e, por falta de técni
ca legislativa. Colocado em discussão, usa da palavra _o Senador Nelson Car
neiro, justificando a proposição, manifesta contrariedade ao parecer, não 
concordando com o argumento do Relator, de falta de téc-nica legislativa, 
pois que a função da Comissão ê corrigir tais falhas e não rejetiar o projeto 
sob tal aspecto. Quanto ao mérito julga que deveria ser feito um melhor exa
me. Em apoio, o Senador Leite Chaves, solicita vistas do projeto, para um 
melhor exame. Sendo deferido pela Presidêncía. 12) Projeto de Lei do Senado 
n9 244. de 1980, que .. dá nova redação ao artigo 270 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de }9 de maio de 1943". R e·· 
lator: Senador Humberto Lucena. Parecer: favorável, por constitucional, 
jurídico e, no mérito, cotl~e~i~nte. Não há debates, e a Comissão, por unani
midade, aprova o parecer do Relator. 13) Projeto de Lei do Senado fi9 71, de 
1981, que "acrescenta parágrafo único ao artigo 39, do Decreto-lei n9 594, de 
27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal". Relator: Se* 
nado r Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não há debates, e a Comissão. por unanimidade, aprova o parecer do Rd<-1.
tor. 14) Projeto de Lei do Senado n9 209, de 1981, que "prorroga, pelo prazo 
de dois anos, os débitos relativos a custeio do café geado em 1981. e dá outras 
providências". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, P.Q!.. 
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constitUcional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 15) Projeto de Lei do Senado n' 192, de 1981, 
que "altera dispositivos da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil). Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: favorãvel, com a 
adoção da Emenda n9 1-CCJ e, através das Emendas 2, 3 4 e 5~CCj, pelare~ 
jeição dos demais dispositivos do projeto. Colocado em discussão, o Senador 
Nelson Carneiro, manifestando a necessidade de um exame mais acurado 
sobre a matéria, solicita vistas ao projeto, sendo deferido Pela Presidência. 
16) Projeto de Lei do Senado n' 62, de 1981, que "dispõe sobre a cobrança de 
contas de energia elétrica, água, gâs e telefone pelas empresas concessionârias 
de serviços públicos, e dâ outras providências". Relator: Senador franco 
Montoro. Pafcer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Não estando pre
sente o Relator, o Senhor Presidente, submete o parecer à votação, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. 17) Projeto de Lei do Senado n9 25, de 
1981~Complementar, que .. dispõe sobre a isenção de IPI na aquisição de veí~ 
culos por cooperativas que visem explorar o transporte coletivo urbano". Re
lator: Senador Tancredo Neves. Parecer: contrârio, por inconstitucional. Co
locado em discussão o parecer, usa da palavra o Senador Nelson Carneiro, na 
qualidade de autor do projeto, salientando, que embora contestando o pare 
cer, acata a opinião do Relator, Senador Tancredo Neves, justificando pos
suir Sua Excelência grande conhecimento constitucional e, teve respaldo para 
proferir tal opinião a respeito da matéria. Prosseguindo a discussão, o Sena
dor Leite Chaves. solicita vistas do projeto, para um melhor exame sobre o 
mesmo, sendo deferido pela Presidência. 18) Projeto de Lei do Senado n9 231, 
de 1980, que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Pró~ 
município, e dã outras providências". Relator: Senador Tancredo Neves. Pa~ 
recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 19) Projeto de Lei do Senado 
n9 347, de 1979, que .. extingue o confisco sobre o café". Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e, técnico, 
legislativa. Colocado em discussão o parecer o Senador Bernardino Viana so
licita vistas ao projeto para um melhor exame sobre a matéria, sendo deferido 
pela Presidência. Verificada a inexistência de .. quorum", para deliberação, o 
Senhor Presidente determina o adiamento da apreciação sobre as seguintes 
matérias: Projetas de lei do Senado n•s 233, de 1980; 320, de 1980; 132, de 
198-l; 233, de 1981; 64, de 1980; 259, de 1980; 232, de 1980; 55, de 1981; 234, 
de 1980; 222, de 1980; 70, de 1981; 261, de 1980; 332, de 1980; 280, de 1979; 
102, de 1980; 232, de 1981. Projetos de Lei da Câmara n•s 45, de 1980; 52, de 
1981; 90, de 1981; 4, de 1981; 75, de 1980; e 33, de 1981; e Projeto de Decreto 
Legislativo n' 14, de 1981. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão~ a presente Ata, que lida e 
aprovada. serã assinada oelo Senhor Presidente. Aloysio Chaves, Presidente. 

31• REUNIÃO, REALIZADA EM ll DE NOVI:íMBRO DE 1981 

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de novembro de mil novecen
tos e oitenta e um. na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexan
dre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores 
Senadores Bernardino Viana, José Fragelli, Benedito Canelas, Alrnir Pinto, 
Lenoir Vargas, Hugo Ramos, Franco Montoro, Lázaro Barboza, Leite Cha
ves e Moacyr Dalla. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Amaral Furlan, Raimundo Parente, Humberto Lucena, Nel 
son Carneiro, Orestes Quércia e Tancredo Neves. 

Havendo número regimental. o Senhor Presidente declara abertos ostra~ 
balhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. A seguir, passa~se a apreciação das matérias constantes da pauta, e 
são relatadas as seguintes proposições: l) Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia, sobre a Mensagem n9 259, de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Bela Vista (MS), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
16.315.900.00 (dezesseis milhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzei
ros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer:_ favorâvel, por constitucional e 
jurídico. Não há debates, e a Comissão, pot maioria de votos~ aprova o pare
cer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 2) Projeto de 
Resolução da COmiSsão de Economia, sobre a Mensagem nO? 142, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre~ 
feitura Municipal de Bento Gonçalves (RS), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, nove
centos e setenta e nove mil e duzentos e dezesseis cruzeiros). Relator: Senador 

Moacyr Da lia. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há deba· 
tes,_e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 3) Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia, sobre a Mensagem 09 224, de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de An~ 
gêlica (MS), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.394.000,00 
(dois milhões e trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros). Relator: Senador 
Benedito Canelas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há 
debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. 
Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 4) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia, sobre a Mensagem n9 256, de 1981, do Senhor Presiden~ 
te da República. submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Deodãpolis (MS), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil cruzeiros). Relator: Senador Be
nedito Canelas. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Não hã de
bates, e a-Comissão, por maioria de votos, aprová o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 5) Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia, sobre a Mensagem n9 276~ de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ma
chado (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 153.625.500,00 
(cento e cinqaenta e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos 
cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por cons~ 
titucional e jurídico. Não hâ debates, e a Comissãô, por maioria de votos, 
aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 6) 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 253, 
de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor Mínistro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Buritis (MG), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte cinco mil e 
cem cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorâvel, por 
constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão. por maioria de vo
tos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra~ 
mos. 7) Projeto de Resolução da CoJ;Ilissão de Economia, sobre a Mensagem 
n• 275, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
-autorizada a Prefeitura Municipal de Luz (MG), a contratar operação de crê~ 
dito no valor de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e 
cinco mil e trezentos cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por 
maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sena~ 
dor Hugo Ramos. 8) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre 
a Mensagem nO? 238, de 1981, do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen~ 
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aimorés (MG), a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois mi
lhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros). Relator: Senador Ber
nardino Viana. Parecer: favorâvel por constitucional e jurídico. Não hâ deba~ 
tes, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 9) Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia, sobre a Mensagem n~ 248, de 1981, do SCnhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
MiniStro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Caçador (SC), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 22.192.000,00 
{vmte e dois milhões, cento. e noventa e dOis mil cruzêiroS). Relator: Senador 
Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitucior:tal e jurídico. Não há de
bates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 10) Projeto de Resolução da Cernis~ 
são de Economia, sobre a Mensa_gem n9 233, de 1981, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Urucânica (MG), a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos 
cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorâvel, por cons~ 
titt,~cional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, 
aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senado Hugo Ramos. 11) 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~ 336, 
de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor MinistrO da Fazenda, para que seja autori~ 
zada a Prefeitura Municipal de Florestal (MG), a contratar operação de cré:~ 
dito no valor de CrS 21 .171.150,00 (vinte um e milhões, cento e setenta e um 



Dezembro de fQ!U DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Ter~a-feira 15 7205 

mil e pento e cinqUenta cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais. Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de vo
tos, aprova o parecl!r do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos. 12) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n9 250, de I 981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovgção 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Candeias (MG), i:l contratar operação 
de crédit0 no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e 
cinco mil e cem cruzeiros). Re!aLor: Senador Benedito Canelas. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maio
ria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador 
Hugo Rarn·~ . 13) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n'? 199, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 415.097.500,00 (quatrocentos e quinze 
milhões, noventa e sete mil e quinhentos cruzeiros). Relator: Senador Benedi
to Canelas. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não hã debates, 
e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Reitor. Com voto 
vencido do Senado Hugo Ramos. 14) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n'? 1%, de 1981, do Senhor Presidente daRe· 
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Gov~rno do Estado de Mi~ 
nas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 445.179.253,00 
(quatrocentos e quarenta e cinco milhões, cento e setenta e nove mil e duzen
tos e cinqüenta e três cruzeiros). Relator: Senador Benedito Can_elas. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por 
maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sena
dor Hugo Ramos. 15) Projeto de Resolução da ComissãO de Economia, sobre 
a Mensagem n'? 236, de 1981, do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura MUnicipal de Votorantim (SP), a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 57.964.717,30 (cinqUenta e sete 
milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e 
trinta centavos). Relator: Senador Franco Montara. Parecer: favorãvel, por 
constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer, o Senador Hugo 
Ramos, solicita vistas, sendo deferido pela Presidência. 16) Projeto de Reso
lução da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n9 30, de 1981, do Senhor 
Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando autorização do Senado 
Federal, para contratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
70,000,000.00 (setenta milhões de dólares norte-ameri.::;anos), destinado ao 
Progràma de Pavimentação de Rodovias Alimentadoras do Estado. Rela_tor: 
Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Colocado em discussão o parecer, o Senador Hugo Ramos, solicita vistas. 
sendo deferido pela Presidência. 17) Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1981 
--Complementar, que "altera dispositivo da Lei Complementar n9 01, de 9 
de novembro de 1967, que "estabdece requisitos mínimos de população e 
renda pública e a forma de consulta prévia às_ populações locais para a 
criação de novos municípios". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico, na forma das Emendas n9s 01 a 03-
CCJ, que oferece. Colocado em discussão o parecer, Usã da palavra o Sena
dor Hugo Ramos, que manifesta opinião contrária às emendas apresentadas 
pelo Relator, assim como, externa dúvidas acerca da proposição, solicitando 
adiamento sobre a apreciação, para melhor exame; ao que, a Presidência es
clarece não poder atender pois que a matéria como é de seu conhecimento, 
entrará ·em -regime· de urgên.ciá-p-àra·-apreCfaÇã-õ ·em Plenãrio, eritretanto, ten
do amparo regimental, poderia Sua Excelência solicitar vistas ao projeto. 
Sendo então, solicitada vistas pelo Senador Hugo Ramos, que é deferido pela 
Presidência. 18) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Oficio 
"S" n9 23, de 1981, do Senhor Governador do Estado de Goiãs, solicitando auto
rização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo ex~ 

terno no valor de USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares), 
destinado a Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado. Relator: Sena
dor Benedito Canelas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colo
cado em discussão, o Senhor Presidente esclarece que a proposição 
encontrava-se com vistas ao Senador Lázaro Barboza, havendo sua Excelên
cia devolvido-a no prazo regimental, concedendo-lhe a palavra para discutir. 
Com a palavra, o Senador Lâzaro Barboza discorre em pronunciamento, 
sobre todas as razões pelas quais manifesta~se contrariamente a autorização 
pretendida pelo Governador do Estado de Goiás, acrescentando, que embora 
a imprensa de seu Estado, bem como, todo o governo, lança-lhe acusações de 
estar procastinando a tramitação do processo, ele prova contrariamente, de-

volvendo o processo no prazo regtmental, sem que ao menos tenha tido tem
po para prolatar um voto escrito que pretendia. Solicitando da Presidência 
que aceite o mesmo posteriormente, para anexação ao processo. Ao que o Se
nhor Presidente defere, esclarecendo, em defesa de Sua Excelência, que teste
munhava que em momento algum, na Comissão de Constituição e Justiça, o 
Senador Lázaro Barboza houvesse usado de qualquer expediente tendente a 
procrastinar aquele processo, pois o mesmo, havia sido despachado à Comis
sãc, sendo distribuído ao Senador Benedito Canelas, para relatar e três dias 
após fora incluído em pauta para apreciação. Havendo na ocasião, o Senador 
Lázaro Barboza solicitado vistas ao mesmo, devolvendo-o no prazo regimen
tal de cinco dias. Prosseguindo a discussão, usa da palavra o Senador Leite 
Chaves, argumentando a necessidade de um melhor exame da matéria, solici
ta vistas à mesma, prometendo na oportunidade, que não usaria do prazo fa
cultado pelo Regimento e, faria sua devolução para inclusão em pauta da reu
nião extraordinária do dia seguinte. Sendo deferido pela Presidência. 19) Pro
jeto de Lei do Senado n9 339, de 1978, que "'dispõe sobre a extinção da enfi
teuse de bens públicos e particulares e dâ outras pHwidências"; para apre· 
ciação das Emendas de n9s 01 a 05, de Plenário. Relator: Senador Leite Cha
ves. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e, no mérito, oportuno e 
conveniente. Colocado em discussão, o Senador Hugo Ramos, salientando 
que embora houvesse feito um exame sobre a matéria, não havia ainda se po
sicionado, razão pela qual votaria com restrições. Encerrada a discussão, e 
posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado por unanimidade, votando 
com restriçÕes, os Senadores Hu_go Ramos e Lenoir Vargas. 20) Projeto de 
Lei da Câmara n'? 65, de 1981, que "altera a redação do parágrafo único do 
artigo 17 da Lei n• 6.448, de 11 de outubro de 1977, que "dispõe sobre a orga
nização política e administrativa dos Municípios dos Territórios Federais, e 
dâ outras providências". Relator: Senador Franco Montara. Parecer: favorá
vel quanto ao mérito. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, apro
va o parecer do Relator. 21) Projeto de Resolução da Comissão de Legislação 
Social, sobre o Ofício "S" n'? 16, de 1976, do Senhor Governador do Estado 
do Pará, solicitando autorização do Senado Federal, para alienar à Compa
nhia Agropecuária Rio Araguaia-CAPRA, 10 glebas de terras devolutas si
tuadas no interior daquele Estado. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: 
pelo encaminhamento à CLS, para análise de sua competência re$imental. 
Antes de colocar em discussão, o Senhor Presidente esclarece que o projeto 
encontrava-se com vistas ao Senador Franco Montara, havendo Sua Exce
lência devolvido-o apresentando declaração de voto, concedendo-lhe a pala
vra. Com a palavra, o Senador Franco Montara discorre sobre as razões pe
las quais manifesta-se contrariamente àquela autorização, sendo as mesmas 
alinhadas em sua declaração de voto que apresenta, subscrita também, pelos 
Senadores Lázaro Barboza e Leite Chaves. Encerrada a discussão e posto em 
votação o parecer do Relator, a Comissão por maioria de votos aprova o 
mesmo. Com votos vencidos na forma da declaração de voto que apresentam, 
dos Senadores Franco Montoro, Lázaro Barboza e Leite Chaves. 22) Projeto 
de Lei da Câmara n9 48, de 1981, que "'introduz alterações no artigo 243 da 
Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral". Relator: Senador 
Franco Montara. Parecer: favorável quanto ao mérito, por oportuno e con~ 
veniente, na forma da Emenda n9 01-CCJ, que oferece. Colocado em discus
são o parecer, usa da palavra o Senador Hugo Ramos, esclarecendo ao Sena
dor Franco Montare, que embora concordando com o parecer exarado por 
Sua Excelência, solicitaria-lhe que retirasse a emenda apresentada, a fim de 
evitar o retorno do projeto à Câmara, por se tratar de um projeto que envolve 
matéria de maior relevância, dando assim, uma urgência ao mesmo. Em res
posta, o Senador Franco Montoro diz concordar com a sugestão, retirando a 
emenda. Encerrada a discussão e-posto em-vettaçã-o-o-p-a-recer;--sem-emen-da-,-é 
o mesmo aprovado, por unanimidade. 23) Projeto de Lei do Senado n9 237, 
de 1980, que "revoga o§ I• do artigo 178 e o item IV do artigo 219 do Código 
Civil- Lei n• 3.071, de i' de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n• 3.725, de 
15 de janeiro de 1919". Relator: Senador Lâzaro Barboza. Parecer favorável, 
por constitucional e jurídico, inclusive quanto ao mérito. C.olocado em dis
cussão, usa da palavra o Seriador Leiie Chaves, enaltecendo a iniciativa da 
Senadora Eunice Michiles, na apresentação daquela proposição, pois tem a 
mesma o objetivo de dar maior liberdade à mulher, contra os preconceitos 
ainda existentes na legislação brasileira acrescentando, que em visita a Cuba, 
verificou jã existir naquele país legislação concernente à liberdade da mulher, 
com avanço superior ao Brasil. Finalizando, propõe que a Comissão aprove 
aquele projeto, bem como, dê-lhe todo apoio para aprovação no Congresso. 
Encerrada a discussão, e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado 
por unanimidade. 24) Projeto de Lei do Senado n• III, de 1981, que "estabe
lece, requisitos mínimos para implantação de projetas agropecuários no Nor
deste, e dá outras providências". Relator: Senador Moacyr Dalla, que aten
dendo solicitação do autor, Senador Bernardino Viana, requere à Presidência 
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sua retirada de pauta, para reexame da proposição pelo autor. 25) Projeto de 
Lei do Senado n'il 27, de 1979, que "dispõe sobre a jornada de trabalho do mo
torista condutor de veículos utilizados no transporte municiPal, intermunici
pal, interestadual e internacional de passageiros, fixa~lhe o salário profissio~ 
nal e determina outras providências". Relator_: Senador Moacyr Dalla, que 
também solicita à Presidência, a retirada de pauta da proposição, para reexa
me do parecer. 26) Projeto de: Lei do Senado n9 136. de 1981, ••que acrescenta 
dispositivo à Consolid-ação das Leis do Trabalho"_. Relator: Senador Lenoir 
Vargas. Parecer: favorável, por constitucio-nal e jurídico, na forma da Emen
da n'? 01-CCJ, que oferece. Não hã discussão e, colocado em votação o pare
cer, é o mesmo aprovado, por unanimidade. 27) Projeto de Lei do Senado n" 
348, de 1978, que ''dispõe sobre as Ações Renovatórias de Locação". Rela~ 
tor: Senador Hugo Ramos. Parc::cer: favorável, por constitucional e jurídico, 
na forma das Emendas n'ils 01 e 02~CCJ, qt::e oferece. Não há debates, e a Co
missão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 28) Projeto de Lei do 
.Senado n• 283, de 1981, que "acrescenta dispositivo à Lei n• 6.708, de 30 de 
outubro de 1979, que "dispõe sobre a correção automâtica dos salários, etc.,. 
Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: por audiência ao Ministério do Tra
balho e Secretaria do Planejamento. Não há debates, e a Comissão, por una
nimidade, aprova o parecer do Relator. 29) Projeto de Lei do Senado n'il 31, 
de 1981 que revoga o artigo 240 e parágrafos, do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de 

aezembro de 1940 (Código Penal), e mtroduz paràgrato único no artigo 74 do 
:pecreto-lei n"' 3.931, de li de dezembro de 1941 (Código de Processo Penal)". 
Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: contrário, por inconstitucional e iri~ 
jurídico_. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra o Senador Leite 
Chaves, dizendo, que embora merecedoras de considerações as apreciações 
do Relator, permite-se divergir das mesmas. E solicita vistas ao projeto, sen~ 
do deferido pela presidêhcia. 30) Projeto de Lei do Senado n• -33~·. de 1980, 
Que herige em Monurriento Nacional a Cidade de Laranjeiras, no Estado de 
Sergipe". Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: ffivorãvel, por constitucio~ 
nal e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pa· 
recer do Relator. 31) Projeto de Lei da Câmara n'il 75, de 1980, que "institui o 
Dia Nacional das Relações Públicas". Relator: Senador Leite Chaves. Pare· 
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hâ debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. O Senhor Presidente esclare~ 
cendo que a ausência dos relatores das demais matérias, impossibilitava a 
continuidade da reunião, e como jã havia designado reunião extraordinária 
para o dia seguinte, determina o adiamento da apreciação dos pareceres sobre 
as proposições, para dar continuidade amanhã, dia doze do corrente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente ·da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 
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SUMÁRIO 
I- ATA DA 6' SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1981 
1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
Nos 418 a 421/81 (nos 621, 622, 623 e 620/81, na origem), restituindo 

autógrafos de projetos de lei sancionados. 

1.2.2- Al'ÍSO do Presidente do Tribunal de Contas da União 

- N'? 554-SP /81, encaminhando o quadro-resumo das sanções apli
cadas no período que menciona, bem como a discriminação dos recursos 
providos no mesmo período por aquela Corte de Contas. 

1.2.3 - Oficio do Sr. l"'~Secretârio da Câmara dos Deputados 

Encaminhando â revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara no 123/81 (no 5.660)81, na. Casa de ori-
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União até 
o limite de Cr$ 13.833.334.000,00, e dá outras providências. 

1.2.4 - Expediente recebido 

- Lista no 9, de 1981. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 123/81. lido no Expediente. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOSE FRAGELLI - Observações sobre os conceitos 
emitidos pelo General Oolbery do Couto e Silva em publicação de sua au
toria, intitulada "Conjuntura Política Nacional e o Poder Executivo." 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Precária situação em que se 
encontram os Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem e as Pre
feituras Municipais, em decorrência da redução contínua das alíquotas do 
Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Aniversário de fundação da 
Academia Brasileira de Letras. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Considerações sobre as dificul
dades por que passa a Companhia AÇOMINAS, a propósito de recente 
pronunciamento do Senador Murilo Badaró sobre o assunto. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

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

I .2.8 - Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações sobre os traba
lhos da presente sessão, que seriam desenvolvidos, segundo noticiário de 
órgão da Imprensa, em clima tenso e pertubador. 

FALA DA PRES!DENCIA 
- Referente ao assunto objeto do pronunciamento do Sr. Dirceu 

Cardoso. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA. em explicação pessoal- Esclare
cimentO sobre o sentido de aparte de S. Ex• a discurso do Senador Hum
berto Lucena, proferido na sessão de ontem do Senado, sobre declaração 
atribuída ao Senador J arbas Passarinho e publicada na imprensa. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Observações, sobre o andamento 
dos trabalhos da sessão, relativamente à proibição que teria sido determi
nada quanto ao acesso de populares às galerias do Senado. 

FALA DA PRES!DÉNCIA 
- Resposta às obsen1ações feitas pelo Sr. Marcos Freire. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

1.3.1 - Leitura ~e Requerimentos 
N9s 438, 439 e 440, de inversão da Ordem do Dia, respectivamente, 

para que a matéria constante do item n<:> 6 seja submetida ao Plenário em 
f'? lugar~ que o item n'? 6 seja submetido ao Plenário em 2<? lugar; e que o 
item fi'.' 4 seja submetido ao Plenário em 19 lugar. 

1.3.2 - Questão de ordem 
Suscitada pelo Sr. Dirceu Cardoso, sobre o não cabimento de apre

ciação pelo Senado, no presente período de convocação extraordinária, de 
pedidos de empréstimos quando não oriundos de Mensagem do Senhor 
Presidente da República. 

1.3.3 - Fala da Presidência 

Não acolhimento da questão de ordem levantada pelo Sr. Dirceu 
Cardoso. 

L3.4 - Intervenção do Senaõor Henrique Santillo 

Apresentação de recurso, para o Plenário, contra a decisão da Presi
dência de não acolhimento da questão de ordem formulada pelo Senador 
Dirceu Cardoso. 

1.3.5 - Ordem .do Dia (continuação) 

Votação do Requerimento n'? 438, anteriormente lido. Aprovado, fi
cando, em conseqüência, prejudicados os Requerimentos n9s 439 e 440. 

1.3.6 - Apreciação de Recurso j 

Votação do recurso interposto pelo Senador Henrique Santillo. Rejei
tado 

1.3.7 - Ordem do Dia (continuação) 

Projeto de Resolução n'l 88, de 1981, que autoriza a Escola Sup~rior 
de Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valOr de 
Cr$ 9.8 !3.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzei~ 
ros). Aprolado, após falarem no encaminhamento de sua votação os Srs. 
José Fragelli, Itamar Francc, Gilvan Rocha e Evelásio Vieira. 
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1.3.8 - Pronunciamento de Liderança 

SENADOR NILO COELHO. Como Líder- Chegada em Belém da 
energia elétrica gerada em Sobradinho. 

1.4- DESG!NAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 7• SESSÃO, EM IS DE DEZEMBRO DE I981 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N' 422 a 425(81 (N•s 626 a 629(81, na origem), de agradecimento 

de comunicação. 

2.3 - ORDEM DO DIA 
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 

286(81 (n'455(81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr, Ovídio de Andrade 
Melo, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil na Jamaica. Apreciado em sessão se
creta. 

2.4 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE- Reivindicação da comunidade de 
Arcoverde-PE, em favor da conclusão das obras e o início do funciona
mento do Hospital Regional daquela localidade. 

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

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Senador José Lins, proferido na sessão de 29-6-81. 
- Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 

14-\2-81. 
-Do Sr. Senador Murilo Badaró, proferido na sessão de 14-12-81. 

4- ATO DO DIRETOR-GERAL 
-Portaria n~' 152, de 1981. 

5 - MESA DIRETORA 

6- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 6~ SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1981 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E PASSOS PÔRTO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Jarbas Passa
rinho- Luiz Fernando Freire- Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto - José Uns - Mauro Benevides - Dinarte Mariz- Cunha" 
Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral-:- Aderbal Jurema- Marcos 
Freire- Nilo Coelho- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Bap
tista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso 
-João Calmon- Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Itamar Franco- Mu
rilo Badaró- Tancredo Neves-José Caixeta- Henrique Santillo- Lãza
ro Barboza- Valdon Varjão- José Fragelli- José Richa- Leite Chaves 
- Lenoir Vargas - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -~A lista de presença acusa o 
comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Pois não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, pelo Regimento, para a 
abertura da sessão, precisamos ter pelo menos 1 I Srs. Senadores presentes no 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estão presentes 11 Srs. Senado-
res. 

O Sr. l-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 
N~' 418/81 (n"' 621/81, na origem), de 14 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei da Câmara n' 119, de 1981 (n' 5.103(81, na Casa de origem), que acres
centa dispositivo à Lei n"' 6.849, de 12 de novembro de 1980, quê. "fixa os va
lores de retribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância, e dá ou
tras providências". (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.972, de 14 de de
zembro de 1981.) 

N'i' 419/81 (n~' 622/81, na origem), de 14 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Çâmara n' 116, de 1981 (n• 5.224(81, na Casa de origem), que esten
de ao pessoal dos Territórios Federais di_sposições que especifica, referentes 

aos vencimentos e salários dos servidores civis do Poder Executivo. (Projeto 
que se transform-ou na Lei n9 6.973, de 14 de dezembro de 1981.) 

N• 420/81 (n•623(8l, na origem), de 14 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da<:âmara n' 117, de 1981 (n' 4.260(81, na Casa de origem), que altera 
dispositivo da Lei n~' 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que "dispõe sobre o re
gime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito 
Federal". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.974, de 14 de dezembro de 
1981.) 

N• 421 (81 (n' 620(81, na origem), de 14 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 122, de 1981 (n' 5.482(81, na Casa de origem), que dis
põe sobre a administração do Território Federal de Fer~ando de Noronha e 
dã outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n'i' 6.971, de 14 de 
dezembro de 1981.) 

AVISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO 

N9 554-SP/81, de 10 do corrente, encaminhando o quadro resumo das 
sanções aplicadas no período de 3 a 19 de novembro de 1981, bem como adis
criminação dos recursos providos no mesmo período por aquela Corte de 
Contas. 

OFICIO 

Do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado aiitõgrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 123, DE 1981 

(n.0 5. 660/81~ na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ~rédito"'s suple-
mentares ao Orçamento da União até o limite de ..... . 
Cr$ 13.833.334.000,00, e dá outras prOvidências. 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento da União (Lei n.o 6.867, de 3 de d~
zembro de 1980), até o limite de Cr$ 13.833.334.000,00 (treze bi
lhões, oitocentos e trinta e três milhões, trezentos e trinta e qua
tro mil cruzeiros), utilizando 03 recursos provenientes do exces
so de arr.:ecadação de receitas do Tesouro _Nacional, previsto em 
GQnformidade com os §§ 1 °, inciso II. e 3.0 do art. 43 da Lei 
n.0 4.-320, de 17 de março de 1964, para consecução, mantida :.t 
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destinação específica dos recurso.s, do .seguinte programa de tra
balho: 

Cl:$ 1.000,00 

1500 ~ Ministério da Educação e Cul-
tura 3.865.334 

1503 - Secretaria Geral- Entidades Su-
pervisionadas 3.865.334. 

1503.08070212.818- Aliv!dades a cargo do Fundo Na-
ci-onal de DesenVõlvimento da 
Educaçao 31.000 

1503. 084203!1. 818 - Projetas a cargo do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação 3. 774.334 

1603.08422131.818- Projetas a cargo· do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação 37. 000 

1503.08490311. 818 - Proj e tos a cargo do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação 23. 000 

Cr$ I. 000,00 

2800 - Encargos Gerais da União 9. 968.000 

2805 - Programas Especiais - Recurso.s 
sob a Supervisão ·da Secretaria 
de Planejamento/PR 9.968.000 

2805.07401835.433- Apoio a Projetas de De.senvo!vi-

mento Regional 9.968.000 

TOTAL 13.833.334 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam--se as· di.~posiçõ-es em contrário. 

MENSAGEM N.o 546, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de sub
meter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o, ane
x-o projeto de lei que Hautoriza o Poder Executivo a abrir cré
ditos suplementares ao Orçamento da União até o ll.mite de .... 
Cr$ 13.833.334.000,00, e dá outras providências". 

Brasi!la, 30 de novembro de 1981. - João Figoeiredo. 
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 568, DE 30 DE NOVEMBRO DE 

1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SE
CRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESID~NCIA DARE
PúBLICA. 
Exeelentissimo Senhor Presidente da República: 
O Orçamento da União, tem pa:!sado por uma série de ajus

tes programãticos, neSte exercício, tendo em vi.sta possibilitar que 
sua execução torne--se mais adéquada a atual conjuntura econô
mica do País, at~avés do reforçq de dotações orç~mentárias. 

Desta forma, submeto a elevada con.sideração de Vossa Exce
lência o anexo Projéto de Lei, no montante de Cr$ 13.833,4 mi
lhõea. que permite a utilização de recursos adicionais ao Orça
mento da União para 1981, provenientes do exc_esso de arrecadação 
de receitas do Tesouro Nacional, com a seguinte destinação: 

a) Cr$ 9.968,0 milhões aos Pr·ogramas de Integração Nacional 
- Plli e de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-Indús
tria do Norte e do Nordeste - PROTERRA; 

b) Cr$ 3.865,4 milhões ao Mirustér1o da Educação e Cultura, 
provenientes do exce~::so de arrecadação da Contribuição do Sa
lário-Educação. 

No primeiro cas-o, em decorrência da correção monetária cal
culada com base na varia çfo da ORTN ter .sido prefixada em 
1980, ficando portanto multo aquém do n!ve! inflacionário, os 
balanços das empresas apresentara1m lucros elevados, gerando 
acentuado crescimento do impo.sto sobre a. renda em 1981 e con
seqüente aumento nas contribuições para o PIN e o PROTERRA. 

O seguntlo, decorre da nova sistemática de arrecadação e re
oollúmento das receitas da COntribuição do Salário-Educação, pois, 
ao eliminar algumas etapas desnecessárias no processo anterior, 
fez com que essas reC:eitas fossem creditadas de forma autOmática 
ao Banco do Bras!! S.A. - Conta Tesouro Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vo.ssa Excelência 
meus. protestos de elevada estima e consideração. - Antônio 
De!fhn Netto, Ministro, 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.o 6.867, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1981. 

._ :____• .· .. " ~ .. -' -.- .. .--........................................ . 
LEI N.o 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui No-nnas Gerais de Direito Financeiro para ela
boração e controle dos Orçament-Os e Balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito FederaL 

TíTULO V 
Dos Créditos Adicionais 

Art. 43. A abertura dos crédltos suplementares ~ especiais; 
depende da existência de recursos dHp-oníveis para ocorrer à des
pesa e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1.0 COnsidera-.se recursos para o fim deste artigo, desd~ 
que não compronietido.s: 

r - o superavit financeir-o apurado- em balanço patrimonial 
do ex_ercício anterior; 

II - os provenie:ptes de ___ exceSso de arrecadação; 
m - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em l.ei; 
IV- o produto de operaçõ-es de crédito aut-odzadas, em f.orma 

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 
§ 2.o Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva 

entre o ativo t_inanceiro e o pa.ssivo financeiro, conjugando-se, 
ainda, os saldos dos crédit0s adicionais tranSferidos e as op-erações 
de crédito a eles vinculadas. 

§ 3.0 Enteíl.de-se por excesso de arrec.adaçao, pa!'a o:s fins 
deste artigo o .saldo positivo das dif·erenç.as acumuladas mês a mês, 
entre a arrécadação prevista e a realizada, considerando--se; ainda, 
a tendência do .exercício. 

§ 4.o Para o fim de apurar os recursos Utilizáveis, provenientes 
ct_o. excesso de arrecadação, deduzir-<Se-á a N::nportância dos créditos 
extraordinários al:::ertoS no exercíc1o. .................................. ~ ~. ~ ....... -...................... ;; .. ~ 

rai) 

<As Comissões de Constituiçâ.o e Justiça e de Finanças.) 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N• 9 DE 1981 

EM 15 DE 12 DE 1981 

Com'Í!es ao ·senhor Presidente do Senado Federal 
-da Associação dos Fisioterapeutas da Bahia - AFIBA - BA 
-da Prefeitura Municipal de Correntina - BA 
-da Associação Brasileira de Odontologia - DF. 
Relatórios 
- Itaipu Binacinacional - Relatório anual 1980 
- Arefertil - Relatório anaual 1980 
Comunicação de Eleição e Posse 
-da Câmara Municipal de Jaguaribe - CE 
Manifestações sobre Proposta de Emenda à Constituição (Reforma Eleito-

-do Partido da Juventude- Belo Horizonte- MG; 
-da Assembléia Legislativa - Curitiba - PR; 
-da Câmara Municipal de Fenix- PR; 
-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - SP; 
-do Instituto de Arquítetos do Brasil - RJ; 
]t..Jamfestaçàes Contrárias a Projeto da Previdência 
-Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria- DF; 
- da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Deriva-

dos de Petróleo no Estado de São Paulo - SP; 
- do Grupo de Reflexão Baseado nos Evangelhos - SP; 
- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem 

de São Paulo - SP; 
-da Câmara Municipal de Bauru - SP; 
- Senhor Herrnelindo Prestes - Manduri - SP; 
- da Câmara da Estância Turística de Poá - SP; 
-da Câmara Municipal de Rio das Pedras - SP; 
-da Associação Farmacêutica de Tupã - SP; 
-do Sindicato do Petróleo e Petroquímicos - SP; 
-do Senhor José Belarmino Vieira - SP; 

\ 
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- da Associação dos Portuários aposentados - RS; 
-da Câmara Municipal do Rio Grande - RS; 
Manifestações sobre PLC 31/80 (Freqiiência Escolar) 
-da Câmara Municipal de Manacapuru - AM; 
-da Câmara Municipal de Cedro - CE; 
- da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS; 
-da Câmara Municipal de Niterói- RJ; 
-da Câmara Municipal de· Volta Redonda- RJ; 
-da Câmara Municipal de Toledo - PR; 
-da Câmara Municipal de de Camb.ará - PR; 
-da Câmara Municipal de Palatina - PR; 
-da Câmara Municipal de Mandaguaçu- PR; 
- da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul - RS; 
Manifestações sobre Projeto.<; 
-da Câmara Municipal de Maravilha - AL - contrária ao PLS 

37(80; -
-da Federação das Indústrias do Estado_ de Minas Gerais; 
Favorável ao PLS 57/81; 
-do Centro Nacional de Navegação Transatlântica- RJ- contrário 

ao PLS 5.053(81; 
-da Ordem dos Advogados do Brasil~-RO- Solicitando rápida tra

mitação e Aprovação do PLC 221/81; 
-da Senhora Laise Brandão Nogueira Borges - SP - favorável ao 

PLC 71/81; 

Diversos 
-da Câmara Munícfpal de Maceió- AL ~ soÜCitando reconhecimen

to da profissão de cabo eleitoral; 
-do Senhor José Scheinkman - RJ -solicitando remessa de avulsos 

do PL 6.210/75; 
-da Câmara Municipal de Barra do Pirai- RJ- solicitando aos Úr

gãos competentes a desativação da Faculdade de Medicina de Valença- RJ; 
-da Câmara Municipal de Lages- SC- solic;itando Lei que discipli

ne desanexação de novos Municípios; 
-da Câmara Municipal de Guarulhos- SP- solicitando estudo urJ 

gente no sentido de ser instituído um Salário base para as quatro categorias 
de enfermagem; 

-da Câmara Municipal de Lins- SP- Votos de Congratulações ao 
Deputado Ruy Côdo por ter apresentado Projeto de Lei instituindo os prefei
tos e vereadores no Pasep: 

-da Câmara Municipa~ de Pedro de Toledo- SP- Moção de senti
mento e votos de pleno resta5clecimento ao Senhor Presidente da República; 

-da Câmara Municipal de Piracicaba- SP- contrári<1 aos aumentos 
de preços de medicamentos; 

-da Câmara Municipal de São José dos Campos- SP- soliciatandcD 
providências contra pol~.Jição na refinari~ da PETROBRÃS; 

-da Confederação Brasileira das 'APACS- São José dos Campos
SP- Moções aprovadas no I Congresso· das APACS; 

-da Câmara Municipal de Sorocaba- SP- referente ao Pronuncia
mento do Senador Evandro Carreira destacando comportamento de líderes 
Políticos da década de 64. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Do Expediente lido consta o 
Projeto de Lei da .Câmara n'i' 123, de 1981, que receberá emendas, perante a 
primeira comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordi
nárias, nos termos da alínea '"b", do inciso II do art. 141 do Regimento Inter
no. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, não há II Srs. Senadores no ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, Quando o Presidente anunciou a sessão havia muito mais de 15 Srs. Sena
dores em plenário. Os representantes da OposiÇão saíram nà curso de abertu-
r a. 

Mesmo assim estamos, no momento, com 1 ,I Srs. Senadores em plenário. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Ontem nó_s tínhamos 38, mas agora não. Nós 
tínhamos 10, agora temos II. f 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• formulou uma questão 
de ordem na hora em que o 1'1-Secretário estava lendo o Expediente. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Quero que a sessão decorra e flua e funcione, 
mas sem número, não. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- E eu apelo a V. Ex• para a sua 
serenidade. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, estou sereno. Sei que vou cami
nhar para o patíbulo, hoje, mas estou sereno. 

b SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Não há patíbulo nenhum em 
plenário. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Há até tíroteio. Já. nos estão ameaçando com ti-
roteio, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Fragelli. 

O SR. JOSf: FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O eminente General Golbery do Couto e Silva fez preceder a segunda 
edição da sua controvertida "Geopolítica do Brasil", de alguns estudos, 
cC>"ni.o sem-pre brilhantes, aos quais deu dois títulos - Conjuntura Política 
Nacional e O Poder Executivo. Em todos revelam-se os seus apreciâveis dotes 
de estrategista r e pensador político. Não há como negar que S. Ex• foi o 
Cérebro da abertura poHtica; da qual o Presidente Geisel o contraditório exe
cufor inicial e o Presidente Figueiredo quer ser, agora, o coveiro perjuro. 

O primeiro estudo, acompanhando o pensamento político de Oliveira 
Vianna, versa sobre a evolução das instituições brasileiras em correspondên
cia ·~à eterna oscilação entre esses dois pólos, da Centralização mais rígida e 
da Descentrali:::açifo mais elástica que teria balizado períodos sucessivos da 
vida nacional", destacando o importante papel que coube ao fator circulação. 
Deixemo-lo de lado, e tão só porque o tema não cabe nos propósitos deSte 
pronunciamento. 

O segundo, trata d'"'O momento brasileiro", a partir de 1964. Entra o 
Brasil numa fase de centralização acelerada, que se estende a todos os campos 
e setores da utividade do Estado, do político ao econômico e deste àquele, em 
reforço rec-íproco, extravasando-se aos poucos a todos os recantos da socie
dade nacional em manifestações comandadas desde o Governo Central. Al
gumcis conseqüências assinaladas do processo são: a anemia da estrutura feR 
derativa e o esvaziamento do municipalismo, com a predominância maior da 
União c o desmedido fortaleci~er:tto do Poder Executivo; a expansão pujante 
da burocracia, "quase nunca 'Sem orientada e esclarecida e em muitos -casos 
atuundo em beneficio próprio". "Essa lamentável realidade- e eu me ate-
nho às palavras do autor avultaria c_om a Proliferação de fundações evidente
·mente fictícias, e na administração indireta~_ com a de empresas públicas e de 
economia mista, da União e dos Estados, nascendo daí a neceSsidade da mul
tiplicação de novos instrumentos centralizados de controle." 

No campo social e..1itiolar-se-iani as iniciativas individuais ou comuni
tárias, vegetando todas U mingua de recursos próprios e, por isso, sempre a 
mendigar às portas do Tesouro N~cional. 

No campo político, a hipertrotia do Executivo, reconhe.ce o autor, aca
baria por anular a atividade do_Congresso, limitado quase a chancelar os seus 
projetes; que até mesmo ao Judiciário aquele Poder se substituiria, no julga
mento e punição de quem contra ele se insurgisse. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE FRAGELLI- Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevide.~- Nobre Senador José Fragelli, V. E·~·,, realmen
te, louvado no ex-Ministro Golbery do Couto e Silva, faz uma apreciação lú
cida e detida_ sobre a realídade brasileira, sobretud.o quando destaca o enfra
quecimento do municipalismo em razão do modelo centralizador imperante 
no País, que hipertrofioU' a União. Veja V. Ex.• que, se nós compulsarmos a 
Ordem do Dia do Senado Federal, ou se procedermos a uma verificação nos 
proce..o;sos em tramitação nesta Casa, chegamos à conclusão de que maiS de 
150 pedidos de 

1

empréstimos de interesse de municípios brasileiroS se encon
tram exatumente no Senado Federal, em virtude da indigência dos recursos a 
que foram levados aquelás unidades da estrutura política administrativa do 
País. 

O SR. JOSI': FRAG E LLI - Obrigado 
Nesse quadtb de centralização crescente, a inércia própria da máquírla 

administrativa estatal aumentaria, dia a dia, entorpecendo o próprio processo 
de tomada de decisões e anulando e'eficiência dos controles, marchando para 
o máxínlá de centralização a par do máximo de inoperâncía. 

Assim as coisus prosseguiriam e acabariam- continua o analtsta- se 
forças em posição, geradas pela própria dinâm'ica dialética do SISTEMA, 
não viessem frear o processo. 

E a essas forças somar-seRiam os esforços conscientes do Governo Federal, 
para rererter a centrali=ação poHtica e administratim, qui! atingira o seu p·onto 
mar:~ afro em meado5 da década de 70. A consciência do fenômeno. já então, con
tagiara várias camadas da população e seus quadros dirigentes, que através de 
prOtestos e reações clamaram pela descentralização. ' 
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O campo mais visivelmente retardado, na seqUência da liberalização dos 
controles, era o Político. Daí que o esforço consciente de descentralização, 
viesse a assumir o figurino de uma Abertura Po/(tica, começando por desone
rar os controles da censura. Era o primeiro passo para a abertura democráti
ca, passando-se inevitavelmente para a área política. 

Neste ponto é que começa a descrição das manobra"s "eS"tratégicas do Go
verno e das suas ·verdadeiras intenções políticas; dividr o povo deliberante 
pela pulverização dos partidos e consentir numa democracia condicionada, 
sempre, à mantenção no poder, do grupo que o detém há anos. 

Na área política, o diagnóstico feíto partia de uma posição duplaJEente 
Bipolar - Governo ~<·ersus Oposição, Revolução versus Anti-Revoluçào. E 
sendo da Oposição bifronte, formada de direita e esquerda, grupos ideológiw 
cos e estrategicamente adversos, unidos apenas em alianças táticas e tãcitas, 
seria possível dar-lhes tratamento diferenciado, tratamento que ajudaria sem
pre a mantê-los dissociados. 

Daí, enfatiza o General, a óbvia manobra que se oferecia ao Governo, 
em posição central forte, entre dois grupos de opositores: mantê-los sempre 
que possível separados. Daí, o pluripartidarismo. 

Comprovado, assim, que essa solução, em contraste com o bipa_rtidaris
mo criado pela Revolução, não foi uma opçãÕ-ideal, no sentido de uma nova 
e alta aspiração polítiC:ã, visando a instituição dé -um-reglrilC estável e funcio
nal mas tão só ardiloso instrumento de tátíca puramente político-eleitoral: fa
zer, do partido do governo, maioria, quando já era minoria; e da Oposição 
minoria, quando já majoritãri'ã. Com o que o estrategisút "doublé" de politi
cólogo, pôde, com razão, cantar vitória: 

"Manobra simplesmente defensiva, instrumental apenas," a fim de pro
piciar as .. condições necessárias e suficientes para a atividade maior da Cons
troçào Polftica que a ela se seguirá triunfante. Manobra estratégica em pro
veito da manobra política, superior e criativa." 

O Sr, Murílo Badaró- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÊ FRAGELLI - Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Murilo Badaró- Estou ouvindo com mu_ita atenção o importante 
discurso de análise que V. Ex• está fazendo, mas apenas quero fazer uma refe
rência a-um trecho do seu discurso, quando V. Ex• diz que toda a estratégia se 
destina a conservar o grupo no poder. 

O SR. JOSÊ FRAGELLI- V. Ex• me dá licença? Não sou eu quem está 
dizendo; quem escreveu isso, e está no seu livro aqui ao meu lado foi o Gene
ral Golbery do Couto e Silva. 

O Sr. Muri/o Badaró- Perfeito, é exatamente isso. Quero argumentar 
isso com V. Ex• Quero chamar a atenção de V. Ex• para a afirmação que Otá
vio Tarquínio de Souza faz, quando, na sua biografia de Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, justifica as razões pelas quais o antigo liberal se tornou conser
vador, e põe na sua análise um dado de natureza psicológica que faz perfeita
mente fácil o entendimento do chamado movimento regressista: é quando ele 
diz que o poder é, por defenição, conservador. Ele não exerce nenhuma ação 
no sentido de autolimitar-se, porque a autolimitação do poder é apenas a nor· 
ma de direito. Foi esse conservadorismo do poder- veja V. Ex•, estou cha
mando sua atenção, V. Ex•, homem ilustre que é- que levou Josef Stalin a 
mandar assassinar Trotsky, no México ... 

O SR. JOSlô FRAG ELLI - A comparação de Stalin com a situação 
atual é bastante oportuna. Os métodos empregados ... 

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex• não pode levar o meu aparte para esse ca
minho seria uma conclusão que não faz justiça a sua inteligência. Apenas 
quero lembrar que, quando Trotsky criou a chamada revolução permanente, 
ele passou a ser uma ameaça permanente ao poder estabelecido na Rússia 
com Stal.in, daí a razão de ser da sua eliminação. Gostaria, em seguida, se V. 
Ex• me permitisse sem querer incomodá-lo e sem perturbar o seu discurso, de 
oferecer-lhe um outro aparte quando V. Ex• tratar do problema dos partidos 
políticos. 

O SR. JOSÊ FRAGELLl - Com muito prazer, nobre Senador. 
Continuando, Sr. Presidente: 
Os .. grupos opositores" a que alude o corifeu da facção militar no Poder 

e para a qual o PDS é apenas uma seção político partidária sà-0~- ou eram, a di
reita e a esquerda do MDB. Que houve quem pensasse em desterrar para a 
ilegalidade um desses grupos, naturalmente o da esquerda, deixa claro o Ge~ 
neral, ao escrever com honestidade os processos nem sempre honestos do 
processo: 

.. A eliminação de um ou de qualquer daqueles grupos, reforçando o es
quema bipolar, levaria, no entanto, à definição de uma só frente de oposição, 

contínua e não desdobrável, contra a qual só caberiam, daí por diante, ma
nobras medíocres de simples em puxo fron.tal, senão de mútuo desgaste." 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÊ FRAGELL! - Com prazer. 

O Sr. Gi/van Rocha- Serei breve, para não interromper o magnífico tra
balho de V. Ex• Mas, não se pode deixar em branco uma comparação feita 
pelo Líder do Governo, que parte de um eufemismo literário para chegar a 
uma conclusão que não se baseada em quê, que todo poder será conservador. 
Conclusão que é absÕlutamente antípoda ao conceito de Liberdade e de De
mocracia: "O pOder é do povo e em nome dele serã. exercido". Ora, isso é um 
confronto idealístico que não existe. O que houve no episódio citado por ele, 
foi uma adesão pura e simples de um homem encantado pelo poder que, 
tornando-se conservador, fez disso uma bandeira ideológica. E estranhar 
muito mais ainda a citação e a comparação de Joseph Stalin com Trostski, a 
menos que haja uma velada insinuação de que também aqui há gente queren~ 
do eliminar outras pessoas. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Não terei tempo para dar uma resposta 
como devia ao eminente Senador Muriio Badaró, mas lembraria apenas que 
Bernardo Pereira de Vasconcelos não foi levado por nenhum motivo menor. 
É que, àquela altura da vida nacional, ele achava que o Ato Institucional de
veria ser mudado para garantir a unidade nacional. Ele não passou a ser con~ 
servador, ele passou a ser um político que, daquele momento em diante, de
fendia a unidade nacional. 

O Sr. Murilo Badaró- Eu não disse que ele foí ... 

O SR. JOSÊ FRAGELLI- Nós iríamos muito longe nesse debate, na 
díscussão desse ponto, em que eu não quero entrar. 

O Sr. Miirilo Badaró - Permita-me uma retificação. 

O SR. JOSÊ FRAGELLI - Permita-me V. Ex• dizer que não há ne
nhum paralelo entre Q fato referido por V. Ex• e aquilo que diz, escreve, quer 
e está praticando o Planalto e que o fez, de início, através do General Golbery 
do Couto e Silva. -

O Sr. Murilo Badaró- Seja generoso comigo ao me permitir retificar. 
Eu não disse que Bernardo Pereira de Vasconcelos tornou-se conservador por 
um motivo menor. Eu estaria desonrando a memória desse grande brasileiro. 
Eu não disse isto. Eu fiz uma referência a uma análise de Otávio Tarquínio de 
Souza, porque a justificativa de Bernardo Pereira de VasConcelos está no seu 
famoso discurso do movimento regressista. É isto que quero retificar e não 
vou incomodar mais V. Ex• 

O SR. JOSÊ FRAGELLI- A análise, como paralelo, não cabia neste 
ponto, data venia de V. Ex• 

Continuo, Sr. Presidente: 
Depois de se congratular pelo êxito da solução tranqüila do episódio su

cessório, com o afastamento dos Generais Frota e Hugo de Abreu, e o esva
ziamento da candidatura Bentes Monteiro, reitera as verdadeiras intenções 
da abertura com o pluripartidarismo, com louvável franqueza, assim se ex
pressando: 

"A estratégia recomendaria, como requeria também, a própria 
intenção dernocratizante- pronta desarticulação do sistema oposi
cionista, propiciando-se o surgimento de MÚLTIPLAS FRENTES 
DISTINTAS, em relação às quais voltasse a ser possível levar a 
cabo novo tipo, mais ampliado, da MESMA MANOBRA que fôra 
penhor do êxito alcançado na fase anterior, ou seja, da sucessão." 

Mas não só com a sua ação planejada contava o Governo para levar os 
contrãrios à adesão .. da tese vigorosa do pluripartidarismo", segundo as ex
pressões do General. Diz ele, ironizando com o idealismo ingênuo ·dos demo
Cratas sinceros, que sabia contar também com a heterogeneidade da Opo~ 
sição, com o seu arraigado individualismo e com os ideais impedernidos dos 
liberais e líderes da velha guarda. 

No quadro que, desse modo, se abre promissor aos propósitos e proces
sos do _grupo no poder, ele vê, apenas duas dificuldades: 

- de um lado, as pressões contrãrias e fortes que advêem do campo eco
nômico (inflação, desequilíbrios da balança comercial e balança de pagamen~ 
tos); 

- de outro, as tendências dissociadoras e os impulsos de auto-afirmação, 
de pequenos como de grandes grupos, que se manifestam com singular efer
vescência após tão longo período de compressão e que, infelizmente -la
menta o General - não se limitam à área da oposição, mas contagiam de in
disciplina as hostes governamentais". 



7216 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL(Seção ll) Dezembro de 1981 

Não aconselha, mesmo assim, retardar-se o processo descentralizador e 
de liberalização democratízante. Mesmo porque - adverte -, voltariam a 
acumular-se aquelas pre5sões contrárias e quase insupOrtáveis, PONDO EM 
RISCO A RESJSTf:NClA DE TODO O SISTEMA, nessa enorme panela de 
pressão em que veio a tranformar-se o organismo nacional, após década e 
meia de compressão. 

É S. Ex• quem reconhece que, jâ com 15 anos, o organismo nacíonal era 
como que uma panela de pressão comprimida que poderia pôr em risco are
sístêii.Cia de todo o sistema. E agora há quem defenda que as Oposições não 
permaneçam na sua decisão de se unirem para a todo custo fazer com que t!:Sle 
País volte a ser democrata. Vamos forçar a panela de pressão para ver até 
onde chega esse inconformismo do organismo nacional. 

O Sr. Henrique Sanlilfo - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOSIO FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Henrique Santil/o - V. Ex• está fazendo uma análise bastante 
aprofundada do pensamento do principal ideólogo do sistema. E, como bem 
V. Ex~ conclui, de certo modo a estratégia preconizada pelo General Golbery 
do Couto e Silva fracassou. E fracassou por uma série de motivos, entre eles o 
próprio comportamento da Oposição que acabou sendo levada pelo Gover
no, pela própria estratégia comandada pelo Governo, a um processo de união 
bem maior do que se previa. E de uns tempos a esta parte, nos últimos meses 
sobretudo, evidencia-se esse fracasso, inclusive uma mudança essencial da es
tratégia daqueles que se encontram no grupo do poder que, a essas alturas, já 
não mais obedientes a uma divisão sofisticada e sutil das Oposições, nos com
primem mais ainda e nos forçam, sobretudo, às idéias que eles anunciam 
como maniqueístas. Na verdade, é o governo, hoje, o principal responsável 
por qualquer idéia maniqueísta neste País: ou se é contra eles ou :s:e é contra a 
evolução democrática do Pais. Não há como conciliar os dois pólos, os dois 
extremos. Ê o Governo que, radicalizando, está aumentando a pressão inter
na, está comprimindo a área politica, esta nos levando, graças a Deus, a uma 
unidade necessária para a efetiva conquista da democracia. 

O SR. JOSIO FRAGELLI- Discordaria de V. Ex•, em parte, dizendo 
que o Governo não mudou de estratégía. Tanto não mudou de estratégia, e 
não está mudando de estratégia, que quer manter não o pluripartidarismo, 
mas a pulverização das Oposições. Agora, ameaçando até, pela força, impe
dir a união das Oposições. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me permite? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Henrique Santillo- A mudança se deveu, sobretudo, nos últimos 
tempos, a uma condução diferente do próprio processo de abertura; ou seja, 
aquela liberalização que era essencial, segundo Golbery, para pulverizar na
turalmente a Oposição, nas áreas que ele considerava mais radicais e menos 
radicais, isso foi abandonado, abandonado pelos próprios militares. A Nação 
toda conhece isso c sabe que o sistema militar que aí se encontra não admitiu 
que se prosseguisse nesta estratégia e está efetivamente, a esta altura, nos 
comprimindo e nos obrigando a uma unidade ainda maior. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Até este ponto da exposição do emérito for
mulador da estratégia do regime autoritário, é-se tentado a concluir que ele, 
afinal, aceitaria a nova democracia como resultado do jogo, livre e igual~ das 
eleições. 

No quarto e último capitulo, porém, em que o autor traça as .. LINHAS 
MESTRAS DE UMA ESTRATÉGIA PARA O PODEREXECUTIVO",já 
não mais deixa margem a dúvidas: o preço da abertura deve ser a derrota con
sentida, ou forçada, das Oposições. Pela dispersão das suas forças ou por qual
quer tipo de pressão. Desaparece o politicólogo; fica apenas_o frio planejador 
e combatente militar. Para quem a POLITICA não é, não pode ser, jogo de
mocrático, em que as opções - vitória - derrota - são aceitas por defi
nição. Para ele a POLITICA é, tão-só, GUERRA: O outro lado não é 9 par
ceiro do civilizado jogo democrático; é o inimigo. Deve fugir, ou ser derrota
do. 

Depois de dizer: "Na verdade ... " Vejam bem V. Ex•s o pensamento do 
Gen. Golbery do Couto e Silva de um lado, e a pustração desse pensamento 
de outro, porque, depois de dizer: "Na verdade, todos nós precisamos 
reeducarmo-nos para a convivência democrática", ilustra corajosamente o 
que entende por convivência democrática. Nobres Senadores, lerei aqui no li
vro, às páginas trinta c três e trinta e quatro, assim no original, essa página 
edificante do livro do General Golbery do Couto e Silva: 

Assim, por exemplo, poder-se-ia: na frente militar, pôr desde 
logo um paradeiro a pronunciamentos inconvenientes que possam 
ser interpretados_ como sinal de fraqueza do Governo ou divisionis-

mo nas Forças Armadas; depois, na frente sindical, liquidar-se um 
vigoroso movimento grevista que, preferindo a opção revolucio
nária da confrontação à opção democrática da negociação, extrava
se para a contestação de car:áter político, desmoralizando-lhes as 
principais lideranças. 

Eis o que o Governo quer fazer, desmoralizar todas as lideranças sindi
cais e, 

também, os chefes "'entidades auxiliares" que, saindo de seu campo 
de açào legítimo e legal, indevidamente se intrometam no episódio; 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Lamento informar a V. Ex• que 
o seu tempo está esgotado. 

O SR. JOSE FRAGELLI - Irei concluir, Sr. Presidente, mas antes ter
minarei de ler esta página edificante, como disse, da manifestação do General 
Golbt:ry do Couto e Silva: 

na frente estudantil, desconhecer entidades não legalmente repre
sentativas, alianças estranhas de mestres e alunos e quaisquer pres
sões contestatórias em relação a medidas anunciadas pelas autorida
des competentes, levando-as tranqüilamente a seu termo; a seguir, 
na frente parlamentar, coibir manifestações agressivas c impróprias, 
apelando para as adequadas providências legais; finalmente, na 
frente dos- meios de comunicação, reprimir atuação Hegal pelos 
meios que na justiça se ofereçam; e assim por diante, até alcançar 
um relativo clima de tranqüilidade, conveniente à promoção do ob
jetivo fundamental- a institucionalização de um sistema democrá
tico mais aperfeiçoado e com imanente capacidade de aperfeiçoar-se 
ainda mais. Para tanto, cuidar-se-á de consolidar e, se possível am
pliar as próprias forças mantendo sempre dissociada a frente oposi
cionista, já agora, também, pelo atendimento 

-vejam bem V. Ex•s. -

privilegiado das pretensões deste ou daquele partido ou grupo, em 
detrimento dos demais. 

Quer dizer que S. Ex~ apela atê para o suborno- não basta a violência 
- também o suborno para comprar certos e determinados grupos oposicio
nistas, capazes de se vender em consoante julgamento do analista. 

E isso será tanto mais exeqüível quanto mais nossos. propósitos, 
sinceros, de lib_~ralização democratizante incluam muitas das aspi
rações de outros partidos ou grupos, de maior ãfinidade conosco e 
cuja aliança ou apoio poderá vir a ser alcançado, numa hábil e escla
recida manobra de cooptação por partes. 

Sr. Presidente, eu ainda teria que ler alguns depoimentos para mostrar 
que o Governo é dominado por um grupo minoritário mtlífar, cuja única in
tenção- é manter-se no poder. E quem diz isto, Sr. Presidente; não sou eu, é o 
General Hugo de Abreu, no seu livro póstumo, quando afirma: 

"O atual grupo dominante- reitera o Gen. ABREU, em livro 
póstumo tendo atingido o poder por uma série de manobras há mui
to arquitetadas, não pretende sair: quer perpetuar-se." 

E que esse grupo é apenas um quisto no grande e sadio organis
mo das FA, dá-nOs seú digno depoimento o insuspeito Gen:Couto 
de FIGUEIREDO quaitdo ···acusou o grupo militar do Governo, de 
p~omove~ apenas os seus partidários", e deixando o ExÚc:íto, deSi
ludido disse "que perde'ra a esperança de que a revolUção pudesse 
algum dia instalar no Brasil ú.m regime democrático na~i(;malista." 

O "pacote de novembro", portanto, Sr: Presidente e Srs. Senadores, é 
nera repetição do "pacote de abril". É.m~is um capítulo adrede prCparado e 
agora paginado· num velho plano, ou como escreveu o General Bugo dt:;" 
Abreu: mais uma, "de uma série de. manobras há muito arquiteiadas". Dizer 
que foi a resposta à queda da sublegenda ou às intransigênciaS das oposições, 
é usar o direito da impostura que só a'posse da força tem a coragein de impin-
gir. 

Quero reiterar apenas isso: o "pacote de novembro" é apenas um capítu
lo de um plano cuidadosamente preparado com duas _finaHdaQes: dividir as 
Oposições c intimidar o PDS, sob a ameaça de um novo golpe de 'rorça. 

Eu terminaria, quando tanta coisa ainda tlnha para dizer, afirmando 
que, poucas vezes, os políticos tiveram oportunidades como esta, para de
monstrar o que são, o que valem e o que são capazes de fazer pelo povo e para 
a Nação. Se forem sacrificados ficará o exemplo. Se vencerem nenhum auto
ritarismo no futuro ousará arriar na Praça dos Três Poderes, nesta Brasília 
que_ é a síntese do Brasil, a Bandeira da Democracia. 
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Dizia São Bernardo: "Este mundo tem muitas noites, e não são poucas". 
O Brasil tem tido, Srs. Senadores, muitas noites em sua história. 

O Sr. A-! arcos Freire - E mais noites do que dias. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Estamos tentando sair de uma delas. O 
povo tem os olhos abertos, não confundirá a· luz com as trevas. Cabe a nós, 
companheiros das Oposições, estarmos e ficarmos aO lado do povo para tirar 
o Brasil dos escuros desvãos da ditadura e chegar com ele aos largos espaços 
de luz da Liberdade. 

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

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

O SR. HUMBERTO LUCENA -(Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desta tribuna, queremos dizer da precária sítuação em que se encontram 
os Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem e, via de conseqilência, 
as Prefeituras, em face da posição governamental ado ta da com relação às alí
quotas do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquídos e Ga
sosos. 

Desde 1974 que vêm sendo reduzidas drasticamente as alíquotas daquele 
imposto trazendo, com isso, o esvaziam~nto do Fundo Rodoviário Nacional. 
Assim procedendo, o Ministério da Fazenda retira aos Departamentos Esta
duais de Estradas de Rodagem e às Prefeituras valiosos recursos financeiros 
impossibilitando cumprimento a programas rodoviários pelos DER's bem 
como esfacelando ainda mais as disponibilidades financeiras dos Municípios 
jâ sem condições de atender às mínimas necessidades de suas populações, por 
isso mesmo, recorrendo, permanentemente, a pedidos de empréstimos inter
nos e externos. 

Com sucessivas expedições de decretos-leis, o Governo Central, demons
trando completo desacerto cm sua ótica sobre o Imposto Único sobre Lubri
ficantes e Combustíveis, não tem permitido, com a constante diminuição das 
alíquotas desse imposto, que as cotas destinadas aos Departamentos Esta
duais de Estradas de Rodagem supram de fato as necessidades desses Orgãos 
ainda minimizando os programas sociais das Prefeituras. Encontram-se in
dusive os DER's sem condições de honrarem seus compromissos em termos 
de dívida externa. 

Mas, tudo é contraditório nos que dirigem esta Nação. Há pouco o Sr. 
Ministro dos Transportes fez declarações à imprensa de que seria preciso dar 
mais ênfase aos programas rodoviários, dinamizando-os em todos os seus se
tores. Neste nosso pronunciamento estamos- atendendo apelos dos Secre
táriOS de Fazenda e de Finanças, do Presidente da Associação Brasileira dos 
Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem e do Diretor
Supáintendente do DER do Estado da Paraíba,justamente no sentido.de se
rem restabelecidas as alíquotas do Imposto Único sobre Lubrificantes e Com
bustíveis, reduzidas em alguns casos até a zero pela política adotada pelo Mi
nistério da Fazenda. De um lado, pois, o Sr. Ministro dOs Transportes diz do 
estímulo que se deve dar aos programas rodoviários. Do outro lado, o Sr. Mi
nistro da Fazenda desestimula esses programas rodoviários reduzindo asco
tas destinadas aos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem e pre
judicando também as Prefeituras Municipais que participam da distribuiçãO 
dessas cotas. 

A Paraíba espera- e esperam todos os demais Estados da Federação
que as reivindicações apresentadas ao Ministro da Fazenda pelos Secretários 
Estaduais da Fazenda e das Finanças, quando da última reunião do Conselho 
de Política Fazendária, sejam acolhidas. 

Não podemos terminar este nosso pronunciamento sem antes· observar, 
como tantas vezes temos feito, desta tribuna, as situções que têm sido criadas 
-sob os vários aspectos da vida nacional -com a expedição constante e ar
bitrária de decretos-leis. Aí estão as reduções das alíquotas fazendo surgir po
sições deficitárias nos DER's e nas Prefeituras. E-como se processaram essas 
reduções? Na forma como foi imposta por decretos-leis baixados em 1974, 
1975, 1978, 1979 e 1980. É o abuso do decreto-lei. Mais uma vez, os pressu
postos de urgência e de relevante interesse público foram utilizados pelo Sr. 
presidente da República justamente em detrimento dos interesses sócio
econômicos do País. Os resultados desses decretos-leis aí estão no apelo que 
acabamos de receber e que levamos aos conhecimentos da Casa. 

Aguardemos, entrentanto, que se sensibilizem os dirigents da política fa
zendária e atendam à justa pretensão dos Departamentos Estaduais de Estra
das de Rodagem e dos Municípios. 

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

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje é um dia que a intelectualidade brasileira deve registrar e não deve 
esquecer. No princípio do século funcla~a-se no Rio_ de Janeiro, por intelec
tuais da mais alta expressão da vida nacional, a Academia Brasileira de Le
tras, sonho de Machado de Assis, aquele escritor, aquele literato que deixou a 
obra imorredoura e que, quase todos os dias, é citado aqui por Senadores, no 
desenrolar de nossos trabalhos. 

Portanto, Sr. Presidente, no dia de hoje a Academia Brasileira de Letras 
se cobre de glórias pelo seu transcurso, embora empanado pela morte, há dois 
ou três dias, do Secretário daquela entidade, Raimundo Magalhães Júnior, o 
cearense ilustre, romancista, biógrafo e teatrólogo que deixou grandes obras 
na vida intelectual da Nação. 

Sr. Presidente, discordo de S. Ex• apenas na biografia com relação ao 
nome tutelar desta Casa, que foi Rui Barbosa; apenas esta restrição. Ade
mais. devemos engrandecer a obra desse cearense ilustre que, tendo sido jor
nalista por vários anos, em vários órgãos de imprensa, de Campos, de sua ter
ra natal, o Ceará e do Rio de Janeiro, guindou-se à destacada atuação na 
Academia Brasileira de Letras, da qual era secretário. 

Portanto, Sr. Presidente, registrO com satisfação o aniversário da Acade
mia, embora lamente a morte de Raimundo Magalhães Júnior, o ilustre inte
lectual que, com tantas obras, brindou a inteligência nacional; só no teatro, 
com cerca de trinta, das mais destacadas que marcaram época na história do 
teatro e da cena no nosso País. 

Este, Sr. Presidente, é o registro que faço, lamentando que dois imortais 
que o Senado tem, o ilustre Senador Luiz Viana Filho, ex-Presidente da Casa, 
e o Presidente do PDS, Senador José Sarney, não estejam aqui para trazer a 
solidariedade da sua manifestação a esse registro que nós fazemos do aniver
sário da fundação da Academia Brasileira de Letras. 

O Sr. Luiz Viana Filho- V. Ex• está falando por todos, nós estamos 
aplaudindo V. Ex' e gratos pelas palavras de V. Ex' tão generosas em relação 
à Academia Brasileira de Letras. 

O SR. DIRCEU CARDOS.O- Desculpe, eu não havia visto V. Ex• 
Sr. Presidente, recebo o aparte do ilustre Senador Luiz Viana Filho, 

doublé de Senador e intelectual, cujos trabalhos nós lemos freq-uentemente. 
Ainda esta semana nos deleitamos com o discurso que S. Ex• fez na Universi
dade de Brasília, de improviso, sobre a vida fulgurante de João Manga beira 
em que enalteceu esses dois irmãos, Joã-o e Octâvio, do qual nós não sabemos 
o que- mais destacar; se o jurista de equilíbrio, de bom senso, intelectual 
magnífico e, outro, Octávio Mangabeira, o político brilhante, magnífico, uma 
das grandes estrelas da vida pública nacional e que deixou nos Anais do Sena
do Federal e da Câmara dos Deputados, discursos que marcam as páginas 
mais altas da eloqüência parlamentar na vida brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, eu não tinha visto S. Ex• aqui, mas retifico a 
minha advertência e registro, com prazer, o aparte de S. Ex• que ilustrou e 
emoldurou a minha breve e obscura alocução. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pasos Pôrto)- Está inscrito para falar o nobre 
Senador Itamar Franco. 

- Consultaria a S. Ex• se nos sete minutos finais do Expediente poderia 
concluir o seu discurso. Esta é a consulta que faço ao Sr. Senador Itamar 
Franco. (Pausa.) 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, vou iniciar o meu discurso e se às 
15 horas e 30 minutos não tiver terminado, vou solicitar a V. Ex• a prorro
gação da Hora do Expediente para concluir o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ou poderíamos, então, ouvir V. 
Ex• após a Ordem do Dia. 

O Sr. Itamar Franco - Ê um assunto rápido, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Se é rápido, pediria a V. Ex• que 
o fizesse. 

O Sr. Itamar Franco- Mas se não terminar às 15 horas e 30 minutos, 
solicitarei a V. Ex• de acordo com o Regimento, a prorrogação da Hora ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas a prorrogação só é exerci
da para uma homenagem, o que não ocorre. De modo que, peço a V. Ex• que 
conclua o seu discurso em lO minutos. 

O Sr. Itamar Franco - Vou tentar, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre-Se
nador Itamar Franco. 
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O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REV/SAO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinãria a realizar-se hoje, _?s · 18 horas e 30 minutos, destinada à 
apreciação- da Mensagem n9 286, de 1981, felativa a escolha de Chefe de Mis-· 
são Diplomática. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, para uma comunicação, com 
apoio no art. 16, inciso V, letra a, e inciso VIII.. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - No item V letra a, 

V- em explicação pessoal, uma só vez, por 10 (dez) minutos: 
A) em qualquer fase de sessão, para esclarecimento de fato em 

que haja siâo nominalmente cit'ado na ocasião, em discurso ou apar
te, não sendo a palavra dada, com essa finalidade, a mais de 2 (dois) 
oradores durante a Ordem do Dia; 

Peço_ a V. Ex' que, por favor, indique qual foi a citação nominal que atin
giu V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, art. 16 inciso VIII, letra a. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Inciso VJII, 

a) para uma observação, em que se compreenderã indagação 
sobre andamento dos trabalhos, reclamaçã~ quanto_ à observância 
do Regimento, indicação de falha ou equívoco em relação à matéria 
da Ordem do Dia; 

V. Ex' tem a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Para uma questão de ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos vendo que há duas forças que se 
opõe~ aqui no Plenário, uma minoritária, a Oposição, e outra majoritáia, 
por via de conseqüência, o PDS. 

Hoje, quando demos entrada aqui no Senado, encontiamos um policia
mento ostensivo de parte da Segurança da Casa. Quando entrei no plenãrio, o 
chefe da Segurança estava rondando as bancadas do Governo. O Chefe da 
Segurança da Casa estava rondando, pelo lado de dentro do plenãrio, as ban
cadas do Governo. Do nosso lado, nada. 

Sr. Presidente, a tensão que se observa aqui é muito grande. Chamaram
me a atenção alguns senadores, que Qizem que hâ até senadores armados. 

Sr. Presidente, nós em nonie da Minoria, nós em nome do menor núme
ro, nós que não temos baionetas atrás, nós que não temos a guarda da segu
rança que estava rondando a bancada de lá, foffios mais alertados ainda 
quando lemos no Jornal do Brasil a seguinte declaração atribuída a V. Ex•: 

-Na próxima semana o plenário do Congresso vai virar uma 
praça de guerra. Pode sair até tiróteió - disse a um amigo o Presi
dente do Senado, Jarbas Passarinho, a quem caberá a direção dos 
trabalhos. 

Ora, Sr. Presidente, esse fato dito por mim ou por outro qualquer Sena
dor não tem o relevo nem a relevância quando parte da boca do Presidente da 
Casa, que, pela sua magistratura, pela sua posição, conduzido a esta situação 
pelo voto quase que unânime da Casa, é uma advertência solene demais ... 

V. Ex• pode desarmar o microfone, porque a questão dê ordem é com a 
Mesa, e não tem nada a ver com a Liderança do PDS. · 

O Sr. José Lins- V. Ex• ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pode desengatilhar o seu microfone, 
porque não vai dar parte. Pode desengatilhar. Já esta engatilhado, não sei sê é 
o revólver ou se é o microfon.e. 

Sr. Presidente, quero apenas dizer a V. Ex• que somos feitos pof Deus, 
somos homens destinados a morrer, e não a. matar. Vou repetir: somos ho
mens destinados a morrer e não a matar, mas a resistir com todas as forças. 
Haja o que houver, vamos resistir. Inclusive, se houv"er o tal tiroteio, quere
mos ver os que atiram. Queremos ver os que atiram de lá pai-a cá. 

Sr. Presidente, nos jornais de hoje encontramos um desmentido de V. 
Ex• sobre declarações que lhe s.ão átribuídas: a situação de hoje não ê aquela 
mesma de 68. Não vimos em n·enhum lugar um desmentido, uma afirmação, 
ou ratificação, ou a rctificaÇão de V. Ex• sobre aquelas declarações que o Jor-
nal do Brasil de ontem, na sua terceira página, coloco ii como de V. Ex•, isto é, 
que a Casa vai virar uma praça de guerra e que podia haver um tiroteio. Mas 
como? 

Repito: nascemos Para morrer e, graças a Deus, não para matar. Vamos 
enfrentar a Bancada da Maioria, com o policiamento da Segurança, com es
sas ameaças todas e, em minoria, lutar, sabendo que somos minoria, contra 

os outros que lutam com o poder maior do que o nosso, que é o número ape
nas, e não a razão, mas vamos lutar. 

Sr. Presidente, V. Ex' é um magistrado, V. Ex• no entendimento, do nos
so grupo, não é o Presidente do PDS, e não o é de fato. V. Ex• é o Presidente 
da nossa Casa, tem que resguardar a todos nós. 

Numa Casa em que a Minoria se sente sem garantia, também não hâ ga~ 
rantia para a Maioria. 

Então, Sr. Presidente, peço a V. Ex•, para tranqUilidade nossa e em face 
da prova circunstancial do pessoal da Segurança percorrendo o plenário, 
parece-me que, garantindo, dando respaldo ao pessoal da Maioria. Peço a V. 
Ex11, Sr. Presidente, faça uma declaração à Casa na abertura: dOs nossos traba
lhos, que vai ser uma batalha campal entre o PDS e a Oposição,""coni. todaS as 
conseqUências que daí advierem. 

P.eço a Deus que ilumine o Plenário. Só não peço que haja a mão assasSi
na que venha silenciar a voz que aqui se levante em defesa da .Constituição, 
em defesa do Regimento, em defesa da liberdade. (M,uito !Jem!) 

o· SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, V. Ex' me proporciona uma explicação ao Senado. 

O amparo regimental de que V. Ex• se serviu talvez não fosse exatamente 
o adequado. Mas é muito interessante que V. Ex• tenha levantado, e da forma 
como o fez, o problema. 

Há mais de uma questão implícita. Lendo os jornais do fim de semana, vi 
uma suposta 'declaração minha, que ontem aqui foi levantada pelo nobre Se
nador Lázaro Barboza, de que "eu teria dito textualmente que os milicos já es
tãO tirando os seús uniformes de campanha do armário. O nobre Senador 
pelo PMDB fez uma interpelação à Casa, e o nobre Sen.ador Moacyr Dalla 
recebera de mim um bilhete, eu estava no meu Gabinete acompanhando todo 
o debate, e pediu um aparte, se não me engano ao nobré Senador'Humberto 
Lucena, que falava,. para declarar absolutamente falsa a frase. O jonialista 
responsável por ela telefonou-me ontem mesmo, desculpando-se e dizendo ter 
dado crédito a um informante que lhe havia passado a frase. Não ouviu de 
mim. E dando crédito, fê-la publicar. Uma vez publicada, foi selecionada nas 
frases de efeito da Folha de S. Paulo. Posteriormente ela desaguou no Senado 
pela voz respeitável do Senador por Goiás, ·e, em seguida, toda uma série de 
equívocos se levantou. 

V. Ex•, agora, fala sobre um segundo caso.. . 
É PreSidente do Comitê de Imprensa o nobre Jornalista Tarcísi6 Ho\al}

do. S. S' publicou. uma matéria, da qual V. Ex' leu apenas uma parte. Diz.ele: 

.. Outro dirigente do PDS, ao analisar a situação política, consi
derou. uma temeridade partir para uma votação. neste mo~ento, 
quando a Oposição procura mobilizar a opinião pública contra o 
Governo. 

- Na próxima semana o plenário do Congresso vai virar uma 
praça de guerra. Pode até sair tiroteio - disse a um amigo o Presi
dente do Senado, Jarbas Passarinho, a quem caberá a dir_eção dos 
trabaJI)os." 

V. Ex• é experhnentado parlamentar, 'muito mais do que este represen-
tante do Pará que ora preside a Casa: · 

No dia anterior, já tinha lido uma declaração de um nobre Sr. Senador, 
por quem sempre tive e nutri grande respeito, diZendo que eu perdera a con
fiança das Oposições, e que, se elas hoje tivessem de votar, em mim não vota
riam para a Presidência. 

Veja V. Ex• que eu estou pondo no condicional essa declaração que foi 
dada. Mas veja a gravidade da declaração, do açodamento, da precipitaÇão. 

Agora, V. Ex• me proporciona uma oportunidade de ouro. V. Ex• vai 
ouvir exatamente a razão pela qual a um ainigo eu disse exatamente isto. Ao 
amigo, co'nversando eu, e não a um jornalista, eu chamei a atenção para o cli
ma com que ·se votou neste País a anistia, que era para favorecer presos de 
motivação política, onde tivemos cadeira das, tivemos urina fresca lançada em 
deputados, pedra'la'nça~;:t na cabeça de Senador Antônio Lúcio e assim por 
·diânte. 

Então, tinha chegâdo ao meu con_hecimento- e pasme agora V. Ex•, 
que falou tanto na possível qualidade d~ vítima,~ não de a_gressor- que uma 
eminente figura do Partido de V. Ex~ fizera sentir que até ia ao tiro se o Depu
tado Ernani Sátiro acolhesse, no seu substitutivo, a em~nda do Deputado 
Jorge Arbage que manda tornar inviãvel a incorporação. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Ah!. .. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V .. Ex• diz ·uma a ... que 
para mim não traduz sehão a primeira letra do alfabeto. Então, eu, como Pre
sidente da Casa, recebendo informações.dessa natureza e sabendo que elas 
existem pela credibilidade das pessoas, e que foram mais de uma, salientei a 
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esse amigo a minha preocupação no sentido, inclusive, de impedir que esse 
clima prosseguisse. 

Então, este é o caso em que nós estamos, como explicação da palavra 
que V. Ex~ me pede c, como não quero incorrer no mesmo caso, se V. Ex• me 
der a horna de conversar privadamente comigo, depois que eu deixar a Presi
dência, eu lhe darei nome, fato e hora. 

Portanto, num caso, o próprio jornalista me comunicou que tinha toma
do a iniciativa de enviar à Folha de S. Paulo o desementido da informação da 
qual ele se sentia vítima por terceira pessoa que -lhe assegura ter ouvido de 
mim. No outro, é um amigo que relata ao jornal~sta um fato isolado que exi
gia uma explicação maior e que não caberia dar de público. Então, se eu, Pre
sidente da Casa, que vou presidir a reunião do Congresso, tenho algtJ.ma dú
vida, não é sobre o problemas de dar tiros armados a partir do meu partido, 
mas, sim, sobre o indício sério de uma palavra de um homem responsável que 
é uma eminente figura do partido de V. Ex.'-

0 terceiro ponto que V. Ex• levantou:_ a presença da Segurança no ple
nário, e não apenas assegurando garantia à Bancada da _Maioria, determi
nação minha diante de telefonemas recebidos de que, apesar das galerias esta
rem impedidas, hoje, elas seriam forçadas por pessoas que chegariam arma
das para participar de um tumulto que seria gerado aqui propositadamente. 
Então, é meu dever garantir a vida de todos. 

Está dada a explicação e eu passo á Ordem do Dia. (Muito bem! Palmas 
prolongadas.) 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, com arrimo no art. 16, item V, 
peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lázaro Barboza, com base no art. 16, item V, para explicação 
pessoal. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para explicação pessoal. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A propósito das explicações dadas ao plenáriO pelO- effiTOente -PreSidente 
da Casa Senador Jarbas Passarinho, me cumpre dizer, aqui, das razões que 
me levaram, ontem, em aparte o discurso que então era proferido pelo emi
nente Senador Humberto Lucena, a mostrar que, em frases seledonadas pela 
Folha de S. Paulo. vinha atribuí-da à pessoa respeifáVel, por todos os títulos, 
de V. Ex~', a afirmativa de que os militares estariam tirando dos guardas
roupas os seus uniformes de campanha. 

No bojo do próprio aparte, e V. Ex• poderá aquilatar isso, tranqüilamen
te, verificando os anais da Casa, eu mesmo tive oportunidade de dizer que 
não acreditava, de forma alguma, que o Presidente do Senado, Senador Jar
bas Passarinho, que foi ungido a esse posto pel6 voto, se não me falha a me
mória, unânime ou quase unânime dos seus pares, tendo inclusive recebido o 
meu voto, e tinha certeza que V. Ex•, responsável maior pelo zelo que todos 
devemos a esta Casa e à Instituição Parlamentar, não faria, nem mesmo em 
off, tal estilo de colocação. 

Mas é evidente que não cabia a este pobre Senador da Oposição, ou a 
qualquer membro da minha Bancada, nem mesmo à Bancada do PDS, uma 
explicação em nome de V. Ex~', até porque V. Ex•, a partir do instante em que 
se viu levado à cadeira presidencial, V. Ex•, pela importância das funções que 
exerce, paira acima das facções políticas. Daí porque nem mesmo o eminente 
Líder do PDS, Senador Nilo Coelho, teria condições, embora autoridade não 
faltasse a S. Ex• ou a qualquer dos seus pares, de, em nome do Presidente da 
Casa, desmentir uma notícia tão mal posta, tão mal colocada e tão grave. 

A grande verdade é que, no bojo da crise política-institucional que se 
vem forjando neste País, no bojo disto, as notícias mais estapafúrdias saltam 
para as manchetes dos jornais, os boatos pululam e chegam ao ponto de criar 
um clima de inquietação, que atinge, por completo, cada um dos integrantes 
da Instituição Parlamentar e se espraia atê o gabinete presidencial onde tem 
assento V. Ex• 

V. Ex' sabe muito bem que desde que tenho a honra de estar nesta Casa, 
em nenhum instante, faltei aos deveres da urbanidade e do cavalheirismo 
para com os meus pares. E no que toca ao relacionamento que mantenho com 
V. Ex•, sempre foi mais do que amistoso, altamente respeitoso, de parte à par
te. Daí porque, Sr. Presidente, no aparte que dei ao longo discurso do nobre 
Senador Humberto Lucena, eu cobrava esta oportunidade de V. Ex•, do alto 
da sua cadeira presidencial, diZer à Casa e à Nação que V. Ex' não tinha pro
ferido aquela frase tão infeliz que a V. Ex' fora atribuída. 

Eu não tinha, Sr. Presidente, em nenhum instante, o propósito de atirar 
mais lenha à fogueira, a essa fogueira artificial que vem sendo acesa, não pela 
Bancada da Oposição, porque não é a Oposição que está violentando a 
Nação brasileira com um pacote insconstitucional que vai, inclusive, ferir um 
dos direitos fundamentais de cada brasileiro que é o de poder escolher, de 

acordo com a s.ua consciência, os seus candidatos às elejções do ano que vem. 
Daí porque, Sr. Pre.sidente, pedi a palavra para esta explicação, para que não 
pairasse qualquer dúvida nos espíritos menos atilados de que pudesse o hu
milde Senador de Goías estar utilizando aquela frase publicada em jornais e 
atribuída a V. Ex•, lançando-a aqui em plenário com o objetivo de tumultuar, 
ainda mais, as águas revoltas, e que não estão revoltas por responsabilidade 
da Oposição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Acho que, depois da expli
cação que dei, V. Ex• tirará aS conclusões. 

Não sou o mais valente, não sou o mais covarde. Assumo tudo aquilo 
que eu tiver feito ou dito, ainda que me tenha, num momento de reflexão, 
atingido. Mas, n_ão posso assumir aquilo que, evidentemente, não disse. 

O Sr. Lázaro Barboza - É evidente. 

O Sr. Marcos Freire.,-- Sr. Presidente, peço a palavra para uma obser
vação, de acordo com o arL 16, inciso VJII, do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• pretende fazer uma 
reclamação contra a observância do Regimento? 

O Sr. Marcos Freire ......:.. É para faz.er u~a observação quanto ao anda
mento dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem a palavra. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- São dois fatos em um só: 
para um, eu me dirigirei diretamente ao Líder do PMDB, e para o outro, a to
dos os Srs. Senadores. 

O Líder d_o PMDB, lastimavelmente, cometeu um erro básico no seu ra
ciocínio, que destruiu todo e qualquer prosseguimento daquilo que levantou 
como sendo protesto. 

S. Ex', por conta própria, admitiu que hoje eu determinei a interdição 
das galerias, porque teria recebido esse telefonema. 

Absolutamente equivocado. Se S. E~.' se der ao luxo, à pachorra de olhar 
as galerias, verificará que elas estão sendo objeto, desde o fim do período le
gislativo normal, de verificação de vazamentos, inclusive do problema do ar 
condicionado. Portanto, está interditada a galeria desde dois dias antes. ou 
três dias antes do fim do período legislativo. 

Nós estamos caminhando para alguma coisa que eu posso afirmar que 
estou no limite da minha atuação. Acuado eu não serei. Eu afirmei que elas 
estão interditadas desde o fim do período anterior. Mandem verificar na Ta
quigrafia e constataremos isso. E os protestos de V. Ex•s serão transformados 
em silêncio. 

Tenho certeza do que disse. E disse que exatamente estando as galerias 
interditadas, já estando- elas já estavam antes- recebemos uma notícia de 
que haveria uma tentativa de forçá-Ias. 

~ absolutamente racional o que estou dizendo. Não tinha cabimento, 
não tinha nexo o contrário. E eu, então, tomei a providência de garantir essa 
minha prerrogativa, e não abdico dela. E não aceito que tenha de submeter, 
para defender o Senado, essa decisão a uma prévia concordância da Comis
são Diretora, naquilo que significa medidas de emergência. Esta ê a posição 
do Presidente da Casa. 

Agora, o que se está notando aqui, através das agressões que tenho rece
bido, das indiretas que tenho recebido, das acusações públicas que têm sido 
dirigidas ao Presidenta da Casa, desde o episódio da abertura da Sessão Le
gislativa extraordinária, mostra que eu tenho que ter extremo cuidado para 
não fazer o jogo daqueles que decidiram, agora, provocar a mim pessoalmen
te. 

Eu aqui continuo sendo o Presidente do Senado. Dei explicações ao Se
nador Dirceu Cardoso, quando as perguntou. E por dá-las, desde logo salien
tei aquilo que me havia chegado ao conhecimento. O que se vê agora, quando 
digo a todos os Srs. Senadores, ao contrário do que ocorreu comigo, e que 
uma simples notícia de jornal foi tida, imediatamente- com exceção, natu
ralmente das palavras ponderadas do Senador Humberto Lucena, ao que me 
lembro, quando colocou o verbo no condicional, e a interpelação feita pelo 
Senador Lázaro Barboza -,como se eu já perdera a confiança das Oposições 
ou coisa semelhante. 

É uma ac\lsação, e uma acusação grave, dirigida com insulto pessoal ao 
Presidente da Casa. No entanto, quando digo que tenho testemunhos de pes
soas que teriam ouvido, talvez não exatamente em relação à emenda "a" ou 
""b'', mas ao problema direto entre uma pessoa e o Relator da Comissão, ime-
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diatamente o Líder do PMDB declara que a notícia é falsa. São dois pesos e 
duas medidas. (Pausa.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard.- Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabriel Her~ 

mes- Alexandre Costa -José Sarney- AlbCrto Silva- Martins Filho
João Lúcio - Lomanto Júnior - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro -
Amaral Furlan- Orestes Quércia- Benedito Canelas- Vicente Vuolo
Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso"Cãfuargo- Evelásio Vieira
Jaison Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Ex
pediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. l9~Secretârío. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 438, DE 1981 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Com apoio no Regimento da Casa, o Senador que abaixo subscreve, re

quer à Mesa inversão da Ordem do Dia de hoje, de modo que o Projeto de 
Resolução n9 88, de 1981, seja votado em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1981. - Dirceu Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 439, DE 1981 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver~ 
são da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 6 seja sub~ 
metida ao Plenário em segundo lugar. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1981.- Henrique Santillo. 

REQUERIMENTO N• 440, DE 1981 

Nos termos do art. 198. alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver~ 
são da Ordem do Dia,·a fim de que a matéria constante do item n9 4 seja sub~ 
metida ao Plenário em (9 lugar. 

Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1981.- Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o Requeri
mento n9 438. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar 
a votação e para formular uma questão de ordem. 

O SR. PRESlDENTE (Jarbas Passarinho)- Senador Dirceu Cardoso, 
o requerimento, como V. Ex• sabe, é encaminhado para votação pelo signa~ 
târio~ V. Ex• sendo o sígnatãrio, tem a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, gostaria de formular uma questão de ordem e em seguida 
encaminhar a votação do meu requerimento. Se V. Ex• puder estabelecer essa 
dicotomia no meu procedimento, eu agradeceria a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Se V. Ex• não se sentir pre
judicado em encaminhar a votação antes, ficará dentro do Regimento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas a questão de ordem é anterior ao 
encaminhamento, V. Ex• vai ver que é; não é nada do que houve aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Acho que não houve nada, no final das 
contas. As galerias iriam assistir a um massacre, novo massacre, não ao da 
noite de São Bartolomeu, mas o do dia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se instalou a Sessão Extraordi~ 
nária do Senado, levantei duas questões de ordem, sendo que a uma delas o 
ilustre Presidente na ocasião, Senador Passos Pôrto, deu todas as infor
mações solicitadas. Mas, com relação à outra, S. Ex• prometeu responder a 
tempo e até hoje, Sr. Presidente, não foi respondida, ficou para as calendas, 
mas ê a que quero fazer. 

Sr. Presidente,. no meu fraco entendimento, acho que o Senhor Presiden
te no elenco de assuntos que remeteu à apreciação do Congresso Nacional, 
ju~tificando a convocação extraordinária, estabelece, no final, o seguinte: 
Mensagens do Presidente sobre empréstimos. 

Então, Sr. Presidente, levantei a seguinte questão de ordem: hâ emprésti~ 
mos em pauta, em tramitação nas comissões e que estão dando entrada no Se
nado, que são portados por Mensagens Presidenciais; o vetor é a Mensagem 
Presidencial, de acordo com o que estabelecem a Constituição e os Regímel"!
tos Internos. Mas há, Sr. Presidente, empréstimos que não têm a Mensagem 

Presidencial, portanto, fogem ao éc/an de medidas que o Presidente da Re
pública solicita na convocação extraordinãria do Congresso. 

E dentre esses projetos que escapam, na pauta de hoje, alguns que, não 
tendo a ·Mensagem Presidencial, não estão, Sr. Presidente, atendidos pela 
cotivocãção do Congresso Nacional. não podem ser objeto de liberação, de 
estudo e de votação do Senado Federal. Esses emprêstimos, Sr. Presidente, 
são os que não trazem a Mensagem Presidencial. 

Fala~se em proposições, mas o que justifica a atitude do Senhor Presi~ 
dente e para o quê Sua Excelência convocou o Congresso Nacional são Men
sagens Presidenciais, e há projetos de empréstimos que não trazem Mensa~ 
gem Presidencial. 

Então, fiz a questão de ordem, vou esperar V. Ex• ser informado. 
Sr. Presidente, a questão de ordem foi levantada há tempo; não estou 

chegando tardiamente, não sou tardão e nem estou chegando desorado; estou 
chegando em cima do tempo. Levantei a questão de ordem na abertura dos 
trabalhos, na hora zero dos nossos trabalhos. E estou também ratificando e 
renovando a questão de ordem na hora em que nós vamos votar o primeiro 
projeto da nossa pauta. 

Sr. Presidente, a Constituição trata, no caso desses empréstimos, de ma~ 
neira diferente em dois textos diferentes. 

Eu dizia na oportunidade: Se o Senado forçar e discutir esses assuntos 
que não estão acobertados pela convocação extraordinária do Congresso Na~ 
cional, nós teremos a medida de buscar o remédio na interpretação e decisão 
do Supremo Tribunal Federal. 

Eu queria que V. Ex•, do alto da sua Magistratura, que estã espancando 
nossas dúvidas desde o princípio, espancando, na lapidar expressão de Ma
chado de Assis, na boca de Bentinho, em ••Dom Casmurro .. , V. Ex•, que está 
com essa autoridade hoje, está calmo, tranqUilo e sereno, Presidente de todos 
nós e não do PDS como à primeira vista parece ou pareceu, espero que V. Ex• 
resolva ou dê uma notícia de como a Mesa estâ encarando a questão de or· 
dem por nós levantada. 

Sr. Presidente, renovo e repito, com data venia da Mesa hã empréstimos 
que trazem a Mensagem do Senhor Presidente da República- estão vários aí 
na pauta de hoje: uns 30, 18 ou 28 que estão na pauta de hoje. E há projetas 
que não são portados, não são carreados, não são conduzidos, não são vetorí~ 
zados na Mensagem do Senhor Presidente da .República. Esses não são aten· 
didos e não podem ser submetidos à apreciação, à discussão e à votação no 
:>enado. 

O Regimento tem dois capítulos sobre o assunto, como a Constituição 
tem dois dispositivos em lugares diferentes sobre o mesmo assunto, a Emenda 
Constitucional n" 15, incorporada ao texto constitucional, e o Regimento, 
tambêm da mesma maneira. 

Sr. Presidente, já estamos em calma, nós que, a esta altura, já estávamos 
esperando as macas aí fora para levar os cadáveres dos oposicionistas balea~ 
dos pelas mãos dos pedessistas audaciosos. Nós. Sr. Presidente, que já queria~ 
mos convocar o Serviço Médico da Casa com ampolas de óleo canforado 
para dar as injeções na hora final. Nós, que já estávamos com a declaração fi
nal da nossa vida para a nossa família- antes de morrer, se Deus me permi
tisse, gostaria de fazer uma declaração final teatral e bombástica. Nós, que jã 
estávamos prevenidos de que as galerias vazias não íam assistir o massacre da 
Oposição. ia ser silenciosa como foi a noite de Saint Bartlulemy, na França, 
quando foram massacrados os heróis, os massacrados que divergem ou os 
que se opõem. Sr. Presidente, com essa calma que V. Ex• não perdeu, para fe
licidade nossa, está tranqUilo, sereno, está até risonho porque sabe que estão 
37 Srs. Senadores na Bancada. V. Ex• tem 37 Srs. Senadores na Bancada ê o 
homem mais feliz da terra, porque vai esmagar os 30 Srs. Senadores da Opo
sição. to número e não a razão, não é o raciocínio, é o número que vai esma
gar a Minoria desta Casa, não a nossa consciência, não o nosso dever, não a 
nossa pugnacidade, não a nossa resistência, e, hoje, nem recebemos o cumpri~ 
mento de alguns membros do PDS; quando eles nos cumprimentam já sabe
mos, estamos com a cabeça no bornal deles, vão pôr a nossa cabeça no bor~ 
nal, não precisa tirar não, vão nos esmagar, vão nos massacrar, pelo número, 
não pela razão. 

Sr. Presidente, concluo, remeto a questão de ordem a V. Ex•, e peço que 
V. Ex•, no alto da sua magistratura, espancando as minhas dúvidas, repito 
palavras lapidares que Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira 
de Letras, há 80 anos, pôs na boca dC Bentinho, ao se referir a outro persona~ 
gero, que não me recordo, em '"'Dom Casmurro." Assim Sr. Presídente, certo 
de que V. Ex• atenderá ao nosso apelo, estabelecemos que há dois tipos de 
empréstimos, os acobertados por mensagem e aqueles que são órfãos dela c 
que não podem ser objeto de deliberação, discussão e votação no Senado Fe
deral. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A questão de ordem de V. 
Ex' é pertinente e, realmente, devendo ser levantada antes da votação da ma
téria. Ein S-Olução à questão de ordem de V. Ex• declaro: em primeiro lugar, 
presJdia a Mesa o nobre Senador Cunha Lima quando V. Ex• formulou a 
questão de ordem, e S. Ex• lhe deu a resposta preliminar. Chamou a atenção 
de V. Ex• que não convocatória do Presidente da República se começa por 
palavra qual todas as demais são remetidas: "proposições ora em trami
tação." 

Se isso não bastasse, completaria eu a decisão de S. Ex•, o Senador Cu
nha Lima, quando lhe deu, deixando entretanto a questão pendente. 

Dicionário de Tecnologia Jurídica. de Pedro Nunes, do Instituto de Advo
gados Brasz1eiros: 

Mensagem- I- (dir. const.)- Ato escrito e solene, pelo qual 
o chefe do Estado se dirige ao Parlamento, por ocasião da sua abertu
ra, ou noutra época, quando necessário. para expor-lhe as realizações 
do seu governo, no execício anterior. propor orçamentos. ou medidas 
urgentes. ou reformas. no interesse da nação. 2- Meio de comuni
cação oficial entre os titulares dos altos poderes públicos. 

- Logo. governadores e prefeitos. 
Vocabulário Jurídico. de Plãcido e Silva: 

Mensagem. Derivado do baixo latim missaticum, formado na
turalmente do verbo mittere (enviar), quer singificar a própria co
missão de trazer ou levar notícias, extensivamente significando a 
própria notícia ou recado trazido. 

Mensagem. Na terminologia do Direito Administrativo é ovo~ 
cábulo empregado para desginar toda espécie de comunicação ofi
cial havida entre os representantes dos poderes públicos, notada~ 
mente a que é enviada pelo chefe do poder Executivo ao poder Le
gisltivo para lhe informar sobre fato da administração pública ou 
para lhe propor medidas que devem ser dispostas por leis, devida
mente discutidas e aprovadas. 

Concedo a palavra a V. Ex•, Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar 
a votação. -

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o número l da nossa pauta de 
hoje, empréstimo à Prefeitura Municipal de Potirendaba, em São Paulo -
Cr$ 6.017.802,61. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Só para lembrar a V. Ex• 
que o requerimento de V. Ex• pede, exatamente, a inversão, de maneira que o 
item 6 passe ao item l. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, Sr. Presidente, este, o requeri
mento n9 I. Agradeço a V. Ex• que está pressuroso hoje. Quando V. Ex• estâ 
alegre, já sei, vai ser o nosso dia de tristeza, para a Oposição, vamos serdes~ 
baratados, se não for pelos tiros, que ameaçaram aqui, vai ser pelo canhão 
grosso de V. EX". que é- implacável. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se houve ameaça de tiro, 
V. Ex• jâ sabe de quem partiu. V. Ex• jâ sabe, a informação que recebi, de 
quem partiu e, quanto a minha cruz, eu a carregai'eL 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Mas eu não compreendi o principio. 
Desculpe. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• voltou, depois de 
todas as explicações dadas sobre a frase, a falar na ameaç_a de tiros, e eu 
lembro a V. Ex• a ameaça que, segundo as informações que chegaram a mim, 
de quem partiu. Somente isso, de maneira que não parte de mim ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• confirmou que falou a amigos. 
Está certo. A gente faz essas confidências mas nunca pensa que seja inconfi
dente um cavalheiro, confidente ou inconfidente. V. Ex• que ponha-se deres
guardo com esse amigo. 

Espero que não seja um Líder ou Vice-Líder do PDS, porque nós não va
mos ao seu gabinete, mas eles freqüentam, o PDS que freqUentou e falou isso. 
Ê possível que seja isso. 

Sr. Presidente, entãO o n9 I é o de Potirendaba, e nós requeremos que o 
projeto n? 6 passe ... 

Que projeto é o de n9 6? e o ue trata e autoriza o empréstimo à Escola 
Superior de Educação Flsica de Goiãs, do Estado de Goiãs. ~ um emprésti
mo, portanto, que desejávamos que o Senado apreciasse em primeiro lugar. 

Trata-se de uma escola de educação fisica, o Brasil precisa de escolas, 
precisa de escolas de educação física, e ainda ontem, na sessão, levantávamos 
um brinde em homenagem de apreço, de consideração e de gratidão. à faça~ 

nha magnífica de um time do Brasil, o Flamengo, que conquistou em Tóquio, 
do outro lado do mundo, nos nossos antípodas, trazendo para o Brasil o títu
lo de campeão de futebol do mundo. 

Portanto, Sr. Presidente, ainda mais, li não sei se na uMinha Vida" ou 
em outro livro de Churchill, o seguinte: 

.. Quando visitava a frente de luta na Grande Guerra, eu via a 
razão por que- dizia- a guerra vai ser ganha, não nos campos de 
batalha, a guerra estã sendo ganha pela mocidade inglesa que passa 
pelos pátios de educação fisica das suas escolas, das suas faculdades 
e das suas unversidades." 

Foi a preparação do povo que fez com o soldado inglês fosse aquele 
grande cidadão, que resistisse a todas as amarguras, atê à última das amargu
ras, o bombardeio de sua Capital, o destroçamento de suas ruas, de suas ca
sas, que ficaram reduzidas a 20%, apenas, de edificações de pé, o resto, em es
combros~ pela Luftwaffe, alemã. 

Essa resistência não se adquire apenas no transcorrer dos dias, adquire-
se na formação, no espírito, na esportividade, nos campos e nas universidades 
por onde passamos. 

Sr. Presidente, portanto, acho que, pedindo a inversão da Ordem do Dia, 
embora não dê meu voto favorâvel ao empréstimo, mas explico as razões por 
que requeri a inversão dos nossos trabalhos. É uma homenagem, também, ao 
ilustre Senador José Caixeta, que sempre tem me pedido, se eu pudesse, que 
fosse favorável, com o meu voto, à Escola Superior de Educação Física de 
Goiás. E o empréstimo não é de grande montante. é um empréstimo pequeno 
para a Escola Superior de Educação Física. 

Mas como, Sr. Presidente, não quero abrir mãos de princípios. Princípio, 
Sr. Presidente, é aquilo que faz com que se morra e mate; que se cometa todos 
os a tos de desatinos, na exasperação de ânimo ou no paroxismo da violência. 
Faz-se isso tudo por um princípio, por um fio de cabelo, por um olhar, por 
um gesto ou até por uma agressão. 

Assim, Sr. Presidente, eu pedi, e quero justificar porque solicitei a inver~ 
são da Ordem do Dia. Ao invés da Prefeitura de Potirendaba, de São Paulo, 
eu queria que a ilustre Maioria, aguerrida aqui, com todos os seus generais, 
almirantes -não sei se tem brigadeiros- mas a Maioria do PDS, Sr. Presi
dente, é uma Maioria altamente qualificada: Tem dois generais, um almirante 
e dois coronéis. É uma Maioria que se tocar uma cometa lá fora, ela pode pôr 
todos nós em ordem unida, porque tem valores militares, militares de alta ex
pressão que podem pôr todos nós em fila indiana, fazendo ordem unida. 

Além disso, Sr. Presidente, na Maioria destacamos dois ilustres imortais, 
imortais com up• grande, da Academia Brasileira de Letras. Vários imortais, 
aí na Mesa nós temos dois imortais, também, imortais um pouquinho meno
res, mas imortais, fazem parte da Academia Brasiliense de Letras: V. Ex• e, a 
seu lado, o Senador Aderbal Jurema, cujos livros eu leio sempre com satis
fação; e o último, Os Vivos. eu o folheei com prazer maior do que Jorge Ama
do manifestou num magnífico telegrama a S. Ex• O meu prazer foi muito 
maior do que o de Jorge Amado, porque V. Ex• ê um beletrista que merece 
vencer os portais da Academia Brasileira de Letras. 

Assim, Sr. Presidente, a minha inversão é apenas uma homenagem a. 
Goiás, uma homenagem à Escola de Educação Física, uma homenagem ao 
nobre Senador José Caixeta que me solicitou, homenagem a outros senadores 
de Goiás, também, mas foi ele quem me solicitou. 

Vou votar contra, Sr. Presidente. A homenagem é apenas para passar na 
frente, para ser o primeiro item a ser aprovado .pe.la Maioria esmagadora 
inarredáve1 do PDS. Essa maioria que V. Ex• tr~ hoje, a Plenário, numa 
demonstração de vigor deste S~ado Federal, tomo neste ano não tínhamos 
tido ainda. Sr. Presidente. Estaffios aqui com todos os assentos completos, 
ocupados pelos homens do PDS~ que se não trouxeram revólver para nos 
bombardear, trouxeram o voto para nos esmagar, hoje, com 37 votos contra 
os 30 que nós haveremos de apresentar, em todas as verificações de quorwn. 
I Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Em votação o requerimen-
to. 

O Sr. Henrique Santillo - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para encaminhar o reque
rimento pelo PMDB? 

O Sr. Henrique Santillo- Não. Pela ordem, Sr. Presidente, de acordo 
com o art. 16, inciso VIII do Regimento Interno, para uma indagação à Me
sa. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo, pela ordem. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-'sr. Presiden'te, Srs. Senadores: 

Eu não tive condições de razer uma indagação à Mesa, anteriormente, 
dado ao rato de estar o nobre Senaqor Dirceu Cardoso usando da palavra 
para encaminhar a votação. Mas gosiaria de saber de V. Ex• sç ao responder 
a questão de ordem, agora há pouco levan_tada pelo Senador Dirceu Cardoso, 
se ouvi bem V. Ex• dizer que a questão continua pendente, sem ainda uma 
resposta definitiVa da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não .. V. Ex• provavelmen
te não me acompanhou.' 

O SR. H.ENRIQUE SANTILLQ- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu disse que a questão fi
cou pendente pelo nobre Senador Cunha Lima. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- E ficou, então, decidida. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não. Eu gostaria, então em vis
ta disso, de acordo com o § 1 'i' do art. 449, de solicitar de V. Ex 9 a audiência 
da Corhissão de Constituíção e-Justiça, a respeito da questão. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Perdão. De acordo com o 
próprio Regimento Interno, V. Ex• sabe que uma questão de ord_em não pdde 
ser novamente levantada por outro Senador. Eu já dei a decisão, cabia ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, se quisesse, recorrer. S. Ex• não recorreu, 
não há como eu dererir a solicitação de V. Ex• Coloco a matéria em encami
nhamento ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, eu posso levantã-la 
desde que fundamentada noutros artigos do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Uma mesma questão de 
ordem não pode ser levantada, na mesma sessão, por outro Senador. Ne~ 
nhum Sr. Senador poderá falar &obre a mesma questão de ordem, mais de 
uma vez.: art. 448. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas, Sr. Presi~ente, a qualquer Se
nador é lícito recorrer à-Có_missão de Constituição e Justiça, de acordo com o 
§ 1• do art. 448. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Reconheço. V. Ex• recorre 
da decisão da Mesa. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Lembro aos Srs. Líderes 
que a deciSãO da Mesa, no caso da questão de ordem levantada pelo nobre Se~ 
nador Dirceu Cardoso, foi no sentido de _que a Mensagem, fartamente apoia~ 
da cm citações de juristas, é toda troca oficial de correspondência. S. Ex•, 
pelo visto, renova a questão, sem justificação noVa, apenas para recorrer. En
t~o. vou submeter ao Plenário. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra de acordo com 
o art. 16 do Regimento, item VIII, para uma observação sobre o andarne.nto 
dos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador Humberto 
Lucena, estou submetendo ao Plenário, e V. Ex• me interrompe exatamente 
com isso. 

O Sr. Humberto Lucena - Exatamente, c vou dizer por que, se V. Ex~ 
me ouve. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasasarinho)- Está bem. Concedo a pa
lavra a V, Ex•, Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estou entendendo tudo, 
nobre Senador_ Deixe~ me ver se eu _consegui ent~nder V. Ex• Está no momen~ 
to, alguma coisa cm julgamento cm relação à manutenção da Ordem do Dia? 
Há algum requerimento nesse sentido? 

O Sr. Humberto Lucena - Não. Mas eu e§tou, ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não há. O que há é um re
querimento de inversão- da Ordem do Dia, que não está prejudicado, e que es~ 
tá sendo encaminhado. O nobre Senador Henrique Santillo, corretamente, re
correu da dedsào, porque o Senador Dirceu Cardoso não recorreu; S. Ex• re~ 
solveu ralar sobre o mesmo assunto e recorreu. Estou submetendo este recur-

so ao Plenário, oão há porque interrompê~lo diante da indagação de V. Ex.•, 
que é um outro fato~ ao qual responderei em seguida. 

sa.) 

O Sr. Humberto Lucena - Então,_ aguardarei a votação em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
Aprovado o requerimento do nobre Senador Dirceu Cardoso, ficam pre

judicados: o requerimento do nobre ~enador Henrique Santillo, porque pedia 
que o item 6 fosse colocado em segundo lugar, e o requCrimeiito do nobre sr
nadar Dirceu Caidbso, que aprovado pela maioria, colocou em prim~iro lu
gar. Também roi prejudicado o requerimento do nobre Senador Lázaro Bar
boza, porque ele pede que a matéria constante do ítem 4 seja· submetida a Ple
nário em primeiro lugar. Ora, já havendo a Casa decidido que coloca o item 6 
em primeiro lugar, não pode colocar o item 4 em primeiro lugar, e não pode 
colocá-lo em segundo. Logo, esses dois requerimentos estão prejudicados, e 
eu passo à votação da matéda. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, V. Ex• prometeu que, em se
guida, daria uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -No momento pertinente, 
quando eu tratar de manter ou não a Ordem do Dia. 

O Sr. Humberto Lucena - Mas veja bem, Ex•: uma questão de ordem 
que foi decidida em outra sessão. Houve um recurso oportuno. Não houve 
número, o recurso continua na mesa. Então, como é? Não se vota o recurso? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• para mim, infeliz
mente, não está hoje nos seus melhores dias de argumentação sempre lúcida e 
brilhante. Vou retornar à matéria, fazendo o jogo de V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena- Não, não há nenhum jogo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O relógio estã correndo e 
eStamos discutindo coisas que são exatamente de interesse de quem pretende 
que o relógio corra. Como me mantenho Presidente da Casa e não cassandra 
ou faccios_o, mantenho-me escrl}pulosamente dentro do Regimento e, por 
manter-me dentro do Regimento, não aceito, como pertinente, a medida le-
vantada por V. Ex' · · · 

No momento, estou votando o·recúrso qUe o ·senador Henrique Santillo 
apresentou. S. Ex• apresentou um recurso específico sobre o quê? S. Ex• apre~ 
sentou um recurso que me parece nitido, depois da questão de ordem levanta~ 
da pelo Senador Dirceu Cardoso, que esta sltn, teria aplicação sobre todos os 
empréstimos. Então, ela tem prioridade. A questão de ordem levantada por 
V. Ex~. darei ainda na sessão de hoje, resposta exala, relativamente a ser, uma 
vez apresentado, um pedido de requerimento de manutenção da Ordem do 
Dia depois de alterada a Ordem, se esse requerimento jã está com a decisão fi~ 
na( ou se está suspenso. É a palavra qu~ darei a V. Ex• 

--O-Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um esclarecimento sem querer 
dialogar com a Mesa? 

O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas V. Ex• estã dialogan· 
do, nobre Senador. Está dialogando e está insistindo numa matéria vencida. 

O _Sr. Humberto Lucena - Desejo explicar a V. Ex~ que não estou levan~ 
tando ilova que~tão de ordem -V. Ex• já decidiu ... 

O SR. PRES_IDENTE (Jarbas Passarinh(l)- Eu não interpreto assim. A 
questão de V. Ex'" é pendente na hora oportuna. 

O Sr. Humberto Lucena - É pendente? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exalo. 

O Sr. Humberto Lucena - Então, aguardarei. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Submeto a votos ... 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não posso interromper a 
votação, nem mesmo para uma questão de ordem. V. Ex' me pedirá a palavra 
.após a votação e eu a concederei. 

Submeto a votos o recurso apresentado pelo nobre Senador Henrique 
Santillo. Lembro aos Srs. Senadores que, diante da evidente tentativa de não 
deixar que a sessão prossiga tranqUilamente, que tratava-se de uma questão 
de ordem levantada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso e, depois, renovada 
pelo nObre Senador Henrique Santillo. S. Ex• pediu que eu recebesse recursos 
para o Plenário. Então, eu li os autores e o que é que significa a mensagem. 
Naturalmente, quando S. Ex•, o Sr. Senador Henrique Santillo recorre, é por· 
que acha que esses autores estão errados. Assim, os Srs. Senadores que vota_,_ 
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rem "Sim", manterão - o primeiro passo ê a votaçãO ShiiOOHCã - a minha 
decisão de questão de ordem. Se votarem .. Não", a minha questão de ordem 
será, então, tornada sem efeito. 

Submeto ao voto dos Srs. Senadores. 
Os Srs. Senadores que aprovam a decisão que tomei na questão de or-

dem, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. presidente, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Sr. Senador Dirceu Car
doso requereu votação nominal e vamos passar à mesma. Solicito aos Srs. Se
nadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

Corno vota o Líder do Partido Democrãtrico Social? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PMDB? (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Como vota o Líder do PP? (Pausa.) 
S. Ex' está ausente. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
SalientO, para reconhecimento dos Srs. Senadores, que qualquer pre

sença em plenário será contada para quorum. 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SiM'' OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves - Amaral Furlan -·Amaral Peixoto - Benedito Canelas 
-- Bernadino Viana - Dinarte Mariz - Eunice Michiles -
Gabriel Hermes - Helvídio Nunes - Hugo" Ramos - João Cal
moo- João Lucio- Jorge Kalume- José Caíx6ta- José Guio
mard -José Lins -José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir 
Vargas - Lomanto Juniot- Lourival Baptista - Luiz Freire
Luiz Viana- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla
Murilo Badaro- Nilo Coelho- Octavio Cardoso- Passos Pôrto 
- Vicente Vuolo. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Dirceu Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram "SIM" 34 Srs. 
Senadores; "Não" I Sr. Senador~ 

Está mantida a decisão da Presidência quanto à questão de ordem susci
tada. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- De acordo com a delibe· 
ração do Plenário, pas-sa-se à apreciação, em prirrieifo lugar, do item n~' 6: 

dade. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 88, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~' 594, de 1981), que autoriza a Escola Superior de Edu~ 
cação Física de Goiás a contratar operação de crédito no v.ilor de 
Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos 
cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão 
-de Constituiçao e Justiça, pela constituciomi.lidade e juridici-

Em votação o projeto. 

O Sr. Lázaro Barboza - Peço a palavra, Sr. Presidente, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
·nobre Senador Lázaro Barboza, para encaminhar a votação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. -Senaêiores, enlbOrã.--seja evidente que nós, 
da Oposição, via de um processo que é inerente, é próprio da Minoria parla
mentar, que é o da obstrução, quando objetivamos protestar contra a violên
cia que o Governo vem cometendo com o famoso pacote de novembro, re
queremos, no uso de expediente regimentai, a inversão da Ordem do D_ia para 
permitir a votação, em primeiro lugar, desse empréstimo destinado à Escola 
de Educação Física de Goiás- ESEFEGO. Muitos dos eminentes Senadores 
do PDS poderão até erroneamente interpretar que a Oposição, na realidade, 
não tem qualquer preocupação com a Escola de Educação Física de Goiãs e 
que, se usou desse expediente, foi apenas para protelar o andamento da nossa 
sessão. 

Sr. Presidente, em vefdade, nós juntamos o útil ao agradável: no meio 
dessa pletora imensa de empréstimos que o Senado vem de autorizar para 
pi-efeituras, para Estados, para empresas de economia mista:, no meio de tudo 
isso, numa situação que evidencia, mais do que nunca, o concentracionismo 
do poder econômico nas maõs da União, enquanto os Estados e inunicípios 
vivem a mendigar, de chapêu na mão, empréstimos e benesses do Poder Cen
tral. Mas Sr. Presidente, ê próprio do regime manter essa concentração de po
deres. Não fosse uma etratégia do regime, seguramente, nós já teríamos con
seguido aprovar, neste País, uma reforma tributária, que daria autonomia 
econômico-financeira aos Estados e municípios, retirando-os da condição hu
milhante de pedintes eternos aos cofres da União. 

Mas, a realidade é esta: embora a unanimidade dos senadores da Opo
sição protestem contra o concentracionismo de rendas no tesóuro da U niã·q, 
embora nós protestemos constant~mente contra o absurdo da República uni
tária, que da federação guardo hoje, apenas eufemisticarnente o nome, en
quanto na própria Bancada do PDS vozes autorizadas, como do emini!nte Se
nado? pelo Piéi.uí, o Sr. He1vídio Nunes, tantas e quantas vezes têm bradado 
aqui nesta Casa e no Congresso Nacional por uma reforma tributária, en
quanto ela não vem, e não virá, - se depender da vontade do Governo ela 
não virá mesmo -, então continua esse processo de endividamento de Esta
dos, munidpios, órgãos de economia mista e entidadeS estatais. Vem agora 
este empréstimo pequeno quase insignificante, para a ESEFEGO, e eu querO 
lembra:r, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a Escola de Educação Física do 
Estado de Goiás, é, sem dúvida alguma, uma instituição modelar, que abriga 
a cada ano um maior número de jovens, que buscam a ESEFEGO a fim de 
aprimorar a sua-educação intelectual e física. 

Mas ela nãO tem sido objeto das preocupações que merece por parte do 
Governo do estado e por parte sequer do Ministério da Educação e Cultura. 
Os -beneficies que a ESEF'EGO tem recebido.são tão insignificantemente pe
quenos, que é louvável se verificar o eSforço dos dirigentes e professores, no 
sentido de permitir que a ESEFEGO continue palmilhando os caminhos a 
que se propôs, prestando, a cada dia, maiores e melhores _serviços à popu
lação jovem do Estado de Goiás, e até mesmo, Sr. Presidente, de outros Esta
dos do País, notadamente do Estado de V. Ex', o Pará, eis que dezenas de jo
vens paraenses estudam na ESEFEGO, como também jovens do Piauí e de 
tantas outras unidades da Federação. 

De forma que estando nós, da Oposição, praticando a obstrução parla
mentar, e na convicção que temos de que muitos dos itens que se encontram 
em nossa pauta vão ter a sua aprovação procrastinada, quisemos requerer a 
inversão da Ordem do Dia. E o Senador Dirceu Cardoso firmou esse requeri
mento, a fim de permitir ao Senado, na tarde de hoje, apreciar o pedido de 
empréstimo de pouco maiS de 8 milhões de cruzeiros para a ESEFEGO, enti
dade que tão assinalados serviços vem prestando à mocidade estudiosa. de 
Goiãs. 

Quero aproveitar esta oprotunjdade, Sr. Presidente, para fazer um apelo 
veemente ao Ministério de Educação e Cultura, no sentido de que o General 
Ludwig passe a acompanhar com carinho os trabalhos que são desenvolvidos 
na ESEFEGO. E não permita que aquela entidade, tão importante para a for
mação intelectual e física da juventude do meu Estado, continue à mingua de 
recursos, tendo que contrair a cada dia maiores dívidas, a ter problemas para 
a administração da sua dívida, a ter problemas com a restrição enorme no 
quadro de professores, inclusive, Sr. Presidente, deixando até de promover a 
aquisição de equipamentos tão imprescindíveis à natureza daquela escola. ~ 
conveniente salientar que o Ministério da Educação e Cultura de há muito 
tempo destina à ESEFEGO, de vez em quando, depois de muita choradeira, 
pequenas migalhas que impedem e vêm impedindo que a ESEFEGO possa, 
efetivamente, desenvolver-se à altura da exigência do meio em que ela está si
tuada e da capacidade de trabalho dos seus mestres e dirigentes. 

De forma, Sr. Presidente, que o pedido da Oposição de inversão da Or
dem do Dia nada mais significa do que um reconhecimento e uma homena
gem que prestamos à ESEFEGO, instituição modelar de Educação Física do 
Estado de Goiãs. 

Como vejo que V. Ex' já me adverte, acendendo as luzes, e eu, que sem
pre fui tão escravo do Regimento, não pretendo me alongar. O meu Líder 
aconselha que eu espere o sinal vermelho, mas sempre fui cuidadoso, Sr. Pre
sidente, em não extrapolar o tempo que o Regimento me concede. Mas, já 
que disponho ainda de alguns minutos, quero lembrar que, em verdade, pou
cos são os Estados do País que têm uma instituição tão modelar quanto a 
ESEFEGO~ situada, inclusive, tão próxima de Brasília, às barbas do Poder 
Central da União. Portanto, seria natural, seria lógico que o Ministêrio da 
Educação e Cultura destinasse à ESEFEGO recursos que lhe permitisse am~ 
pliar as suas instalações, que lhe permitisse adquirir equipamentos mais sofis
ticados e que lhe permitisse, sobretudo, não manter tão estreitas as portas de 
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atendimento à população estudantil; que lhe fosse permitido ampliar, dupli
car ou quintuplicar o número de vagas. 

Agora, para isto, são precisos recursos e não serão minguados 9 milhões 
de cruzeiros, tomados de empréstimos, que irão resolver os problemas angus
tiantes da ESEFEGO, vão ajudar a comprar alguma coisa, a pagar alguma 
coisa, já que a situação em Goiãs está tão negra, que o Secretário da Fazenda 
ameaça não pagar os vencimentos de dezembro e o 139 salário aos nossos 
pobres barnabés, se o Senado não aprovar o empréstimo externo de 55 mi
lhões de dólares, que, segundo o Senado depreende do plano de aplicação, 
deve ser destinado à construção e pavimentação de estradas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con
clua, pois já passou do tempo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Vou concluir, Sr. Presidente. 
Mas, veja V. Ex•, apesar disso tudo, esses minguados cruzeiros poderão 

servir para minorar as dificuldades da ESEFEGO. 
Eram as considerações que queria fazer, à guisa de encaminhamento da 

votação dessa matêria. (Muito bem.) 

O Sr. José Fragelli - Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Antes de dar a palavra a 
V. Ext-, solicito a atenção do nobre Líder Marcos Freire. 

Aqui estâ o apanhamento taquigráfico, quando eu me referia ao nobre 
. Senador Dirceu Cardoso, que passaria às mãos de V. Ex• 

O terceiro ponto que V. Ex• levantou: a presença da segurança no ple
nário é não apenas assegurando garantias à Bancada -da Maioria, determi
nação minha, diante de ~ele fonemas recebidos de que, apesar das galerias es
tarem impedidas, apesar de estarem impedidas, hoje elas seriam forçadas por 
pessoas que chegaraim armadas para participar de um tumulto. 

Então, aqui estâ, exatamente, o sentido da minha palavra. Como sei que 
estas galerias estão interditadas desde o dia 2 ou 3 de dezembro, para o 
problema do ar condicionado e dos vazamentos, então era nítido que eu me 
referia a um fato passado. 

O Sr. Marcos Freire- V. Ex'" me permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não. 

O Sr. M_arcos Freire- Sr. Presidente, eu jâ havia recebido as notas ta
quigrâficas tftive atê vontade de dirigir-me~ V. Ex•_, mas estando com o Sena
dor José Lins, Vice-Líder do PDS, troquei ídéias com S. Ex• a respeito do tex
to. E S. Ex•, como eu, constatamos que aqui se usava o termo "apesar das ga
lerias estarem impedidas", fato que S. Ex• como L(der do PDS ignorava e eu 
como Líde~ do PMDB ignorava e acredito que o Líder do PP e ao que me 
consta, todos os Senadores presentes ... 

O Sr. Muri/o Badaró - Eu jã sabia! 

O Sr. Marcos Freire- O Senador Murilo Badaró, que sempre sabe das 
coisas antes d_os outros, estã afirmando que jã sabia. De forma que ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não, V. Ex•, por exemplo, 
soube da nota taquigráfica antes de mim. 

O Sr. Marcos Freire - ... eu pediria a vêniã-ae V. Ext- para mostrar como, 
sendo um fato ignorado este, inclusive das Lideranças partidãrias que desco
nheCiam que as galerias estivessem in:terditadas, e mais ainda, saber quais os 
motivos de sua interdição, realmente ouvi V. Ext- dizer: 

"A presença da segurança no Plenário, e não apenas asseguran
do garantia à bancada da Maioria, determinação minha diante de 
telefonemas re_cebidos hoje, de que apesar das galerias estarem im
pedidas, que, hoje, elas seriam forçadas por pessoas que chegariam 
armadas para participarem de um tumulto que seria gerado aqui 
propositadamente.'' 

Então, permita-me V. Ext-, com toda isenção, os termos em que V. Ex• 
colocou, dizendo que havia uma denúncia de que elas seriam invadidas por 
pessoas armadas, para tumultuarem o ambiente e que elas viriam, apesar de 
as galerias estarem impedidas, fato que era- V. Ex• hâ de reconhecer-des
conhecido pela Casa. Pode ser que um ou outro companheiro de Senado, pri~ 
vando da intimidade de V. Ex•, soubesse tal fato, mas os próprios membros 
da Mesa ignoravam este fato. 

Portanto, apesar de as galerias estarem impedidas, desde quando? Por 
quê? O único fato apresentado, aqui, é o problema de segurança. Portanto, o 
próprio Senador José Lins reconheceu que seria um precedente perigoso se, 
de repete as galerias pudessem ser impedidas por determinação unilateral da 
Presidência, e não foi o caso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho que fica claro que 
não foi o caso, Acho qUe fica claro, também, que daqui por diante tomarei as 
seguintes providências: quando os Serviços Gerais da Casa vierem a mim e di
zer que estã havendo vazamento no serviço de ar condicionado e urge fazer 
imediatamente a pesquisa de onde se localiza esse vazamento, e o ar condicio
nado desapareceu do plenário, que eu então convoque a Mesa Diretora p-ara 
dar conhecimento da decisão que, eu, Presidente, tomei em mandar verificar 
imediatamente. Vou tomar isso como lição. 

O Sr. Marcos Freire- Não é o caso, Excelência. Não é o caso, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que não dia
~logue mais. V. Ex• está concluindo e dou razão a V. Ext- que não foi informa
do como Líder. 

O Sr. Marcos Freire - Eu usei da palavra por solicitação, e V. Ex• me 
concedeu e eu ainda não havia concluído. Se V. Ex• cassa a palavra ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu não casso coisa nenhu
ma, nobre Senador. 

O Sr. Marcos Freire- Eu pedi a palavra, V. Ex• me concedeu e eu não 
havia concluído. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estou apenas concluindo 
com V. Ex• que a nova colocação de V. Ex•, dela eu tirei uma lição. Acabou. 
Mas se V. Ext- quer ainda insistir sobre o mesmo ponto, V. Ex'" não tem ampa~ 
ro para tratar desse assunto senão em 5 minutos, e V. Ex• já passou, desse 
período, então eu pediria a V. Ex• que concluísse. · • 

O Sr. Marcos Freire- Pois nã_o, excelência. Concluirei, dizendo que so~ 
licitei a palã.vra, e V. Ex• me concedeu. Portanto, não havia concluído as mi
nhas colocações e V. Ext- solicitou que eu não dialogasse com a Mesa. V. Ex• 
há de convir que V. Ex• me concedeu a palavra e, portanto, não estava dialo
gando com a Mesa. V. Ex• interrompeu as minhas palavras, acatei, mas espe
rava concluir. Concluir dizendo que, evidentem_epte, tudo aquilo que diz res
peito aos trabalhos do plenário, e as galerias estão Integradas no ambiente do 
plenãrio, e que sofrem um acidente ou um incidente que não permite o seu 
uso normal, parece-me ser letítimo que as lideranças partidárias tomem, do 
fato, conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Fragelli, para encaminhar a votação. 

O SR. JOSt FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Mensagem n' 28/81 trata de 
uma operação de crédito de 9 milhões e 800 mil cruzeiros a ser collcedido à 
Escola Superior de Educação FísiCa, de Goiás. 

Pelo que leio, dos documentos que informam o processo, estranho, Sr. 
Presidente, que aqui se faça referência às Resoluções n'i's 93 e 62, tratando-se 
de um empréstimo a um órgão como a Escola Superior de Educação Física, 
desde que essas resoluções tratam de empréstimos a Estados e municípios. 

Perguntaria, como ê que esse empréstimo, regulado por resoluções do 
Senado a estados e municípios e, com base nessas resoluções, trata-se, aqui, 
de um ernpréstiino a-uma entidade que, embora oficial, não é nem estado e 
nem município; é a Escola Superior de Educação Física- a ESEFEGO - de 
Goiãs. 

Este, Sr. Presidente, é o primeiro ponto. Não sei como o Senado pode 
autorizar um empiéstimo a essa Escola, quando, evidentemente, não é estado 
nem município. 

Mas, Sr. Presidente, se o empréstimo não pode ser concedido a essa Es
cola Superior de Educação Física, evidentemente, ele, se concedido, seria ao 
Estado de Goiás e não à Escola Superior, porque, como se vê, Sr. Presidente 
-e chamo a atenção de V. Ex•, porque acho que hâ até uma questão de or
dem para se levantar -, esse processo não pode, a meu ver, entrar em vo
tação, pois não está devidamente instruído para entrar em votação, Sr. Presi
dente. Primeiro, porque é um empréstimo à escola e não a estado ou municí
pio, e, segundo, Sr. Presidente, porque, torcendo a lei, esse emprêstimo solici
tado à Escola Superíor de Educação Física, na verdade, seria concedido ao 
Estado de Goiás porque aqui, no estudo que fazem os órgãos técnicos das ca
racterísticas da operação, vem, na letra d: 

"d) Garantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação 
dos Estados." 

Como é, Sr. Presidente, que a Escola Superior de Educação Física de 
Goiãs toma um empréstimo e a garantia desse empréstimo se faz com o Fun
do de Participação dos Estados, portanto, com recursos dos Estados? 

Sr. Presidente, o Senado precisa atentar mais para esses casos. Hoje se 
empresta tudo para tudo e para quem quer que seja. Daqui a uns dias é capaz 
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de serem apresentados, aqui, projetes de Solicitação de empréstimos a empre~ 
sas, a particulares, com base nas Resoluções n~'s 62 e 93, com garantias esta
duais. Se pode acontecer isto que estamos vendo agora, no empréstimo à Es
cola Superior de Educação Física de Goiás, por que não dar a outras entida
des que não sejam oficiais, "que sejam empresas, quáisQuà oufras empresas, 
empresas de economia mista, por exemplo? 

Então, Sr. Presidente, a questão que eu levanto é esta: esse empréstimo 
solicitado não pode ser concedido pelo Senado. Eu peço que V. Ex~ decid~ 
isso de acordo com o Regimento, pOrque não é empréstimo a estado e nem 
empréstimo a município, e gal-ãntido por fundos estaduais. 

Contudo, Sr. Presidente, analisando melhor a documentação que aqui 
estã, procurei a lei eStitàual -veja bem V. E.x' -, eu procurei aqui, na Or
dem do Dia, a lei de autorização. E leio, Sr. Presidente: lei autorizadora, Lei 
Estadual n9 8.937, de 5~11-1980. Mas a lei de autorização não se-encontra nes
ta documentação. Então eu fui à Mesa, Sr. Presidente, e solicitei o processo e 
nele não está a lei de autorização. 

Aqui, já saiu de pauta um processo por não conter a lei autorizadora, era 
de Mato Grosso do Sul. Há, portanto, um precedente na Casa. O ilustre e 
digno Presidente desta Casa, Senador Jarbas Passarinho, mandou retirar de 
pauta um processo de empréstimo ao Estado de Mato Grosso do Sul para 
que fosse anexado a esse processo uma das leis de autorizas:ão daquele em
préstimo. 

Então, nós já temos um precedente, Sr. Presidente, uma decisão da Mesa 
que, a meu ver, já formoü jurisprudêrici3 regimental nesta Casa. Não haven
do, no processo, a lei de autorização, cabe a diligêncià de voltar ao órgão 
competente, para que seja anexado, ao processo, a lei de autorização do em
préstimo. Requeiro a V. Ex' mandar verificar se no processo consta a lei de 
autorização. Serã constatado que a lei de autorização não está nesse processo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. JOSt FRAGELLI- Sr. Presidente, por estas razões, solicito que 
esse processo seja tirado de pa-uta. Primeiro, para ser anexada a lei autoriza
dora do empréstimo, e, segundo, para que seja novamente estudado o preces~ 
so pelas Comissões Competentes, a fim de se saber se esse empréstimo pode 
ser concedido à Escola Superior de Educação Física de Goiás, quando as Re
soluções de n~'s 62 e 93 só admitem empréstimo a estados e municípios. 

Eram estas as objeções que eu tinha a levantar; esta a diligência que re~ 
queira à Mesa, solicitando de V._Ex', Sr. Presidente, que mande fazer ares~ 
peito da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A soliciuiÇão de V. EX., in
felizmente para mim, não será atendida pela Presíáêilda, por uma razão mui
to simples: no processamento dos empréstimos internos, a lei que os acompa
nha fica no Banco Central, e o Banco Central, no espelho do documento que 
envia ao Seriàdo Federal, a ela se refere. Somente nos empréstimos externos, 
para a sistemática de atuação, a lei é a eles incorporada. De maneira que não 
há o que decidir. 

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para encaminhar a votação)- Sr. Presi
dente, antes de mais nada, eu gostaria que, se possível, me fosse entregue o 
processo de pedido de empréstimO Para a Escola Superior de Educação Física 
do Estado de Goiãs. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, não sei se, 
de Concessão em concessão, acabamos fazendo errado as coisas._O Regimen
to diz claramente, no seu art. 290: "O processo da propOsiÇão ficará sobre a 
Mesa durante sua tramitação em Plenário". O avulso tem tudo o que no pro~ 
cesso se contém. 

De maneira que solicitaria a V. Ex' não insistis·s:e na solicitação, porque 
já neguei anteriormente ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu vou anotar que os avulsos contêm 
tudo que o processo exige, porque já houve época, inclusive, que recorri à 
Mesa Diretora, monstrando que o avulso apresentava modificações em re
lação ao processo na Mesa. 

Sr. presidente, ouvi as ponderações do nobre Senador José Fragelli e tive 
de, na análise face aos avulsos distribuídos, examinar o Parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. O parecer foi favorável a esse empréstimo, tendo 

como Relator o Senador Raimundo Parente. É um parecer simples e diz, en~ 
tre outras coisas, o seguinte: 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 21' da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando por conseguinte, 

-chamo a atenção de V. Ext~, Senador José FrageUi-

a não observância dos lilnites fixados pelo art. 29 da Resolução n9 
6~, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

E aqui vem a observação do ilustre Relator da Comissão de Constituição 
e Justiça, SeriadO r JOsé F'ragelli, que talvez venha a contrariar os aspectos for
mais e jurídicos levantados por V. Ex' Porque a douta Comissão de Consti
tuição e Justiça julgou o seguinte, através do parecer do Senador Raimundo 
Parente: 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídica, 
constitucional e de boa técnica legislativa. 

Assim concluiu, portanto, a nossa Comissão de Constituição e Justiça, 
dizendo que a matéria é jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa. 

Quer nos parecer nesse caso, Srs. Senadores, que a Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça deve ter examinado com profundidade, e por certo o fez, as 
alegações levantadas, e com muita propriedade, pelo Senador José Fragelli. 
Dir~se-á tratar~se de um emprêstiino interno. Esta matéria, nos seus funda
mentos, deveria permanecer, com alguns dos seus tópicos, no Banco Central. 
E possível: Evidentemente, não seria abundante, mesmo se tratando de em~ 
préstimo interno, que o Banco Central enviasse toda a documentação, por~ 
quanto a dúvida levantada pelo Senador José Fragelli, procede. Tanto tem 
procedência que S. Ex~ se insurge, com o devido respeito, contra este projeto, 

-entendendo que ele deveria ser retirado da Ordem do Dia. 
Senador José Fragelli, são as observações que percebemos. Os tecnocra~ 

tas brasileiros- ontem aqui criticados, com grande vigor, pelo Senador Mu~ 
rito Badaró - endendem que os assuntos encaminhados ao Legislativo de
vem ser o menos possíveL Eles não têm de prestar muitas informações, não 
têm que dar muita confiança. Eles acham que, como o Congresso está aberto, 
é preciso obedecer um pouco os trâmites legais, então vamos dar aos Legisla~ 
dores Brasileiros algumas infromações, mas não todas. O mínimo que a lei 
permite. E isto o Senador Murilo Badaró teve, ontem, ocasião de criticar 
acerbadamente os tecnocratas, com relação ao problema da AÇO MINAS, já 
debatido por nós na tarde de hoje. 

O que me estranha, nobres Senadores- e chamo a atenção da Bancada 
do Governo, nesta Casa, sobretudo dos Senhores que têm sido normalmente 
os Relatores das Comissões de Economia e Finanças, já que nós outros por 
ainda pertencermos à comissão Diretora não fazemos parte das Comissões. 
-o que me estranho é quanto ao não exame do endividamento, aquilo que, 
técnica e financeiramente, se denomina o endividamento intralimíte e 3.7ex
tralímite. Se tivermos o cuidado de verificar os relatórios nas Comissões Téc
nicas do Senado Federal, vamos constatar que pouca importância está-se 
dando a esse endividamento intralimite e extralímite. E é exatamente esse en~ 
dividamento que nos vai permitir, através do exame de um quadro, analisar 
se ele a]tera ou não os limites fixados pelo art. 2~', da resolução, n'>' 72/75. 

Portanto, a análise que se procede desse endividamento nos dão seguinte 
quadro, já que ele -não foi observado nas Comissões Técnicas tenho que cha~ 
mar, mesmo que cansativamente, a atenção da nobre Bancada do Governo. 

Aqui, no seu encaminhamento ao Senado Federal, diz o seguinte: 
uLevando~se em conta, entretanto, a soma de endividamento 

intralimite eu chamo a atenção do nobre representante do Estado de 
Goiás, Senador Henrique Santillo, para esse aspecto que me parece 
da maior import<incia, -

" ... extralimitc para efeito de análise sobre a capacidade de en~ 
dividamento da postulante, teríamos a seguinte situação". 

Veja, Senador Henrique Santillo que essa quadro há de merecer, por par
te de V. Ex' uma análise mais aprofundada do que nós outros. representantes 
do Estado de Minas Gerais, porque, evidentemente, se trata de um pedido 
que interessa, ou deve interessar ao estado de V. Extt, aqui tão bem represen~ 
tado pela sua pessoa. E, há pouco, ouvimos pelo Senador Lázaro Barboza en
tender que essa Escola Superior de Educação Física de Goiás, que ela merece.. 
ria esse emprêstímo e S. ,EX~ até se insurgiu contra o-pequeno montante desse 
empréstimo que se pretende, que é da ordem de Cr$ 9.813.300,00. 

Mas, vamos ao que interessa no quadro- e chamo a atenção, mais urna 
vez, da nobre Bancada do Governo, considerando os valores em mil cruzei~ 
r os. 
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Então, o que teríamos: a dívida intralimite e extralirnite- e, mais uma 
vez, a benevolência da Bancada do Governo, a posição jâ_em 31 de outubro 
de 1980. Do seu montante global, nada a dizer ou nada, pelo menos aqui a 
mostrar em números; do crescimento real anual, yamos examinar daqui a 
pouco e do dispêndio anual máximo também vamos examinar em seguida. 

Passemos, então, ao item que é operação sob exame, a chamada ope~ 
ração extralimite, tomada como eu disse, Srs. Senadores, em mil cruzeiros. 
Então teríamos, o montante global da ordem de CrS 9.813,3; o crescimento 
real anual l.900,9; e aqui há de se observar o seguinte, Sr. Presidente, que 
teríamos que examinar conjugar, o crescimento real anual no chamado mapa 
2, fornecido pelo Banco Central do Brasil. O Senador Henrique Santillo, por 
certo, há de se ater com maior propriedade e com muito maior capacidade de 
análise do que nós outros,_ para o quadro fornecido pelo Banco Central do 
Brasil. 

Agora, a situação posterior à contratação, e é preciso que o Senado te
nha em conta, também, esse aspecto. Encontramos, apenas para repetir, o 
dispêndio anual máximo da ordem de 1.492,5. 

Passemos, então, a examinar o que diz a nossa resolução, os limites da 
nossa resolução, a chamada Resolução n~ 62/75, no seu art. 2~. sobre o mon
tante global. 

No montante global, aqui, nós teríamos 17.100,3, considerando os valo
res em mil cruzeiros. 

O crescimento real, anual, aquijã apresenta, Sr. Presidente, um dado in
teressante: o crescimento real, anual. jã nos dá uma ordem de grandeza de 
4.875,8, e o dispêndio anual máximo outro. dado que merece uma análise do 
Senado Federal para aprovação desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con
clua porque os dez minutos do tempo de V. Ex• já foram consumidos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O dispêndio anual mãximo ê da orderl\ 
de 3.664,4. 

Srs. Senadores, eu teria uma série de observações a fazer mas vejo que o 
meu tempo já está esgotado e, evidentemente, vou aguardar o encaminha
mento feito pelo nobre Senador Henrique Santillo, para uma melhor análise!' 
do quadro, somando as suas observações com as do Senador Lázaro Barbo
za, para que possa dar um voto que possa significar, realmente, um entendi
mento real da matéria. r Muito bem!) 

O Sr. Gilvan Rocha- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha, para encaminhar a votação. 

O SR. G!LVAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Evelâsio Vieira- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para 
encaminhar a votação, ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

sa.) 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. ( Pa1.4-

Está aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço verificação. 
O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, peço verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à verifi
cação solicitada pelos Srs. Senadores Dirceu Cardoso e Mauro Benevides. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus assentos individuais para 
votação nominal. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• que acione as 
campainhas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Infelizmente, não posso 
fazê-lo, nobre Senador. Se não houver, número, então, aplicarei o Regimento 
e acíonarei os tímpanos. 

Solicito o voto dos Srs. Líderes. 
Como Vota o Líder do Partido Democrático Social? 

O Sr. Nilo Coelho - Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Sr. Líder do 

PMDB? (Pausa.) 

Como vota o Sr. Líder do PP? (Pausa.) 
Os Srs. Lídere_s jã votaram; podem votar os demais Srs. Senadores. (Pau

sa.) 
-- -PrOcede-se- à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves 
-Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Dinarte Ma
riz- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio 
-Jorge Kaiume -José Caixeta -José Guiomard -José Lins- Jutahy 
Magalhães- Lenoir Vargas- Lo manto Júnior- Lourival Baptista- Luiz 
Viana- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró 
- Nilo Coelho - Octavio Cardoso - Passos Pôrto 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cal-doso -_ Hugo Ramos. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram favoravelmente à 

matéria 28 Srs. Senadores, contra 2. 
Não houve quorum. 
Nos termos regimentais, vou suspender a sessão por 10 minutos e acio

nar as campainhas. 
Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 3 minutos, a sessão é reaberta às 18 horas 
e 13 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão. Va-
mos passar à votação. 

Peço aos Srs. Senadores que tomem seus assentos individuais. 
Como vota o -Líder do Partido Democrático Social? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro? 

O SR. MARCOS FREIRE - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
Partido Popular? -

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores que se 
encontram no plenário dão número para quorum. Já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
Solicito qu-e verifiquem se as luzes permanecem acesas, para não haver 

reclamação. r Pausa.) 

Procede-se a votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alberto Silva- Alexandre Costa- Almir 
Pinto - Aloysio Chaves - Amaral Furlan -Amaral Peixoto 
- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Dinarte Mariz
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Hen
rique Santillo - Humberto Lucena --João Calmon -João 
Lúcio -Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard
José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lãzaro Bar~ 
boza- Lenoir Vargas- Lo manto Júnior~ Lourival Baptista 
- Luiz Freire- Luiz"Viana- Marcos Freire- Martins Fi~ 
lho - Milton Cabral - Moacyr Dalla - Murilo Badaró -
Nilo Coelho -:- Octávio Car!foso - Passos Pôrto - Vicente 
Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Cunha Lima- Dirceu Cardoso- Hugo Ramos- Josê Fra~ 
gelli. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 38 Srs. Se
nadores; NÃO 4. O projeto foi aprovado. 

A matéria irã à Comissão de R.edação, para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 88, DE 1981 

Autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a ~on
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove mi
lhões, oitocentos e treze mife trezentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• ~a Escola Superior de Educação Ffsica de Goiãs- ESEFE

GO, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
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Senado Federal, autorizada a contratar urna operação de crédito no valor de 
Cr$ 9.813.300,00 (nove milhõeS, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros) 
junto à Caixa Econômica Federal mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção e equi
pamento de Laboratórios de Esforço Físico, naq.uela Escola, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Centra] do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O Sr. Marcos Freire- Sr. Presidente, peço a palavra, para declaração 
de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para 
declaração de voto, ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SEJI.Á PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Nilo Coelho - Sr. Presidente, peço a pafavra, como Líder. 

O Sr. Henrique Sarifillo- Sr. Presidente, peço a palavra para uma decla
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pediu para falar, como 
Líder, o nobre Senador Nilo Coelho, a quem conced_o a palavra. 

O SR. NILO COELHO (Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Falando há pouco com os engenheiros de Paulo Afonso, no Recife, rece
bi uma das comunicações mais agradáveis que um brasileiro pode receber. 
Esta madrugada a energia gerada em Sobradinho, no meu rio São Francisco e 
de Luiz Viana, chegou em Belém do Pará (Palmas.) Um feito da engenharia 
brasileira que merece registro mundial, porque só foi alcançado, até agora, na 
Suécia e nos Estados Unidos. 

Quatro meses penosos, de urna perseguição quase perseverante, noturna 
e diurna, para alcançar esse objetivo vitorioso desta madrugada. Então, aque
le rio caudaloso que suicidava numa cachoeira, desafiando a engenharia na
cional, e que foí barrado em Paulo Afonso, e que depois teve a oportunidade 
de Três Marias, na genialidade Juscelino Kubitschek, e depois em Sobradi
nho, e esta energia saiu de Sobradinho, e no Piauí recebeu o reforço de Boa 
Esperança, que era bem uma nova mensagem. E aqui, na nossa Casa, ternos a 
contribuiçãO do nobre Senador Alberto Silva, um dos construtores de Boa 
Esperança. E essa engenharia nossa, com esses homens, com esse afinco, com 
essa decisão, com esse poder de inteligência, realiza esse grande milagre da re
denção económica que nós todos perseguimos. Chega a energia à Região 
Amazônica, na hora em que a província de Carajâs é um convite ao mundo 
inteiro, no desafio do mundo novo~ E o Brasil se afirma como uma potência 
emergente, econômica, potência reconhecida, valorizada e nós temos que ter 
orgulho disso, nós temos que oferecer, cada um, a contribuição que pode dar, 
discutir os problemas~ não será apedrejando as soluções, será cada um trazen
do a melhor solução para o engrandecimento nacional. Faço este registro 
com orgulho nordestino e saúdo, na pessoa do nosso Presidente, neste instan-
te, ... 

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

O SR. NILO COELHO - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Nilo Coelho, quero congratular
me com V. Ex• pelas declarações que faz hoje neste Plenário do Senado, por 
mais uma vitória da engenharia nacional. Quer() agradecer pessoalmente a V. 
Ex• a referência que me fez de Boa Esperança. R.eilmente, fui engenheiro da 
Diretoria da COEBE, cujo Presidente era o Senador Cêsar Cais, hoje Minis
tro das Minas e Energia, e quero dizer particularmente 3 V. Ex• que não só o 
feito- é meinorãvel -- e só na Suécia realmente ele foi alcançado -, como 
lembrar-lhe também agora, nesta oportunidade, que com a ajuda do então 
Ministro Costa Cavalcanti levamos a energia de Paulo Afonso até Parnaíba, 
no Piauí, e ali fizemos uma junção das águas do São Francisco com as ãguas 
do Rio Parnaíba, através da energia de Boa Esperança. V. Ex' faz muito bem 
em trazer à Casa essa notícia notável, memorável, para a engenharia nacional 
e para o Governo brasileiro. 

O SR. NILO COELHO- Muito obrigado pela contribuição de V. Ex• 
Eu não quis mencionar nomes, não quis mencionar Ministros, nem dire

tores de empresas. Quis ser genérico quando falei em ~·engenharia nacional". 
Apenas quis dedicar um pouco de carinho aos engenheiros da CHESF, àque
les que diuturnamente têm tido a grande responsabilidade na execução da ta
refa de levar a energia de Sobradinho até Belém do Parã, passando por Boa 
Esperança, indo até Imperatriz e o canteiro de Tucuruí. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NILO COELHO - Com prazer. 

O Sr. Marcos Freire- Não há dúvida alguma quanto a contribuição va
liosa que vem sendo dada pelos técnicos da CHESF, em especial pelos enge
nheiros que ali têm dedicado anos e anos de labuta incessante, dentro dos ob_
Jetivos de levar energia aos vários rincões do Nordeste brasileiro. Mas não es~ 
queçarnos, também, a contribuição dos operários, dos trabalhadores anôni~ 
mos, muitos dos quais têm até sacrificado a sua vida nos acidentes de traba
lho que sempre vitimam o trabalhador braçal. aqueles que chegam a sucumw 
bír na ganha-pão de cada dia e que, exatamente em obras majestosas como 
aqueles que integram o sistema da CHESF, têm representado muito progres
so do ponto de vista técnico, do ponto de vista material, do ponto de vista 
econômico, mas que muitas vezes, trazem enormes sacrifícios de ordem so
cial. Inclusive, V. Ex• invocou o rio São Francisco, seu e de Luiz Viana e nós 
preferíamos lembrar a sua cognominação de "rio da Unidade Nacional" que, 
vindo de Minas Gerais, da Serra da Canastra, atravessa tantos Estados brasi
leiros aqui representados por inúmeros companheiros nossos - e, trazendo 
tanto progresso, tanto beneficio, também tem provocado deslocamento de 
populações ribeirinhas que têm tido seus direitos sacrificados. Portanto, a to
dos esses que constroem a grandeza da CHESF, incorporemos as nossas ho~ 
menagens, as homenagens ao operário humilde e, sobretudo, às populações 
ribeirinhas, aos agricultores, aos pequenos agricultores, quase sempre sacrifi
cados no amanho da terra para que o rio crescesse, para que o rio criasse bar
ragens, o rio desse riquezas a tanta gente, muitas vezes à custa do sacríficio de 
pessoas as mais sacrificadas. Congratulo-me com essa homenagem que é feita 
aos engenheiros da CHESF, mas a estendo a todos aqueles outros, anônimos, 
que trabalham dia a dia pelo progresso da Pátria. 

O SR. NILO COELHO -Recebo com agrado o aparte de V. Ex• e o 
agrado ainda é maior porque, fique certo V. Ex•. o conjunto de Paulo Afonso 
tem o menor índice de acidentes de trabalho de todas as empresas deste Pais. 

O Sr. José Sarney - Perrriite V. Ex• um a·Parte? 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex' um aparte a um são franciscano? 

O SR. NILO COELHO - Ou~o o nobre Senador José Sarney. 

O Sr. José Samey- São Francisco, ele é um franciscano e tem preferência 
sobre todos nós. 

O SR. NILO COELHO - Ele pode esperar, porque ele é pobre. Ouço 
V. Ex•, Senador José Sarney. 

O Sr. José Sarney -Senador Nilo Coelho, é com grande emoção que 
ouço a comunicação de V. Ex• porque hã apenas 15 anos, Governador do 
Maranhão, nós inaugurávamos a primeira hidroelétrica no interior da Ama· 
zônia, uma pequena hidroelétrica em Tapicurizinho e Carolina. Também nos 
lembramos que o Maranhão todo, àquela época, tinha apenas 4 mil e 500 kw 
instalados. Só o edifício da Avenida Central no Rio de Janeiro, possuia, à
quele tempo, 16 mil kw e nós todos, do Maranhão e do Piauí, unidos, nos pri
meiros dias de 64, enquanto a crise institucional se desenvolvia, nós saíamos 
com alguns companheiros nossos e íamos ao Presidente Castello Branco e ao 
Ministro Mário Tíbau, para fazer um pedido que era que não se parasse a hi
drelétrica de Boa Esperança. Quero dizer a V. Ex• a contribuição valiosa das 
centrais elétricas do Piauí e do Maranhão, nessa obra grandiosa das linhas de 
transmissão que atravessaram àquelas regiões inteiras, aquela região da Ama
zônia e da pré-Amazônia, chegando até Belém do Pará. Hã alguns meses era 
também com grande emoção que eu assistia essas linhas chegarem às margens 
do Tocantins, na cidade de Imperatriz e lembrava-me que fomos nós, com os 
técnicos da CEMAR, que àquela época, fizemos um planejamento que pode
ria parecer um sonho, mas que dentro de poucos anos se realizava. Portanto, 
calcule V. Ex' a em~ção que tenho neste momento ao pensar o que era o siste
ma de energia daqueles Estados há apenas 15 anos e o que hoje representa um 
progresso extraordinário para o País, sabendo que a interligação do sistema 
de Boa Esperança ao sist~ma da CHESF e, atualmente, ao sistema de Tucu
ruí, representa para o Brasil um avanço extraordinário no seu futuro e no seu 
progresso. 

O SR. NILO COELHO - Muito obrigado a V. Ex• 
Conced() o aparte ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Nilo Coelho, ao me incorporar às 
congratulações de V. Ex•, gostaria de destacar, neste fato, uma coisa da maior 
importância para a economia brasileira: que a extensão da energia de Paulo 
Afonso ao Pará, permitiu ao Brasil a conquista da tecnologia da corrente 
contínua, quer dizer, através dessa conquista tecnológica, serâ possível ao 
Brasil, com a chegada da energia de Paulo Afonso a Belém, fazer reversão 
dessa energia que voltarã ao Nordeste, com a inauguração de Tucuruí, 
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incorporando-se, então, a Bacia do Saõ Francisco à Bacia do Tocantins e 
Araguai, permitindo ao País a malha de eletrificação através de corrente 
contínua da Bacia_ do São Francisco, da Bacia Araguaia-Tocantis, da Bacia 
do Paraíba e de todo o Centro-Sul, com a conseqüente eletrificação hidroelé
trica de toda a sua área geográfica. Em face disto, nobre Senador, em nome 
do pequeno Estado do Sergipe, beiradeiro do São Francisco, cuja capital foi a 
primeira eletrificada com a energia de Paulo Afonso, quero contratular-me 
com V. Ex• e com o povo brasileiro, por maiS essã. conquista da economia do 
nosso País. 

O Sr. Gabriel Hennes- Nobre Líder, permita-me interromper, rapida
mente, para uma palavra? 

O SR. NILO COELHO - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Líder, nós ouvimos com emoção a 
emoção de V. Ex• e, realmente, aguardávamos essa ligação. E maior é nossa 
satisfação em dizer agora aos nossos queridos irmãos do Nordeste, que o Rio 
Tocantins, ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Solicito ao Senador 
Gabriel Hermes, que me permita, de acordo com o Regimento, que diz: 

''Havendo orador na tribuna ou em_ aparte, o Presidente inter
romperá para consulta ao Plenário sobre a prorrogação, se a sessão 
estiver com o seu prazo findo." 

Pergunto à Casa se aprova a prorrogação, pot I O minutos, para o encer-
ramento da palavra do Líder. _ 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Gabriel Hennes- Concluo, nobre Líder, dizendo a V. Ex• que a 
minha grande emoção ainda é maior neste momento, quando vejo o Tocan
tins e o Araguaia, dentro da Amazônia e dentro de uma parte do Nordeste, 
mas principalmente dentro do Pará, produzir amanhã, só na hidrelétrica de 
Tucuruí, 8 milhões e meio de quilowatts a toda a nossa gente brasileira, a 
toda essa nossa gente do Norte e Nordeste. Minhas congratulações, no,bre 
Líder, pelo seu entusiasmo, que é o entusiasmo do Parã. Hoje o agradecimen
to do Parã e, amanhã, o agradecimento de todos nós_ aos técnicos brasileiros. 

O SR. NILO COELHO - Sr. Presidente, quando falei que eu e Luiz 
Viana éramos assim quase que os proprietários do rio, nós queríamos dizer 
apenas que éramos os inquilinos do acervo da hidrelétrica de Sobradinho. 

Porque Sobradinho fica _no Município de Casa Nova, Juazeiro e Petrolina. 
Então, nós nos sentimos parte, nós nos sentimos muito-diretamente ligados a 
esse empreendimento, porque assistimos aquilo tudo saindo do zero. De ma-, 
neira que quando, hoje, 1 milhão e 200 mil quilowatts de energia saem das 
turbinas de Sobradinho, irradiando por todo o Nordeste, e atingindo Belém, 
nós nos confortamos com esse pi:"ograma, porque tudo isso é um sinal de pro
gresso, tudo isso é emprego, tudo isso- é melhoria de condições de vida, tudo 
isso é aquilo que nós estamos realizando aqui; tudo aquilo é a meta do ho
mem, é a valorização do homem. Então, essas coisas todas nos confortam. E 
corno eu disse, baixinho, quando fui pedir a palavra ao Presidente na Mesa, 
Sr. Presidente, isto é um pouco de amenidades; no meio dessas coisas todas, 
da chuva de_ pedras que desaba sobre todos nós, isto representa um- conforto 
ao homem público, a mudança, o mundo novo que chega hoje à Amazônia, 
que chega hoje a Belém. Que Deus abençoe a terra nova. 

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

O SR. NILO COELHO - Pois não. 

O Sr. Luiz Viana- Eu queria apenas acrescer, para ratificar aquela ex
pressãO de V. Ex•, querendo significar a parte que Petrolina, Juazeiro e Casa 
Nova têm ness_e acontecimento, lembrando que daquela região foram deslo
cadas mais de 4 mil famílias. 

O SR. NILO COELHO - Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Decorrido o tempo regi-
mental de duração da sessão. -

Nestas condições, vou encerrá-la, designando para a sessão extraordi
nária anteriormente convocada para as 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n' 286, de 1981 (n' 455/81, na origem), de 15 de ou
tubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Sr. Ovídio de Andrade Melo, Ministro de 
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil na J ama,ica. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.) 

ATA DA 7~ SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1981 
1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO. 

ÀS 18 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalurne- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- J arbas Passa
rinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Albert9 
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Mauro Benevides - Dinarte Mariz - Martins Filho - Cunha Lima -
Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurem a- Marcos Freire
Nilo Coelho- João Lúc_io- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Loroanto Júnior- Luiz 
Viana- Dirceu Cardoso- João Ca.lmon_.:-:- Moacy_r Dalla- Amaral Pei
xoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Bada
ró - Tancredo Neves- Amaral Furlan --Orestes Quércia.....:. José Caixeta 
- Henrique Santillo - Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Valdon Var
jão - Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi 
- Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- J<:~i
son Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nOssos tr'aóálhos 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N• 422/81 (n' 626/81, na origem), de 15 do corrente, relativa à apro

vação das inatérias constantes das Mensagens da Presidência da República 
n•s 363 e 449, de 1981. 

N• 423/81 (n' 627/81, na origem), de 15 do corrente, relativa à apro
vação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República 
n•s 121, 140 e 66, de 1981. 

~~ N• 424/81 (n' 628/81, na origem), de 15 do corrente, relativa à apro
vação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República 
n'Ç460 e 237, de 1980 e n' 180, de 1981. 

N• 425/81 (n' 629/81, na origem), de 15 do corrente, relativa à Mensa
gem CN-103, de 1981, que participa a prejudicialidade da Proposta de Emen
da à Constituição nC? 45, de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à Observa-se o estabelecimento de uma situação de absurdo im-
passe: nada se efetiva em proveito de qualquer melhoria das coo-

ORDEM DO DIA dições atuais e é protelada inexplicavelmente, hã largo espaço de 
tempo, a inauguração do novo hospital, cujas obras foram iniciadas 

Votação, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações há mais de quatro anos, com cronograma de conclusão previsto 
Exteriores sobre a Mensagem n9 286, de 1981 (n9 455/81, na ori- para 300 dias. 
gem), de 15 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi- Acredite V. Ex', que, por isso mesmo, já se avoluma no espírito 
dente da República submete à deliberação do Senado a Escolha do de todos nós, temores e inquietações. Como é sabido, as dificulda-
Sr. Ovídio de Andrade Melo, Ministro de Segunda Classe, da Car- des do sistema previdenciârio federal, podem ocasionar um remane-
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil jamento quanto aos agenciadores da oferta de serviço, transferindo-
na Jamaica. se ao setor público estadual uma carga muito maior de responsabili-

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos dades. 
termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada Cumprindo referir que uma tomada de posição dessas, se decla-
em sessão secreta. rada a curto prazo, determinaria literalmente a eclosão de um 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que problema social gravíssimo. Em que pese termos a consciência de 
seja respeitado o dispositivo regimental. que a finalidade precípua do Hospital Regional serâ atender às fai-

( A sessão torna-se secreta às 18 horas e 47 minutos e volta a ser xas ma i~ carentes da população, exatam_ente aquelas que à míngua 
pública às 18 horas e 55 minutos.) •.. ~. de ~~!.1-~!ÇÕ~ financeuas só a. ele podena~ recorrer. ~ 

0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)_ Hã oradores inscritos ... : .. ·• • ~· :. ~ ... :: :.t; :~.:E.~nas para que V. Ex' :nota de man7~ra bem .senstvel o dram.a 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marc s .. f~ire·· ··· ·•. ·. :.F· ·: . .": ;.~.:.: ....... -.-vd"esta cí~ade, afir~amos que Arc~~erde Ja possum uma das mrus 

.. , , .•. ~9 .. ...• ;~·,:·.:;:.!.~.... ... ... bem equipadas umdades nosocomiais de Pernambuco, tanto em re-
. . ...... \-~~. :. • cursos materiais quanto humanos. Assim, custa-nos muito em orgu-

0 SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o.~e,iui04~;·discurso.)- Sr. Presi- lho ferido, mas sobretudo -~m pesado ônus para a saúde do nosso 
denfe, Srs. Senadores: • povo, aceítar a evidência dolorosa do mais acab:unhante retrocesso. 

Tem sido uma tônica dos nossos pronunciamentOS a defesa da partici- ~usando da crua franqueza que o mo~ent~ exige, podemos garan-
pação da comunidade na discussão dos seus problemas e no influenciar asso- t1r que o adensamento de uma enorme msatlsfação pode extravasar 
luções a serem tomadas, pelo Poder Público. para o clamor pú_blico contra a~queles a quem o p.roblema estâ afeto. 

Quando a sociedade não se organiza e nãó"luta em defesa dos seus inte- . Noss~ O~Jettvo veemente e_o ?e que este ~le1to chegue~ ~clare-
resses, ela fica a mercê de resoluções partidas de cima para baixo, que fre- crda aprec1açao de V. Ex' com o smete da mats absoluta pnondade, 
qüentemente não correspondem as suas legítimas necessidades, quando não mesmo em detrimento de quaisquer outros benefícios em obras 
entram, até mesmo, em oposição a elas. Por esta razão, sempre que recebe- públicas que pudessem ser trazidas para Arcoverde até o final do 
mos solicitações de coletividadcs que apresentam suas reivindicações ou pia- seu mandato. 
nos, suficientemente effibaSados e úteis ao bem comum, trazemo-los à tribuna Como se vê, trata-se de .concluir o empreendimento em questão, para 
desta Casa, fazendo nossas as postulações que nos chegam nesse sentido. permitir oTuncionamento do hospital, cujas obras foram iniciadas há 4 anos e 

É o caso da reivindicação feita por, praticamente, toda a cidade de Arco- que deveriam estar terminadas dentro de 300 dias, mas não o foram até hoje, 
verde, em Pernambuco, que através de entidades e pessoas as mais autoriza- com alto prejuízo à população. 
das, uniu-se para postular o término das obras e o início do funcionamento de De nossa parte, temos especial motivo para tratar deste assunto no pie-
seu Hospital regional. Com esse objetivo, elaboraram tirn memorial que foi nárío do Senado Federal, desde que nós, mesmos autorizamos financiamento 
entregue, em 16 de novembro último, ao Governo do Estado e que vai trans- ·com essa finalidade e não seria justo que, após tanto tempo decorrido do pra-
crito a seguir, firmado pelo presidente do Lions Clube de Arcoverde, do Ro- zo estabelecido para a conclusão das obras desse hospital- tão necessário à 
tary Clube, Venerável da Loja Maçónica Barão do Rio Branco, Presidente da vida do povo arcoverdense ficássemos sem trazer a nossa voz, clamando por 
Associação Comercial de Arcoverde, Presidente da Sociedade Médica de soluções mais rápidas, por parte das autoridades. Já o fizemos anteriormente, 
Pernambuco-Regional Arcoverde, Pastor da Igreja Batista de Arcoverde, em discurso aqui proferido e voltamos hoje para juntar mais uma vez a nossa 
Pároco da Igreja Matriz do Livramento, Presidente da Câmara Municipal de solidariedade aos que assinaram este documento e _que nada mais estão fazen-
Vereadores, Prefeito do Município de Arcoverde, Delegado do Sindicato dos do do __ que lutando por um legítimo direito, em defesa da saúde do seu povo, 
Médicos de Arcoverde, Secretário de Saúde do Município de Arcoverde, Di- principalmente daqueles mais humildes e que mais precisam deste hospital 
reter Regional da VI DIRES, Diretor do Hospital Regional de Arcoverde, público, por não disporem sequer dos benefícios da previdência social. 
Presidente do Diretório Acadêmico João XXIII, Juiz de Direito da Comarca É o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 
de Arcoverde, Promotor Público da Comarca de Arcoverde, Presidente da 0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)_ Não há mais oradores ins-
Autarquia de Ensino Superior de Arc_ov~~de, Diretor d;i Faculdade de For- critos. 
mação de Profissionais de Arcoverde, Bispo Diocesano e Presidente dos Tra- Nada mais havendo a tratar, you encerrar a presente sessão, designando 
balhadores Rurais de Arcoverde. Ei-lo: para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

"A Comunidade de Arcoverde, por todas as suas instituições 
mais representativas, das quais cada um dos responsáveis assina este 
documento, vem reivindicar de V. Ex', uma urgente solução com 
vistas ao início de atividades do Hospital Regional nesta cidade: 

Arcoverde, como centro regional, e mais 25 municípios de sua 
área de influência, vivem hoje uma situação calamitosa no tocante 
ao atendimento médico-hospitalar público, com reflexos principal
mente sobre as camadas mais humildes do povo que não gozam be
nefícios da Previdência Social. Corno deve ser do conhecimento de 
V. Ex• todos os __ do_entes da região acima mencionada, um contin
gente imenso em torno de 500.000 pessoas, por imposições, norma
tivas da Secretaria de Saúde devem ser atendidas compulsoriamente 
nesta cidade, mormente naqueles casos de maior gravidade. 

Tendo em vista a insignificância da verbas de manutenção, da 
falta constante de material e do acentuado desfalque nos efetivos do 
pessoal médico e para-médico, bem como em face das perspectivas 
de inauguração do novo hospital, foram praticamente desativados 
os serviços da unidade ora em funcionamento. Sendo oportuno res~ 
saltar que as receitas auferidas, em decorrência de convênios ou da 
cobrança de taxas, são transferidas (sem retorno) para os cofres da 
FUSAN. 

ORDEM DO DIA 
I 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 I 2, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.0I 7.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívída consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municipios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
3 I. 756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios, favorável. 
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3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiro.s e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
~de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comó conclusão de seu Parecer n'i' 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, qua'trocentos e oitenta 
e três mil e seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favoráveL 

5 

Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre
sentado pela Coffiíssão d~ Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e ·vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre
sentado pela CQm_i_s_são de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939.45 {cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruZeiros e quarenta e cinco centavos) _o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n'i' 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvi11e {SC) a elevar em 
CrS: 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo - -

PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

8 

Discussão, em turno único, da redação final(oferecidapelaComissão de 
Redação em seu Parecer n9 1.211, de 1981), do Projeto de Resolução n'i' 49, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos doEs
tado. 

(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 434, de 1981, do Senador 
Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 27-12-81). 

9 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nç 99, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia, como C<?_nclusão de seu Parecer n'i' 
673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sess~nta e se_is milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consoliQada, tendo 

PARECER, sob no 674, de 1981, da Comissão 
- de Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

!O 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de 1981 (a
presentado. pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n'~' 

1.116, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cru
zeiros), tendo 

PARECER, sob n' 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE {Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a s~ssão às 18 horas e 57 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 29-6-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSE LlNS (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estou acompanhando o assunto relativo ao empréstimo de Mato 
Grosso e entend_o, Sr. Presidente, que o que o Senado deve exigir ê apenas 
uma lei que autorize o Governo do Estado a contraí-la. Incluir um plano de 
aplicação nessa lei seria esdrúxulo. Mesmo porque esse plano de aplicação ou 
seria in-cotrlpleto, não prevendo os quantitativ~s a serem aplicados, ou poria 
o Governo do Estado em dificuldade para cumprir a lei ao pé da letra. O que 
quer me parecer é que a questão não é relevante para o julgamento do pedido 
de empréstimo. Seria ademais um precedente prejudicial às futuras apre
ciações pelo Congresso, se não aceitássemos a modificação da lei estadual 
como fato normal. Incluir o plano de aplicação do empréstimo na lei autoriN 
zativa será, a meu ver, prejUdicial a Mato Grosso. 

Aliás, o esquema de aplicação que consta da pãgina 5, da pauta da Or
dem do Dia de hoje, não corresponde propriamente ao programa de apli
cação previsto pela Lei n<;. 189, de 12 de dCzembro de 1980, de vez que esse 
montante corresponderia hoje a apenas 90 milhões de dólares e não aos 150 
milhões de dólares previsto pela lei. 

Sou de opinião que, urna vez que tenha sido incluída a nova lei que mo
difica a Lei nº 189, o Senado não deveria se ater a esta particularidade para 
negar o pedido de Mato Grosso. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU

CENA NA SESSÃO DE 14-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- (Pronuncia o seguinte discruso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Líder .Marcos Freire, na sessão da última sexta-feira, deteve-_se em 
oportunas considerações a respeito da celeuma que está causando, nos meios 
governamentais, a propalada incorporação do Partido Popul.ar ao Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro. S. Ex'" abordou o terna mais sob o â,ngu
lo político, para estranhar o comportamento de pessoas importantes t:ta área 
oficial e na área política que, ao invés de contribuírem para tranqtiilizar, ten
tam intranqülizar a Nação. E. de espantar que homens de responsabilidade se 
encarreguem de fazer terrorismo político como forma de pressionar o Con
gresso Nacional, nas vésperas de relevantes decisõ.es de natureza política, 
num ano pré-eleitoral. Ouvimos estarrecidos, nesta Casa, a leitura da entre
vista concedida no Piauí, pelo Senador Bernardino Viana, o qual na sua qua
lidade de vice-Líder do PDS, do Governo, no Senado Federal, nos ameaça 
com a decretação do estado de emergência e com cassações de mandatos. De 
outra parte, os jornais de ontem publicaram declarações do eminente SenaN 
dor Jarbas Passarinho, não só Presidente do Senado Federal, mas também 
Presidente do Congresso Nacional que, com a sua altíssima responsabilidade 
teria - e eu prefio usar o verbo no condicional - teria declarado que há es~ 
calões intermediários- que jã admitem a adoção de medidas de emergência, 
para fazer face à situação criada pela radicalização do processo político de 
que seriam culpadas as Oposições brasileiras. 

Portanto, o quad-ro está aí, Sr. Presidente! Como que se pretende montar 
uma crise, artificialmente! E não hã termos de comparação absolutamente 
entre os dias de hoje e os fatos que precederam o Ato Institucional n'i' 5, em 
1968. Quem quiser estabelecer esse paralelo, que pretende é forçar a realidade 
dos fatos. O que há no momento não é crise; o que hã é um debate em torno 
de problemas eminentemente políticos, cuja solução evidentemente, terá efei
tos mediatos e imediatos nas eleições de 1982, para Governadores, Senadores, 
Deputados Estaduais e Federais, Prefeitos e Vereadores. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex'"? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Evelásio Vieira -Nessas declarações de ameaças, eu pediria per~ 
missão para reproduzir urna afirmação do Presidente do Senado, publicada 
na edição da Revista Veja que está em circulação hoje. Se acontecer mesmo 
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essa história de íncorporação, comentou o Senador Jarbas Passarinho, Presi
dente do Senado -"'0 Governo apela para a ignoiânciá e impede." 

O Sr. Teotônio T-'lle/a - Já estã nela. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja bem, nobre Senador Evelásio 
Vieira, q'ue não somos nós que estamos radicalizando. Pelo contrário, quem 
tomou a iniciativa de radicalizar o processo político, na atual conjuntura bra
sileira, foi o Governo, 3o enviar para o Congresso Nacional, de modo sur
preendente, o seu chamado Projeto de Reforma Eleitoral, através da qual 
quer.ln9s impingir, a vinculação total dos votos, para evitar a derrota dos seus 
candidatos nos pleitos de 1982. 

O Sr. LázarO Barboza- Senador Humberto Lucena, permita-me uma 
rapidíssima intervenção? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador Lázaro Bar
boza. 

O Sr. Lázaro Barboza ~ Eminente Senador, apenas para que V. Ex• 
some aí aos dados j~ graves que aponta, mais um, que entendo, estâ a exigir 
do Presidente desta Casa um desmentido formal. Porque é até absurda a hi
pótese de admitirmos que o Presidente do Senado, com a responsabilidade 
muito maior pela instituição parlamentar do que todos nós outros, já que S. 
Ex~ preside o Senado da República e o Congresso Nacional, tenha declara_do 
o que vem publicado hoje na Folha de S. Paulo, na coluna .. Frases," atribuída 
a S. Ex~ "Os inilicos estão tirando dos armários os seus uniformes de campa
nha." (Senador Jarbas Passarinho, Presid~nte do Senado, sobre o momento 
político nacional.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com a palavra o Senador Jarbas 
Passarinho, que deve a todos nós do Senado um esclarecimento e uma satis
fação, porque S. Ex' não pode, por maior que seja o apreço e admiração em 
que o tenhamos, evidentemente~ se despir da condição de Presidente do Sena
do e do Congresso, na hora em que dá uma entrevista. 

O Sr. Bernardino Viana- Senador Humberto Lucena, V. Ex' me permi
te um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Corri m~ita honra, concedo o aparte 
ao nobre Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana - .. Muito obrigado, nobre Senador. Causaram 
espécie as represálias que anunCiei em Teresina, na Rádio Pioneira, numa 
mesa de debates com jornalistas políticos, caso ~e efetivasse a incorporação 
do PP ao PMDB. O que disse aos jornalistas do meu Estado, e que foi publi
cado na grande imprensa do Sul, não é nada mais, nada menos, do que se tem 
noticiado em todos esses órgãos. Entre as medidas drásticas anunciadas, a 
ifuprensa não mencionOu as legais pO~· rrirm anunciadas, a imprensa não men
cionoU as legais por rriim coment3.das, já do conhecimento público. As medi
das extralegais, objeto do pronunciamento de diversos a_naHst_a_s_ políticos, não 
é novidade e nem foi por -mim inventada. E, como disse, do conhecimento ge
ral. Eu pediria atenção para os seguintes artigOs: "Com o dedo no gatilho'', 
Veja, de 9-12-81; ••projeções da crise", do Jo_rrial do Brasil e .. A ressaca do ar
rependimento", também do Jornal do Brasil, de autoría dojofnalista \filias
Boas Corrêa, de 12-12-Sl. Portanto, o que disse a V. Ex• jã tinha lido na im
prensa. E disse-o, em repeíto à nossa amizade, pois V. Ex' é um dos Senado
res que mais ad-miro no Senado Federal. Eram os esclar~cimentos que deseja
va prestar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Muito obrigado, nobre Senador. 
O que eu lamento, nobre Senador Bernardino Viana, é que V. Ex•, como 

Senador, como V ice-líder, como membro da Comissão de Constituição e 
Justiça, pretende socorrer os que tramam esta crise artificíal com() anúncio 
de medidas que V. Ex• julga que, do ponto de vista legal, poderiam ser ado ta
das. Há uma diferença muito grande, nobre Senador, entre a _especulação de 
um jornalista ... 

O Sr. Bernardino Viana- Não pretendi socorrer ninguém. Apenas cha
mei a atenção de V. Ex~ para o que a imprensa estava publicando em torno da 
tese da incorporação. E não endossei. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• declarou â imprensa de Tere
sina, todos os jornais -publicaram, que, se ocorresse a Incorporação, seria de
cretado o estado de emergência e viriam cassações de mandatos. 

O Sr. Bernardino Viana- Não foi propriamente isso e nem a imprensa 
noticiou assim. A imprensa noticiou que era voz geral que o Governo adota
ria represálias se acontecesse a incorporação. 

O Sr. lllarcos Freire- Quer dizer que V. Ex• repudia essa hipótese de o 
Presidente decretar o estado de emergência e cassar mandatos? 

O Sr. Bernardino Viana - Repudio! 

O Sr. Marcos Freire- útim-0. Muito bem! 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agora, eu devo, nobre Senador Ber
nardino Viana, uma satisfação a V. Ex'~ que só cometi a inconfidência de re
velar no Senado a nossa conversa no aeroporto, quando foi lida aqui a sua 
entrevista no mesmo sentido da nossa conversa e o ~obre Senador Aderbal 
Jurema pôs em dúvida que V. Ex' tivesse feito aquelas declarações. Então, eu 
disse: jã que a entrevista -foi dada, ela vem ao encontro do que me afirmou 
pessoalmente o nobre Senador Bernardino Viana. Agora, V. Ex• se reposicio
na, no que faz muito bem. 

O Sr. Bernardino Viana - Aqui estã O Globo, que diz: "poderã: .. " 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Poderâ, porque ainda não aconte-
ceu. (Risos.) · 

O Sr. Bernardino Viana- Estã aqui a revista Veja di~eJ?.do que "'as fon
tes 'mais bem informadas da Oposição já detectavam a bom_~_a de nêutrons" ... 

O $R. HUMBERTO LUCENA- Certo, mas a! V. Ex• etá lendo uma 
revista. V. Ex• sabe que ao jornalista é mais do que cabível especular, comen
tar a situação política e fazer as suas previsões. 

O Sr. Bernardino Viana - Mas eu não endossei. 

O SR. HUMBERTO LUCENA;:- Mas deu curso. A! é que estã. 

Mas eu me congratulo com V. Ex1- pois V. Ex• diz neste momento, que 
repudia qualquer medida neste sentido. 

O Sr. Nilo Coelho - Nobre Senador, permita-me um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer. 

O Sr. Nilo Coelho- Eu não gostaria de falar em nome do Senador Jar
bas Passarinho. Ele sendo o Presidente desta Casa, ele é o Presidente de todos 
nós. Mas, evidentemente, nós cometemos uma injustiça quando colocamos 
em dúvida os posicionamentos do Senador e do homem público Jarbas Passa
rinho. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ninguém estã pondo em dúvida. 

O S~~ Nilo-Coelho - A Partir dO momento em que nós acreditamos nas 
publicações entre aspas, onde são colocadas em xeque opiniões sobre este 
Congresso, nós estamos duvidando de Jarbas Passarinho. Nós não temos o 
direito de fazê-lo. Porque se há um homem público que defende esta Casa, 
com todo o seu tino, sua inteligência, sua cil.pacidade, sua coragem, este ho
mem tem sido Jarbas Passarinho. Este poder desarmado tem tido na sua pena 
o defensor mais intransigente, em trabalhos publicados, em manifestações na 
tribuna desta Casa, em várias oportunidades e em momentos de crise. Então, 
este emaranhado de complicadores que têm acontecido nestas últimas horas, 
estas publicações, todas elas quase que insensatas, porque nestas 48 horas eu 
recebi telefonemas de Pernambuco: .. Não compareça ao Senado porque vai 
ser pior do que Exu."- porque saiu publicado que haveria, aqui, um verda
deiro bombardeio, porque houve atribuição feita ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho e esta S. Ex• não fez, de que haveria um tiroteio. 

--o Sr. Moacyr Dalla- E esta, também, que foi publicada pela Folha de 
S. Paulo. 

O Sr. Nilo Coelho- Não tem um colega nosso, entre todos os presentes 
aqui -eu desafio- que tenha um revólver na cintura. E se espera um tiro
teio no Senado! ... Imaginem que coisa, que descalabro perante a opinião 
pública deste País uma declaração desta natureza! Então, meu caro Senador, 
hoje eu me sinto confortado porque estamos realizando, aqui, um debate se
reno, uma manifestação de opinião, sensata, de equilíbrio; nós estamos reali
zando aquilo que a Nação espera de todos nós -a construção nacional. O 
Governo mandou um projeto. Sua Excelência pensa que está certo. O seu 
Partido apóia. A Oposição discoi'da. Vamos para o debate, vamos para o 
diálogo. Vamos saber o que convêm a este Pais- isto é a democracia. Não 
há necessidade deste entrevere violento, desta intolerância. Esta ê a Casa do 
debate, vamos ao debate. Louvo que V, Ex' tenha abordado com esta tran
qUilidade parai bana e nordestina e, sobretudo, com elegância, honrando o 
passado da Paraíba. 

O Sr. Moacyr Da/la- Permite V. Ex• um aparte? É só para um pequeno 
esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Aviso aos Srs. Senadores que 
nós teremos que prorrogar a Hora do Expediente. Consulto aos Srs. Senado
res se concordam com a prorrogação. 

Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer $entados. (Pausa.) 
Aprovada a prorrogação. 

O Sr. Moacyr Dalla- V-. Ex• permite um último e valioso aparte para o 
pronunciamento de V. Ex'? 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Antes de conceder o aparte a V. Ex•, 
gostaria de comentar ligeiram~nte as palavras do_ Senador Nilo Coelho. V. 
Ex• viu que, ao me referir às declaracões do Senador -Passarinho, tive o cuida
do de colocar o verbo no condic_ional. (Muito bem!) Agora, o que eu não pos
s_o é desmenti-las. Esta tarefa cabe a ele ... 

O Sr. Moacyr Da/la- Por isso pedi a V. Ex• o aparte. Eu mantive um 
contacto agora com o eminente Senador Jarbas Passarinho, e S. Ex• me pediu 
que esclarecesse à Casa a propósito dessa declaração que ele repudia, que ja
mais a deu à Folha de S. Paulo. Por isso, _seria importante, naquela oportuni
dade, V. Ex• me conceder o aparte, antes mesmo do Líder, porque todos nós 
conhecemos a postura do eminente Presidente desta Casa. Causou surpresa 
não só à Oposição, mas a todos nós, que S. Ex• tivesse em hora que não fosse 
de feliz inspiração- e S. Ex• sempre está em hora de feliz inspiração- ter-se 
declarado dessa forma. Então, pede que eu esclareça a todos que jamais deu 
qualquer declaração neste sentido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Não saiu só uma declaração. Saíram 
váiras, inclusive entrevistas em que S. Ex• teria afirmado que escalões inter
mediários jã admitem até medidas de segurança. 

O Sr. Moacyr Dalla - Pois estas foram as declarações atribuídas a S. 
Ex", o Sr. Presidente desta Casa, na Folha de S. Paulo e lida pelo nobre Líder 
Evelásio Vieira. S. Ex" repudia, desmente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não, V. Ex• se engana. A declaração 
lida pelo eminente Senador Lázaro Barboza, foi outra. 

É que realmente o nome do Senador Jarbas Passarinho foi envolvido, 
nestes últimos dias. por um amplo noticiário. e todo ele negativo a sua con
dição de Presidente do Senado e de Presidente do Congresso- altamente ne
gativo. Daí por que aceito prazeirozamente as ponderações de V. Ex', mas es
pero que o nobre Senador Jarbas Passarinho, tendo em vista a sua condição 
de Presidente do Senado e do Congresso, através de entrevista ou de nota ofi
cial, desminta-o devidamente, porque não seria outro o procedimento que 
nós esperaríamos de S. Ex". que é um Senador com mandato conferido pelo 
povo. 

O Sr. Lázaro Barboza- Senador Humberto Lucena, o Presidente desta 
Casa pode desmentir, inclusive, pela própria Presidência. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O Sr. Teotónio Vilela - Permite-me V. Ex• ~:1m aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvirei o nobre Senador Dirceu 
Cardoso e em seguida ouvirei V. Ex_f. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• está 
revelando à Casa as notícias que estão pesando extraordinariamente sobre o 
comportamento nosso aqui na Casa. "A OposiÇãó~-oo-m:o-diz o nordestino, é 
como mulher da cangaceiro; só espera notícia ruim". Ontem foi o aniversário 
do Al-5, 13 de dezembro, e muitos assinaram o Al-5 ... O certo é que o Con
gresso foi quem sofreu o peso das sanções do AJ .... 5. Fique a Oposição certa 
disso: nós somos como a mulher de cangaceiro, que só espera notícia ruim ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou grato à contribuição de V. Ex•, 
Senador Dirceu Cardoso, e ouço o nobre Senador Teotónio Vilela. 

O Sr. Teotônio Vz1ela- Senador Humberto Lucena, quero em primeiro 
lugar louvar as palavras de ponderações que foram feitas pelo Líder do Go
verno, achando que o Presidente da República enviou uma mensagem para 
debate no Congresso, que o seu partido acha que a mensagem é boa e a Opo
sição acha que a mensagem não é tão boa. Mas, o que estamos verificando é 
que há uma coleção de provocações na imprens-ã de tal porte que, na verdade, 
dá lugar à inquietação de todas as nossas famílias e inclusive a inquietação do 
povo brasileiro. A três por dois nós estamos realmente sentido a necessidade 
de procurar-se um meio de conviver, porque da maneira como os problemas 
estão sendo colocados evidentemente é capaz de ocorrer o que disse ou não 
disse o Senador Jarbas Passarinho. Eu, por exemplo, tenho sido vítima cons
tante desse tipo de ataque. Em primeiro lugar, foí negado o meu nome para 
presidir uma Comissão e foi o próprio Líder do Governo, no Senado, numa 
declaração a O Globo, que disse que o Senador Teotônio Vilela não tinha con
dições morais para dirigir a Comissão Mista. Anteontem, no Jornal do Brasil 
há uma declaração do Deputado Ernani Satyro, em que perguntado por que 
eu não fora presidente da Comissão, ele disse "porque o Senador Teotónio 
Vilela não tem compostura". De maneira que, Sr. Presidente e nobre Senador 
Humberto Lucena, eu não so_u realmente dessas pessoas que costumam ter na 
espinha qualquer tipo de dobradiça, não. Eu estou colecionando esses agra
vos inteiros, e vai haver a oportunidade de diretamente interpelar o Senado e 

essas pessoas. Não quero aqui colocar qualquer adjetivo, estou colocando 
como ela é. E se é para se conduzir um país desta forma, desta maneira, eu 
creio que nós vamos muito mal, mas muito mal mesmo ... Não me estranha 
que o Senador Jarbas Passarinho diga essas palavras, não me estranha que o 
Senador Bernardino Viana anuncie desgraças ... Não, nós estamos aqui, a 
cada dia, diante de coisas desta ordem! Portanto, nobre Senador, de minha 
parte eu devo, neste aparte a V. Ex", declarar que estou colecionando agra
vos, e vai haver a hora da cobrança deles. Agora, se é com isto que se preten
de amedrontar a Oposição, há um engano muito sério; nós não vamos ceder, 
nós vamos cumprir a nossa obrigação, nós vamos combater o .. pacote" elei
toral e toda sorte de '"pacotes" ou de medidas casuísticas que entrem nesta 
Casa. Vamos aceitar a incorporação ou a unificação de qualquer partido polí
tico permitida pela lei. O PDS que se encarregue de ficar contra aa próprias 
leis que foram aprovadas pelo Partido do Governo. Eles próprios que se en
carreguem de estabelecer esse terrorismo que, afinal de contas, ê um alinha
mento do tipo Riocentro. Vamos continuar a lutar por tudo aquilo que o Pre
sidente prometeu fazer e que não estã fazendo- fazer deste País uma demo
cracia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Teotónio Vilela, V. 
Ex• com a sua veemência conhecida de um dinâmico lutador pela causa de
mocrática, coloca a questão nos seus devidos termos. 

Neste ponto, desejo renovar, em meu nome pessoal e de todos os compa
nheiros, a nossa solidariedade diante dos agravos sofridos por V. Ex• injusta
mente. Pelo contrário, em qualquer posto que esteja, dentro do Legislativo 
brasileiro, V. Exf. só honra a todos nós e ao povo que o elegeu. (Muito bem!) 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Gostaria ainda de fazer algumas 
considerações. Em seguida ouvirei V. Ex• com muito prazer, nobre Senador 
Henrique Santillo. 

Realmente, -nobre Senador Teotónio Vilela, V. Ex• diz muito bem. O 
nobre Líder Nilo Coelho dçu um aparte razoável. S. Ex• entende que a ques
tão é puramente política, tem que ser resolvida pelo Congresso. Esperamos 
que assim aconteça. Por isto é que estamos estranhando o comportamento de 
outras pessoas, de outros setores, que insistem em fazer com que uma questão 
meramente política se transforme numa crise de carãter institucional e, quem 
sabe, até militar, ... 

O Sr. Teotónio Vilela - E de caráter pessoal também. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... para pasmo de todos nós e da opi
nião pública. 

Como bem acentuou V. Ex•, nobre Senador Teotónio Vilela, estamos 
agindo estritamente dentro da Constituição em vigor,_ outorgada pelos Mi
nistros militares, no ápice de uma crise, em 1969- e dentro das leis do País, 
leis elaboradas pelos vários governos que se vêm sucedendo neste País a partir 
do Movimento de Março de 1964, inclusive quanto à incorporação dos parti
dos de Oposição no PMDB. 

Daqui a pouco, quando terminar esta parte do meu pronunciamento, 
vou-me ater rapidamente nos aspectos jurídicos da incorporação, justamente 
para estranhar também que o nobre Senador José Sarney, Presidente do PDS, 
tenha anunciado pela imprensa que a incorporação é inconstitucional, ilegal e 
injurídica e que, por isso, o PDS vai impugná-la perante o Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Ainda bem que S. Ex• não é jurista, é um literato, membro da Academia 
Brasileira de Letras, e, como tal, aí, sim, a meu ver, elabora uma obra de 
ficção, porque não há nada, absolutamente nada, nas suas entrevistas que 
possa significar qualquer eiva de inconstitucionalidade, ilegalidade ou de in
juridicidade na incorporação de partidos de Oposição ao Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santil/o- Como V. Ex•, nobre Senador Humberto Lu
cena, toda a Oposição está entendendo que esta é uma questão eminentemen
te e exclusivamente polítíca. Lamentavelmente, no entanto, não são poucos 
os que no Partido do Governo estão procurando tornã-la questão além do 
problema eminentemente, essencialmente político. Estão procurando 
transformá-la até mesmo numa questão militar, como bem disse V. Ex• f: isso 
que a Oposição não pode admitir, e é por isso que, através deste aparte, 
congratulo-me com o eminente Líder do PDS ni!sta Casa, o Senador Nilo 
Coelho. Se a questão é política, deve ser resolvida dentro do Congresso Na
cional e de forma política, sem jamais se permitir que se extrapole. E: isto que 
a Oposição quer. Não podemos aceitai também, e mais uma vez é preciso fi-
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que bem claro, que as Oposições estejam radicalizando. Em nenhum momen
to houve qualquer radicalização do processo, mesmo dentro do Congresso 
Nacional, mesmo pela via parlamentar exclusivª', pelas Oposições brasileiras. 
Ao contrário, as Oposíções procuraram, durante este ano todo, dialogar com 
o Governo a respeito da legislatção eleitoral. Ao mesmo tempo em que digo 
isto a V. Ex•, entendo também que o Presidente do Congresso Nacional, o 
Presidente desta Casa, o ilustre Senador Jarbas Passarinho. está no dever de, 
através desta Presidência, desmentir todas essas noticias que têm sido dadas, 
têm sido veiculadas em seu nome, e que, a meu ver, também depõem contra o 
Congresso Nacional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador Henrique Santillo, 
V. Ex• traz esclarecimentos oportunos ao meu pronunciamento e, mais uma 
vez, enfatiza o carãter estritamente legal e político da luta das Oposições bra
sileiras, luta esta que não tem outro objetivo, senão, com o apoio do povo nas 
urnas de 1982, de começar a sua escalada para o poder. 

O Sr. Leite Cha~'eS - Permite-me V. Ex•? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Nobre Senador Humberto 
Lucena, peço a V. Ex•. após o aparte do ilustre Senador Leite Chaves, não 
aceite mais apartes, porque o seu tempo já está esgotado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Sr. Presidente. Atenderei a 
sua solicitação. 

O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• coloca 
bem e oportunamente a questão nesta tarde, para dissuadir a formação de 
maiores ameaças. Na realidade, tanto a incorporação como a fusão são insti
tuições eminentemente políticas e, como tal, a lei confere aos partidos a sua 
realização a partir das cúpulas, as bases sequer são ouvidas, a não ser depois 
de sua efetivação. São inedidas políticas de longa tradição no Direito brasilei
ro, não só no setor político-eleitoral como também no setor comercial. No 
Brasil, as firmas comerciais podem fundir·se e podem incorporar-se. O pro
cesso é mais ou menos semelhante, sem destruição da personalidade jurídica 
de uma delas. ~de longa tradição~ Estã expressa na lei. Outro ponto: é de tão 
pouca dúvida, é tão conhecido como instituto, que a lei trata esse processo 
com dois ou três artigos apenas. Na época em que houve a destituição dos 
partidos, por conveniência do Governo, para a criação dessa confusão, desse 
quadro, o PP e PMDB não se teriam separado se houvesse já o expediente da 
vinculação total. Estamos reagindo a um casuísmo dos piores que podem 
existir. Aliás, um casuíSmo insuportável para o povo, dos mais inconstitucio
nais, porque obriga um eleitor a votar 11a chapa toda de um partido, ainda 
que não pertença a este partido, de manwra que, se realmente a preocupação 
foi essa, se o pretexto foi esSe, de evitar ~feições, então que' as coisas se cla
reiem por outra forma, mas não com essa ,l:le dizer que estamos radicalizando. 
Estamos num estado de emergência, estamos num estado de necessidade. 
Para subsistir dignamente, estamos recorrendo a um proceso que a própria lei 
admite e prevê. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre SenadÕr Leite-Chaves, V. Ex• 
lembra que estamos num estado de necessidade do ponto de vista político. 
Quer dizer, houve uma reação legítima, das Oposições, aó resolverem 
reunificar-se num só partido; claro que é para responder ao casuísmo da vin
culação total dos votos. Mas o Governo entrou em pânico, quando sentiu que 
prosperava a idéia de incOrPoração. Por quê'? Porque s6 interessa ao Governo 
e ao PDS a vinculação dos votos, para q~e o PDS o dispute nas eleições do 
Próximo ano, com todos os partidos da Oposição esfacelados; cada um isola
damente tendo o seu candidato a governador, a senador, a deputado federal, 
a deputado estadual, etc. 

Sr. Presidente, para concluir, já que não vou ter tempo de me demorar 
hoje nos aspectos jurídicos da incorporação. Na verdade hâ uma demasia 
completa por parte do Senador José Sarney. Não creio que S. Ex• tenha lido 
sequer a Constituição Federal, nem a Lei Orgânica ~os Partidos Políticos, 
nem a Instrução do Tribunal Superior Eleitoral, pois que estã claro no art. 
152 da Constituição Federal: 

•• A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de 
acordo com o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal." 

Então, veio a Lei Orgãníca dos Partidos Políticos, na êpoca do Governo 
do Marechal Castello Branco. Foi saudada como um passo adiante na rees
truturação da política brasileira. No título IX do Capítulo II, Da Fusão e da 
Incorporação dos Partidos, art. 110, § 2~. estabelece: 

.. No caso de incorporação, caberá ao partido que tiver a inicia
tiva de propô-la deliberar, por maioria absoluta de votos, em con
venção .ntJ:cid'nal, sobre a adoção do estatuto e progiama da outra 

agremiação. Concordando com aqueles~ far-se-â, em convenção na
cional conjunta, a eleição do novo diretório nacional." 

Por sua vez, Sr. Presidente, o Tríbunal Superior Eleitoral baixou a Reso
lução n"' 10.785, contendo instruções para a fundação, organização, funciona
mento e extinção dos partidos políticos, isso jâ depois da promulgação da Lei 
n~' 6.767, de 20 de dezembro de 1979, que extinguiu os partidos políticos e 
adotou normas para a reorganização partidária. Então, essa instrução é mais 
completa, como não poderia deixar de ser, do que a lei. Ela traça normas que 
descem a detalhes sobre o caso de fusão e de incorporação, inclusive para evi
tar que prospere essa ídéía que estã por aí de que os filiados ao PP ou a outro 
partido, no caso de incorporação ao PMDB, ficariam inelegíveis, no próximo 
ano, o que é uma afirmação sem nenhuma procedência. Está aqui o art. 161, 
da Instrução do Tribunal Superior Eleitoral: 

''Nos casos de fusão ou incorporação, ajustiça eleitoral, de ofi
cio, farã as anotações decorrentes nas fichas dos filiados." 

Portanto, a incorporação é constitucional, é jurídica, legal e vai prospe
rar. Esperamos que as pessoas que têm responsabilidade no Poder, neste País, 
coloquem as suas cabeças no lugar. Essa exacerbação de ânimos não leva a 
nada. Não serã com a radicalização do processo político que vamos resolver 
os nossos problemas. 

Defeito aqui um apelo a todos os homens de responsabilidade deste País, 
acima dos partidos. no sentido do desarmamento dos espíritos, no sentido de 
que essa questão se resolva dentro dos limites estritos da política partidária, e 
que o Congresso Nacional tenha a coragem, a indpendência, como ocorreu 
no caso da sublegenda, e no caso da Previdência Social, de decidir, soberana
mente, sobre a reforma eleitoral. 

O Sr. Marcos Freire- E o Executivo, acatar essa soberania do Congres~ 
so. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Claro, isto é o que nós esperamos. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Humberto Lucena, 
eu pediria a V. Ex• para concluir. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Estou concluindo, Sr. Presidente. 
Apenas tive um aparte no momento em que ia fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Mesa agradeceria a gentile
za de V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Espero, então, que o Congresso Na
cíonal decida, livremente, e que a sua decisão seja prestigiada, como não po
derá deixar de ser, pelo Poder Executivo, já que o nosso caminho é o caminho 
para a plenitude democrática. Esta é a grande meta das Oposições brasileiras, 
em nome do povo que não quer outra coisa, neste País, senão votar soberana
mente, escolhendo os seus candidatos nas urnas de 1982. (Muito bem! Pal
mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADA
RO NA SESSÀO DE 14-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MURILO BADARÚ - (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Estou ocupando a tribuna para levar ao conhecimento desta Casa, da 
opinião pública e do Governo a grave situação por que passa a AÇO MINAS. 

Antes de analisar detalhadamente o que estâ acontecendo, gostaria de ler 
um trecho da conferência do Ministro Delfim Netto na Escola Superior de 
Guerra, página nove, em que diz: 

••(: certo que o endividamento é importante. Mas é certo tam
bém que é apenas um lado do fenômeno. A contrapartida dessa 
dívida está af: estão sendo construídas Itaípu. Tucuruí, a Ferrovia 
do Aço, a AÇO MINAS, os dois metrôs, o do Rio e o de São Pau
lo." 

E prossegue: 

"Algumas pessoas poderiam discutir, dizendo que "não são 
obras prioritárias". Mas, normalmente, eu acredito que o Governo 
investiu em obras prioritárias, talvez não só de prioridade econômi
ca, como é o caso da Ferrovia do Aço, da AÇOJ\.fiNAS, mas priori
dade social, como é o caso do metrô nas grandes cidades." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, possivelmente agora, as obras da 
AÇO MINAS estão sendo paralisadas por falta de recursos, de recursos míni
mos ao seu prosseguimento. 

Convenhamos, Sr. Presidente, que, do ponto de vista do interesse da eco
nomia nacional, da economia mineira, e mais, Sr. Presidente, da credibilidade 
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internaCional do Brasil, este estado de coisas não pode continuar. Esse desca
so, esse desinteresse, esse desapreço para com obra de fundamental importân
cia para a economia brasileira não eRcontrajustificativa. E é fácil mostrar por 
que~ é fácil demonstrar as razões. · 

A implantação da AÇOMINAS obedeceu a estudos criteriosos do ponto 
de vista de mercado, locacional, de sua projeção para o consumo do aço no 
mercado interno e, tambêm,- com vístas ao m~_r_Gado internacional. 

Durante longos anos, durante talvez mais de década, mineiros como 
Waldcmar Coronh!i e outros participaram desta luta, mantendo aceSa acha
ma da construção da AÇOMINAS. Luta de que participei intensamente ao 
lado de Jorge Ferraz c tantos outros, até que no Governo Aureliano Chaves 
conseguiu-se a implementação do projeto e o início da sua execução. 

Tudo parecia correr às mil maravilhas, sem qualquer obstãCulO;-quando 
de repente começam faltar os recursos para a contimi3.Çã6 das obras, dentro 
do cronograma técnico estabelecido. 

Tivemos a ventura e a honra, Sr. Presidente, de receber a visita do Prínci
pe Charles, da Inglaterra, que deixou gravada para a posteridade a marca de 
sua mãos monárquicas na pedra que se tornou o símbolo do início da cons
trução daquele grande empreendimento ligado ao setor siderúrgico do País. 

Não sei se seria oportuno relembrar que a construção da AÇO MINAS 
obedece a uma vocação .siderúrgica de nosso_ Estado que, pelos idos da déca
da de 30 c início de 40, viu perder a sua grande chance de ser o pólo siderúrgi
co nacional com a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, na cida
de fluminense de Volta Redonda. 

O tempo se cncan:egou de provar que, de fato, o nosso Estado é o que 
possui as melhores cofldições locacionais para a implantação de qualquer 
complexo siderúrgico. Não só pela existência do minério, do calcário, pela 
longa tradição mineira que vem desde a primeira corrida do ferro do Barão 
de Eschew~ge, cm que se formaram gerações e gerações de siderurgistas, to
dos responsáveis pela formulação da política sid_er.úrgica brasileira. 

Pois bem, Sr. Presidente, dando conseqUência natural a isto tudo, o Go
verno Federal implanü1 a AÇO MINAS ao tempo do Presidente Geisel. E não 
ficou ai. O motivo mais importante da visita do Presidente Ernesto Geisel à 
Inglaterra foi o de neg_ociar os empréstimos para a irtfplantação da AÇO MI
NAS. Fê-lo absolutamente certo de que o seu ato vinha ao encontro das ne
cessidades imediatas da economia brasileira, que tinha necesSidade de prever 
para prover o futuro, num mercado cada vez mais ãvido de consumo de pro
dutos semi-acabados e acabados. 

Ao lado disso, a USIMINAS, que foi uma conquista de Minas Gerais, 
sobretudo dos políticos de Minas Gerais ao tempo do Governo Bias Fortes, 
batia todos os recordes nacionais e sul-americano.s de produção e de produti
vidade, demonstrando que, mais do que essa vocação, Minas Gerais era, de 
fato, o local adequado p::tra a implantação do pólo siderúrgico nacional. 

Logo em seguida, o Governo anunciava o laminador de tiras a quente, 
ou seja, o estágio quarto da USIMINAS, último patamar na escala da sofisti
cação tecnológica, indispensável a que aquela grande empresa desse o seu 
grande salto para se transformar numa das maiores siderúrgicas do mundo. 

Enquanto isso, silêncio ein torno da AÇOMINAS; dificuldades crescen
tes, atrasos de pagamentos, obras retardadas, cronogramas deixados de lado. 
Tudo isso, Sr. Presidente, causando espécie e estranheza. 

De repente, acontece um fato surpreendente, o Governo Federal inicia, 
em umajoint t•enture, com o Governo italíano, com grupos italianos e com 
grupos japoneses, a construção da Usina de Tubarão, que caminha acelerada
mente, Sr. Presidente, para o bem do País. 

Mas, a AÇOMINAS está sendo relegada e postergada, enquanto que 
Tubarão vai fazer aço com o minério de Minas, com a eletricidade de Minas, 
com os recursos naturais de Minas, e, sobretudo, com os recursos humanos 
que foram formados pela AÇO MINAS, para atender ao seu parque siderúr
gico. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MUR!LO BADARÚ- Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Murito Badaró, embora tendo 
sido, na época, contrãrio à instalação da AÇO MINAS, em primeiro lugar, ou 
melhor, antes da instalação da Usina Siderúrgica de Tubarão, sou um brasi
leiro que apóia que Minas se torne, antes de qualquer Estado brasileiro, uma 
potência siderúrgica, sou de opinião dê que tudo se faça para que Minas, que 
tem até hoje cedido o seu minério das minas de Cauê, se torne de fato o pri
meiro Estado siderúrgico do País. Mas, colocar a AÇO MINAS à frente de 
Tubarão, quero crer, só o regionalismo extremado ou o míneirismo exacerba
do .de V. Ex•, porque a localização de Tubarão não foi resolvida nem por 
políticos brasileiros, nem por Presidentes brasileiros, nem por técnicos brasi
leiros, foi uma comissãO internacional de técnicos da ONU que, visitando o 

mundo para a localização de uma usina siderúrgica, achou na área de Vitória 
a localização ideal e lógica para a grande siderúrgica que lá se instala. Foi as
sim e produto também, como diz V. Ex•, de joint t•enture e·ntrc o Brasil, a 
Itália e o Japão, duas potências estrangeiras que concorrem para a elevação 
daquela siderúrgica. Em outubro, V. Ex• estã convidado para assistir à pfi
meira inauguração da Siderúrgica de Tubarão, que é o alto-forno ou a coque
ria, que vai fumegar pela primeira vez. Mas, se formos discutir a localização, 
os perfis produzidos e o ciue significam: uma e outra, vamos ver que Tubarão, 
Sr. Presidente, tem a sua produção voltada para a exportação: 50% já estão 
colocados na Itália e no Japão, enquanto que a AÇO MINAS vai concorrer 
com usinas nossas. Mas, sou de acordo que Minas deve merecer ser a primei
ra p-otência siderúrgica do Brasil, porque foi de lá que surgiram as primeiras 
siderúrgicas, os primeiros movimentos, os pioneiros dessa siderurgia brasilei
ra. É justo, pois, que V. Ex• reclame, mas não queira criticar a construção da 
Usina de Tubarão, que não é só feíta com o dinheiro brasileiro, é feita, tam
bém, com 24.5%, de dinheiro italiano, 24.5%, de dinheiro japonês e 51% de di
nheiro brasileirO~ 

O SR. MUR!LO BADARÚ- Sr. Presidente, a intervenção do nobre 
Senador Dirceu Cardoso esclarece apenas uma parte do problema. Porque 
durante longos anos a AÇO MINAS foi inibida, em sua implementação e im
plantação - eu diria em sua criação- por essa discussão tola entre a locali
zação no litoral e a localização no interior. E ficou provado, de forma abun
dante, sem qualquer possiblidade de contestaçã_o, que o local adequado é exa
tamente ao lado das jazidas, porque hoje não há mais o problema alegado à
quele tempo, como se fosse necessário, para a exportação, que a usina estives
se no litoral. É uma enorme tolice, porque, por exemplo, para exportar soja 
nós terlamos que plantar soja nas praias do Espfrito Santo. 

Veja V. Ex• que não se trata disso. Eu acho que está certo, o Brasil tem 
que caminhar para a construção do seu parque siderúrgico. O que nós, minei
ros, Sr. Presidente, reclamamos, e com inteíra justiça - estou certo de que o 
Senador Dirceu Cardoso é so1idário conosco ni!tSO- é. que enquanto a AÇO
MINAS estava começando, Tubarão era apenas uma idêia em elaboração, es
tava nas pranchetas dos técnicos. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Como a AÇOM!NAS também. 

O SR. MUR!LO BADARÓ- Não, a AÇOM!NASjá havia iniciado 
suas obras e Tubarão era apenas uma idéia. E nós já tivemos, aqui, junto com 
o Senador Moacyr Dalla e o Senador Dirceu Cardoso, uma longa discussão 
em torno disso. Agora, com o que nós mineiros não nos conformamos, Sr. 
Presidente, é essa desatenção, é esse desapreço, esse desamor em torno da 
construção da AÇOMINAS. · 

Sr. Presidente, existe, nos pátios da AÇOMINAS, em Ouro Branco, 
mais de um bilhão de equipamentos altamente sofisticados se perdendo ante a 
inclemência do tempo. E mais: quanto mais a obra atrasa, quanto mais-a sua 
execução se protrai, mais pfeJUízos aumenta para o Brasil, que tem que dar 
conta dos seus compromissos internaCionais, porque foi o Governo brasileiro 
que avalizou o empréstimo, que o POOL de bancos europeus, sob o comando 

. de instituições financeiras inglesas, fez à ~ÇOM_INAS. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Permite V. Ex• um aparte rápido? 

O SR. MUR!LO BADARÚ - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Murilo Badaró, V. Ex• disse
com o que não estou de acordo- que a siderúrgica deveria ser junto a Mi
nas; também é uma opinião de V. Ex• e dos siderurgistas mineiros. Pelo mun
do afora não se vê essa lo.calização que V. Ex• está falando. Quero dizer ainda 
a V. Ex•: se o minério é produzido em Minas Gerais, e vai ser consumido no 
Espirita Santo, eu pergunto a V. Ex•: E o carvão, que é um redutor desse mi
nério, por onde entra, por Minas Gerais ou pelo Espírito Santo? Entra, nobre 
Senador, pelo Porto de Vitória. Sem o carvão, o minério de V. Ex• ficaria ina
tivo, para as calendas, nas formações rochosas do Caué. Portanto, nós deve
mos nos associar, mas não acusar um ao outro, devemos sim nos dar as mãos 
para isso. Mas, estou de acordo com V. Ex•, acho que Minas deve ter a priori
dade de todo o pensamento siderúrgico brasileiro, porque foi lã que nasceu, 
foi lã que nasceu o primeiro pensamento da primeira siderurgia brasileira, ini
cial e pioneira. 

O SR. MURILO BADARO- Sr. Presidente, seria quase bizantino, 
nesta hora de tantas dificuldades com relação ao problema da AÇO MINAS, 
nós dicutirmos o problema de sua localiz'ação, ou da localização de Tubarão. 
O que existe é um fa"to concreto: é uma obra já com mais da metade construí
da, realizada, a preços altos, a custos sociais que o Brasil estâ pagando, e sis· 
tematicamente, Sr. Presidente, os recursos para lã são negados. Eu não queria 
nem sequer anunciar, porque não gostaria que acontecesse, provavelmente a 
AÇO M lN AS não paga o 139 salârio aos seus empregados, este mês, e no en-
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tanto, Sr. Presidente, aí virão, e vou mostrar agora, os grandes paradoxOs. 
Esta-se negociando o Projeto de Carajãs que, de certa forma, merece al

guns reparos de Minas Gerais, sobretudo porque a Vale do Rio Doce será sua 
administradora ou realizadora. 

Nós queremos que este prêmio da natureza ao Brasil seja explorado para 
benefício· e usufruto dos brasileiros. Sr. Presidente, são os japoneses, numa 
reunião do KEIDANREN, que é cúpula da Federação das Indústrias do Ja
pão, que tive a cipor.tunidade de visitar, mantive uma audiência com uma das 
suas principais figuras, exatam6nte o encarregado da comissão que examina 
os problemas do Brasil, e é tão importante o Projeto Carajás, qUe os japone
ses criaram no KEIDANREN uma comissão para seu exame, dada· a sua 
enorme repercussão na economia mundial. . 

Pois bem. Nessa reunião havida em Tóquio, perante vários funcionários 
do governo, com a presença de representantes do Governo brasileiro e de jor
nalistas, no dia (9 de setembro de 1981, o Presidente da Nipon Usiminas, Sr. 
Kato; ele.próprio chama a atenção, depois de dar especial relevo ao Projeto 
de Carajás, depoi$ de ressaltar a importância de se aportar recursos razoáveis 
para terminai' a AÇOMINAS, para terminar Tubarão, para possibilitar a ex
pansão da USIMINAS e, também, a Companhia Siderúrgica Nacional e a 
COSIPA, ambas vivendo, tam~ém, dificuldades dei natureza financeira, face a 
um mercado em crise. 

E mais, repito, Minas Gerais é absolutamente interessada no projeto Ca
rajás, e considera que a sua implementação é fundamentei para a economia 
brasileira e quarta-feira falarei sobre isso, nós mineiros entendemos que Ca
rajás tem algumas demasias que acabarão por significar grave prejuízo para a 
economia nacional. Por exemplo, anuncia-se a importação de cerca de 115 
mil toneladas de trilhos para a ferrovia de Carajás. Isso, Sr. Presidente. signi
fica uma alternativa de importação de 106 milhões de dólares, e a AÇOMI
NAS está sendo construída, exatamente, para fabricar trilhos. 

O Sr. Dirceu Cardoso - De acordo. 

O SR. MURILO BADARÓ- E os fabricantes internamente, ou talvez 
até as outras siderúrgicas brasileiras, ao preço de 78 miJhões de dólares, o que 
nos daria uma economia de 27 milhões de dólares. 

Há outros dados aqui, como por exemplo, os perfis que serão usados nas 
estruturas de Carajás; todt;>s eles poderiam ser produzidos pela AÇQMINAS, 

• qUe no entanto está paralisada; está paralisando hoje as suas _obras, porque 
não há dinheiro pai-a pagar o combustível dos caminhões e dos ónibus que 
transportam os seus .operários. Nós faríamoS" uma economia, só nos perfis e 
nos trilhos dos projetos de implantação de Carajâs, de carca de 32 milhões de 
dólares. E, mais: há no Projeto Carajâs, a proposta de construção de uma usi
na de lO milhões de toneladas de aço, de produtos semi-acabados, sendo que 
a AÇOMINAS está ptanejada para produzir 2 milhões de tOneladas de. aço 
também de produtos semi-acabados. Então, é uma supetposição que chega às 
raias da insanidade. 

Ora, não terminar a AÇOMINAS e iniciar outra siderúrgica, exatamente 
com o mesmo perfil industrial da empresa que se faz em Minas Gerais, só é 
possível, Sr. Presidente, na cabeça desses t~nocratas que ainda infestam o 
Governo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V_ Ex' me permite um aparte? 

O SR. MURlLO BADARÓ- Se V. Ex• me permitir, gostaria de pros
seguir um pouquiilho mais, ainda que eu tenha um prazer enorme em ouvir o 
ap~rte de V. EX:~ 

O Sr. Dirceu Cardoso - Pois nãO. 

O SR. MURILO BADARÓ- Agora, Sr. Presidente, o Ministro Delfin 
Netto negocia, com os japoneses, 500 milhões de dólares_para.o Projeto Cara
jás, e não são poucas as instituições fiitanceiras in8;leSiS que batem às portas 
da AÇOMINAS para oferecer recursos destinados ao término de suas obras. 
No entanto, nada disSo se faz. 

Ainda com relação a Carajás, é estranho, Sr. Presidente, que a Vale do 
Rio Doce, que é responsável pelo projeto, não tenha até hoje cumprido a de~ 
terminação legal do estatUto que a criou, que a obriga à aplicação de parte 
dos recursos do seu fundo de desenvolvimento em Miná.s Gerais, 

A Companhia Vale do Rio Doce não se dignou participar da consti~ 
tuição da AÇOMINAS. Houve compromissos, houve palavras, houve discur
sos de que a sua participação seria pela ordem de 20%, mas no acordo de 
acionistas, ela não participou; apenas há um contrato, ainda em negociação, 
de compra de minério ~e feriO que, de certa 'forma, é uma contribuição eXtre
mamente reduzida para a Vale do Rio Doce, em se tratando de Minas Gerais. 

O Sr. Dirceu Cardoso=. -Permite v. Ex• um aparte? 

O SR. MURlLO BADARÓ- Com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Murilo Badaró, V. Ex• está fa
zendo uma crítica candeitte à política siderúrgica do Governo Federal... 

O SR. MURILO BAD~Ró- Em se tratando de siderurgia, tinha que 
ser candente mesmo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Candente, de aço ao vermelho vivo, ... 

O SR. MURlLO BADARÚ - De ferro em brasa. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Exatamente. V. Ex' é um dos Líderes do Gover
no aqui na Casa e é um ·futuro candidato ao Governo de Minas Gerais ... 

O SR. MURILO BADARÓ- Espero que V. Ex• me apóie. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Não sou de Minas Gerais, não tenho força ne
nhuma; não tenho no meu Estado, quanto mais em Estado alheio. Mas, devo 
dizer a V. Ex~ que .é estranhável, porque Minas Gerais tem um Vice
Presidente da República. 

O SR. MURlLO BADARÓ- Antes que V. Ex• siga adiante, devo dizer 
que a AÇOMINAS é resUltado do esforço do Governador Aureliano Chaves 
que agora também tem se mostrado atento e zeloso para que esses prejuízos 
não incidam mais sobre a· empresa. A atuação do Vice-Presidente da Re
pública é absolutamente .correta. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Devo dizer, então, ao nobre Senador, que é es
tranhável isso, porque sei que foi ele que sonhou e realizou, colocou em ope
ração a sua idéia e já várias visitas foram 'feitas, pelas autoridades federais, ã 
AÇOMINAS. Mas, nobre Senador, o que há é o seguinte: o mundo siderúrgi
co - vou aparteã-lo somente por dois minutos - ... 

O SR. MURILO BADARÓ- O aparte tem que ser rápido. V. Ex• dá 
um aparte siderúrgico ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Vou da:r apenas um lingote de aço e, não, corri
da de aço. Sr. Presidente.. 6 mundo·siderúrgico calculava que em 1980, iria 
produzir o primeiro bilhão' de toneladas de aço. Não produziu, entrou em cri
se - então, o aço estã ·eJ;ll crise' no mundo, não só em Minas Gerais. 

o' SR. MUR!LO BADARÓ- Exatamente, mas o que não queremos é 
que esúi crise recaia sob a economia mineira; ela tem que, pelo menos, ser dis-
tribuída pelo resto do· País. · 

O Sr. Dirceu CardosO:....... Estou de acordo com V. Ex• e quero dizer por
quê: o capixaba foi mais-inteligente, pÔrqUe sabia que iam faltar recursos e, 
então, chamou à colaboraÇão o Japão e 3. Itália. Dividiu 49% com os dois paí
ses: 24,5% para cada wn e entrou com 51%; o nosso é que não entrou ainda, 
mas o dinheiro italiano e o j~ponês é ·que está fazendo a obra. Nós vamos 
inaugurar a coqueria em outubro de 1982, e Minas contou só com o dinheiro 
brasileiro e os empréstimos. · 

O SR. MURILO BADARÓ- Exat~mente. Aí é que está o problema 

gravÃlém dos empréstimos externos destinados à AÇO MINAS, com cláusu
las penais extremamente" severas,"isso coloca em xeque nossa credibilidade, e 
aparecem alguns apressados e~ dizer que o problema da AÇO MINAS é com 
relação ao mercado. ~ 

Ora, não estamos em um País de loucos. Depois de se fazer um projeto 
desse porte, depois dele ser analisado por técnicos de renomado prestígio aqui 
e alhures, aparece alguém para dizer que não há recursos para a AÇOMT
NAS, porque'a empresa deve Ser retardada na sua produção, porque não há 
mercado para os produtos que ela vai fabricar. Isso seria admitir que estamos 
todos dominados por uma epidemia de incompetência e de irresponsabilida
de, o que não é verdade. 

O Sr. Evelásio Vieira ......: Permite-me, nobre Senador? 
O Sr. Dirceu Cardoso - QUero dizer apenas para concluir, que V. Ex• 

disse que os trilhos que a AÇO MINAS iria produzir seriam mais baratos do 
que os estrangeiros. Não esto4 'de acordo, porque há um estudo ... 

O SR. MURILO BADARÓ- Um momento. Se V. Ex• vai colocar os 
estudos que tem, contra os do~umentos que tenho em mãos, vamos ficar 
numa discussão que não levar~ a riada. 

O Sr. Dirceu Cardoso- É rápido, nobre Senador: estou de acordo que 
mesmo mais caros os trilhos da AÇO MINAS,- já que desde o início, foram 
prefix~do, preestabelecido, e predet~rminado de que ficarão mais caros do 
que os trilhos dos Estados Unidos, ·d_o Japão, da Alemanha, da Polónia, etc. 
- mesmo mai.s caros, apóio a política de V. Ex•, de que sejam produzidos 
pela AÇOMINAS. Estou de acordo com V. Ex• Obrigado. 

O SR. MURlLO BADARÓ ...:... Sr. Presidente, eu pediria permissão à 
Casa, pára- informar alguns dados para mostrar a conexão AÇOMINAS/Ca
rajás. 
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Há coisas em Carajás, por exemplo, Sr. Presidente, que assustam os mi
neiros, como a proposta de se construir seis ou sete pólos de produção de fer
ro gusa. 

Ora, isso já existe em Minas Gerais com uma longa tradição, guseiros de 
larga experiência. Então, isso pode ser feito oportunamente.- ~ 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. MURILO BADARÓ- A proposta de exportação de minérios de 
Carajâs, Sr. Presidente, no pique de 1985, chega a 35 _milhões. A capacidade 
da estrada de ferro Vale do Rio Doce de exp6ttar, mais a linha centro da 
Rede ferroviária Chega a 120 milhões de toneladas. E, no entanto, podería
mos fazer essa exportação de minérios por Minas Gerais e alocar e aportar re
cursos em Carajás para a exportação de outros minerais que são_ fundamen
tais à Balança de Pagamentos do País. O minério de ferro não ê tanto, até 
porque o mercado do minério de ferro está em crise no mundo inteiro. 

Agora, vejam bem a conexão AÇOMINAS-Carajás. 
Na região da Amazôn[a Oriental, Cara:já"s consumirã, na sua fase inicial, 

165 mil toneladas de aço para a construção de estruturas e ferrovias, repre
sentando um dispêndio da ordem de 93 milhões de dólares, mais Ou menos, se 
consumir produtos nacionais, ou 126 milhões de dólares, se consumir produ
tos importados. 

O peso maior de consumo de perfis está-programado para 1982/84 e o 
assentamento de trilhos em 1984. -

Sendo assim, a AÇOMINAS teria condições efetivas de contribuir com 
uma redução nos custos dos projetas em torno de 32 milhões de dólares, 
como também, a eliminação de importações de até 126 milhões de dólares. 

Agora, no caso dos trilhos é que é realmente mais chocante, porque um 
dos produtos para o qual está sendo construída a AÇQMINAS, Sr. Presiden
te, é exatarnente trilho. 

No entanto nós estamos com a nossa AÇO MINAS paralisada, e os téc
nicos sonham em construir uma usina siderúrgica em Carajás com 1 O milhões 
de toneladas. Acho que é um sonho absolutamente realizável, acho que-O 
Brasil tem dimensão para isso, o Brasil Ú:m energia, 6 Brasil tem recursos huR 
manos para implementar o Projeto de Carajâs. Apenas é preciso ajustá-lo a 
esses problemas que estão aqui afligindo uma importante unidade da Fede
ração. 

Sr. Presidente, há mais, o efetivo multiplicador do Projeto Carajãs, abre 
novas fronteiras para a AÇOMINAS, ex.atamente para os ramais ferroviários 
que o pólo Carajás vai exigir naturalmente: construção de barcaças para o 
transporte fluvial; Esta é apenas uma pequena notícia, porque na primeira 
fase a AÇO MINAS poderá participar com o fornecimento de cerca de 214 
milhões de dólares, ou seja, substituição de importações, fundamental ao proR 
cesso de recuperação da economia brasileira e a solução do problema da sua 
Balança de. Pagamentos. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - V. Ex•, Senador Gabriel Hermes tem 
preferência porque é vizinho de Carajás. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, comecei a ouvir o discurso de 
V. Ex• em meu gabinete e V. Ex', quando aqui chegava, abordava um assunto 
realmente palpitante, digamos assim, e que não é um assunto para a Oposição 
nem para Senadores do Governo, é um assunto para Senadores que devem es
tudar a economia do País, e acho que V. Ex.' faz muito bem em trazer esse 
problema. São dois pólos, um que já serviu o Brasil e que já foi suficientemehR 
te sacrificado pelo Brasil, que é Minas Gerais. Minas deu e ainda está dando 
bastante e não recebeu a sua compensação. 

O SR. MURlLO BADARÓ - Muito obrigado. 

O Sr. Gabriel Hermes- Estamos atentos ao problema de Carajás, pof.. 
que queremos ver se reduzimos o sacrificio de Minas, dentro da área amazô
nica porque, no final das contas, será um sacrificio do Brasil, porque a verda
de é que damos o ferro em troca de alguns dólares. Chegamos a colocar, hã 
dois anos atrás, ferro no Japão, com todas as despesas, a 14 dólares uma to
nelada, e presentemente a uma média de 18 a 19 dólares a tonelada. Veja V. 
Ex• que é quase uma troca, o que deixa de lucro é 1 dólar e 80, que é o preço, 
realmente, do ferro na boca da mina. Chamou V. Ex• atenção para um deta
lhe, que é o fato de se importar aquilo que podia ser produzido, e deve ser 
produzido, como trilhos ... 

O SR. MURllO BADARÓ- Trilhos e perfis para estruturas pesadas. 

O Sr. Gabriel Hermes- ... e perfis, para uma estrada de ferro que vai ter 
quase 980 quilômetros, o que é uma barbaridade de extensão. Mas, não se 
discute mais esse pi"oblema, quero apenas congratular-me com V. Ex' Deba
ta, volte a este assunto, nobre Senador, porque rea.Jmente a exigência daquele 

o 

que, além de emprestar o dinheiro, cobrar juros e participar da comerciali
zação e da industrialização de parte de Carajás, no caso o japonês, que impõe 
a compra de um produto produzido lã no seu país, isso é doloroso para nós e 
precisamos mostrar aos nossos homens do Executivo que não estamos desa
tentos e até cobrar deles explicações. Sabemos das exigências do vendedor, do 
emprestador do dinheiro, mas sabemos também que temos algum dinheiro e 
vamos colocar ferro, Já, mais barato, talvez, do que colocamos o ferro de Mi
nas em Volta Redondf!. De maneira que quero congratular-me com V. Ex• 
para trazer esse assunto e quero que prometa que vai voltar a ele, porque tan
to jâ toquei em assunto semelhante que já me sinto cansado. E, outra coisa: 
quero apenas lembrar a V. Ex• que Carajás é, realmente, um mundo; apenas 
Carajás apareceu com aquelas condições excepcionais: é o ferro, é o manga
nês, com a bauxíta ao lado, é a energia elétrica, é o carvão vegetal em âbun
dância para gusa e coisas e, ainda, o carvão mineral, do Xingu, na Rio Fres
co, que está sendo estudado, e se não se estuda no Brasil, eu jâ o fui encontrar 
estudado na Alemanha, quando da minha última viagem, e aqui mesmo, no 
Senado, eu li o trabalho apresentado pelos técnicos alemães. De maneira que 
me congratulo com V. Ex•, não vou me estender, porque noto que V. Ex• 
quer defender e defender muito bem, não apenas Minas, mas o problema in
dustrial, mas pode ficar certo que estou atento, são pólos diferentes e ambos 
merecem a nossa atenção. Um, com um passado rico que ainda é presente, e 
precisa ser defendido, que é Minas Gerais, e outro, que é futuro da maior ex
tensão para nós. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite, nobre Senador? 

O SR. MURllO BADARÓ- Agradeço, nobre Senador Gabriel Her
mes, e quero ouvir, com honra para mim, o Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira - Entr~ nós da Oposição, e V. Ex•, do Governo, 
tem havido comumente divergências de opiniões. 

O SR. MURILO BADARÚ - O que é natural. 

O Sr. Evelásio Vieira- Compreensível. Na oportunidade estamos inteiR 
ramente com V. Ex•, que não está agindo apenas como um Senador mineiro, 
defendendo o interesse regional, o que já seria aplausível. V. Ex• estã tendo 
uma postura de brasileiro, está agindo com patriotismo. A AÇO MINAS sur
giu para transformar riquezas minerais em bens úteis ao Estado de Minas Ge
rais e ao Brasil; surgiu para reduzir as importações; surgiu para atender em 
espeCial ao mercado interno; surgiu com um cronograma. Esse cronograma 
tinha que ser rigorosamente cumprido para que a AÇO MINAS pudesse cum
prir a sua grande finalidade. A localização é muito importante. Ternos quere
duzir as despesas de transportes. Não tem sentido colocarmos uma usina a 
centenas de quílômetros das minas, onde- está a matéria-prímft. A ação inteli
gente recomenda a localização no próprio local, está ai o Vale do Ruhr, na 
Alemanha, com_o exemp)o_. 

O "SR. MURILO BADARÚ- Mas esse exemplo nem sempre foi bem 
obedecido aqui; as decisões muítas vezes eram decisões de natureza política. 
O caso_ da implantação da siderúrgica de Volta Redonda é típico; o caso da 
indústria de Aços Finos Piratiní, no Rio Grande do Sul, é típico. Até a side
rúrgica do estado de V. Ex', que se anuncia- eu não sei a quantas anda- lá 
em Santa Catarina. parece-me. também, uma decisão muito mais política do 
que técnica. Então, o problema já não merece assim maiores discussões, em 
relação ao problema locacional. O que se trata, realmente, é de examinar uma 
situação de fato, que é grave. Grave do ponto de vista econômico, do ponto 
de vista político, do ponto de vista social e, sobretudo, do ponto de vista in
ternacional. Porque a suposição que estes financiadores internacionais, esses 
técnicos devem estar fazendo, é de que realmente nós somos um Pafs de per
dulários e imprevídentes. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Evelásio Vieira- Um momento, nobre Senador. Eu ainda estou 
no diálogo com o Senador Murilo Badaró. 

Senador Murilo Badaró, estou dando como prioridade, é a localização 
destas empresas junto às matérias--primas. Isto não quer dizer que nós não 
poderemos, depois, instalar em outras áreas. 

O SR. MURlLO BADARÓ - Perfeito. 

O Sr. Evelásio Vieira- A questão da nossa siden1rgica, lá em Santa Ca
tarina -que é uma pequena siderúrgica- existente nás suas proximidades. 

O SR. MURILO BADARÓ - Concordo. Apenas é que a minha po
sição é diferente. Acho que a usina de Santa Catarina deve ser um empreendi
mento puramente privado, ao contrário das outras que são empresas estatais. 
E quando se trata de aplicação de recursos públicos, então o problema locaR 
cional, o, problema técníco deve se sobrepor às decisões puramente de nature
za -política. 
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O Sr. Evelásio Vieira - Certo. 

O SR. MUR!LO BADARO- Não discordo da implantação da side
rurgia de Santa Catarina e nem poderia fazê-lo. Apenas, quando na época o 
assunto surgiu, questionei aqui num discurso, a aplicação de r.ecursos da SIR
DERBRÃS, enquanto que o sistema todo, aqui localizado no SUDOESTE 
estava em crise. Era só esta a contestação. 

O Sr. E~·elásio Vieira- Certot Mas queremos, aproveitando a oportuni
dade -a parte dos nossos cumprimentos e endosso às críticas perfeitamente 
corretas de V. Ex•- para dizer de que certos nós estamos quando aqui te
mos, constantemente, criticado o Governo Federal na sua ação de desperdí
cio dos poucos recursos de que dispomos. Há pouco V. Ex• mesmo frisou que 
há um bilhão de dólares em equipamentos, ociosos, sem aproveitamento, 
num País que tem uma poupança reduzidíssima, que tem que se utilizar de 
empréstimos externos. Isso é muito importante para nós, conforta-nos, por
que demonstra que estamos na trilha certa em criticar o Governo que desper
diça a pouca poupança de que dispomos. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite um rápido aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ -Pois não. 

O Sr. Derceu Cardoso- Nobre Senador, na usina siderúrgica- V. Ex" 
não é engenheiro, ê advogado e eu também não sou engenheiro. 

O SR. MURILO BADARO- Engenheiro é o nosso Presidente, Sena
dor Itamar Franco. 

O Sr. Dirceu Cardoso- ... na usina siderúrgica, repito, o insumo menos 
significatívo é o rninêrio ... 

O SR. MURILO BADARÚ- É. No caso do Espírito Santo além do 
menos significativo, que_ê_ o minério de ferro, há um cta:do mais importante, 
que é a energia de Minas e o mais importante, ainda, são os recursos huma
nos, também de Minas. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Vou concluir. E o insumo mais importante é o 
dinheiro; esse é que pesa, esse é o que decide. Portanto V. Ex" tem o nosso 
apoio, já tem o de Santa Catarina e, agora, tem o nosso. Mas não queira colo
car à frente do nosso empreendimento de Tubarão, porque é uma usina trina
cional, com o futuro garantido. Durante cínqüenta anos vai fornecer 50% das 
placas de aço, que ali se produzirão, à Itália e ao Japão. Garantida a colo
cação. Cederemos à USIMINAS e outras siderúrgicas brasileiras os outros 
50%. 

O SR. MURILO BADARO- Quero tomar o aparte de V. Ex• para, de 
certa maneira, servir de resposta ao Senador Evelásio Vieira. Quer dizer, o 
Governo ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Está criticando muito o Governo; estou estra
nhando isso. 

O SR. MURILO BADARO - Não tem importância. Meus deveres 
com o Governo são de lealdade, mas não posso me calar diante de erros que 
estou percebendo visíveis. Não posso me calar e nem me calo e, mais do que 
isso, sobretudo, em se tratante de Minas Gerais que sempre durante sua lon
ga caminhada pela história do País, contribuiu para o enriquecimento desta 
Nação. 

O Sr. Dirceu Cardoso - De acordo. 

O SR. MURILO BADARÚ- E os mineiros, quando assumem cargos 
de relevância na República, começam a pensar no País e costumam, às vezes, 
até se eSquecer de Minas Gerais, por causa dessa vocação nacional de Minas. 

Mas, ai está: o governo realiza um esforço grande, aí está Tubarão que é 
um empreendimento vitorioso. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem. 

O SR. MURILO BADARO- Mas, o erro está exatamente nisso, esta
mos plenamente de acordo- é cm procrastinar, em protrair, em adiar o tér
mino de u.ma siderúrgica que é fundamental para a economia do Brasil, não é 
a economia mineira, nãot A siderúrgica AÇO MINAS é destinada a perfis pe
sados e ela vem, então, suprir esta falta que existe no Brasil. Agora, o que nós, 
em Minas, queremos protestar é contra esse descaso. Eu _estou certo - e o 
destino, nesse ponto, não colaborou conosco- o Presidente da República es
tava com urna viagem marcada para a AÇO MINAS no dia 30 de julho do 

corrente ano. S. Ex•, por razões de saúde, não pode lá comparecer. Armou-se 
um palanque de onde S. Ex" iria contemplar o parque de material já compra
do, de alta tecnologia, que precisa estar guardado em condições de clima e de 
temperatura absolutamente adequadas, S. Ex" iria contemplar isso tudo e não 
viu. E eu tenho certeza de que o Presidente da República, ao tornar conheci
mento desse episódio, não permitiria que esse estado de coisas continuasse. 

Acho que devo concluir, Sr. Presidente, para não cansar a Casa, que me 
ouve com tanta atenção. Quarta-feira pretendo ocupar a tribuna para tratar 
do problema de Carajás, com relação à economia brasileira. Mas, eu não pos-
so, antes de encerrar, deixar de consignar uma palavra de estranheza com re
lação à atitude do Governo Federal, da SIDERBRÃS, do Ministério da In
dústria e do Comércio e do Ministério do Planejamento, com relação à AÇO
MINAS. 

Eu não vou dizer, Sr. Presidente, o que se assoalha, hoje, em nosso Esta
do, de que isto é urna humilhação para Minas Gerais, permitir que recursos 
sejam apertados para outras regiões. com empreendimentos idênticos, en
quanto aquele, fundamental à nossa economia, gerador de empregos, gerador 
de recursos ao nosso Estado, está sendo paralisado por insuficiência total de 
recursos. Não quero dizer isso, mas sinto, Sr. Presidente, nos subterrâneos da 
nossa sociedade mineira este murmúrio que começa a ganhar corpo, forma e 
dimensão contra este descaso, contra este desapreço, contra este desprestígio. 
Isto não pode acontecer, Sr. Presidente. 

O que Minas Gerais significa para o Brasil, em termos de sua economia, 
não é necessário trazer à colação. Eu diria apenas, Sr. Presidente, o que Mi
nas Gerais representa para o Brasil, em matéria política, o que significa de es
tabilidade, de segurança, de bom senso, de equilíbrio, na vida de nossa 
Nação. Somente isto seri_a suficiente para que os técnicos, que manipulam es
ses recursos, olhassem para o nosso Estado com maior respeito e com maior 
atenção. 

Relendo, há poucos dias, o livro de Alceu Amoroso Lima, A Voz de Mi
nas, e volvendo os olhos para o livro de Sílvio Vasconcelos, Mineiridade, am
bos procuram definir aquilo que Afonso Arinos chama de "o enigma minei
ro". Esta indecifrável característica de um povo que, no dizer de Carlos Dru
mond de Andrade, "Entre cones de hematita, pensa nas dores do mundo, na 
busca de um meio pa-ra leni-las". 

Pois bem, Sr. Presidente, são os mineiros, essa gente pacata tranqUila, in
capaz de bravatas, incapaz do gesto intermitente dos heróis, mas sempre pro
curando o exercício das virtudes triviais, são esses mineiros, de todas as cate
gorias sociais, que pedem a mim, porque estou sentindo a sua voz, que faça, 
do Senado da República, uma dura advertência para que este estado de coi
sas, com referência à AÇOMINAS, encontre um paradeiro rápido. Porque 
Minas Gerais não se conformará com esta humilhação que se quer lhe impor, 
de paralisar uma indústria fundamental à sua economia e de importância 
transcendental à economia do País. 

A voz de Minas Gerais, Sr. Presidente, que sempre ecoou nos plenários 
brasileiros e que sempre ecoou no Brasil inteiro, pela sua força moral, se fará 
ouvir novamente, se tal se fizer necessário, paTa que essa insensibilidade tenha 
fírn, para que o Governo, urgentemente, não pode tardar mais, envie para a 
AÇO MINAS os recursos indispensáveis à sua continuidade, e hoje, mais do 
que isto, os recursos indispensáveis a saciar, a prover as necessidades de sub
sistência de mui tos trabalhadores anônimos, técnicos, engenheiros de nomea
da, mas também trabalhadores braçais que acreditaram no empreendimento 
e deram seu suor e seu esforço para sua implantação. 

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

PORTARIA N• 152, DE 198! 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 177 da 
Resolução n9 58, de 1972, Resolve designar os servidores João Bosco Altoé, 
Contador, Classe "Especial", Referência 57; Carlos Alberto de Lima, Têcni~ 
coem Legislação e Orçamento, Classe "A", Referência NS-12, e Francisco 
das Chagas Medeiros, Assistente Legislativo, Classe .. Especial, Referênica 
43, do Quadro Permanente, para, sob a presidência do primeiro integrarem a 
Comissào incumbida da Tomada de Contas dos Almoxarifados do Senado 
Federal. 

Senado Federal, I I de dezembro de 1981.- Aimam Nogueira da Gama, 
Diretor-Gerai. 
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1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficios do· Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à 1evisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 124/81 (n• 3.437 j80, na Casa de ori
gem), que regula o exercício da profissão de Agente da Propriedade Indus
trial. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 125/81 (n• 4.457/81, na Casa de ori
gem), que autoriza a doação, à Sociedade Brasileira de Geografia, do 
domínio útil do terreno que menciona, situado no Município e Estado do 
Rio de Janeiro. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 126/81 (n• 4.483/81, na Casa de ori
gem), que autoriza a Coihissão de Financiamento da Produção- CFP, a 
alienar os imóveis que menciona. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 127/81 (n• 2.592/80, na Casa de ori
gem), que acrescenta dispositivo ao art. 487 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, dis
pondo sobre a concessão de aviso prévio na despedida indireta. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 128/81 (n' 2.863/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a transformação dos Campos Agrícolas de Vila 
Tracuateüa; no Município de Bragança, região Polonordeste, e de Belter
ra, no Município de Santarém, região do Baixo Amazonas, no Estado do 
Pará; Parintins, no Estado do Amazonas; Rio Branco, no Estado do Acre; 
e Amapá, no Territorio Federal do Amapá, em Centros de Preparação de 
Monitores Agrícolas da Amazônia. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 129/81 (n' 13/71, na Casa de origem), 
que altera os arts. 550 e 551 do Código Civil Brasileiro, diminuindo os 
prazos de usucapião sobre bens imóveis. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 130/81 (n• 862j79,~ na Casa de ori
gem), que autoriza o maior de 16 anos a movimentar conta em Caderneta 
de Poupança. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 131/81 (n' 3.193/81, na Casa de ori
gem), que modifica a redação do art. 42 e do inciso XXIX do art. 89, da 
Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 132/81 (n' 5.104/81, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a 
doação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte de imóve1 situa
do no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 133/81 (n• 4.630/81, na Casa de ori
gem), que estabelece, atendendo ao disposto no art. 175 da Constitu.ição 
Federal e na Emenda Constitucional n'? 12, de 1978, normas de amparo à 
pessoa defiçieQte e determina outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 134/81 (n' 1.270/79, na Casa de ori
gem), que introduz alterações no art. 131 do Código Civil Brasileiro e no 
art_ 40 do Código de Processo Penal. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 135/81 Complementar (n• 237/81, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que al
tera a Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece, de 
acordo com a Emenda Constitucional n"' I, de 17 de outubro de 1969~ art. 
151 e seu parágrafo único, casos de inelegibilidade, e dã outras providên~ 
cias. 

1.2.2- Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
-Projeto de Resolução n• 88, de 1981. 
1.2.3 - Expediente recebido 
Lista n• 8, de 1981. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 
Referente ao início da tramitação dos Projetes de Lei da Câmara n'?s 

124 a 134, de 1981, lidos no Expediente. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR MURJLO BADARO - Anãlise do Projeto Caraj:is e 
suas projeçõCs sobre a economia nacionale, em especial, sobre a economia 
mineira. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Desnacionalização do Projeto 
Caraj:ãs. 

SENADOR JORGE KALUME- Homenagem de pesar pelo faleci
mento do ex-Governador Jorge Felix Lavocat. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Escolha do diplomata peruano 
Javier Pérez de Cuéllar para o cargo de Secretário-Geral da ONU. 

SENADOR ORESTES QUPRC!A -Insatisfação do funcionalismo 
público civil face ao percentual de reajuste anunciado pela Imprensa. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Afirmações atribuídas ao Depu
tado Ernani Satyro, veiculadas em órgão da Impresa, e desairosas à pes
soa do Senador Teotônio Vilela. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 

30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
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1.2.7- Discursos do Expediente (continuação) 
SENAJ)OR EVELÁSIO VIEIRA- Elevada taxa de juro cobrada no 

mercado interno como fator de_ contribuição de desnacionalizçaão das em
presas e de desemprego no País. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Observações de S. Ex• com 
respeito a convocação dos membros da Comissão de Constituição e Jus
tiça para reunião realizada na manhã de_ hoje e a apreciação, em carãter de 
urgência, na referida reunião, de vãrios pedidos de empréstimos. 

SENADOR ALOYSIO CHAVES- Eoclarecimento de S. Ex•, na 
qualidade de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sobre as 
observações feitas pelo orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR JOSE FRAGELU- Participação de S. Ex• nos traba
lhos desenvolvidos na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, rea
lizada nesta data. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA - Observações sobre o ato de 
convocação da reunião da Comissão de Constituição e Justiça e o anda
mento dos trabalhos na referida reunião. ' 

SENADOR JOSÉ LINS- Legalidade e lisura dos atos que precede
ram a convoção da reunião da Comissão de Constituição e JuStiça e dos
trabalhos realizados naquela reunião. 

SENADOR LEITE CHAVES- Considerações sobre os trabalhos 
realizã.dos pela Com1ssà0: de Constituição _e Justiç~, na data de hoje. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Suscitando questão de ordem 
relacionada com o cabimento regimental de pedidos de urgência a serem 
formalizados junto à Mesa pela Comlssãó:-d~~ConStituíçãÕ e_Jtistiç~. -

O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem suscitada pelo 
Sr. Dirceu Cardoso. 

SENADOR_ JUT,1.HY MAGALHÃES_.,...- Refutando, por descabi
dos, reparos feitos à reunião da Comis~~o dC.Constituição e Justiça, teali
zada nesta data. 

1.2.8- Oficio do Sr. 1"?~Secretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 44/81 (n' 111/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto_ do Acord_o de Cooperação Científica 
e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Panamá, concluído no Panamá, a 9 de abril de 1981. 

1.2.9- Discusos do Expediente (continuação) 
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Questão de ordem referente 

a retirada de matérias constantes da Ordem do ora da presente sessão-, por 
considerá-las incluídas em pauta em detrimento de outras que regimental
mente teriam preferência. 

O SR. PRESIDENTE- Não acolhimento da questão de ordem for
mulada. 

1.2.10- Apreciação de recurso 
Votação de recurso interposto pelo Senador He:nrique Santillo c.ontra 

a decisão da Presidência não acolhendo sua questão de ordem suscitada. 
Rejeitado. --

1.3- ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

2- ATA DA 9• SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1981 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofício do Sr. ]'?-Secretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 136/81 Complementar (n' 221/81, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor presidente da República, que cria 
o Estado de Rondônia, e dã outras providências. 

2.2.2- Comunicação da Presidência 
- Prazo para ofereoimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 

n9 136/81 Complementar, lido anteriormente. 

2.2.3 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n'? 379/81-Complementar, de autoria 

do Sr. Senador José Richa, que dispõe sobre a remoção na magistratura 
de carreira dos Estados, e dá outras providências. 

2.2.4 - Requerimento 
- N'? 44IJ81, da Comissão de Constituição de Justiça, de urgência, 

para o Projeto de Lei da Câmara n9 123/81, que autoriza o Poder Executi
vo a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União até o limite de 
Cr$ 13.833.334.000,00, e dá outras providências. 

2.2.5- Questão de ordem 
SENADOR MURILÓ BADARÕ- indagando da Presidência da 

possibilidade de apresentação de requerimento de convocação de autori
dade para comparecer perante comis_são da Casa para dar explicaçõis ao 
Senado sobre o problema da AÇO MINAS. 

da. 
FALA DA PRESIDENCIA -Resposta à questão de ordem suscita-

2.3- ORDEM DO DIA 

2.3.1 - Requerimento 
- N• 442/81, de autoria do Sr. Senador Nilo __ Coelho, solicitando 

adiarilento d.ii discussão do Parecer da Comissão de Relações ExterioreS 
sobre a Mensagerri o'? 298/81. constante-do item 2 da pauta, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Sr. Agenor Soares dos Santos, Ministro de Segunda Classe, da Car~ 
reira d.e DiPlOmata; para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República de Gana, a fim de ser feita na sessão de 17 do corrente. Apro
vado. 

2.3.2- Ordem do Dia (continuação) 
-Parecer da Comissão· de Rc;:lações Exteriores sobre a Mensagem n9 

287/81 (n' 456/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. João Frank da Cos
ta, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para-exúcer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República da Tunísia. Apreciado 
em sessão secreta. 

2A- MATlORIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n9123/81, em regime de urgência, nos. 

termos do Requerimento n'? 441 lido no Expediente. Aprovado, após pare
ceres das comissões competentes, tendo usado da palavra os Srs, Leite 
Chaves, José Fragelli, Josê Lins, Dirceu Cardoso e feito declaração. de 
voto o Sr. Itamar Franco. À sanção. 

2.5- DISCURSOS APÓS A cO-ROEM DO DIA 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao SenhorJ'residente 

da República no sentido de não permitir tratamento desigual pâ.ra os ser
vidores da Nação. Projeto d~ lei_ em tramitação jta Cámara c;l.os Depu
tados, de autoria do Deputado CéU o Borja, que propõe alteração na lei de 
anistia. - · 

SENADOR FRANCO MONTORO- Carta recebida do economista 
Wagner Humberto M. Finholdt, contendo sugestões com vista a alteração 
do nosso modelo econôn;tico. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Reivindicações da Universi
dade Federal da Paraíba. -

SENADOR LOURIVAL BAPTI$TA - Construção pela POR
TOBRÃS do Porto de Sergipe. DiscUrso proferido pelo GoVernador Au
gusto Franco, quando da visita do Ministro Flávio Pécora, a Sergipe. 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Posse na Presidência e Vice
Presidência do Tribunal de Contas da União dós Ministros Luciano Bran
dão Alves de Sou_za e Mãrio Pacini~ respectivamente. 

2.6-COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
.-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 

honis, com Ordem ·do Dia que designa. 

2.7- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 
-Do Sr. Senador Itamar Fra~c;o. proferido na Sessão de 15~12-81. 
-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão. de _15-1:?-81. 
-Do Sr. Senador Gilvan Rocha, proferido na sessão d~ 15-12-81. 
-Do Sr. Senador Evelãsio Vieira, proferido na sessão dC.IS;.l2-81. 
-Do Sr. SenadQt' Marcos Freire, proferido na sessão de 15-12-81. 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 8~ SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1981 
1' Sessão Legislativa Extraordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDll:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Alberto Silva- Helvídio Nunes
Almir Pinto- :binarte Mariz-Cunha Lima- Humberto Lucena- Mar
cos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Passos Pôrto - Jutahy Maga
lhães- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixo~ 
to- Itamar Franco- Murilo Badaró- Henrique Santillo- Mendes Ca
nale - Evelâsio Vieira - Lenoir Vargas - Pedro Simon - Octávio Cardo-
so. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 r.>MSecretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFfCIOS 

Do Sr. lr.>-Secretârio da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARIÇN• 124, DE 1981 
(N• 3.437/80, na Casa de origem) 

Regula o exercício da profissão de Agente da Propriedade Indus
trial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1<~ O exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial é 

regulado pela presente Lei. 
Parágrafo único. Denomina~se Agente da Propriedade Industrial a 

pessoa habilitada a representar os interessados em processos perante o Insti
tuto Nacional da Propriedade Industrial, quando estes não agirem direta~ 
mente. 

Art. 29 O exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial 
somente ê permitido ao portador de diploma, de nível universitário, em Direi~ 
to, Engenharia, Química e Física. 

§ 1<~ São ressalvados os direitos: 
I- dos que jã se encontram habilitados, na forma da legislação ante

rior; 
II- dos que já exercem a profissão, idoneamente, por tempo superior a 

dez anos, quer individualmente, quer em sociedade, desde que requeiram a 
inscrição dentro do prazo de cento e oitenta dias da data de publicação desta 
lei. 

§ 2r.> Ao advogado, com inscrição em vigor perante a Ordem dos Advo~ 
gados do Brasil, será facultativa a inscrição para o exercício da função de 
Agente da Propriedade Industrial. 

§ 3r.> Aplicam~se aos Agentes da Propriedade Industrial, inscritos_ na 
forma dos art. Sr.>, 6r.> e 79, os dispositivos de legitimação e disciplinares previs· 
tos na legislação aplicável à respectiva categoria profissional. 

Art. 3<~ São nulos os atos praticados, na qualidade de procurador, por 
quem não esteja regularmente inscrito ou por quem, embora inscrito, esteja 
suspenso ou tenha sido excluído, sem prejuízo das sanções civis e criminais 
em que incorrerem. 

Art. 4<~ Os Agentes da Propriedade Industrial poderão indicar, sob sua 
exclusiva responsabilidade, até dois prepostos para auxiliarem em seus traba
lhos. 

Art. 5<~ A inscrição far~se-ã perante a Associação Brasileira de Agentes 
da Propriedade Industrial -ABA PI, sociedade civil com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista por esta Lei e, 
subsidiariamente, pelo seu Estatuto. 

Art. 6<~ São requisitos para a inscrição individual, quando for o caso:_ 
I - prova de legitimação profissional perante o órgão fiscalizador do 

exercício profissional; 
II -prova de habilitação, na forma da legislação anterior; 
III- comprovação do exercício da profissão, idoneamente, por tempo 

superior a dez anos. 

Parágrafo único. Deverã ser feita a prova do pagamento da taxa de ins
crição, que não poderá exceder a meio salário mínimo. 

Art. 79 São requisitos para a inscrição de sociedade: 
I- prova de que a sociedade se encontra legalmente registrada; 
II -prova de que todos os sócios se acham individualmente inscritos; 
III- prova de pagamento da taxa de inscrição, que não poderá exceder 

a um salário mínimo. 
Art. 89 Constitui infração disciplinar: 
I -exercer a profissão, quando suspenso ou impedido de fazê-lo, ou fa~ 

cilitar, por qualquer meio, o exercido aos não, inscritos, suspensos ou impe~ 
didos; 

II - manter sociedade profissional sem a devida inscrição; 
III- valer~se de agenciador de clientes, mediante participação nos ho~ 

norários ou outra forma de remuneração; 
IV- angariar, direta ou indiretamente, a quem não seja cliente ou cor~ 

respondente, em seu nome pessoal ou em nome da sociedade a que esteja vin
culado, trabalhos relacionados com o exercício da profissão; 

V- transmitir, por qualquer meio, informações relacionadas com pro
cessos da competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sob 
patrocínio de terceiros, salvo quando expressamente solicitadas; 

VI - não cumprir as tabelas mínimas de honorários adotadas pela As
sociação; 

VII - violar o sigilo profissional; , 
VIII- prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato. 

contrário à lei ou destinado a fraudá-la; 
IX- receber, direta ou indiretamente, provento da parte contrária ou 

de terceiro, relacionado com o objeto do mandato, sem expressa autorização ~ 
do constituinte; 

X -estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do 
cliente ou ciência do agente de propriedade industrial contrário; 

XI -locupletar-se por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte 
adversa, por si ou por interposta pessoa; 

XII- ter praticado, no exercaício da atividade profissional, ato que a lei 
defiriC como crime ou contravenção, de que tenha resultado condenação irre
corrível; 

XIII -deixar de pagar à Associação as contribuições referentes a um se
mestre, a que estiver obrigado; 

XIV- recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência gratUita ao in
ventor necessitado, nos termos do art. 18 desta Lei. 

XV -praticar qualquer ato relacionado com processos da competência 
do Instituto·Nacional da Propriedade Industrial, que estejam sob o patrocí
nio de terceiros, inclusive o recolhimento de retribuições, sem assentimento 
do patr~no ou revogação do mandato, ressalvada a ocorrência de motivo jus
tificado. 

Pal1tgrafo único. A responsabilidade disciplinar é individual, não se es
tendendÕ à sociedade de que faça parte o inftator. 

Art. 9<~ A aplicação de pena disciplinar, com base nesta lei, não exime o 
infrator de outras penalidades que lhe possam ser impostas pelo órgão fiscali
zador de sua profissão, ao qual se dará ciência da pena aplicada. 

Art. 10. As faltas serão consideradas graves, leves ou escusáveis, con-
forme a natureza dos atos e as circunstâncías de cada caso. 

Art. II. As penas disciplinares consistem em: 
I - advertência; 
II - censura; 
III- suspensão; 
IV -exclusão. 
Art. 12. A pena de advertência é aplicável nos casos das infrações defi~ 

nidas no art. 8r.>, incisos, I, II, X e XIII. 
Art. 13. A pena de censura é aplicável: 
I- nos mesmos casos etn que cabe a pena de advertência, quando as fal

tas forem consideradas graves ou não se trate de primeira infraçª-o cometida; 
II- às infrações primárias definidas no art. 89, incisos III, IV, V, VI, 

VII e XIV. 
Art. 14. A pena de suspensão, de um a seis meses, é aplicável: 
I - nos mesmos casos em que cabe a pena de censura, quando haja rein

cidência; 

II -nos casos de_ primeira incidência nas infrações definidas no art. 8'~, 
incisos VIU, IX, XI, XII e XV; 

lll - aos que deixarem de pagar as contribuições, depois de notificados. 
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Art. 15. A pena de exclusão é aplicãvel; 
I- aos que reincidirem nas infrações definidas no art. 89, incisos VIII, 

IX, XI, XII e XV; 
II - aos que incidirem na pena de suspensão, por três vezes; 
III- aos que houverem feito falsa prova de qualquer dos requisitos 

para inscrição. 
Art. 16. As penalidades serão aplicadas pela Diretoria da ABAPI, após 

audiência do sócio, que poderá apresentar defesa escrita dentro do prazo de 
trinta dias, com audiência do Conselho Fiscal e Consultivo da mesma Asso
ciação. 

§ }9 A pena de exclusão somente poderá ser deCidida pela Assembléia 
Geral, mediante proposta da Diretoria, apoiada por parecer do Conselho Fis
cal e Consultivo. 

§ 29 O sócio punido Poderá recorrer da decisão da Diretoria para a As
sembléia Geral, dentro do prazo de trinta dias, contados da data da notifi
cação feita ao sócio. 

§ 39 A Asse"mbléia, para apreciar o recurs_o previsto no parágrafo ante
rior, deverá ser convocada no prazo máximo de trinta dias. 

§ 49 A pena disciplinar, após tornar-se irrecorrív_el, será comunicada ao 
Presideilte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que a fará publi
car em seu órgão oficial. 

Art. 17. Ressalvado o disposto no§ 29 dÕ art. 29,-aquele que for suspen
so ou excluído ficará impedido de exercer a profissão de Agente da Proprie
dade Industrial, ficando, no último caso, aut_omaticamente revogados os 
mandatos do profissional. 

Art. 18. A ABAP1 prestará assistência ao inventor comprovadamente 
necessitado, nomeando um Agente da Propriedade Industrial para que o re
presente. 

§ }9 O agente indicado serã obrigado a prestar os serviços adequados 
ao necessitado, ficando sujeito às penas previstas nesta lei, no caso de recusa 
não justificada. 

§ 29 São justos motivos para a recusa; 
a) já ser procurador de quem tenha interesses colidentes com os do ne

cessitado ou jâ maitter quaisquer outras relações profissionais com quem es
teja em tal caso; 

b) ser a pretensão do necessitado manifestamente destituída de amparo 
pela legislação vigente; 

c) ter de ausentar-se para atender a mandato anteriormente outorgado 
ou para defender interesses próprios inadiáveis; 

d) ter opinião contrária à pretensão do necessitado, declarada por escri-
to. 

Art. 19. Será preferido para a prestação de assistência ao inventor ne
cessitado o Agente da Propriedade Industrial que o mesmo indicar e que te
nha firmado prévia declaração de que aceita o encargo. 

Art. 20. A presente Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua 
publicação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1.971 
Institui o C6digo de Propriedade Industrial, e dá outras providén-

cias. 

Ar. }9 É instituído o Código da Propriedade Industrial, de acordo com 
o estabelecido nesta Lei. \ 

Art. 29 A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efe-
tua mediante: 

a) concessão de privilêgios: 
de invenção; 
d~ modelo de utilidade; 
de modelo industrial; e 
de desenho industrial; 

TITULO IV 

Disposições Gerais 

CAPITULO I 
Dos A tos, dos Despachos e dos Prazos 

Art. 104. Os atos, despachos e decisões nos processos administrativos 
referentes ã propriedade industrial, só produzirão efeito a partir da s~a publi
cação no órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrail. res
salvados: 

a) os que expressamente independerem de notificação ou publicação por 
força do disposto no presente Código; 

b) os despachos interlocutórios, quando feita notificação por via postal 
ou por ciência dada ao interessado no processo; 

c) os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conheci
mento das partes. 

Art. lOS. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos consigna
dos neste Código contam-se a partir da publicação ou da ciência de que trata 
o art. 104. 

Art. 106. Na ausência de disposição em contrârio, o prazo para adoção 
de providências determinadas por este Código será de sessenta dias. 

Parãg"rao único. Expirado o prazo fixado neste artigo, sem que tenha 
sido adotada a providência devida, o processo a ·ele relativo serâ automatica
mente arquivado. 

CAPITULO VI 

Da Procuração 
Art. 115. Quando o in.teressado não requerer, pessoalmente, a petição 

ou o processo, serã instruído com procuração contendo os poderes neces~ 
sários, translado, certidão ou fotocópia autenticada do instrumento, dispen
sada a legalização da procuração. 

§ 19 Quando a procuração não for apresentada inicialmente, poderã ser 
concedido o prazo de sessenta dias para a sua apresentação, sob pena de ar
quivamento definitivo. 

§ 29 Salvo o disposto no art. 116, depois de concedido o registro ou a 
patente, decorridos dois anos da outorga do mandato, o procurador somente 
poderá proceder mediante novo instrumento, translado ou certidão atualiza
dos. 

§ 39 No caso de fotocópia, o Instituto Nacional da Propriedade Indus
trial poderá exigir a apresentação do original. 

Art. 116. A pessoa domiciliada. no estrangeiro deverã constituir e man
ter procurador, devidaffieniC Qúa:tificado e domiciliado no Brasil, com pode
res para representá-la e receber citações judiciais relativas aos assuntos ati
nentes à Propriedade Industrial, desde a data do depósito e durante a vigência 
do privilégio ou do registro. 

Parágrafo único. O prazo para contestação de ações em que a citação 
se flzer na foram deste artigo será de sessenta dias. 

LEI N• 5.648, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1970 

Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e dá outras 
ptovidéf!cias. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 19 fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (lN

PI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, 
com sede e foro no Distrito Federal. 

Parágrafo únicc. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se 
refere ao patrimõnio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades es
senciais· ou delas decorrentes. 

Art. 29 O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito na
cional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua 
função social, econômica, jurídica e técnica. 

Parágrafo único. Sem prejliiií> de outras atribuições que lhe forem co
metidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do 
,País, medidas capazeS de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de 
estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, 
cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratifi
cação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre pro
priedade industrial. 

Art. 39 O patrimônio do Iostituito serâ constituído dos bens dos direi· 
tos e Valores pertenCentes à União e atualitJ.ente vinculados ao Departamento 
Nacional da Propriedade Industrial, ou sob sua responsabilidade, e transferi
dos àquele Instituto, por esta Lei, bem como da receita resultante da exe
cução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem 
proporcionados. 

Art. 49 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crêdio especial em 
favor do Instituto, utilizando, como recursos, os saldos das dotações orça
mentárias do Departamento Nacional da Propriedade Industrial. 

Art. 59 O Presidente do Instituto, indicado pelo Ministro da Indústria e 
do Comêrcio, será de livre nomeação e exoneração do Presidente da Repúbli
ca. 



Art. 69 O Poder Executivo disporá sobre a_estruturação, atribuições e 
funcionamento dos diversos órgãos do Instituto, bem como sobre regime de 
pessoal e contratação de serviços. 

Arl. 79 A extinção do Departamento Nacional da Propriedade Indus
trial será promovida pelo Poder Executivo, ficando extintos os cargos e 
funções à medida que aprovados os quadros ou tabelas próprios da autarquia 
criada por esta lei. 

Parágrafo único. Extinto o Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial, as atribuições que lhe competiam passarão para· o lN PI. 

Art. 81' O Poder Executivo promoverá as medidas para redistribuição 
do pessoal lotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, po
dendo o Instituto permitir o ingresso, nos seus quadros, de servidores do ex
tinto Departamento, desde que possuam as qualificações exigidas para ocu
par cargo ou exercer funções constantes de seus quadros ou tabelas. 

Art. 91' O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar 
seus a tos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus ser
viços. 

Parágrafo único. O Regulamento desta lei disporá quanto à transferên
cia, para o periódico previsto neste artigo, das publicações atualmente feitas, 
nos termos e para os efeitos do Decreto-lei n'i' 2.131, de 12 de abril de 1940, no 
Diário Oficial da União, Seção III. 

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

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura 
e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 125, DE 1981 

(N• 4.457/81, na Casa de Origem) 

Autoriza a doação, à Sociedade Brasileira de Geografia, do 
domínio útil do terreno que menciona, situado no Município e Estado 
do R i o de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, por doação, à 

Sociedade Brasileira de Geografia, o domínio útil do terreno situado à Praça 
da República n~' 54, Município e Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 29 O terreno a que se refere o artigo anterior destina-se à cons
trução e instalação da sede da referida Sociedade. 

Parágrafo único. A donatária poderá alienar frações ideais do domínio 
útil do terreno, com a finalidade de obter recursos destinados à realização dos 
objetivos indicados neste artigo. 

Art. 39 A doação efetivar-seMá mediante contrato, a lavrar-se em livro 
próprio do Serviço do Patrimônio da União, tornandoMse nula, sem direito a 
qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, revertendo o imó
vel ao património da União, se ao mesmo vier a ser dada destinação diversa 
da prevista no art. 21' desta lei, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláu
sula contratual. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 146, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 5 I 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 
"autoriza a doaçilo, à Sociedade Brasileira de Geografia, do domínio útil do 
terreno que menciona, situada no Município e Estado do Rio de Janeiro". 

Brasília, 27 de abril de 1981. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 71, DE 20 DE ABRIL DE 1981, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
No anexo Processo, cogita-se da doação à Sociedade Brã:SH"eira de Geo

grafia do domínio útil do terreno situado na Praça da República n~' 54, Mu
nicípio e Estado do Rio--de Janeiro. 

2. Através do Decreto-lei n~' 9.049, de 11 de março de 1946, obteve essa 
entidade, então denominada "Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro", a 
cessão, sob o regime de aforamento, do terreno de acrescidos de marinha, si
tuado na Av. General Justo, na mesma Cidade. 

3. Ocorre, porém, que, em 13 de dezembro de 1963, o aludido terreno 
foi entregue ao Ministério da Marinha, para, ali, construir a Casa do Mari
nheiro, recebendo a Sociedade Brasileira_ de Geografia, a título de compen
sação, o imóvel situado na Praça da RCpública n~' 54. 

4. No que tange à cessão, sob o regime de aforamento, do terreno alu
dido àquela entidade, verificou-se ser isto inexeqUivel, por deter a União Fe-
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dera!, apenas, o domínio útil do mesmo, pertencendo ao Município do Rio de 
Janeiro o domínio direto. 

- 5. Por esta razão, conclui-se ser a doação do referido domínio útil aso
lução mais aconselhável à pretensão da requerente, que a isto anuiu. 

6. O domínio útil do bem de que se trata pertence à União Federal, em 
face da oficialização da Faculdade Livre e Direito da Universidadse do Rio 
de Janeiro, a quem estava aforado aquele terreno, conforme Carta de Trans
passe e Aforamento de Terreno de Sesmarias Municipais, datada de 9 de 
agosto de 1920, ocorrendo a incorporação ao Patrimônio Nacional, mercê do 
Decreto n~' 20.902, de 31 de dezembro de 1931. 

7. O Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria-Geral deste Minis
tério, considerando ser a Sociedade Brasileira de Geografia, entidade de utili
dade pública, assim reconhecida pelo Decreto n~' 3.440, de 27 de dezembro de 
1917, opinam seja doado, através de lei, o domínio útil do terreno em apreçO 
àquela Sociedade, cabendo-lhe o ônus do pagamento de foros que vierem a 
ser cobrados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, bem como de lau
dêmios, nas mesmas circunstâncias. 

8. Acolhendo esses pareceres, tenho a honra de submeter à elevada 
apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao Congresso 
Nacional, acompanhada de anteprojeto de lei, que consubstancia a medida 
proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Ernane Gah'êas, Ministro da Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 3.440, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1917 

Reconhece de utilidade pública a Sociedade de Geografia do Rio 
de Janeiro. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a reso

lução seguinte: 
Artigo único. Fica recoiihecid-a de utilidade pública a Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro, revogadas as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1917, 969 da Independência e 299 da 

República- WENCESLA V BRA.Z P. GOMES- Carlos Maximiliano Pe
reira dÕs Santos. 

DECRETO N• 20.902, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1931 

Oficializa a Faculdade de Direito da Unl\•ersidade do Rio de Ja
neiro e dá outras providências. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 
Brasil: 

Considerando -que o ensino superior da República deve ficar, precipua
mente, a cargo do Governo Federal; 

Considerando que, nas capitais dos Estados de São Paulo, Pernambuco e 
Bahia, o Governo mantém Faculdades de Direitos oficiais, o que não ocorre, 
na Capital da República, em que há, apenas, um instituto particular a Facul
dade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, equiparada às Faculda
des oficiais; 

Considerando que os demais institutos componentes da Universidade re
ferida são de natureza oficial; 

Considerando que o Decreto n9 11.530,_ de 18 de março de 1915, havia 
declarado, no art. 69, que o Governo Federal, quando achasse oportuno, reu
niria em Universidade as Escolas Politecnica e de Medicina do Rio de Janei
ro, incorporando a ela uma das Faculdades de Direito então existentes, 
dispensado-a da taxa de fiscalização e dando-lhe, gratuitamente, edifício para 
funcionar, o que até hoje não foi feito; 

Considerando que, baseadas nesse decreto, fundiram-se a Faculdade Li
vre de Direito e a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janei
ro, sendo o novo instituto de fato incorporado à Universidade pelo Decreto 
n~' 14.343, de 7 de setembro de 1920; 

Considerando que a Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Ja
neiro tem, atualmente um patrimônio de 821:000$000, representado pelo pré
dio da rua do Catete número 243, pelo prédio da praça da República n9 54, 
pela sua propriedade do prédio da rua do Lavradio n9 54, por 300 apólices fe
derais, do valor nominal de I :000$000 cada uma, pela biblioteca e material es
colar; 

Considerando que, além desse patrimônio, tem a referida Faculdade a 
freqüência de mais de dez mil alunos, e de há muito vem recebendo do Gover
no uma subvenção anual de 100:000$000; 

Considerando que esse patrimônio e as taxas escolares, sendo transferi
das ao Governo, tornam diminutas as despesas da oficialização; 
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Considerando que o corpo docente da Faculdade de Direito da Univer~ 
did~de do Rio de Janeiro é constituído de juristaS notavéis, que têm prestado 
relevantes serviços à causa pública e ao ensino, e deu seu assentimento à ofi~ 
cialização. 

Resolve: 
Art. 111 É declarada oficial, des~a data em diante, a Faculdade de Direi

to da Univerdidade do Rio de Janeiro. 
Art. 211 Ficam incorporados ao patrimõnio nacional os bens nesta data 

pertencentes à Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, inde
pendentemente de qualquer indenização. 

. Art. 311 Os professores que permanecerem em exercício de suas cadeiras 
ficarão, por força da oficilização, imediatamente equiparados, em ônus e ven
cimentos, aos professores das Faculdades de Direito oficiais da União, sendo
lhes contado, para todos os efeitos, o tempo que tiverem de efetivo exercício 
na Faculdade, a partir da incorporação à Universidade. 

Art. 49 O critério do artigo antecedente serâ aplicado ao pessoal admi
nistrativo, sendo, ao funcionãrio que não puder ser conservado, paga a título 
de bonificação, a importância correspondente a seis meses de vencimentos. 

Art. _59 Dentro de 15 dias a contar da data deste decreto, a Faculdade 
de Direito da Universidãde do Rio de Janeiro se reorganizarã nos termos da 

'legislação em vigor em tudo quanto se aplica às congêneres Faculdades ofi
ciais, submetido à aprovação do Ministro da Educação e Saúde Pública o pla
no de reorganização. 

Art. 69 Até que possam constar do orçamento da República as despe
sas com a manutenção da Faculdade, correrão elas em parte pela subvenção 
do Tesouro Nacional, constante do orçamento_para o ano de 1932 e em parte 
pela renda de taxas de matrícula, freqUência e exame a qual continuará a Ser 
arrecadada pela mesma Faculdade. 

Art. 79 As taxas de matrícula, freqUência e exame passarão a ser as em 
vigor nas Faculdades oficiais congéneres. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1931, 11()9 da Independência e 43• da 

República. GETVLIO VARGAS - Francisco Campos. ~--

DECRETO-LEI N• 1.146, DE 13 DE MARÇO DE 1939 

Dispõe sobre pennuta de imóveis entre os patrímônios da união e 
da Prefeitura do Distrito Federal. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 
180 da Constituição, decreta: 

Art. 19 São transferidos para o patrimônio da Prefeitura do Distrito 
Federal: 

1) a propriedade do morro de Santo Antônio; 
2) o terreno do edifício onde funciona a Ditetoria do Imposto sobre a 

Renda, com a ãrea total de 12.4982,89 (doze mil, quatrocentos e noventa e 
oito metros quadrados e oitenta e nove decimetros quadrados), e situado na 
avenida Presidente Wilson, fronteiro ao hospital da Santa Casa- de Misericór
dia, com a testada de 135m 10 (cento e trinta e cinco metros e dez centímetros) 
para aquela avenida, e tendo, em planta, forma poligonal assim determinada 
em relação à linha NS verdadeira: lado coincidindo com o alinhamento da 
avenida Presidente Wilson- 135,10m. (55• 54' NE); lado a seguir, caminhan
dO no sentido inverso ao do movimento dc?s ponteiros do relógio - 63,60m. 
(34• 16' NO); idem, idem- 58,20 m. (79• 55' NO.); idem, idem- 51,25 m. 
(56• 13' SO); idem, idem- 58,60m. (11•50' SO); idem, idem- 65,60m (34• 
23' SE); 

3) o terreno situado entre a Escola Naciona.l _de Medicina e a Estação ini
cial do Caminho Aéreo do Pão.de Açúcar, laçlo par da avenida Pasteur, es
quina da praça Major Ribeiro Pinheiro, e assim delimitado: frente pela aveni~ 
da Pasteur, 14lm,24; contados no sentido da Escola de MCdicina a partir do 
ponto de intersecção dos alinhamentos dos muros existentes pela avenida 
Pasteur e pelo lado do terreno em que se acha edificada a Estação inicial do 
Caminho Aéreo do Pão de Açúcar, confrontando com a avenida Pasteur.
Lado esquerdo.- 14m,74 (cento e quarenta e um metros e setenta e quatro 
centímetros) coutado a partir do alinhamento da avenida Pasteur atê o ponto 
em que termina· a vegetação e se inicia a escarpa de de pedra lis!l do Morro da 
Babilônia, confrontando com o· terreno em que se acha edificada a Escola 
Nacional de Medicina.- Fundos- 143m,30 (cento e_q1.!_~rent3: e três_ metros 
c trinta centímetros), aproximadamente, em linha sinuosa acompanhando a 
orla onde termina a vegetação e começa a escarpa de pedra lisa do Morro da 
Babilónia, desde o terreno em que se acha edificada a Escola Nacional de Me
'"dicina, até o terreno em que se acha situada a Estação inicial dp Caminho 
Aéreo do Pão de Açúcar, confrontando com o M.orro da Babilônia. - Lado 
direito --128m,48 (cento e vinte e oito metros e quarenta e oito centímetros);• 
a partir do ponto em que termina a linha de fundos, .Pelo alinhamento do 

muro existente, até o alinhamento do muro da avenida Pasteur; confrontando 
com o terreno em que se acha edificada a Estação inicial do Caminho Aéreo 
do Pão de Açúcar e com a praça· Major Ribeiro Pinheiro; 

4) o terreno situado à avenída Passos sem número limitado pelos logra~ 
doures: traVessa Belas Artes, beco do Tesouro _e rua Gonçalves Ledo, com os 
seguintes característicos: forma, quadrilátero irregular, testada, 58m,48 (cin
qUenta e oito metros e quarenta e oito centímetros) pela avenida Passos; lado 
esquerdo - 89m,OO (oitenta- e nove metros) por onde limita com o beco do 
Tesouro; fundos- 56m,95 (cinqüenta e seis metros e noventa e cinco centí
metros) por onde limita com a rua Gonçalves Ledo; lado direito- 107m,35 
(C:ento e sete metros e trinta e ciric-o centímetros) pbr onde limita com a traves
sã. Belas Artes; 

5) o próprio naciohal que compreende atualmente o quarteirão formado 
pela avenida Rio Branco, ruas Almirante Barroso, Treze de Maio e Bitten
court da Silva e onde se acha edificado o prédio do Liceu de Artes e Ofícios. 

Art. 29 Ficam, em compensação, transferidos ao domínio da União, a 
fim de servirem, respectivamente, à construção do Palácio da Justiça e a ex
posições de interesse público, de carâter nacional ou local: 

I) o terreno da quadra n9 3 do projeto de urbanização da Prefeitura do 
Distrito Federal, aprovado Sob o nO? 3.085 e assim delimitado. praça do Caste
lo, avenida perimetral (rua Clapp), edifício do Foro, avenida Erasmo Braga 
(rua Vieira Fazenda) e avenida Santos Dumont; 

2) os terrenos delimitados na planta anexa, rubricada pelo Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, e onde funcionou a Feira de Amostras do Rio 
de Janeiro. 

Parágrafo_ único. O Prefeito decretarã e executarã as desapropriações 
que se tornarem necessãrias para a efetivação deSsa transferência. 

~ Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Rio de Janeiro, 13 de março de 1939, 118' da independência e 51• daRe· 

pública.- GETOLIO V ARGAS- F. Negrão de Lima- A: de Souza Costa. 

ESCALA 1:1.000 
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DECRETO-LEI N•2.490, DE 16 DE AGÓSTO OE 1940 

Estabelece novas normas para o aforamento dos terrenos de ma
rinha, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 
180 da Constituição, decreta: 

Art. 111 O processo para concessão de aforamentos dos terrenos de ma
rinha acrescidos e terrenos de mangue na costa obedecerá às normas traça
das ·n'o presente decreto-lei. 

Art. 2t Excetuados os terrenos necessários aos serviços da União e aos 
Iogradouros públi!=os, subordinam-se ao regime de aforamento, ~ncedid~ 
pelo Governo Federal unicamente a brasileiros, natos ou naturalizados: 

I -os terrenos de marinha e seus acrescidos, em terra firme e nas ilhas 
de propriedades· da União; 

II - os terrenos de mangue na costa; 
III- os terrenos situados à margem dos rios e lagoas, a~é onde chegue a 

influência das marês. 
§ 1' O corte dos mangues aforados não serã feito a altura menor de 

Om,SO acima do nível do preamar mâximo. 
§ 29 Para efeito de reconhecimento dos terrenos do domínio da União à 

margem dos rios ou lagoas, caracteriza.se a influência das marés unicam~te 
pela oscilação diária do nível das âguas. - · · 

Art. 3• A União nãO reconhece e tem pOr insubsisten;tes e nulas quais
quer pretensões sobre o doinrn;o dO.s terrenoS de marinha, assim considera
dos os que, banhadoS pelas âgu~S do"mar e pelas dos rios e lagoas atê onde ai· 
cance a innuência das marés, vão atê à distância de 33 metros para a parte da 
terra, medidos do ponto a que ·chegava o preamar médio em 1831. 

§ I'~ A Diretoria do DomÍnio ?a União providenciará quanto antes a 
nm de que cesse de vez a posse mantida, a qualquer título, com fundamento 
naquelas pretensões~ 

§ 29 ~da exclusividade e privativa competência da Diretoria do Domí
nio e órgãos subordinados a determinação da linha do preamar médio de 
1831. 

Art. 4• A partir da vigência do presente decreto-lei não se concederão 
novas ocupações de terrenos de marinha e acrescidos, continuando-se, entre
tanto, a receber as taxas atuais e providenciando-se o recolhimento das por
venturas devidas, antes de resolvido o aforamento pleiteado por ocupantes ou 
posseiros. 

Art. 5'i' Aos atuais posseiros ou ocupantes ê concedido o prazo de 180 
dias, contado da vigência deste Decreto-lei, a fim de que iniciem, perante os 
Serviços Regionais da Diretoria do Domínio da União, o processo de afora~ 
mente dos terrenos de marinha e seus acrescidos e dos de mangue. 

Art. 69 Expirado o prazo, a que se refere o artigo an.terior, sem que os 
interessados iniciem o ·processo de aforamento, a Diretoria do Domínio da ';I 
União, pelos seus órgãos compêtentes, providenciará sobre a enfiteuse dos 
terrenos, mediante concorrência pública. 

§ J'i' As benfeitorias que, por sua natureza, se hajam incorporado ao.so~ 
lo, serão vendidas em concorrência pública juntamente com a preferência ao 
aforamento, depois de avaliadas pela Diretoria do Dom!nio, com a assistên
cia da parte interessada ou seu representante legal. 

§ 2• ·Da avaliação a que se proceder será lavrado termo, de que constará 
a descrição minuciosa das benfeitorias e o valor a cada uma atribuído. 

§ 3• A ausência do interessado, uma vez notificado do dia e hora em 
que se procederã a diligência, não invalidará a avaliação. 

§ 4'i' Assista, ou não, à diligência, o interessado terá o prazo de oito dias 
para dizer sobre o preço arbitrado às benfeitorias. 

§59 A falta de reclamação no prazo_..estabelecido importará na concor
dância do interessado. 

§ 6• Apresentada reclamação no prazo estabelecido, serão apreciados 
os motivos em que se basei3., mantendo-se, ou não, o valor arbitrado. 

Art. 7• O preço obtido pelas bcnfeitorias em concorrência será entreM 
gue ao interessado, deduzidas as despesas da diligência. 

Parágrafo único. Essas despesas constarão apenas de transporte e 
diârias ao pessoal incumbido da diligência, arbitradas, na forma da legislação 
vigente. · 

Art. 89 O pedido inicial para concessão do aforamento, dirigido ao che
fe do Serviço Regional, deverá conter os elementos necessários à identificação 
do terreno, bem como a indicação de suas medidas, confrontações e benfeito· 
rias. 

Parágrafo único. Ao requerimento o pretendente não é obrigado a ane
xar plantas ou títulos, mas apenas o comprovante da taxa de ocupação, que 

, porventura esteja pagando. 
Art. 99 Verificado que o terreno não foi objeto de aforamento anterior,, 

examinar-se-ã preliminarmente a questão da preferência à enfiteuse. 

·Art. 10. Têm preferência para a 'con~essão do aforamento: . 
19 Os que estejam pagando taxa de ocupação de terrenos de mannha e 

seus acrescidos, relativamente aos terrenos ocupados; . 
211 Os que tiverem, nas testadas e frentes dos terrenos, estabelecimentos 

de sua propriedade, como trapiches, armazêns e outras semelhantes, depen-
dentes de. franco embarque e desembarque; . 

3• Nas mesmas circunstâncias, os posseiros dos terrenos, na suposição 
de lhes pertencerem e fazerem parte de suas fazendas, sítios ou propriedades. 
contíguas; . _ 

4.,. Os que tiverem arrendado ou aforado os terr~nos, na su~Siça? de 
lhes pertencerem, em concorrência com os arrendatános ou foreiros, amda 
que estes teriham benfeitorias; 

5'~ Os posseiros de terrenos contíguos a terras devolutas, havendo ben
feitorias; 

6• Os concessionários das marinhas fronteiras, em relação aos terrenos 
acrescidos; . . 

79 Os pescadores nacionais ou colônias de pescadores naCionais, que se 
proponham à criação de estabelecimentos de pesca ou de indústria resultante, 
relativamente aos terrenos de marinha c seus acrescidos situados nas costas 
de terra firme e nas ilhas. 

Parágrafo único. Se a forma do litoral marítimo, margem de rio ou la· 
goa, por sua curvatura ou Outra circunstância, não permitir a enfiteuse na 
mesma extensão correspondente à testada ou frente, conceder-se-á terreno 
proporcionalmente aos confinantes, caso não seja mais conveniente reservá· 
lo para seu uso comum õu logradouro públic~. . _ . 

Art. 11. A preferência, de que tra~ o artxgo antenor, nao se venfica a 
respeito dos terrenos não ocupados ou possuídos, quando contíguos a estra· 
da rua ou outro caminho de servidão pública. 

' Parágrafo único. Em igualdade de condições serão preferidos os pro· 
prietârios dos terrenos fronteiros, que confinem do lado da terra com a mes
ma estrada, rua ou caminho público. 

Art. 12. Resolvida a questão da preferência, abrir~se-á audiência, si
multaneamente, e por meio de ofícios:_ 

111 A Prefeitura Municipal do lugar em que estiver situado o terreno; 
29 Ao Ministério da Guerra, ,diretamente, na Capital Federal, e às re-

giões militares, nos Estados; . . . 
311 Ao Ministério da Marinha, dtretamente, na Capttal Federal, e às ca-

pitanais dos portos, nos Estados; . 
. 49 Ao Ministério da Agricultura, se se tratar de terreno rural, por mter

médio do órgão competente; 
511 Ao Ministério da Aviação: a) por iritermêdio do Departamento de 

Aeronáutica Ciyil, se o terreno confinar com aeródromo ou aeroport~; b) por 
intermêdio do Departamento de Portos e Navegação, se houver projeto por
tuãrio perto do lugai em que estiver situado o terreno; c) por intermédio da 
Diretoria da Estrada de Ferro, à qual possa interessar o terreno. 

Tf<f Essas audiências serão solicitadas às repartições_locais e o seu pra
zo notificado em todas as comunicações, se fixará em 20 dias, findo o. qual se 
co~siderarã o silêncio à consulta como assentimento P.leno à concessão. 

§ 2'i' A impugnação da municipalidade somente prevalecerA se a conces~ 
são prejudicar o alinhamento no cais, arruamentos, servidão ou obras que a 
mesma municipalidade tenha executado, esteja executando ou venha a execu
tar, segundo projeto existente e do qual anexarã cópia à impugnação. 

§ 39 Os Ministérios da Marinha e da Guerra só se oporão ao .aforamen
to se da concessão decorrerem obstãculos, respectivamente à nevegação e ser~ 
viços navais e aos interesses da defesa nacional. · 

- A.rt. 13. Na hipótêse de serem favoráveis as repostas obtidas, ou na de 
haver ·expirado o prazo sem que respondam aquelas autoridades - circuns-
tância que se averbará no processo - publicar~se-á edit~l duraD:t: 30 dias 
consecutivos, no órgão oficial ou, à falta deste, no de maiOr pubhc1dade do 
local intimando os posseiros confiantes, e a quem possa interessar o terreno, 
a reciamarem, dentro 'de 30 dias, contados da data da última publicação, o 
que for a bem de seus direitos, sob pena de não mais serem atendidos se não o 
fizerem no referido prazo. . . 

§ }9 A primeira publicação do edital far-se-â mtegr~lmente, com t?dos 
os dados técnicos e esclarecimentos necessãrios; as publicações postenores 
referir~se-ão sumariamente àquela e mencionarão apenas o nome do preten~ 
dente e a situação do terreno. 

§ 29 O Serviço Regional mandará afixar o edital nos lugares de maior 
afluência da sede do município. 

§ 39 A Diretoria do Domínio da União custeará as despesas com o edi
tal. 

§ 49 Anexados ao processo exemplares do jornal em que se fizeram a 
primeira e a última publicações, certificar-se-â a efetuação das demais e o 
cu!llprimento do disp~sto no § 211 deste artigo. 
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§59 Também se certificará no processo se houver, ou não, reclamação 
conseqüente ao edital. 

Art. 14. Se houver reclamação contra o pedido do pretendente será 
desde logo examinada, apurando-se a liquidez e certeza do direito ao afora
mento. 

Art. 15. Se das razões alegadas e provas oferecidas- não se conseguir ve
rificar a quem cabe a preferêncía ao aforamento, efetuar-se-â concorrência 
pública, para adjudicação da mesma preferência. 

Art. 16. As questões sobre propriedade, servidão e posse, ainda quere
sultantes da natureza do local, ou fundadas em concessões anteriores, são da 
competência exclusiva dos tribunais. · · 

Art. 17. Deliberada a concessão, proceder-se-~ <l: diligência no terreno, 
para efeito de medição, demarcação, confronta"ção e avaliação. 

§ 19 Dessa diligência, para a qual se convidará o pretendente, será in
cumbido um engenheiro dos Serviços RegiOnais, acompanhado dos auxiliares 
necessários. 

§ 29 O transporte do pessoal incumbido da diligência será custeado pela 
Diretoria do Domínio da União, e as diárias, calculadas na forma da legis
lação vigente, pelo interessado no aforamento, qtie depOsitará previamente a 
importância presumível. 

Art. 18. Na avaliação, procurar-se-á fixar o valor real do terreno, 
levando-se em conta todos os elementos que possam contribuir para mais se
gura apreciação, tais como, características próprias, situação local, preço de 
venda dos terrenos vizinhos, pela área ou por metro de frente. 

Parágrafo único. Deduzir-se-á do valor ~ncontrado o preço de aterros 
e outras obras com que o pretendente haja beneficiado o terreno: 

Art. 19. Feita a avaliação, calcular-se-á o foro anual, correspondente a 
0,6%, do valor real do terreno, seja rural ou ürbano. 

Art. 20. De todos os trabalhos da avaliação sC:rá lavrado o termo cir
cunstanciado pelo engenheiro, que o assinará com o pretendente ou seu re
presentante, concedendo-se-lhe, no mesmo ~nstrum~n~o_ o prazo de três dias, 
para qualquer protesto ou impugnação. -

Par~grafo único. O termo descreverá minuciosamente a situação do 
terreno, sua natureza, área, benfeitorias, confrontaÇões, de tal modo que se 
possa em qualquer tempo identificar o imóvel. 

Art. 2l. Com o termo citado no artigo anterior, o engenheiro juntará 
ao processo o cãlculo analítico da ãrea do terren_o, para levantamento da res
pectiva planta. · 

Parãgrafo único. A planta ficarâ igualmente anexada ao processo, com 
duas cópias heliográficas. 

Art. 22. A repartição verificará em segillâa se se trata de terreno já ca
dastrado para o pagamento da taxa de ocupação, a fim de cobrar as taxas e 
multas que forem devidas. 

Art. 23. Compete aos chefes dos Serviços Regionais conceder os afora
mentos, submetendo o seu despacho, com a minuta do termo, feita pelo pro
curador fiscal_,_ à aprovação do diretor do Domínio. 

Parágrafo único. Além dos elementos necessários à perfeita identifi
cação do terreno, constará especificadãmenre· -do termo do aforamento: 

19) A importância anual do foro, que deverá ser paga adi_antadamente 
até 31 de março de cada ano, sob pena de multa equivalente a 20% sobre o va
lor da dívida. 

29) QUe o atraso no pagamento do foro durante três arioS corisecutivos 
importará na pena de cernisse e imediata imíssão de posse por parte da 
União. 

3'?) Que o terreno não pode ser vendidO- ou 6sCambado sem prévia li
cença da Diretoria do Domínio da União, sob pena de comisso. 

49) Que, se ·a Fazenda Nacional i-Ião uSar do direito de opção, cobrará o 
laudêmio de 5% sobre o preço de -~rar1sfe_rê~ci~_ ou sobre o valor do terreno. 

Art. 24. A escriturã. será assinada pelo chefe do Serviço Regional e pelo 
pretendente ao aforamento. 

Art. 25. Registrada a concessão pelo Tribunal de Contas, expedir-se-á 
carta de aforamento para entrega ao foreiro, feitas as anotações na Seção de 
Cadastro e a devida comunicação à repartição arrecadadora local. 

Parágrafo único. Das cartas de aforamento expedidas os Serviços Re
gionais enviarão cópia autenticada à Diretoria do Domínio, com referência 
expressa ao número do processo de concessão. 

Art. 26. As transferências de aforamento não se processarão sem que o 
interessado solicite prévia licença à Diretoria do Domínio, juntando ao pedi
do a carta de aforamento e prova de quitação dos foros e indicando o preço 
da transação. 

§ !9 Todas as transferências onero_sas, quaisquer que sejam suas moda
lidades, estão sujeitas ao pagamento de laudêmio, que se efetuarã mediante 
guia expedida após o deferimento do pedido de licença. 

§ 29 A Diretoria do Domínio terá o prazo de 30 dias para usar do direi
to de· opção. 

§ 39 O laudêmio será cobrado de acordo com a avaliação oficial, se a 
União não quiser usar do direito de opção ou não concordar com o preço es
tipulado, ainda que a transferência se opere em virtude de decisão judicial. 

Art. 27. Nãs nevações de aforan{ento, pleiteadas até 31 de dezembro 
do corrente ano, não se exigirá o COmproVan(e do pagamento dos foros ante
riores a 1933. 

Art. 28. Na hipótese de comisso, o domínio pleno da União ficará con
Solidado por imediata imissão de posse, independentemente de açãojudicial. 

Art. 29. Verificado o comisso, _se o interessado, após publicação de edi
tal com o prazo de 30 dias, não sãtisfizer o débito, poderá a União proceder a 
novo aforamento, mediante concorrência pública, depois de avaliadas as ben~ 
feitorias, na forma do art. 69 e seus parágrafos, do presente decreto-lei. 

§ 19 O preço obtido em concorrência pelas benfeitorias existentes no 
terreno será entregue ao foreiro incurso em com isso, deduzido o débito de fo
ros e as despesas de avaliação e vend_a. 

§ 29 Se, intimado por edital, o foreiro assinar termo de reconhecimento 
do comisso e satisfazer o débito, ser-lhe-ã concedido novo aforamento, de 
acordo com as disposições do presente decreto-lei. 

Art. 30. Dos.despachos p~oferidos pelo chefe do Serviço Regional cabe 
reeurso. no prazo de 20 dias, contado da ciência do interessado, para _o dire
tof -do Domínio da 1 Tni~n 

Parágrafo único. Em igual prazo, e pela mesma forma contado, poderá 
ser_interposto recurso dos despachos do diretor do Domínio da União para o 
diretor geral da Fazenda Nacional. 

Art. 31. A Diretoria do Domínio da União baixarã iristruções aos Ser
viços Regionais e mandará ado ta r os modelos dos a tos necessários ao proces~ 
so de aforamento. 

------Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1940, 1199 da Independência e 529 daRe

pública.- GETVLIO VARGAS- A. de Souza Costa. 

DECRETO-LEI N• 2.803, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1940 

Autoriza a alienação do direito preferencial ao aforamento de ter
renos acrescidos de marinha, situados no Distrito Federal, dispõe 
sobre a aplicação do p'roduto da alienação e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 
180 da Constituição, decreta: 

Art. 19 Fica o Ministério da fazenda, pela Diretoria do Domínio da 
União, autorizado a alienar, em concorrência pública, o direito preferencial 
ao aforamento da área de terrenos acrescidos de marinha, onde funcionou a 
Feira de Amostras do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único. A área de que trata este artigo é a que foi transferida 
ao patrimônio da União pela Prefeitura do Distrito Federal, nos termos do n9 
2 do art. 2" do Decreto-lei nQ 1.146, de 13 de março de 1939_ 

Art. 2'? A área mencionada no artigo anterior será, preliminarmente, 
dividida em lotes. 

Art. 39 A Diretoria do Domínio da União ouvirá, em seguida, os Mi
nistérios da Marinha, da Viação e Obras Públicas e da Guerra a respeito da 
concessão de aforamento dos mesmos lotes. 

Art. 49 Proceder-se-á, depois, à alienação, em concorrência pública, do 
direito preferencial ao aforamento dos lotes considerados como afor_áveis, 
observadas as normas estabelecidas no Decreto-lei n9 2.490, de 16 de agosto 
de 1940, salvo quanto a que em contrário é disposto no presente Decreto-lei. 

Parágrafo único. As audiências a que se refere o art. 12 d-o citado 
decreto-lei são somente as mencionadas no artigo anterior. 

Art. 59 O produto da alienação de que trata o art. l 'i' do presente 
decreto-lei será recolhido, mediante guia da Diretoria do Domínio da União, 
ao Banco do Brasil e escriturado em conta corrente aos juros que forem con
vencionados, os quais ficarão escriturados na mesma conta, ficando tudo à 
disposição do Ministério da Educação e Saúde, para ser aplicado nas obras 
de construção do Estádio Nacional, na conformidade do que for autorizado 
pelo Presidente da República. 

Art. 69 Este decretO-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1940, 119• da Independência e 52• da 
República.- GETOL!O VARGAS- Henrique A. Guilhem- João de Men
donça Lima - Gustavo Capanema. 
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DECRETO-LEI N• 9.049, DE II DE MARÇO DE 1946 

Exclui das disposições do Decreurlei n'/2.803, de 21 de novembro 
de 1940, o terreno acrescido de marinha que menciona. situado tio dis
trito Federal, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 
180 da Constituição, decreta: < 

Art. 1 '? Fica excluído das disposições do Decreto-lei n'? 2.803, de 21 de 
novembro de 1940, o terreno acrescido de marinha que constitui o lote núme
ro I (um) da quadra 12 (doze) da Planta de Retificação de Umites dos lotes 
das quadras 6, 7, 9, 10, 13 e 15-A, do projeto de urbanização da Esplanada do 
Castelo e adjacências, aprovado sob o nO? 3.085, situadas na freguesia de São 

. José, na Capital Federal, e que constituirã os lotes números 6 (seis) e 7 (sete) 
da quadra 12'-C (doze C), com a área de 1.120,00 m2 (tim mil cento e vinte me
tros quadrados), se for aprovado o projeto de reloteamento das quadras 11, 
12, I2-B, 12-C, 13, 13-A, 14, 14-A, 14-B, I4-C e 15-A da mesma Esplanada do 
Castelo, modificativo do Projeto nO? 3.085, conforme planta arquivada sob nO? 
1.106, na Delegacia do Serviço do Património da União no Distrito Federal. 

Art. 2.., 'Fica o Ministêrio da Fazenda autorizado a conceder, por inter
médio do Serviço do Patrimônio da União, à "Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro", com sede na Capital Federal-, sociedade civil, com finali
dades culturais, declarada de utilidade pública pelo Decreto n• 3.440, de 27 de 
dezembro de 1917- o aforamento condicional do terreno acrescido demari~ 
nha de que trata o artigo anterior. 

Parágrafo único. O terreno será exclusivamente utilizado para a cons
trução de um edifício que servirá de sede da ·~sociedade de Geografia do Rio 

·de Janeiro". 
Art. 3.., Na Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Distrito 

Federal assinar-se~à, de acordo com os elementos técnicos constantes do pr'o
cesso protocolado no Ministério da Fazenda sob o nO? 121.070, de 1945, o con
trato de aforamento, com as cláusulas de que hâ isenção do foro que se calcu
lar, enquanto o domínio útil do terreno aforado fizer parte do património da 
usociedade de Geografia do Rio de Janeiro", e de que à mencionada Socieda
de fica permitido hipotecar o domínio útil do referido terreno, com as bene
feitorias que se fizerem no mesmo, bem como arrendar ou alugar as partes do 
imóvel, desnecessárias às instalações de sua sede. 

Parágrafo único. O Contrato serâ lavrado em livro da repartição e vale
rã como .escritura pública, para efeito de transcrição no Registro de Imóveis 
competente, mediante certidão verbo ad verbus, o que serâ gratuitamente. 

Art. 4'? Nenhum imposto ou ·contribuição fiscal federal gravará a qual
quer título o terreno aforado pelo presente Decreto-lei bem como as benfeito
rias e construções que nele se fizerem, enquanto o domínio útil do mesmo 
pertencer à .. Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro". 

Art. 5'? O domínio útil do terreno mencionado nos arts. lO? e 29 reverterá 
ao patrimônio da União, sem que esta responda por iridenização de qualquer 
espécie nos seguintes casos: 

a) se a construção do edificio mencionado no parágrafo único do art. 29 
não se iniciar dentro de 3 (três) anos, contados da data da assinatura do con
trato citado no art. 3'? e seu parágrafo único; 

b) se a "Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro" não der ao terreno o 
destino previsto no parãgrafo úilico do art. 29; 

c) se a mesma Sociedade deixar de preencher as suas finalidades cultu
rais; ou 

d) se, ainda, se extinguir, excetuada a eventualidade de substituição por 
outra sociedade, com as mesmas finalidades culturais e reconhecimento de 
sua utilidade pública. 

Art. 6'? O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7.., Revogam~se as disposições em contrârio. 
Rio de Janeiro, II de março de 1946; 125• da Independência e 58• daRe

pública. - EURICO G. DUTRA - Gastão Vidiga/. 

DECRETO-LEI N• 960, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969 

Revoga o Decreto-lei n' 9.049, de II de março de 1946. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Mili
tar, usando das atribuições que lhes confere o art.lO? do Ato Institucional n9 
I2, de 31 de agosto de 1969, combinado com o§ I• do art. 2• do Ato Institu
cional n9 5, de 13 de dezembro de 1968: 

Considerando que a autorização contida no Decreto-lei n9 9.049, de 11 
de março de 1946, para aforamento condicional de terreno acrescido de mari-

nha não foi até agora regularizada na forma do disposto no aludido decreto
lei; e 

Considerando que o terreno referido é imprescindível ao atendimento de 
instalação de órgãos do serviço público federal, decretam: 

Art. 1• Fica revogado o Decreto-lei n• 9.049, de 11 de março de 1946, 
que excluiu das disposições do Decreto-lei nO? 2.803, de 21 de novembro de 
1940, terreno acrescido de marinha, situado na &planada do Castelo, Estado 
da Guanabara, antigo Distrito Federal, e autorizou o aforamento condicio
nal do mencionado terreno. 

Art. 29 O Minist~rio da Fazenda, por intermédio do Serviço do Patri~ 
mônio da União, providenciará a distribuição do terreno de que trata o artigo· 
anterior ao Ministério da Aeronáutica. 

Art. 39 Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em conttário. 

Brasflia, 13 de outubro de 1969; 148• da Independência e 81• da Repúbli
ca.- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNWALD- Aurélio de 
Lyra Tavares - Márcio de Souza e Mel/o - Antônio De/fim Netto. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 126, DE 1981 
(N• 4.483/81, na Casa de origem) 

Autoriza a Comissão de Financiamento da Produção - CFP a 
alienar 'os imóveis que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica a Comissão· de Financiamento da Produção - CFP, Au
tarquia Federal vinculada ao Ministério da Agricultura, autorizada a alienar 
os seguintes imóveis de sua propriedade, localizados no perímetro urbano de 
Brasilia, Distrito Federal, bem como a respectiva fração ideal de terreno cor~ 
respondente aos mesmos: _ 

I- apartamento residencial nO? 203, situado à SQS 208, Bloco "A"; 
II- apartamento residencial nO? 104, situado à SQS 105, Bioco uK"; 
III- apartamento residencial nO? 305, situado à SQS 305, Bloco "C". 
Parágrafo único. Os imóveis descritos neste artigo estão registrados. 

sob os n•s I7.409, 17.324 e 21.013, em nome da Comissão de Financiamento 
da Produção - CFP, no Cartório do I• Ofício de Registro de Imóveis do 
Distrito Federal, respectivamente às fls. 77, 57 e 143 dos Livros 3-S, 3~T e 3-
W. 

Art. 29 Est~ Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'? Revogam~se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 155, DE 1981 

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 dC Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo projeto de lei que 
"autoriza a Comissão de Financiamento da Produção - CFP, a alienar os 
imóveis que menciona". 

Brasília, 4 de maio de I 981. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 036; DE 15 DE ABRIL DE !981, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Encaminho a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei oriundo da 
Comissão de Financiamento da Produção (CFP), Autarquia vinculada a esta 
Pasta, o qual tem por objeto a autorização legal para alienar 3 (três) imóveis 
residenciais localizados nesta capital às Superquadras Sul208~ 105 e 305, res
pectivamente. 

Visa a medida desonerar aquela Autarquia de despesas com a conser~ 
vação de imóveis residenciais, devendo o produto resultante dessa alienação 
ser iOcorporado à receita destinada à manutenção das atividades do Orgão. 

As unidades residenciais serão vendidas diretamente ao DASP, conside
rando a expressa manifestação do interesse daquele Departamento atravês do 
Aviso n• 187, de 19-5-80. 

Nesta oportunidade reitero a Vossa Excelência protestos do meu mais 
profundo respeito. - Anielo Amaury Stabile. 

(Às Comissões de Agricultura e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 127, DE 1981 
(N' 2.592/80, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo ao art. 487 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n9 5.452, de )9 de maio de 1943, 
dispondo sobre a concessão de aviso prévio na despedida indireta. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n'» 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a vigorar acrescido de mais 
um parágrafo, numerado como § 4<?, com a seguinte redação: 

''Art. 487 ................... ·--··· .................. . 

§ 4'» f: devido o aviso prévio na despedida indireta." 
Art. 2'» Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGIS(.AÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1•-5-43) 

TITULO IV 
Do Contrato Individual do Trabalho 

CAPITULO VI 
Do A viso Prévio 

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que. sem justo moti
vo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra de sua resolução, com a 
antecedência mínima de: 

I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo infe-: 
rio r; 

II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que te
nham mais de doze meses de serviço na empresa. 

- Redação dos incisos I e II de acordo com_ a Lei n'» 1.530, citada. 
§ 1" A falta do aviso prévio por parte do empregador dâ ao empregado 

o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a 
integração desse período no seu tempo de serviço. 

§ 2• A falta de aviso prévio por parte do empregado dã ao empregador o 
direito de descontar os salârios correspondentes ao prazo respectivo. 

§ 3'» Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os 
efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últi
mos doze meses de serviço. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 128, DE 1981 
(N' 2.863/80, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a· transformação dos Campos Agrícolas de Vila 
Tracuateua, no Município de Bragança, região Polonordeste e de Bel~ 
terra no Município de Santarém, região do Baixo Amazonas, no Esta
do do Pará; Parintins, no Estado do Amazonas; Rio Branco, no Esta
do do Acre; e Amapá, no Território Federal do Amapá, em Centros de 
Preparação de Monitores Agrícolas da Amazônia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os Campos Agrlcolas de Vila Tracuateua no Município de Bra

gança, região Polonordeste, e de Belterra, Município de Santarém, região do 
Baixo Amazonas. ambos no Estado do Pará; Parintins, no Estado do Amazo
nas; Rio Branco, no Estado do Acre; e Amapá, no -Território Federal do 
Amapa, ficam tranformados em CentroS de Preparação de Monitores Agrí
colas do Amazonas, subordinados ao Ministério da Agricultura. 

Art. 2'» Esta lei entra em vigor na data de su3. publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À ComiSsão de Agricultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 129, DE 1981 
(N' 13/71, na Casa de origem) 

Altera os arts. 550 e 551 do Código Civil Brasileiro, diminuindo 
os prazos de usucapião sobre bens imóveis. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'» Os arts. 550 e 551 do Código Civil_ Br~leiro passa a vigorar 
com a seguinte redação. 

"'Art. 550. Aquele que, por dez anos, sem interrupção nem 
oposição, poSsuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-â o domínio, 
independentemente de título e boa fê, que em tal caso se presumem, 
podendo requerer ao Juiz que assim declare por sentença, a qual lhe 
servirá de título para transcrição no registro de imóveis. 

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, 
por cinco anos, possuir como seu, contínua e incontestadamente, 
com justo títuio e boa fé. 

Parágrafo único, A posse violenta, clandestina ou precâria 
não gera o usocapião." 

Art. 2'» O disposto nesta lei não se aplica aos processos judiciais em an
damento. 

Art. 3'» Não será computado nos prazos fixados nesta lei o tempo trans
corrido anteriormente _à sua "-:Ígência. 

Art. 4" Aplicar-se~ã lei anterior, se, para consumar-se a prescrição 
aQ.uis1tiVa,-- faltai' le-mpo menor que o fixado nesta lei. 

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITATA 

CÓDIGO CIVIL 

(Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916, corrigida pela 
Lei n' 3.725, de 15 de janeiro de 1919.) 

............................ sE:cÃo.Iv ........................... . 
Do usucapião 

Art. 550. Aquele que por vinte anos, sem interrupção nem oposição, 
possuir como seu um imóvel adquirir-lhe-â o domínio, independentemente de 
título e boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que as
sim o declare por sentença, a qual lhe servirã de título para a transcrição no 
registro de imóveisa. 143 

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por dez 
anos entre presentes, ou quinze entre ausentes, o possuir como seu, contínua e 
incontestamente, com justo título e boa fé. 144 

(À Comissão de Constituição e JuStiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I30, DE 1981 
(N• 862/79, na Casa de origem) 

Autoriza o maior ,de 16 anos a movimentar conta em Caderneta 
de Poupança. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'» O maior de 16 (dezesseis) anos. desde que comprove estar em
pregado, poderã movimentar, livre e exclusivamente, sua conta de caderneta 
de poupança. 

Art. 2'» A comprovação de estar empregado será realizada através de 
Carteira Profissiorial devidamente assinada pelo empregador. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art: 49 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

(Às ComiSsões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 131, DE 1981 
(N' 3.193/81, na Casa de origem) 

Modifica a redação dos art. 42 e do inciso XXIX do art. 89, da 
Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trân
sito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to O art. 42 da Lei no 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código 

Nacional de Trânsito - passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 42. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte de pas
sageiros, ficarão subordinados ao regulamento baixado pela autori~ 
dade local obedecidas as seguintes condições: 
I- nos municípios com população superior a 100.000 (cem mil) ha
bitantes será adotado, exclusivamente, o taxímetro como forma de 
cobrança do serviço prestado. 

II - nas cidades com população superior a 50.000 (cinqUenta mil) 
habitantes, serão adotados motores movidos a âlcool ou a gás tique~ 
feito de petróleo - GLP. 
§ 19 Os veículos licenciados e que sejam movidos a gasolina terão 
prazo de l (um) ano para se adaptarem às novas exigências legais. 
§ 29 Os veículos de que trata o parágrafo anterior ficarão isentos 
do pagamento de quaisquer impostos, taxas ou tarifas durante os 3 
(três) anos que se seguirem à entrada em vigor desta lei, desde que 
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efetivamente comprovem haver realizado a transformação exigida 
pela lei." 

Art. 29 Fica alterado o inciso XXIX ~o_ art. 89 di Lei número 5.108, de 
21 de setembro de 1966- Código Nacionaf de Trânsito- modificado pela 
lei n• 5.693, de 16 de agosto de 1971, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 89. 
XXIX - Efetuar o transporte remunerado, salvo em casos de força 
maior e com- permissão da autoridade competente: 
a) quando o veículo não for devidamente licenciado. 
Penalidade: Grupo I e apreensão do veículo e da Carteir3. de Habili~ 
tação; -
b) quando o veiculo de aluguel destinado ao transporte individual 
de passageiros, embora licenciado em cidade com mais de 50.000 
(cinqUenta mil) habitantes, não possuir motor movido a álcool ou 
gãs liquefeito de petróleo - GLP. 
Penalidade: Grupo 3 e retenção do veículo para regularização." 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei dentro de 6P 
(sessenta) dias a contar de sua publicação. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sUa publicação. 
Art. 5c;o Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

O Presldente da República: 
Institui o Código Nacional de Trânsito. 

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

CAPITULO I 

Das Disposições PreUminares 

Art. Jc;o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território 
nacional, abertas à circulação pública, reger~se-ã por este Código. 

§ }9 São vias terrestres as ruas, avenidas, logradouros, estradas, cami~ 
nhos ou passagens de domínio público. 

§ 29 Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as 
praias abertas ao trânsito. 

Art. 29 Os Estados poderão adotar normas pertinentes às peculiarida~ 
des locais, complementares ou supletivas da lei federal. 

CAPITULO VI 

Dos Veículos 

Art. 42. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte industrial de pas
sageiros, ficarão subordinados ao regulamento baixado pela autoridade local 
e, nos municípios com popUlação superior a cem mil habitantes, adotarão ex~ 
clusivamente o taxímetro como forma de cobrança do serviço prestado. 

§ I 9 Nas demais cidades, as Prefeituras poderão determinar o uso de 
taxímetro. 

§ 29 Nas localidades em que não seja obrigatório o uso de taxímetro, a 
autoridade competente fixará as tarifas por hora ou por corrida e obrigará se
jam os veículos dotados das respectivas tabelas. 

§ 39 No cálculo das tarifas dos veículos a que se referem este artigo e os 
parágrafos anteriores, considerar~se-ão os custos de operação~ manutenção, 
remuneração do conduto, depreciação do veículo e o justo lucro do capital in~ 
vestido, da forma que se assegura a estabilidade financeira do serviço. 

§ 49 A autoridade competente poderá limitar o númerO e automóveis de 
aluguel uma vez que sejam atendidas devidamente as necessidades da popu· 
lação. -- -- --

CAPITULO X 

Dos Deveres e Proibições 

·À~t.' 89:. ~~ ·~;~ib.id~· ~ ·t;d~ -~ ·c~:;d~t-~r· d~-~~~Í~:- ... -· ............. . 
I - Dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizaâo na forma 

prevista por este Código e seu Regulamento. 

Penalidade: Grupo 1. 

·xvi -.:..· T~~~~it~~ · ~~· ~~i~~id~d~- ~~~;;i~~ ·à ·;;~itid~ · ~~;~ ·~ i~~~i. · · · · · 
Penalidade: Grupo 2. 

. .... -.-...... -."' ................... -.. ; ...... -.. ~ ................... . 

LEI N• 5.693, DE 16 DE AGOSTO DE 1971 

Altera o item XXIX do artigo 89 da Lei n• 5.108, de 21 de se
tembro de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o C~ngresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. I• O item XXIX do artigo 89 da Lei n• 5.108, de2! de setembro de 

1966, passa a vigoi'ar com a seguinte redação: 

"Art. 89. 
XXIX - Ef~t~~~· ~. ~r·a~.s~~·rÍ~ ·r~~~~~;~d~: •. ~·~;~d~ -~ ·;cl~~i~ 

não for devidamente licenciado para esse fim~ salvo em caso de 
força maior e com permissão da autoridade competente. 
Penalidade: Grupo I, apreensão do veículo e da Carteira Nacional 
de:;: Habilitação." 

_ _Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação~ revogadas 
as disposições em contrãrio. 

Brasflia, 16 de agosto de 1971; !500 da Independência e 83• da República. 
- EMlLIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, Comu~ 
nicações e Obr't~licas.) 

PROJ~TO DE LEI DA CÂMARA N• 132, DE 1981 
(N' 5.104/81, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a doação à Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte de imóvel situado no Município de Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, por doação, à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte o imóvel, constituído por ter~ 
reno e benfeitorias, situado à Avenida Rio Branco n9 743, Bairro da Cidade 
Alta, Município de Natal, Estado do Rio· Grande do Norte. 

Art. 29 O imóvel a que se refere o artígo anterior destina~se às insta
lações da referida Universidade. 

Art. 3'1 A doação efetivar~se-â mediante contrato - a lavrar~se em li
vro próprio do Serviço do Pairimônio da União - tornando-se nula, se ao 
imóvel vier a ser dada destinação diversa da prevista no art. 29 desta lei, ou, 
ainda, se ocorrer inadimplemento de clâusula contratual, ficando a dona~ 
tária, neste caso, sem direito a qualquer 1ndenização, inclusive QOr benefeito-
rias realizadas. 1 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 RevogamMse as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 329, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tCi:nho 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 
"autoriZá ã doação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte de imó~ 
vel situado no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte". 

Brasília, 26 de agosto de 1981. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 163, D.E 13 DE AGOSTO DE 1981, 
ÉJO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
No anexo processo, cogita-se do pedido da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, no sentido de que lhe seja doado o imóvel, constituído por 
terreno com 2.540,50m 2 e benfeitorias, situado na Avenida Rio Branco· fl9 
743, Bairro da Ciditde Alta, Município de Natal, RN . 
. -- 2. -A proPósito, cumpre registrar que a referida ârea encontra~se grava~ 

da em nome-dà. União Federal, no Cartório de Registro de Imóveis da CoM 
marca de Natal -RN, no Livro n'~' 2, matrícula nfil 2.224, sob o n9 R~l~2.224, 
em 23-3~72, segundo autorização presidencial contida no Decreto n9 83.098, 
de 29·1·79. 
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3. Por outro lado, hã que ressaltar a ocupação do referido imóvel por 
vârios órgãos daquela Universidade, motivo pelo qual o Serviço do Patrimô~ 
nio da União e a Secretaria Geral deste Ministério, em vista do interesse 
pÍiblico da solicitação, opinam favoravelmente à mesma. 

4.' Nessas condições, ratificando os sobreditos pareceres, tenho a honra 
, de submeter· à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de 
mensagem 'ao Congresso N~ional, acompanhado de anteprojeto de lei, que 
consubstancia a medida proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de meu mais profundo respeito. -:- Eroaoe Galvêas, Ministro da Fazenda. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de FinQJ!ças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 133, DE 1981 
(N• 4.630/81, na Casa de origem) 

Estabelece, atendendo ao disposto no art. 175 da Constituição 
Federal e na Emenda Constitucional n~ 12, de 1978, normas de am
paro à pessoa deficiente e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Disposição Geral 

Art. 19 Esta Lei dispõe sobre os direitos e tratamento especial devidos 
às pessoas deficientes fisicas, sensoriais ejou mentais com desvio do padrão 
médio. 

CAPITULO II 
Do amparo devido pela Previdência Social ao deficiente 

SEÇÃO I 
Do auxílio financeiro mensal ao deficiente 

irrecuperável e carente 

Art. 29 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito da 
Previdência Social Urbana e Rural, um auxilio financeiro mensal em favor de 
segurado seu que adquira deficiência irrecuperáVel ali que possua dependente 
portador de deficiência irrecuperáVel, que os impossibilitem o ingresso no 
mercado de trabalho. 

§ 19 O auxflio financeiro destina2se a custear despesas com manu
tenção, assistência médica e tratamentos terapêuticos, tais como orientação 
psicológica, psicomotricidade, fisioterapia, Iudoterapia, fonoaudiologia e ou
tras que a medicina especializada recomendar, exceto as intercorrências médi
cas ou cirúrgicas a cargo da Previdência Social. 

§ 29 O auxílio financeiro será devido enquanto perdurar a necessidade 
econômica da família para manutenção e tratamento especializado do defi
ciente, segundo critêrios fixados no regulamento desta Lei. 

§ 39 A concessão, a prorrogação, a duração, o.controle da aplicação e o 
valor do auxilio financeiro estão sujeitos à avaliação técnica do órgão compe
tente da Previdência Social. 

Art. 39 1! assegurada a concessão do auxílio financeiro também às pes
soas deficientes que não sejam beneficiárias da Previdência Social Urbana ou 
Rural e que portem deficiência irrecuperável. 

Art. 49 O valor mensal do auxilio financeiro corresponderá a até duas 
vezes o maior valor de referência fixado na forma da Lei n9 6.205, de 29 de 
abril de 1975. 

§ 19 O valor do auxnio financeiro será proporcional ao número de de
pendentes deficientes irrecuperáveis. 

§ 29 O valor do auxnio financeiro será atualizado na data da alteração 
do valor de referência previsto na Lei n~t 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Art. 59 A prestação do auxilio financeiro será custeada com recursos 
provenientes do Fundo previsto no art. 26 desta Lei. 

Art. 69 A concessão do auxilio financeiro será por períodos de 2 (dois) 
anos cada, de acordo com a avaliação técnica, a partir do mês em que for pro
tocolado o pedido. 

Art. 79 O auxílio financeiro poderá ser cancelado pela Previdência So-
cial nos seguintes casos: 

I -- por desistência do segurado; 
II - por falecimento do deficiente; e 
III ..:.._ pelo não2cumprimento de disposições desta Lei. 
Art. 89 Na hipótese de falecimento do segurado, o auxílio financeiro ê 

acumulável com a quota de pensão prevista no art. 37 da Lei n"' 3.807, de 26 
de agosto de 1960, podendo ser pago diretamente ao dependente deficiente 
ou, cm sua impossibilidade física ou jurídica, ao respectivo responsável. 

Art. 9• No rateio da pensão de que trata o art. 37 da Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960, terá preferência o dependente deficiente. 

Art. 10. Ficam acrescidos dois parágrafos ao art. 56 do Decreto n9 
77.077, de 24 de janeiro de 1976, com a seguinte redação: 

.. Art. 56. . .......................................... . 
§ I• Será de valor integral a pensão devida à viúva (ou viúvo) 

do segurado, o qual tenha sob sua guarda pessoa invãlida, sendo o 
seu pagamento devido pelo tempo em que viver o pensionista ou a· 
pessoa guardada. 

§ 29 O custeio necessário ao pagamento de que trata o parã~ 
grafo anterior serã atendido pelas contribuições previdenciârias pre
vistas nesta Consolidação." 

Art. 11. Ficam incluídas, entre os beneficiários -da renda mensal vitalí
ca de que trata a Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, as pessoas deficien
tes que não sejam beneficiãri::is da Previdência Social Urbana ou Rural ou 
que nunca tenham exercido atividade remunerada, ainda que internadas em 
estabelecimento hospitalar ou de assistência ou promoção social. 

Parágrafo único. A renda mensal vitallcia, a cargo da Previdência So
cial Urbana ou Rural, conforme o caso, é devida a partir da data da apresen~ 
tação do requerimento e igual ao valor do salário mínimo vigente na região. 

Art. 12. Fica assegurada à pessoa deficiente amparada pela Lei n'~ 
6.179, de 11 de dezembro de 1974, a assistência prevista no art. 13 desta Lei. 

SEÇÃO II 
Da assistência especializada 

Art. 13. Fica assegurada à pessoa deficiente, beneficiâria da Previdên~ 
cia Social, assistência: 

a) médico2psicopedagógica; e 
b) educativa, reeducativa e de readaptação profissional. 
§ }9 A assistência de que trata este artigo serâ prestada diretamente pela 

Previdência Social, o~ por terceiros, mediante convênio com a mesma. 
§ 29 Incluem2se na assistência médico2psicopedagógica a cargo da Pre· 

vidência Social, alêm da assistência médica e cirúrgica, tratamentos terapêuti~ 
cos, tais como orientação psicológica, psicOmotricidade, fisioterapia, terapia 
ocupacional, ludoterapia, fonoaudiologia e outras recomendadas pela medi
cina especializada. 

§ 3"' Para a prestação da assistência de que trata este artigo, a Previdên· 
cia Social poderá subvencionar instituições sein fins lucrativos, ainda que jã 
auxiliadas por outras entidades públicas. 

§ 49 Nos convênios com entidades beneficentes que atendem ao Público 
em geral, a Previdência Social colaborará para a complementação das respec~ 
tivas instalações e equipamentos, e fornecerá recursos materiais para melho
ria do padrão de atendimento dos beneficiãrios. 

§ 59 A assistência educativa, reeducativa e de adaptação e readaptação 
profissional, será prestada à pessoa deficiente na forma estabelecida pelo re-
gulamento desta Lei, inclusive nas oficinas protegidas. 

Art. 14. A educação, reeducação, adaptação ou readaptação profissio
nal da pessoa deficiente poderá ser prestada, por delegação, pelas asso
ciações, entidades e instituições legitimamente representantivas dos deficien
tes e dos assuntos de seus interesses. 

Art. 15. O tempo de serviço para fins de aposentadoria do segurado 
portador de deficiência poderã Ser reduzido em até 5 (cinco) anos, conforme a 
atividade profissional exercida ou a ocorrência de agravamento da deficiên~ 
cia, segundo critérios a serem ftxados em regulamento pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único-.- Não se aplica à pessoa deficiente o disposto no art. 11 
da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

CAPITULO III 
Do amparo voltado para o mercado de trabalho 

Ar!. 16. O caput do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

uArt. 55. As empresas que dispuserem de 20 (vinte) ou mais 
empregados são obrigadas a reservar de 2% (dois por cento) a 5% 
(cinco por cento) de cargos para atender aos casos de readaptados 
ou reeducados profissionalmente, inclusive aos portadores de defei
to ou deficiência tisica, na forma que o regulamento desta Lei esta
belecer." 

Art. 17. Cabe ao sindicato da categoria profissional correspondente ze
lar pela observância do disposto no artigo anterior. 

Art. 18. ~ obrigatória a criação, em cada unidade da Federação, de 
Centros de Formação Profissional das Pessoas Portadoras de Deficiência, 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC, pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial- SENA! e por todas as demais enti
dades de formação profissional metódica. 
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§ 1• São atribuições dos Centros de Formação Profissional das Pessoas 
Portadoras de Deficiência, dentre outras: 

1 - o atendimento ao deficiente e a análise do seu caso particular; 
11 - a orientação profissional do deficiente; 
III -a integração do deficiente no processo normal de formação profis

sional ou, conforme o caso, em processo especial e adequado; 
IV - realização de gestões junto aos setores empregadores de mão2do

obra, visando à inserção ou reinserção do deficiente na atividade econômica. 
§ 29 Essas entidades não poderão recusar, inclusive por ausência de es

colaridade, qualquer candidato portador de deficiência, desde que esta não 
impeça o exercício da atividade a ser desenvolvida. 

Art. 19. Todo empregador público ou privado que admitir pessoas de
ficientes contribuirá, para a Previdência Social, em relação_ a esses emprega
dos, com redução de 50% (cinqUenta por cento) da que for devida nos termos 
da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Art. 20. A relação de que trata o art. 360 da Consolidação das Leis do 
Trabalho deverá incluir item que especifique a existência de empregado por
tador de deficiência e a natureza das funções por ele desempenhadas na em
presa. 

CAPITULO IV 

Das Medidas de. Amparo Geral ao Deficiente 

Art. 21. Todo estabelecimento de ensino de 19 c 29 graus, para cada 
grupo de 50 (cinqUenta) classes, manterá uma sala de recursos e uma oficina 
coberta, destinada a alunos deficientes. 

Art. 22. O Ministério da Educação e Cultura e as Secretarias de Edu
cação dos Estados e do Distrito Federal realizarão, anualmente, cursos inten· 
s~vos para a especialização de professores primários no ensino de crianças ex
cepcionais. 

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Nacio
nal dos Livros em Braille, destinado à promoção periódica de publicação de 
livros têcnicos e literários em escrita Braille. 

Art. 24. Ficam isentas do pagamento das tarifas postais as entidades de 
fins ftlantrópicos, assim reconhecidas peJo Conselho Nacional de Serviço So
cial- CNSS, do Ministério da Educação e Cultura, dedicadas exclusivamen
te ao atendimento de pessoas deficientes. 

Art. 25. Os veículos que conduzirem ou que sejam conduzidos por pes
soas deficientes não estão sujeitos às proibições de estacionamento fixadas 
pelas autoridades de trânsito. 

Art. 26. li assegurado ao deficiente: 
l-embarque e desembarque nos transportes coletivos urbanos, mesmo 

fora dos pontos de parada permitidos; 
II - reserva de liJgares especiais nos transportes coletivos urbanos; 
III -sistema de atendimento, com pessoal treinado, em todos os termi

nais e estações interestaduais e intermunicipais de transporte coletivo, para 
prestar assistência ·ao acesso, ao embarque e ao desembarque dos deficientes 
nos veículoS' de trahsporte, mediante solicitação dos interessados; 

IV- concessão da Carteira Nacional de Habilitação aos portadores de 
deficiência física, desde que: 

a) a deficiência fisic~ não comprometa a segurança do trânsito; 
b) a deficiência física seja compensada tecnicamente! possibilitando a di

reção do veículo, sem risco~ 
c) o veículo seja devidamente adaptado para a deficiência ffsica do can

didato~ 
d) o candidato seja aprovado nós exames de habilitação, saúde e psico

técnico estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. 
Art. 27. O acesso~ edificios e logradouros públicos, bem como a circu

lação nos mesmos, serão obrigatoriamente assegurados aos deficientes me
diante a observância das seguintes normas: 

I - nas edificações públicas e privadas: 
a) criação de vagas privativas de estacionamento para deficientes, devi

damente sinalizadas, com dimensões que permitam o embarque, desembar
que e circulação daqueles que se utilizam de cadeiras de rodas ou aparelhos 
ortopêdicos; 

b) construção de rampas de acesso, com largura mfnima adequada, pro
teção lateral de segurança, piso antiderrapante e declive compatível à ciicu
lação; 

c) escadas com degraus compatíveis ao acesSo do deficiente e corrimão 
de ambos os lados com altura adequada; 

d) portas e corredores de largura mínima compatível com a largura das 
cadeiras de rodas; 

e) elevadores e sanitãrios com espaço ad~uado. 

II - na infra-estrutura viãria urbana: 
a) rebaixamento de guias de calçadas e canteiros centrais nos locais de 

travessia; 
b) nivelamento e manutenção dos pisos das calçadas; 
c) localização adequada do mobiliário urbano de modo a não formar 

obstãculos à movimentação dos deficientes nas calçadas; 
d) redimensionamento dos tempos de semáforos, implantação de alarme 

auditivo e sinalização nas travessias de pedestres em vias urbanas. 
Art. 28. A obrigatoriedade da observância das normas dispostas ilo ar

tigo anterior refere-se às futuras edificações públicas e privadas, bem como às 
edificações já construídas ou em construção, as quais deverão ser adaptadas 
ao uso das pessoas portadoras de deficiência, dentro do prazo de 60 (sessenta) 
meses a contar da publicação desta lei. 

· § 19 O projeto de adaptação de cada edificação deverá ser submetido à 
autoridade municipal local, que deverá analisâ-Io, autorizar sua execução e 
fiscalizá-lo. 

§ 29 O não cumprfri1Ctito, no prazo fixado, do disposto no caput deste 
artigo, sujeitará o infrator ao pagamento de multa mensal de valor equivalen
te a 10% (dez por cento) do total das despesas a serem por ele despendidas na 
implementação das adaptações. 

§ 39 O valor da mul~a serâ nxado, após a respectiva avaliação pela au
toridade municipal local e por ela exigido, mensalmente, após o término do 
prazo estabelecido para as adequações e durante todo o tempo em que estas 
não forem concluídas. 

Art. 29. _e obrigatória a colocação, de forma visível, do ~~símbolo In
ternacional de Acesso" em todos os locais que possibilitem acesso, circulação 
e utilização por pessoas portadoras de deficiência e em todos os serviços que 
forem postos à sua disposição ou que possibilitem o seu uso. 

§ 19 A colocação do Símbolo é obrigatória para a identificação dos se
guintes locais e serviços, dentre outros de interesse comunitário: 

I -sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciãrio, no Distrito Fe
deral, nos Estados, Territórios e Municípios; 

II - prédios onde funcionam órgãos ou entidades públicas, quer de ad-
ministração ou de prestação de serviços; 

III - edifTciOs residenciais, comerciais ou de escritóriOs; 
IV - estabelecimentos de ensino a todos os níveis; 
V-- hospitais, clínicas e demâis estabelecimentos do gênero; 
VI - bibliotecas; 
VII - supermercados, centros de compras e lojas de departamento; 
VIII -edificações destinadas ao lazer, como estãdios, cinemas, clubes, 

teatros e parques recreatiVos; 
IX - a.uditórios para convenções, congressos e conferências; 

·X - estabelecimentos bancários; 
XI - bares C restaurantes; 
XII - hotéis e motêis; 
XIII - sindicatos e associações profissionais; 
XIV - terminais aeroviârios, rodoviários, ferroviários, marítimos, flu-

viais e metrôs; 
XV - igrejas e demais templos religiosos; 
XVI - tribunais federais e estaduais; 
XVII - cartórios; 
XVIII - todos os veículos de transporte coletivo que possibilitem o 

acesso e que ofereçam vagas adequadas ao deficiente; 
XIX - veículos que sejam conduzidos p~lo deficiente; 
XX - locais e respectivas vagas para estacionamento; 
XXI - banheiros compatíveis ao uso da pessoa portadora de deficiência 

e à mobilidade da sua cadeira de rodas; 
xxn - elevadores; 
XX!ll - telefones; 
XXIV - bebedouros adequados; 
XXV - guias de calçada rebaixadas; 
XXVI - vias e logradouros públicos que configurem rota de trajeto 

possível e elaborado para o deficiente; 
XXVII - rampas de acesso e circulação; 
XXVIII - escadas. 
§ 29 É vedada a utilização do "Símbolo Internacional de Acesso" em 

locais e serviços que não sejam comprovadamente adequados ae deficiente, 
bem como sua utilização em finalidades outras que não sejam de inquestioná~ 
vel interesse das pessoas portadoras de deficiência. 

§ 39 Não ê permitida qualquer modificação ou adição ao desenho re
produzido no anexo desta lei. 

Art. 30. Nos curriculos dos cursos superiores de Arquitetura e Enge
nharia Civil serão incluídas instruções técnicas referentes às necessidades dos 
deficientes. 
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Art. 31. Nos currículos dos cursos de Psicologia, a nível de profissiona
lização, serão incluídas cadeiras que abranjam todas as formas de deficiência. 

CAPITULO V 

Disposições Finais 

Art. 32. O custeio dos encargos da Previdência Social criados por esta 
lei serão atendidos da seguinte forma; 

I- os dos arts. 10 e 13 a 15, com os recursos previstos, respectivamente, 
nos arts. 69 e 46 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960; 

II - os dos arts. li e 12, ni.ediante o destaque de uma parcela da receita 
da Previdência Social Urbana e Rural correspondente a 0,2% (doiS décimos 
por cento) da folha de salários de contribuição, a strffãga, cm partes iguais, 
pelos respectivos contribuintes obrigatórios. -

Art. 33. Esta Lei serâ regulamentada pelo Poder Executivo dentro de 
90 (noventa) dias da data de sua publicação.·· 

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 35~ Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 594, DE 27 DE MAIO DE 1969 

Institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências. 

O-Presidente da República, no uso das atribuições que lhe_çonfere o§ }9 
do art. 2• do Ato Institucional n• 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 19 Fica instituída a Loteria __ Esportiva Fedei-ai, para a exploração, 
em qualquer parte do Território Nacional, de todas as formas de concursos 
de prognósticos esportivos. 

Art. 29 Fica o Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, 
através da Administração do Serviço de Loteria Federal, com a colaboração 
das Caixas Econômicas Federais, incumbido de dar execução aos serviços re
lacionados com concursos de prognósticos espOrtivos. 

Art. J9 A renda liquida obtida com a exploração da Loteria Esportiva 
Federal serát o~rigatoriamente, destinada à aplicação de carâter assistencial, 
educacional êiltprimoratnento físico, e será distribuída de acordo com progra
mação expedida pelo Poder Executivo, observadas as seguintes taxas: 

~ a) 40% (quarenta por cento) para progtamas de assistênci_a à família, à 
mfância e à adolescência, a cargo da Legião Brasileira de Assistência; 

b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física e atividades 
esportivas; 

c) 30% (trinta por cento) para programas de alfabetização. 

Art. 49 . O COnselho~ Superior das Caixas Econômicas Federais dentro 
do prazo de 90 (noventa) cti:às a partir da sua vigêncl~Çdeverá apresentar ao 
Ministrõ da Fazenda anteprojeto de regulamentação do presente Decreto-lei 
para ser submetido ao Presidente da República. 

Art. 59 A Loteria· Esportiva Federal fica sujeita ao pagamento da cota 
de previdência de 10% (dez por cento) sobre a importância bruta de sua recei
ta, a qual será integralmente recolhida ao Banco. 

Art. 49 Os repasses a que se refere o inciso I do artigo anterior obedece-
rão ao seguinte escalonamento: 

-em 1975, 90% (noventa por cento); 
-em 1976, 80% (oitenta por cento); 
-em 1977, 70% (setenta por cento); 
-em 1978, 60% (sessenta por cento); 
-a partir de 1979, 50% (cinqUenta por cento). 

§ I"' A distribuição aos Ministérios setoriais contemplado~ na legislação 
em vigor será feita pela soma dos percentuais que lhes são presentemente des
tinados nessa legislação. 

§ 29 Os Ministérios distribuirão "õs recursos percebidos, segundo as 
priorídades que estabelecerem para os programas dê ·suas ârêas de a·tuação, 
revogadas as existentes vinculações por órgãos, fundos ou entidades. 

§ )'i' Os recursos progressivamente deSvlriCU.lãd-Os, na forma do dispGsto 
no caput deste artigo, serão transferidos aos Minístêrios da área social, por 
ato do Presidente da República em consonância corri o disposto no art. 79 

Art. 5~' As aplicações a cargo da Caix._a_liGQnômica Fe"der:il, dentro das 
normas estabelecidas pelo Poder Executivo, serão feitas sob a forma de finan
ciamentos, destinados, preferencialmente, a: 

I.- projetes de interesse do setqr público, nas áreas de Saúde e Sanea
mentt, Educação, Trabalho e Previdência e Assistência Socia~; 

ii·- projetes de interesse do setor privado, nas áreas referidas no item 
anterior; 

III- programas de caráter social, para atendimento a pessoas físicas. 

Parâgrafo único. Os projetes de que trata este artigo podem abranger 
investimentos fixos, custeio e manutenção, inclusive em empreendimentos de 
capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos. 

Art. 69 Os recursos do FAS, qualquer que seja sua origem ou desti
nação, permanecerão na Caixa Econômica Federal, até utilização pelos desti-
natários. ~ 

Art. 79 O plano de aplicação do F AS serâ aprovado pelo Presidente da 
República, por proposta do Conselho de Desenvolvimento ~ocial - CDS. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos do F AS serâ programada 
com observância do disposto no art. 15, e seus parágrafos, do Decreto21ei n9 
200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada -pelo art. 5"' da Lei n9 
6.036, de 19 de maio de 1974, assim como no art. 7"', inciso I da mesma Lei. 

Art. 89 Esta Lei entrará em vigOr erh 19 de janeiro de 1975, revogadas as 
disposições em contrário. 

LEI N• 6.717, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979 

Autoriza modalidade de concurso de prognóstico da Loteria Fe
deral regida pelo Decreto-lei n' 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá 
outras providências. 

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

Lei: 
A.rt. 19 A Caixa Econômica Federal fica autorizada a realizar, como 

modalidade çla Loteria Federal regida pelo Decreto2lei n9 204, de 27 de feve
reiro de 1967, concurso de prognósticos sobre o resultado de sorteios de nú~ 
meros, promovjdf) em datas prefixadas com distribuição de prêmios mediante 
rateio. 

Art. 29 O resultado líquido do concurso de prognósticos, de que trata o 
artigf. anterior, obtido depois de deduzid~s do valor global das apostas com~ 
putadas, as despesas de custeio e de manutenção do serviço, o valor dos prê
mios, e a cota de previdência social de 5% (cinco por cento), incidente sobre a 
receita bruta de cada sorteio, destinar-se-â às aplicações previstas no item II 
do art. 39 da Lei n9 6.168, de 9 de dezembro de 1974, com prioridade para os 
programas e projetes de interesse para as regiões menos desenvolvidas do 
País. 

Art. 39 O concurso de prognósticos de que trata esta Lei serâ regulado 
em ato do Ministro de Estado da Fazenda, que disporá obrigatoriamente 
sobre a realização do concurso, a fixação dos prêmios, o valor unitário das 
apostas, bem como sobre o limite das despesas com o custeio e a manutenção 
do serviço. 

Art. 4• O item I do art. 2• da Lei n• 6.168, de 9 de dezembro de 1974, 
passa a ter a seguinte redaçãd; 

"I- A renda líquida da Loteria Federal, em qualquer de suas 
modalidades, e a Loteria Esportiva Federal." 

Art. 59 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrárí<:i. 

( À.s Comissões de C()rzstituição e Justiça, de Legislação Social, 
de Educação e Cultura, de Saúde, de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 134, DE 1981 
(N• 1.270/79, na Casa de origem) 

Introduz alterações no art. 131 do Código Civil Brasileiro e no 
art. 40 do Código de Processo Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O art. 131 do Código Civil Brasileiro passa a vigorar com a se

guinte redação, mantido o s.eu atual parágrafo único: 

..Art. 131. As declarações constantes_ de documentos assina
dos presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, indepen~ 
cientemente do reconhecimento das respectivas firmas." 

Art. 2• O art. 40 do Decreto21ei n• 3,689, de 3 de outubro de 1941-
Código de Processo Penal -, fica acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 40. . ...............................•........... 

Parágrafo único. Igual obrigação é imposta aos diretores, 
presidentes, administradores ou chefes de qualquer órgão ou repar
tição da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como as entidades 
concessionárias de serviços públicos ou que recebam auxílios ou 
subvenções do poder público." 
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Art. 3~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CODIGO CIVIL 

(Lei n9 3.071, de )9 de janeiro de 1916, corrigida 
pela Lei n' 3.725, de 15 de janeiro de 1919.) 

• r • • • • • •' • •' '-~' •' • • '• '• • • • •' •'' • • •-• • •-• •--- •-~-~~ -• •·• • • -••' •-• • • • • •' • 

Art. 131. Af declarações constantes de documentos assinados 
prcsurncm2sc verdadeiras em relação aos signatários. 

l'<mígrafo únicO. Não tendo relação direta, porém, com as disposições 
principais, ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não 
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. 

DECRETO-LEI N' 3.689, DE 3 DE OU"TOBRO DE 1941 
Código de Processo Penal 

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes oú 
tribunais verilicarem a existênCia de crime de ação pública, remeterão ao Mi
nistério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da de
núncia. 

(À Comissão de Constituiçgo e Justiça.) 

I'ROJKrO DE LEI DA CÂMARA N• 135, DE 1981 (Complementar) 

(n.~ 237/81 - Complementar, na Casa de origem) 
(de Iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Altera. a Lei Complementar n.• 5, de 29 de abril de 
1970, que "estabelue. de acordo com a Emenda Consti
tucional n.• l, de 17 ·de outubro de 1969, art. 151 e seu 
parágrafo único, casos de inelegibilidade, e dá outras p~ .. 
vidências". 

O Cozigresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 As alineas b e n do Inciso I do art. 1.o da Lei Com

plementar n.o· 5, de 29 de abril de 1970, passam a Vlgoràr com a 
seguln te redação: 

''Art. 1. o - .•..•••.••••••..•••.•••••••..•••••••••••• 
I- ... .- ............................................ . 

a.) ····'········'···································· 
)I) os que foram excluídos do beneficio da anistia con

cedida pela Lei n.O 6.683, de 28 de agosto de 1979 (art. 1.0, 
s 2.0 ); 

n) os que tenham sido conõ.enados por crime contra a 
segurança nacional e a ordem politica e social, a economia. 
popular, a fé pública e a ad;mlnlstração pública, o patrl
môuío ou pelo del!to previsto no art. 22 desta lei com
plementar, enquanto não penalmente reabilitados;" 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N.O 416, DE 1981, DO PODER EXECUTIVO 
Excelentis.slmos Senhores Membros do congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 da. Constituição, tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Mln!stro de Estado d1> 
Justiça, o anexo Projeto de Lei Comp!ementar que "altera a Lei 
Complementar n.o 5, de 29 de abril de 1970, que "estabelece, de 
acordo com a Emenda OOn.stitucional n.o 1, de 17 de outubro de 
1969, artigo 151 e seu parágràfo único, casos d'ô, lneleglbl!!dade, e 
dá outras providência:s". 

Bras!lla, 16 de setembro de 1981. - J"o~··Figuelredo, 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O DAL/0387, Dlj) 14 DE SETEMBRO 
DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 
Excelentíssimo 8enhor Pre.sidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Ex

celência o Incluso Projeto d"e Lei C<lmplementar que altera .a Lei 
Complementar n.O 5, de 29 de abril de 1970, diploma esse qú~e.s
tabelece ca:sos de Inelegibilidades e dá outras providências de 
acordo com a Emenda Constitueional n.o 1, de 17 de outubro de 
1969 (artigo 1.51 e seu parágrafo único) 

2. O artigo 1.0, Inciso I, allnea b, da citada Lei de ln elegi 
bllidades considera !neleglvels os ·atingidos pelos Atos Institu
cionais números 1, 2, 5, 10 e 13 e pelo Deereto-Lei n.O 477, de 26 de 
fevereiro de 1977, bem como os destituídos, por ··aeclsão das As
sembléias Leglslatlva:s, dos mandatos que exerciam, estendendo-se 
a ineleglbllid~de, nestes casos, ao respectivo cônjuge. 

3. A revogação d<>s Ates Institucionais e Comp'ementares,. 
operadà pela Emenda Constitucional n.O 11, de 1978, preservou de 
alterações o elenco das Inelegibilidades aclma referidas, pois não 
só res.sa:Ivou os efeitos dos atos deles derivados como expres.samente 
os excluiu de apreciação judicial. 

4. A emenda em tela, denominada "Emenda das Reformas", 
sobreveio a "Lei de Anistia" - Lei n.O 6. 683, de 28 de agosto de 
1978 - cujas abrangentes disposições alcançaram "todos quantos, 
nó. período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de 
ã:gOsto -de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, 
crimes eleitorais, aos que tiverem seus direitos políticos suspensos 
e aos servidores da Administração Dlreta e Indlreta, de Funda-· 
\l.Õ~& .vlncu'·adas . ao Poder PJibllco, aos servidore.s d<>s Poderes Le
gislativo e Judlciãrio aos militares e aos d1rigentes e represen
tantes slndlcals, punidos com base em Atos Institucionais e Com
pleme~tares". 

5. Dos benefícios d1> anistia foram apenas excluídos ps con
denados pela prâtlca de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e 
atentado pessoal 

6. com o. advento da Emenda das Reformas e a subseqüente 
edição d.a ''Lei de Anistia", perd .. u sentido a permanência de 
Inelegibilidade prevlst~> na alínea b, Inciso I do artigo 1.• d~ Lei 
Complementar n.O 5, já que os atingidos pelas sanções ali pre
vistas tiveram olvidadas as ações pra tlcadas, em razão da Anistia. 

7. Em tais condlções, tenho a honra de propor a Vossa Ex
celência a a•teração da mencionada alínea b, para considerar 
, inelegí"Ç'eis apenas os que não mereceram o beneficio da Lei de 
·anistia, senao desta expressa:m.ente excluíd<>s nos termos do ar
tigo 1.0, § 2.0, da Lei n:o 6. 683, de 28 de agosto de 1979. 

8. Oom a modificação ora sugerida, evltar-se-â qualquer 
dúvida de Interpretação do dispositivo legal em apreço, 

9. Ainda na. esfera de alcS.nce do a:rti!',;o 1.0 , Inciso I da 
Lei Complementar n.0 5, outra alteração me parece lmpositlva 
em face da dlretrlz traçada por Vossa Excelência para atuallzaçãÓ 
e aperfeiçoamento da legislação eleitoral. A :etra n d<> cltado dis
positivo considera lneleg!veis os condenados pelos delitos nele 
relacionados, enqmmto não penalmente reabilitados estendendo 
porém, a sanção da ineleg1bllidade aos que re'spondaln a process~ 
judicial Instaurado por denúncia do ·Ministério Públleo recebida 
pàa autoridade judlciãria competente.. ' 

10. Esses casos de inelegibilidade por simples denúncia fo
'liiil objeto de apreciação d<> Egrégio SuRremo Tribunal Feãeral 
que embora reconhecendo a constitucionalidade <la norma con
tida no artigo 1.0, I, n, da Lei Complementar n.o 5, deixou patente 
a severidad~ da Lei, ao mesmo tempo em que ad;mltiu, a despeito, 
a ponderaçao de lege ferenda. 

11. Par<t amenizar a. severidade da lei tenho a honra de 
propor a alteração ãa alinea n citada, para' excluír das lneleg!-. 
bilidades al,i previstas os c~s de denúncia, permanecendo, con

: tudo a ine eg!bllldade dos condenados pelos crlmes,..re!I>C!Onados 
\ naquele disi?Osit~vo. Com essa alteração,· a capacidade eleitoral 
• passiva d-o cidadao - a de ser votado - pas.saria a ser limita:da 

apenas, qua.não tivesse havido condenação. ' 
Aproveito a . oportunidade para renovar a Vossa Excelêncll> 

protestos de profund<> respeito. - lbrahim Abi-Ackei, M!nJ.stro 
da Justiça. 

LEGISLAÇlf.O CITADA 

LEt COMPLE:M:EiNTAR N.• 5, DE 29 'DE ABRIL DE 1970 

Estabelece, de acordo com a Emenda Constitucional 
n.0 1, de 17 de outubro de 1969, · art. 151 e seu parágrafo 
único, casos de inelegibilidades, e dá outras providênc~as. 

O Presidente da República 
~.aç:o saber. que o· Congresso ,Nacional decreta e eu sanciono a 

segmnte Lei. Complementar: 
Art. 1.0 São ineleg!vel.s: 
I - para qualquer cargo eletivo: 
a) os lnall.stávels; 

b) os que hajam sido atingidos por qualquer das sanções pre
vistas no § 1.0 do art. 7.0 e no art. 10 do Ato Institucional no 1 
de 9 de abril de 1964; no parágrafo único do art. 14 e no art. HÍ 
do Ato Institucional n.O 2, de 27 de outubro de 1965; no art. 4.0 e 
nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 6.0 do Ato Institucional n.o 5, de 13 de de
zem~ro de 1968; no.s a,rts. l.o, e seus parágrafos, e a.o do.Ato Ins
tituciOnal n.O 10, de 16 ®maio de 1969; no ru:t. 1.0 do Ato Insti
tU:cional n.o 13, de 5 de setembro de 1969; assim como no Decreto
lei n.o 477, de 26 de feve!eiro de 1969; ou d·estituídos dos mandatos 
que exerciam, por declsao das Assembléias Legislativas; estenden
do-se estas Inelegibilidades, quando ca.sado o punido, ao respectivo 
cônjuge; 

e) os que participem da organização ou do funcionamento de 
qualquer agrupamento, a.Sl;oclação ou Partido Politico, cujo pro

grama ou ação contrarie o regime democrático, baseado na plu-
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ralidade de Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem; 

d) os que, ostensiva ou veladamente, façam parte ou sejam 
adeptos de Partido Politico cujo registro tenha sido cassado por 
decisão j udic!al, transitada em julgado; 

e) os que, de qualquer forma, tenham contr!buido par" tentar 
reorganizar ou fazer funcionar associação, de direito ou de fato, 
cujas atividades tenham sido suspensas ou hajam sido dissolvidas 
por decisão judicial, nos termos do Decreto-lei n.O 9.085, de 25 dê 
março de 1946, modificado pelo Decretocle! n.o 3, de 16 de junho 
de 196~6; 

f) os que hajam atentado, em detrimento do regime democrá
tico, contra os direitos individuais concernentes à vida, à liberdade, 
à segurança e -à propriedade; 

g) os Membros do Poder Legislativo que hajam perdido os 
mandatos pel.qs motivos referidos no art. 35 __ 4a Constituição; 

h) o; que, por ato de subversão ou de improbidade na admi
nistração pública, direta -ou indireta, ou na particular, tenham 
sid-o condenados à destituição de cargo, função ou emprego, em 
virtude de sentença judicial transitada .em julgado ou mediante 
pr-ocesso adminL3trativo em oue se lhes haja assegurado ampla 
defesa; 

i) os que forem declarados indignos do _a_ficialato ou com ele 
inoompa tí veis; ' 

j) os que estejam privados, por sentença judicial, transitada. 
em julgado, em processo eleitoral, do direito à eleg!b!lidade por 
haver atentado contra o regim..e d.emocrático, a exação e a pro
bidade adminiStrativa e a lisura ou a normalidade de eleição; 

1) os que tenham comprometido, por si ou por outrem, me-· 
diante abuso do p.oder económico, de ato de corrupção ou de in
fluência no exercício de cargo ou função da administração, direta 
ou indireta ou de entidade .sindical, a lisura ou normalidade de 
e~eíção, ou venham a comprometê-la, pela prática dos mesmos 
abusos, atos ou influências; 

m) os que tenham seus bens confiscados por enriquecimento 
ilícito, ou que tenham seus nomes :propostos para o confisco pela 
COm!s.:ãa-Geral de Investigações, enquanto o Presidente da Re
pública não indeferir o pedido ou não revogar o "decreto de con
fisco; 

n) os que tenham sido condenados ou respondam a processo 
judicial, instaurado por denúncia do Minlstério Público recebida 
pela autoridade judiciária competente, por crime contra a segu
rança nacional e a ordem política e social, a economia pO>pular, 
a fê pública e a administraç-ão pública. o pa.trimôn1o ou :!.)elo de
litt;~ pr·evisto no art. 22 desta Lei Complementar, enquanto não 
abso~vidos ou pe~almente reabllit_a_dç_s; 

o} os que, em estabelecimento.~ de crédito, financiamento ou 
seguro, que tenham sido ou estejam sendo obj e to de liquidação 
judicial ou extxajudicial, hajam exercido, nos doze ml:!ses ante
riores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, ad
ministração ou representação, enquanto não forem exoner~dos de 
qualquer responsabilidade; 

p} os que tiverem sido afastados ou destituídos de cargos ou 
funções de direção, administração ou representação de entidade 
sindical; . 

II - para Presidente ou Vice··Presidente da República: 

a} o cônjuge e os parentes consangüín~ ou afins, até o ter
ceiro grau, ou por adoção, do Presidente da República ou de quem 
o haja substituido nos 6 (sej..s) tneses anteriores ao pleito; 

b) até 6 (sels) meses depois de afastados definitivamente de 
suas funções: 

1. os Ministros de Estado; 
2. os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da 

República; - ·-
3. o Chefe do Serviço Nacional de Informações; 
4. o Governador do Dlstrlto Federal; 
5. o Chefe do Estado-Malar das Forças Armadas; 
6. os Chefes do Estado-Maior da Marinha do Exército e da 

Aeronáutica; -- -- ' 

7. os Comandantes do Exérc~to; 
8. os Magistrados; 
9. o Procurador-Geral e os Subpmcuradores-Gerais da Re-

pública; 
10. os Interventores Federais; 
11. os Secretários de Estado; 
12. os Membros do Tribunal de Contas da União, dos Esta

dos e do Distrito Federal; 
13. o DireWr-Geral do Depart~mento de P~_~cia Fedf'ral; 

14. os pr.e.sidentes, diret.ores ou superintendentes de autar
quias, empresas públicas ou sociedades de economia mista; 

c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição tiverem com
petência ou intere&;;e, direta ou indir.eta eventUal D.o lançamento 
arrecadação ou I!scalização de impostos', taxas e' contribuições d~ 
caráter obrigatono, inclusive parafiscai.s ou para aplicar multas 
re:lacionada.s com essas atlvidades; ' 

d) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores ao 
p~eito, cargo ou função de direção, administra_ção ou representa
çao, em empr.esas ·concessionárias ou perrnlssionárias de serviço 
público ou sujeitas a seul controle, assim como em fundações !ns
tituidas ou subvencionadas pela União Estado Distrito Federal 
Território ou Município; ' ' ' 

e) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores à eleição ha
J am ocupado cargo ou função de direção nas empresas de que 
tratam os arts. 3.0 e. 5.0 da Lei n.0 4.137, de 10 de setembro de 
1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas ativ!dades possam 
tais empresas influir na economia nacional; ' 

f} os que, detendo o controle de empresa ou grupo de empre
sàs que opere no Brasil, nas condições monepolistlcas previstas 
no p:;trágrafo únioo do art. 5P da Lei citada na alínea anterior, 
no apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do 
pleito a prova de que fizeram cessar o· abuso apurado do poder 
eConômico, ou de que transferiram, por forma regular, o controle 
das referidas empresas ou grupo de empresas; 

g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao plei
to, ocupado cargo ou função de direção, administração ou repre
sentação em pessoa jurídica ou empresa estrangeira ou em enti
dade ma.nt!da por contribuições impostas pelo Poder Público; 

h) até 6 (sels) meses depois de afastados das funções, os pre
sidentes, diretores ou superintendentes das sociedaÇ.es, empresas 
ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens 
assegurad·as pelo Poder Público, ou que tenham exclusivamente 
por objeto operações financeiras e façam pubncamente apelo à 
poupança e ao erédito, inclusive através de _cooperativB:s; 

l} os que hajam exercido cargo ·ou funçao de direçao. admi
nistração ou representação, dentro de 6 (seis} meses anteriores ao 
pleito, em pessoa jurídica ou empresa cuja atividade cop.siste na 
execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimento 
de bens por conta ou sob controle do Poder Público; 

TII - par~ Governador e Vice-Governador: 
a.) até 4 (quatro) meses depois de afastados deflnlt!vamente 

de suas funções: 
1. os inelegiveis para os cargos de Presidente e Vica-Presi

dente da República especia!lcados pas alineas a e b do jtem II 
e, no tocante às demais alineas, se se tratar de repartição pública, 
associação ou empresa que opere na território do Estado; 

2. os Comandantes de Distrito Naval, Região· Mil! lar e ZOna 
Aérea; 

3. o Procurador-Geral do Estado ou Chefe do Ministério Pú· 
blico Estadual, os Subprocuradores-Gerais do Estado, bem como 
os membros do Minlstério Público que desempenhem funções jun

.to a Tribunais; 
4. os Chefes dos Gabinetes Civis e Militar do Governador; 

5. os dlretores de órgos estaduais ou sociedades de assistên-
cia aos Municipios; · 

6. os Secretários da administxaç_ão ml.Íllicipal ou liÍembros 
de órgãOs congéneres; 

b) em cada Estado: 
1. o cô-njuge e os parentes consangüineos ou afins! até o ter .. 

ceiro ~au, ou por adoção do Governador ou, do Interventor Federal 
ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os haja substi
tuído; 

2.. os que não possuam domicílio eleitoral no Estado, pelo me
nos 2 (dois) anos !mediatamente anteriores à eleição; 

3. Os membros do Ministério Público com exercício na Co· 
marca da Capital, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito; 

IV- para Prefeito e V!ce-Prefeito: 
·a) na que lhes for aplicável, por !den t!dade de situações, os 

:nelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica Governador e Vice-Govemador, observado o prazo de 3 (três} 
meseS para a desincompatibilização; 

b) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o tercei
ro grau, ou por adoção, do Prefeito ou de In~erventor, ~u de quem, 
nos 6 (seis} meses anteriores ao pleito, os haJa substitmdo; 

c) os membros do Ministério Público em exercicio na Comarca, 
nos 3 (trêS) meses anteriores ao pleito; 

d) as autoridaclcs policiais, civis ou militares, com exe;:-cicio no 
Município, nos 3 (três) meses anteriores ao pleito; 
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e) os . que não possuam domicilio eleitoral, no _,.'l«unlciplo, 1 
(um) ano, pelo menos, Imediatamente anterior à elelçao; 

f) os membros das Câmaras Municipais que, na eontormldade 
da. constituição e das leis, hajam perdido os respectivos mandatos; 

V - para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados: 
a) os Inelegivels para os cargos de Presidente e Vlce-Presldente 

da República, especificados na:s allneas a e b do !te!" II. e; no to
cante às demais alineas se se tratar de repartição publ!ca, associa
ção ou empresa que oPere no território do Estado, observado o 
prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibillzação; 

b) em cada Estado, os lnelegivels para os cargos de G<Jvemador 
e Vlce-Governador, nas mesmas condições estabelecidas; 

c) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou Rfins, até o ter
ceiro grau, ou por adoção, do Presidente, Governador ou Interven
tor no próprio Estado, Governador do Território, ou de quem, nos 
" (seill) meses anteriores ao pleito, os haja substltU!cto; 

d) os que não possuam domlcll!o eleitoral, no Estado ou Ter
ritório, pelo menos 2 (dois) anos Imediatamente anteriores à elei
ção; 

VI - para "" Assembléias Legislativas: 
a) no que lhes !or aplicável, por identidade de situações, os 

Inelegivels para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, nas 
mesmas condições estabelecidas; 

b) os que não possuam domicilio eleitoral, no Estado, pelo 
menos 2 (dois) anos imediatamente anterior., à eleição; 

Vll- para as Câmaras Municipais: 
a) no que lhes !o r aplicável, por identidade de sltiiações, os 

lnelegivels para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, 
observado o prazo de 2 (dois) meses para a deslneompatlbillzação; 

b) efll cada MUnlcipio, os !nelegiveis para os cargos de Prefeito 
e Vlce-Prefelto; 

c) o eõnjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o ·ter
ceiro grau, ou por adoção, do Prefeito, Interventor no Munlcfplo, ou 
de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os haja substi
tuido; 

d) os que n.ão possuam domicilio eleitoral no MUnicípw, pelo 
menos 1 (um) ano, imediatamente anterior à eleição. 

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA F'l1iiJERATIVA DO BRASIL 

CAPíTULO II 
Dos Direitos Politicos 

Art. 151. Lei complementar estabelecerá os casos de lnelegi• 
bUictade e os prazos nos. quais cessará esta, com vistas a prese~ar, 
considerada a vida pregressa do candidato: 

I - o regime democrático; 
II - a probidade administrativa; 
III - a normalidade e legitimidade das eleições contra a in

!luênc!a ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego pú
blico da administração direta ou !ndireta, ou do poder econvmico; 

IV - a moralidade para o exerciclo do mandato 
Parágrafo Unico. Observa:r:.-se-ão as seguintes normas desde 

já em vigor, n~ elaboração da lei complementar: 
a) a lrrelegibllidade de quem haja exercido cargo de Presidente 

e de Vlce-Presidente da República, de Governador e de Vice-G<Jver
nador, 'Cie Prefeito e de Vice-Prefeito, por qualquer tempo, no perío
do lmecllatamente anterior; 

b) a Inelegibilidade de quem, dentro dos seis meses anteriores 
ao plelj;o, haja sucedldo.ao titular ou o tenha substituído em qual
quer dos cargos indicados na alinea a: 

c) a Inelegibilidade do titular efetlvo ou Interino de cargo ou 
!unção cujo exercício possa ln!luir para perturbar a normalidade 
ou tomar duvidosa a legitimidade das eleições, salvo se se afastar 
definitivamente de um ou de outra no prazo mar~ado pela lei, o 
qual não será maior de seis nem menor de dois meses anteriores ao 
pleito; 

d) a inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, do 
cônjuge e dos parentes consangüineos ou afins, até o terceiro grau 
ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Es
tado ou de Território, de Prefeito ou de quem os haja substituldo 
dentro dos seis ;meses anteriores ao pleito; e 

e) a obrigatoriedade de domicílio eleitoral no Estado ou. no 
Municiplo por prazo entre um e dois anos, fixado conforme ~ na
tureza do mandato ou função. 

ATO INSTITUCIONAL 

Art. 1.0 São Inantidas a Constituição de 1946 : as qonstitui
ções Estaduais e respectivas Emendas, com as modlficaçoes cons
tantes deste ato. 

Art. 2.o A eleição do Presidente e do Vlce-Presídente da Repú
blica, cujos mandatos terminarão em 31 (trinta e um) de janeiro de 
1966, será realizada pela maioria absoluta dos membros do Con-

gresso Nacional, dentro de 2 (dois) dias a contar deste Ato, em ses
são pública ·e votação nominal. 

§ 1.0 Se não for obtido o quo.rum na plimelra votação, outra 
realizar-se-á, no mesmo dia, sendo considerado ·eleito quem obtiVer 
maioria simples de votos; no caso de empate, prosseguir-se-á na. 
votação até que um dos candidatos obtenha essa m,ai"oria. 

§ 2.0 Para a eleição regulada neste artigo, não haverá inele
gibilidades. 

Art. 3.0 o Presidente da República .poderá rell).eter ao Con
gresso. Nicional prqjetos de emenda da Constituição. 

Parágrafo único. Os projetas de emenda constitucional, 
enviados pelo .Presidente da República, serão apre'Ciados em reu
nião do Congtesso Nacional. dentro de 30 (trinta) dias, a contar 
do seu recebimento, em duas sessões, coin o intervalo máximo de 
10 (dez) dias,.e serão ·considerados aprovados quando obtiverem, 
em ambas as votações, a maioria absoluta. dos membros das duas 
Casas do Congresso. 

Art. 4.0 o Presidente da República poderá enviar ao Congres
so Nacrlonal projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deve
rão ser apreciados dentro. de 30 (trinta) dias, a contar do seu re
cebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado 
Federal; caso contrário, serão tidos co~o aprovados. 

Parágrafo único. O Presidente da República, se julgar urgente 
a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça, em 
30 (trinta) dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional~ na 
forma prevista neste artigo. 

Art. 5.° Caberá, privativamente, ao Presidente da Repúbli'Ca a 
Iniciativa dos projetas de lei que criem ou aumentem a despesa 
pública; não serão admitidas, a esses projetas, em qualquer das 
Casas do Corigresso Nacional, emendas que aumentem a despesa 
proposta pelo Presidente da República. 

Art. 6.0 O Presidente da República, em qualquer dos casos pre.:.. 
vistos na constituição, poderá decretar o estado de sítio, ou prorro
gá-lo, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias; o seu ato será subme
tido ao Congresso Nacional, acompanhado de justificação, dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas: 

Art. 7.° Ficam suspensas, Por. 6 (seis) meses, as girantlas 
constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade. 

§ 1.0 Mediante investigação sumária; no prazo fixado neste 
artigo, os titulares dessas garantias poderão ser demitidos ou dis
pensados, ou, ainda, com vencimentos e as vantagens proporcionais 
ao tempo de serviço, postos em disponib1Iidade, aposentados, trans
feridos para 'a reserva ou reformados, mediante atos do Comando 
Supremo da Revolução até a posse do Presidente da República e, 
depois da sua posse, por decreto presiden'Cial ou, em se tratando de 
servidores estaduais, por decreto do governo do Estado~ desde que 
tenham tentado contra a segurança do país, o regime democrático 
e a probidade da administração pública, sem prejuízo das sanções 
penais a que estejam sujeitos. 

§ 2.0 Ficam sujeitos às mesmas sanções os servidores munici
pais. Neste casà, a sanção prevista no § 1.0 lhes será aplicada por 
decreto 'do ·aovérnador do Estado, mediante proposta do Pre!elto 
Municipal. 

§ >3.0 Do ato que atingir servidor estadual ou municipal vltal!
clo, ·caberá recurso para o Presidente da República. 

§ 4.9. O ,Controle jurisdicional desses atas Iimltar-se-â ao ex·a
me de· fOrmalidades ·extrinsecas, vedada a apre'Ciação dOs fatos que 
o motivaram, bem como da sua conVeniên.cia ou oportunidade. 

Art. 8.0 Os inquéritos e processos visando à apuração da res
ponsabilidade pela .Prática de crime contra o Estado ou seu patri
mônio e a ordem política e social ou de atas de guerra revolucioná
ria poderão ser insta,lrados individual ou coletivamente. 

Art. 9.0 A eleição do Presidente e do Vice-Presldente da Repú
blica, que tomar~o posse em 31 de ianelro de 1966, será realizada 
em 3 i! e 'outubro de 1965. 

Art. 10. ·;No .interesse da paz e da honra nacional, e sem as 
lhnltações previstas na Constituição, os Comandantes-em-Chefe, 
que editam o presente Ato, poderão suspender os direitos políticOS 
pelo prazo de lO (dez) anos e cassar mandatos legislativos federais, 
estaduais e municipais, e""luída a apreciação judicial desses atos. 

Parágrafo únlc.Ó. Empossado o Presidente da República, este, 
par Indicação do conselho de Segurança Nacional, dentro de 60 
(sessenta) · dia.s, poderá praticar os. a tos previstos neste artigo. 
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Art. U.. O presente AtO vigora desde a sua data até 31 de ja
neirQ de .1966; revogadas as disposições em contrário. 

Rio de. Janeiro, ~B, 9 de abril de 1964.'- Gen Ex ARTHUR DA 
COSTA E SILVA - Ten Brlg FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DE 
MELLO -· Vice Alm AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRU
NEWALD. 

ATÓS. iJ? ·COMANod SUPREMO DA REVOLUÇAO 

ATO N.0 1 

Suspende Direitos 'Políticos 

O Comando .Supremo da Revolução resolve, nos termoo do 
art. lO do ·Ato Institucional, de 9 de abril de 1964, suspender, 
pelo pra~o de. dez anos, os direitos politicas dos .seguintes cidadãos: 

1.-;L.uiz ca,rlos Prestes 
.2. João Belchior Mimiués 
.~art 

3. Jlinio da, Silva QuadrOs 
4. Miguel Arrais de Alencar 
5.: Datei Ribeiro 
6. Raul R.lff 

. 7. Waldir· Pires 
·8. Gen .. R</1 LulZ Gonzaga de 

Oliveira Lette 

18. Lincoln Cordeiro Oest 
19. Beber Maranhão 
20. José Crunpelo Filho 
21. Desembargador Osn1 

Duarte Pereira• 
22. Mlnlstro José Aguiar Dias 
23. Francisco Mangabeira 
24. Jesus soares !Pereira 
25. · Huigo Regis dos Reis 
26. Jairo José Farias 
27 .. José Jofily 
28. Celso Furtado 
29. Marechal R/1 OSV!no 

Ferreira Alves 
30. Josué de Castro 
31. João Pinhetro Neto 
32. Antônio Garcia Filho 
33. Djalma Maranhão 
34. Humberto MentP.zes Pinheiro 
35. Ubaldlno Santos 
36. Raphael Martinelli 
37. Raimundo Castelo de Souza 
38. Rubens Pinho Teixeira 
39. ],i'ellpe ·Ramos Rodrigues 
40. Alvaro Ventura 
41. Antônio Pereira Netto 

42. joão Batista Gomes 

43. Ademar La trilha 

44. Feliciano Honorato 
· Wanderley 

45. othon Canedo Lopes 

46. Paulo de Santanà 
47. Luiz Hugo Guimarães 
48. Lulz Viegl'-9 da Mota Lima 
49. Severino Schnaipp 

50. Meçando Rachid 
51. Newton Oliveira 
52. Demlstóclides Baptista 
53. Roberto Morena 
54. Benediclto oerquelra 

9. Gen. R/1 .LulZ Goi)Zaga 
da Nóbrega Sampaio 

10. Leonel de Moura F-iz() la 
11. Cloctsmith Rlan! 
12. Clodomir Moraes 
13. Hércules correa dos Rei• 
14. Dante Pela.cani 
15. Osvaldo Pacheco da Silva 
16. Samuel Wainer 
17. Santos Vahlls 

55. Humberto Mel<:> :Bá.stoll · 
56. Hermes Caires de Brito 

·57. Aluisio Palhano Pedreira 
Ferreira · 

58 .. Salvador Rpmano LdssS;ço 
59. OlYropio Fernandes de 

Mello 
6'0. Waldir Gomes dos Santos 
61. Amauri Silva 
62; Alm!no Monteiro Alvares 

Atonso 
63. josé Guimarães Neiva 

Moreira 
64. Clovis ·Ferro Costa 

65. SilVio Leopoldo de 
· Macambira Braga 

66. Adahll Barreto Cavalcanti 
67. Abelardo de Araújo Jurema 
68. Arthur Lima Cavalcante 
69. Francisco Julião 
70. Jose Lamartine Távçra 
71. Murilo Costa Rego 
72 . Pelópidas Silveira 
73. Barros Barreto 
74 .. Waldemar Alves 
75. Henrique COrdeiro ()?st 
76. Fernando de Sant'Ana 
77. Hélio Vitor Ramos 
78. João Dória 
79 . Mário Soares Lima 
80. Ramon' de Oliveira Netto. 

81. Luiz FernandO BocayU.vá 
·cunha 

82. Lulz Gonzaga de Paiva 
Muniz 

83 .. Adão Pereira. J:<unes 
84. Eloy Angelo COutinho Dutr: 
35. Marco Antônio 
86. Max da Costa Santos 

87. Roland Cavalcante 
Albuquerque COrblsier 

88. sérg!o Nunes de Magalhães 94. Moysés Lupion 
Júnior. 95. Milton Garcia Dutra 

89. José Aparecido de Oliveira 96 . Ney Ortiz Borges 
90. Pllnlo Soares de ~da 

Sampaio 97. Paulo Mlncaroni 
91. J9"é Antônio Rogé Ferreira 98. Armando Temperani Pereira 

99. Gilberto Mestrlnho 92. Rubens Paiva 
93. Paulo de :rarso Santos 100. José An.selmo dos Santos . 

Rio de Janeiro, GB, 10 de abril de 1964. - ARTHlJR DA 008-
TA . E SILVA, Generalce\e-Exército - FRANCIS()() DE ASSIS 
CORREIA DE MELLO, Tenente-Brigadeiro - AUGUSTO HAMANN 
RADEMAKE_R GRUNEW ALD, Vlce-Almlrante. 

ATO INSTITUCIONAL N.O 2 

Art. 1.9 A constituição· de 1946 •. as Constituições EStaduais e 
respectivas en;tendas são mantidas cOm as modificações constantes 
deste Ato. 

Art. 2.0 A COnstituição poderá ser emendada por Iniciativa: 
t - dos membros da Câmara dos Deputados ou do senado 

Federal;' 
ll - do Presidente da República; 
m· - das ASsembléias Legislativas dos Estados. 

i L o Considerar-se-á proposta a emenda se for apresentada 
pela quarta parte, no mínimo, dos membros da Câmara dos Depu
·tados ou do . Senado Federal, por merlsagem do Presidente da 
Repúbllca, ou por mais da metade das Assembléias Le!l"'lativas 
dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela mruoria dos 
seus membroS. 

§ 2.o Dar-se-á por aceita a emenda que for ,.provada em dois 
turhos, na mesma sessão legislativa, por maioria absOluta da 
o:Jâmara dos DeP~tados e do senado Federal. 

§ 3.0 AP:i:ovada numa~ a emenda será. logo enviada à outra 
Câmara, para. sua deliberação. 

. Art. 3P Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da 
República a !ni(\iativa dos projetas de lei sobre matéria. finan
ceira. 

Art. 4.0 Ressalvada a competência da Câ:mara dos Deputados 
e do senado e dos Tribunais Federais, no que col,llCeme aos res
pectivos serviços admln!strativos, compete exclusivamente ao Pre
sl.den te da ;República a Inicia ti v a das leis que criem cargos, funções 
ou empregos públicos, aumentem vencimentos ou a despesa públi
ca e disponham .sobre a fixação das Fqrças Armadas. 

PM-ágrafo único. AoS projetes oriundos dessa competência 
exclusiva do Presidente da República não serão admitid·as emendas 
que a.uinentem. a despesa prevista. 

Art. 5.0 A discussão. dos projetas de lei de iniciativa. do Pre
sidente da República começará na Câmara dos Deputados e sua 
votação deve estar concluida dentro de 45 dias, a contar do seu 
recebimento. 

§ 1. 0 Findo esse prazO sem deliberação, o proj_eto passará a:o 
Senado cpm a redação originária e a reVisão será discutida e 
votada num só turno, e deverá ser concluída no senadO J:ilederal 
dentro de 45 dias. Esgotado o prazo sem· deliberação, considerar
so-á aprovado o •texto como proveio da Câmara dos Deputados. 

§ 2.0 A 3.1preciação das enienda.s do Senado Federal pela 
Câmara dos Deputados se processará no prazo de dez dias decor-
rltlo o qual serão tidas como aprovadas. ' 

§ 3.0 O Presidente da República, se julgar urgente a medida, 
poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em 30 dias, 
em sessão conjunta do Congresso Nacional, na forma prevista 
neste artigo.· 

§ 4.0 Se julgar, por outro lado, que o projeto, não·· sendo 
urgente, merece maior debate pela extensão do seu texto, solici
ta-rá que a sua apreciação se faça em prazo maior, para a.s duas 
casas do Congresso. 

Art. 6.0 os arts. 94, 98, 103 e 105 da: Constituição passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pelos seguin
tes órgãos: 

I - Sup•remo Tribunal Federal; 
ll __: Tribunal Federal de Recursos e juizes federais; 

,• Ill - Tribunais e juízes milltares; 
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IV - Tribunais e juizes eleitorais; 
V - Tribunais e juizes do trabalho." 

"Art. 98. o Supremo Tribunal Federal, com sede na 
Capital da República e jurisdição em todo o terr!tóno 
nacional, compor-se-á de dezesseis mlnlstros. 

Pru:ágrato ú~ico. O Tribunal funcionará em plená.rkl 
e dividido em tres tunnas de cinco ministros cada uma." 

''Art. 103. O Tribunal Federal de Recursos, com .sede 
na Capital F·ederal, compor-se-á de tl'eze Juízes nomeados 
pelo Presidente da República, d"!lols de apro~a a escolha 
pelo Sen<tdO Federal, olto entre magistrados e cinco entre 
adv":gados e membros do Ministério Público, todos com "" 
requis!tos do art. 99. 

Parágrafo único. O Tribunal poderá dividir-se em 
câmaras o ti turmas." 

"Art. 105. 03 juízes federais >serão nomeados pelo 
Presidente da República dentre cinco cidadãos Indicados 
na forma da lei pelo Supremo Tribunal Federal. 

§ 1.0 Cada Estado ou Território e bem assim o Dis
trito Federa1 constituirão de per si uma seção judicial, 
Que terá por sede a capirtal respec:tiva. 

§ 2.0 A lei fixará o número de jufz.os_ de cada seção 
bem _como regulará o provimento dos __ cargos de juíz.és 
substitutas, serventuários e funcionário.s da Justiça. 

§ 3.0 Aos juizes fe'derais compete processar e julgar 
em primeira instância: 

a) as causas em que a União ou entidade autárquica 
federal for interessada ooma autora, rê, assistente ou opa
ente, exceto as de falência e acidentes d·a trabalho; 

b) as causas entre Estados estrangeiras e p·essoa do
miciliada no Brasil; 

c) a.s causas fundadas em tratado ou em contrato da 
União com Estado estrangeiro ou com organismo iJ.!.ter

. nacional; 

d} as questões de direita marítima e de navegação, 
inclusive a aérea; 

e) as crimes políticas e as praticadas em detrtmento 
de bens, serviços ou interesse da União ou de suas enti
dades autârquicas, ressalvada a c:om-petência da Justiça 
:Militar e da Justiça Eleitoral; 

f) os crimes que constituem objeta de tratado ou de 
convenção internacional e as praticados a borda de navios 
ou aeronaves, ressalvada a competê:::1c:ia da Justiça Militar; 

g) os crimes contra a organização da trabalha e o 
exerci cio do direito de greve; 

h} as habeas corpus em matéria criminal de sua com
petência ou quando a coação provier de autoridade fed·eral 
não subordinada a órgão superlor da Justiça da União~ 

i) os mandados de segurança córifr-a--a.to de autoridade 
federal. excetuadas os casos do art. 101, I, i, e do art. 104, 
I, b." 

Art. 7.0 O Superior Tribunal Militar comp'or-se-á de quinze 
juizes vitalícios, com a denominação de J.VIinistros, nomeados pelo 
Presidente da República, dos quaiS quatro esColhidos dentre os 
generais efetivos do Exército, .três dentre os oficiais generais efeti
voo: da Armada, três dentre os oficiais generais efeti vos da Aero
náutica e cinco c!vls. 

Parágrafo única. A~ vagas de ministros togados seria preen
chidas por brasil€iros natos, maiores de S5 anos de idade. da 
forma seguinte: 

I -três por cidadãos de notório saber jurídico e reputação 
ilibada, com prática forense de mais de dez anos, da livre escolha 
do Presidente da República; ··· - -

n- duas por auditores e Procurador-Geral da Justiça Militar. 

Art. 8.0 o ! 1.0 do art. 108 da Constituição passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"§ 1? _Es~-- foro especial poder~ _est~n,der-se· aos civis, 
nos c:asos -expresSos em lei para repressão de crimes contra 
a segurança nacional ou à.s instituições militares~" 

§ 1.° Competem à Justiça :MilHar, na forma da iegislação 
processual, a processo e julgamento dos crimes previstos na Lei 
n.0 1.802, de 5 de jan~iro de 1953. 

§ 2.0 A. competência da Justiça Militar nos crimes referidos 
no pa,;rágrrut"o antertor, com as penas aos meSin/OS atribuídas, 
prevalecerá sobre qualquer outra estabelecida em leis· ordinárias 
ainda que tais erimes tenham Igual definição nestas Ie!s. ' 

§ 3.° Compete originariamente ao Superior Tribunal :Militar 
processar e Julgar as Governadores de Estado e seus Secretárias 
nos crimes referidos no § 1.0 , e aos Con.selhos de Justiça no~ 
demais casas. 

Art. 9. 0 A eleição do Presidente e da Vice-Presidente da Re
pública será realizada pela maioria absoluta dos membros do 
Congres.so Nacional, em sessão pública e votação nominal. 

§ 1.0 Os Partidos inscreverão os candidatos até 5 dias antes 
do pleito e, em caso de morte ou impedimento insUiperável de 
qualquer_ deles, poderão substituí-los até 24 h?ras, an,tes da eleição. 

. § 2P Se não for obtido o quorum na primeira votação, repe
tir-se-ão os escrutínios até que seja atingido, eliminando-se, su-
cessivamente, do rol dos candidatos, o que obtiver menor número 
de votos. 

§ 3.0 IJmitados a dois bs candidatos, a eleição se dará mesmo 
por maioria simples. 

Art. 10. Os vereadores não perc"eberão remuneração, seja. a 
que titulo for. 

Art. 11. Os deputados à.s Assembléias Legislativas não podem 
perceber, a qualquer titulo remunera:ção superior a dois terços 
da que percebem os Deputados federais. 

Art. 12. A última alínea do § 5.0 do artigo 141 da Consti
tuição passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, 
~~~~.versão da ordem ou de precorl:ceitos de raç~ ou d.e 

Art. 13. o Presidente da República poderá decretar o estado 
de sitio ou prorrogá-lo pelo prazo mâximo de cento e oitenta. 
dias, para prevenir ou reprimir a. .subversão da ordem interna. 

Parágrafo único. O ato que decretar o estado de sitio esta..:. 
he:ec:erá as normas a que deverá obedecer a sua execução ·e in
dicará as garantias constitucionais que .continuarão em vigor. 

Art. 14. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou 
legais de vitalicled.,de, inamov!bll!d~c!e e estabilidade bem com<> 
a de exercício em funções por tempo certo. ' . 

Parágrafo único. Ouvido a Conselho de Segurança Nacional, 
as titulares dessas garantias poderão ser ãemitl.das, removidos ou 
dispensados, ou, ainda com os -vencimentos e as vantagens pro
porcionais a-o tempe de serviço, pastos em disponibilidade, apo
sentados transferidas para a reserva ou reformados, desde que 
demonstrem incompatibilidade c<lm os objetivas da Revolução. 

Art. 15. No interesse de preservar e c:ansolidar a Revolução, o 
Pres~dente cfa República, ouvido a Conselho de Se_gurança Nac:io
nal, e sem a.s ~imitações previstas na Constituiçao, paderâ sus
pender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 
dez 00) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais 
e municipais. 

Parâgra.fo único. Aos- membros das Iegislativ·os fed-eral_ es
taduais e municipais que tiverem .seus mandatos c:assados não 
serão dados substitutos, determinando-t.e o quorum parlamentar 
em função dOs lugares efetbamente preenc:hidos~ 

Art. 16. A suspensão de direitos políticos, com base neste Ata 
e no art. 10 e .seu parágrafo única do Ato Institucional~ de 9 de 
abril de 1964. além do dispo3ta no art. 3"37 do Código Eleitoral e 
no art. 6. 0 da Lei Orgânica dos Pa:rtidos Politicas, ac:arreta si
multaneamente: 

I - a cessação de privilégio de foro por prerrogativa de 
função; 

II - a suspensão do direito de votar e dé ser votada nas 
eleições sindicais; 

III - a proibição de atividade ou manifestação sobre assunto 
de natureZa{ política; · 

IV - a aplicação. quando necessária à ureservacão da ord-em 
política e _soc:ial, das seguintes medidas de Segurançã.: 

a) !lberdade vigiada; 
b) proibição de freqüentar determinados lugares; 
c) domicílio determinado. 
Art. 17. Além dos casos previstos na Constituição Federal 

o Presidente da República poderá decretar e fazer cumprir a in
te!ve~ção federal nbs Estados, por prazo determinado: 

I - para assegurar a execução da lei federal; 
n - para prevenir ou reprimir a subversão da ordem. 
Parâgra-ro 'único. A intervenção decretada nos termos deste 

artigo será, sem prejuízo da sua execução, submetida à aprovação 
do Congresso Nacional. 
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Art: 18. Ficam ·extintos os atuais partidos politicas e can
celad<lll os respectivos reg!stros. 

. f'arágÍ:a:fo único.. Par !L a organização dos novos partidos são 
mantidas as exigências da Lei n.O 4.740, de 15 de julho de 196õ, e. 
suas m<!difie<~<;ões. 

Art .. 19. Ficam excluídos d-a apreciação judicia!: 
.. I - os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução 

. e pelo Governo l!leder~l, com fundamento no Ato Institucional de 
9 de a:bril de 1964, no presente Ato Institucional e nos atos com
plementares deste; 

n ·- as resoluções das Assembléias Legislativas e Câmara de 
Vereadores que hajam cassad'o mandatos elet~)'OS ou declarado o 
impedimento de Governadores, Deputados, Prefeitos ou Vereadores) 
a p!trtir de 31 de março .de 1964 até a promulgação deste Ato. 

Art. 20. ·O provimento inlclal dos cargos da Justiça Federal 
far-se:-á pelo Presidente da República dentre br;tsi:eiros de:saber 
juridico e reputação ilibada. . 

Art. 21. Os pro) etos de emenda constítucional, enviados pelo 
Presidente d•a República, serão. apreciados em· ~união ~o Con" 
gre.Sso Na:cional, dentro de trinta (30) dias e _serao conslde:t;'ados 
'aprovados quando obtiverem em ambas as votações, a _maioria 
n.bsoluta dos membros dR$ duas Casa.s do Congresso_ 

Art. 22. Somente poderão ser criados municípios novos depois 
de feita prova caba:l de sua viabilidade económico-financeira. 
perante a Assembléia Leg!slwtiv.a. 

Ar.t. 23. constitUi crime de responsabilidacle c;ontra a probi
dade na administração, a aplicação irregular, pe'os 'Prefeitos, _4a 
cota: do Imposto de Rencla atribuída aos mun1cípios pela Uniao, 
cabendo a iniciativa da ação penal ao Mil:tistério Públl.oo ou a 
um terço dos membros da Câmara Municipal. 

Art. 24. o julgamento nos procesSos instaurados segundo a 
Lei n.o 2.083, de 12 de novembro de" ~1953, compete ao juiz de' Di
reito que houver dlrigid<Q a instrução do processo. 

P.arâgrafo único. A prescrição da: ação penal relativa aos 
deli•tos constantes dessa lei ocorrerá dois anos após a data da 
publicação incriminada, e a da condertação :p.o dobro do prazo 
em que for fixada. 

Art. 25. · Fica estabelecido " partir desta data, o principio 
da paridade na remuneração dos servidores doo três Poderes da 
República, não admitida, de forma alguma, ·a correção monetária 
como privilégio de qualquer grupo ou categoria. 

Art. 26. A primeira eleição para: Presidente e Vice-Presidente 
da República será realizada em data a ser fixada pelo Presidente 
da Repúbilca e comunicada ao Congresso Nacional a qual não 
poderá ultr!tpassar o dia 3 de outubro doe 196.6. 

Parágrafo único. Para essa eleição o atual Presidente d.a 
República é ineleg!vel. 

Art. 27. Ficam sem objeto os projetas de emendas e de lei 
enviados ao Congresso Nacional que e.'lvo':vam matéria discipli
nada~ no todo ou em parte, pelo presente Ato. 

Art. 28. os a:tuais v·ereadores podem continuar a perceber 
remuneração até o fim do mandato em quantia, porém, nunca 
superior à metade da que percebem os deputados do Estado res
pectivo. 

Art. 29. Incorpora-se definitivamente à Constituição Federal 
o disposto nos artigos 2,0 a 12 do presente Ato. 

Art. 30. · O Presidente da Repúbilca poderá baixar atos com
plementftres do presente,_ bem c_omo decretos-leis sobre matéria 
de segurança nacional. 

Art. 31. A decre,tação do recesso' do Congresso Na.ciona~ das 
Assembléias Legislativas e das Câmaras de, vereadores pode ser 
objeto de ato complementar do Presidente da República em es-
tado de sitio ou fora dele. · ' 

Pa-rágrafo único. Decretado o rece.s.so :p~rlamen~r o Pótler 
Executivo correspondente fica autorizado a legislar mediante de-· 
cretos-leis, em todas as matérias previstas na Constituição e na 
lei orgânica. 

Art. 32. As normas dos artig>as 3.0, 4.0, 5.0 e 2li ·deste Mo 
são extensivas aos Estados da Federação. · 

Pa:rãgraf<> único .. para ós fins deste artigo as Assembléias 
emendarão. as r-espectiv·as Constituições, no :prazo de sessenta 
dias findo o qual aquelas normas passarão, no que couber, a vi
gorar automaticamente nos, Est~dos. 

Art. 33. O presente Ato Institucional vigora desde a SU!t pu
blicação até 15 de março de 1967, revogadas as disposições cons" 
titucionals ou le-gais em contrário. 

Brasília, 27 de outubro de 1965; 144.o .da Independência e 77.0 
da República. - H. CASTELLO BRANCO - Juracy Montenegro 
Magalhães - Paulo Bosisio - Arthur da Costa e SUva - Vasco 
Le~tão da. CUnha - Eduardo Gomes. 

ATON.O 2 
Cassa Mandatos Lei:islativos 

o Comando ·f?upremo da Revolução resolve, nos termos do 
arl. 10 do Alto lillstltuc!onal de 9 de abril de 1964, C""""-" os ma.n&
tos dos seguintes membros do Congrooso Nacional: 

1) amauri ·Silva; PTB - Paraná. 
2) Alm!no Monteiro Alvares Afonso·; PTB - Amazonas . 
3) · .TÔSé GUimarães Neiva Mo~e!ra; PSP -Maranhão. 

4) Clovis Ferro Costa; UDN - Pa.Tá. 
5) Silvio Leopoldo de Macambira Braga; PSP -Báiá. 
6) Adahil Barreto Cavalcante; PTB - ceará .. 
7) Abel ardo de Araúl o Jure ma; PSD - Par alba. 
8) Artbur Lima ·cavalcante; PTB - Pernambuco. 
9) Francisco. JUlião; J'SB -Pernambuco. 

10) J~ r,ru;,artine Távora; PTB - Pernambuco. 
lll Mw!lo Costa Rêgo; PTB - Pernambuco. 
12) W<illdemar Alves; PST. ~Pernambuco. 
13) Pelôpidas S!lvei,a; <Sup:ente) - Pernambuco. 
14) Barros Barreto; (Suplente) - Pernambuco. 
15) Eiemique Cordeiro Oest; PSP - Alagoos. 
16) Fernando de Sant'AUa; PSD - Bahla. 

'17) João Doria; PDC- Bahia. 
18) Mário sOares Lima; PSB - Bahia. 
19) Ramon de Oliveira Neto; PTB; E8pirito santo. 
20) LlÍiz Fernando Bocayuva Cl)nha; PTB- Rio de Janeiro. 
21) Demlstóclides Batista; PST - Rjo de Janeiro. 
22) LU!z Gonzaga de Paiva Mun!z; PTB -Rio de Janeiro. 
23) Adão Pereir" Nunes; PSP - Rio de J'ane!ro. 
24) Benedleto Cerqueira; PTB - Guanabara. 
25) Eloy Angelo Coutinho :ç>utra; PTB - Guanàbara. 
26) Antônio Garcia Filho; PTB - Guanabara. 
27) Marco Antônio; PST - Guanab01ra. 
28) Max da Costa santos; PSB- Guanabara. 
29) Roland Cavalcante Alb~querque Corbisier; PTB - Gua-

nabara. 
30) Sérgio Nunes de Magolhães Júnior; PTB - Guanabara. 
31) Leonel de Moura Brizc>a; P'l'B -Guanabara. 
32) José P.parecido de Oilve!ra; UDN - Minas Gerais. 
33) Plínio Soares ·de Arruda sampaio; PDC - :São Paulo. 
34) José AntôU!o Rogê Ferreira; PTB - São Paulo. 
35) Paulo de Tarso Santos; PDC -São Paulo., 
36) Moysés Lupion; PSD - Paraná. 
37) Paulo Mincaroni; PTB - Rio Grande do Sul. 
38) Armando Temperan! Pereira; P'r:s - Rio GrandJe do Sul. 
39) Salvador Romano Loosaco; - São PaUlo: 
40) Gilberto Mostrinho de Me-deiros Raposo; PTB -Roraima. 
Rio de Janeiro, GB, 10 de abril de 1969. - Arthur da Costa e 

Silva, General-de-Exército - Francisco de Assis Correia de Mello, 
'Denente-Brigadeiro - Augusto Hamann Rademaker Grunewald, 
Vice-i\Jmlrante. 

ATO INSTITUCIONAL 

ATO INSTITUCIONAL N.O 5, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968 

O Presidente~ da República FederBJtiva do -Bras li, ouvido o con~ 
selho de Segur.an.~a N;1cional, e 

Considerando que a Revolução Brasileira' de 31 de março de 
1964 ,teve, conforme deoorre dos Atos com os quais s,e instituciona
lizou, fundame:p.tos e p·ropósitos qll!e visavam a da:r ·áo país um 
regime que, atendendo às exigências Çle um si~terna jurídico e po
lítico, russegurasse :ruutêntica ordem democrática, baseada na liber .. 
dade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à 
subver~ão e às ideologias contrárLas às ·tradições de nosso povo, 
na luta contra a corrui>Ção, bureando, deste modo, ''os meios indis
pensáveis à obra de reconstrução econó-mica, financeira, política 
e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de lrlodo direto 
e iinediato, os graves e urgentes- problemas de que depende a restauração da 
ordem interna e do prestfgio internacional da nossa pátria" (Preâmbulo do 
Ato lf]stitucional nQ L de 9 de abril de 1964); 

Considerando que o Governo da. República, responsável pela 
execução daqueles objetivos .e _pela .ordem e segtp::ança internas, não 
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só não pode permitir que pessoas ou grupos ante-revolucloná.rloo 
contra ela trabalh~, tramem ou aja:rrl, sob pena de estar faltando 
a compromissos que a.ssumLu com o povo bl>USileiro bem oomo 
porque o Poder Revo)uclonárLo, ao editar o Ato InstitÚciona.I n.0 2, 
a:fll"lllOU, categoricamente, que "não os:e dls.se que a. Revolução foi 
mas que é e continuará" e, portanto, o processo revolucionário enÍ 
desenvolvimento não pode .srer detido; ' 

Considerando que· es.se ~mo Poder Revolucionátlo eorerclc!o 
pelo P~esidente da República, ao convocar o Congresso' Nacional 
pa.ra .discu~, votar e promUlgar a nova Consti.tuição, estabeleceu 
qu_e ~t.a, alem d-e re•p_:e&en tar "a lns•tituctonalização dos ideais e 
pnnmp10s da Revoluçao", deveria Hass:.egurar a ·continuidade da 
obra revolucionária" (Ato Instituclon<lJ ·n.o 4 de 7 de dezembro 
de 1966); ' 

Oonsid<e;·rando, no entanto, que a.tos ·nitidamente subversivos, 
oriundoo .dos mais distintos setores políticos e cUlturais, comprovam 
que oo instrumentos juridlcos, que a Rerolução vitoriosa outorgou 
à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-_estar de seu 
povo, e.stão .servindo de meios para combat~-la e destrui-la; 

Conslderomdo que, a.slm, se toma imjieriosa ·a adoção de me
didas que Impeçam sejam frustrados oo ideais superiores da Re
volução, .pre·oorvand.o a oráem, a segur:anç.a a ·tr-anqülli<lade, o 
desenV<>Ivlmento económico e cUltural e a hMmonia pol!tica e so
cial! do '}:)ais oomp.rome·tidos por processos subversivos e de glJ.ieTra 
revolucionária; 

Con.slderando que- todos esses fatos perturbadores da ordem 
são contrários aos ideais e à consolidação do Movimento de mar
ço çle 1964, obrigando os que por ele se responsabil!zaram e jura
ram defendê~lo, a adotarem as providências necessárias que evi-
tem sua -destruição, - ' 

Resolve editar o seguinte 

ATO INSTITUCIONAL 

Art. 1.0 São mantidas. •a Constituição de 24 de janeiro de 196.7 
e as Constituições Estaduais, com as modificações constantes 
deste Ato Institucional. 

Art. 2.0 O Presidente da República poderá decretar o recesso 
do Congresso Nacional, das Assembléias ~egislativas e das Câma
ras de Vereadores, por Ato complementar, em estado de sitio ou 
fora dele, só voltando os mesmo.s a funcionar quando convocados 
pelo Presidente da República. 

§ 1.0 Decretado o-recesso :parlamentar, o Poder Executivo cor
ze.spondente f-ica auto-rizado a legislar em todas aS matérias e 
exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgâ
nica dos Municípios. 

§ 2.o Durante o período de Iece.sso, os Senadores, os Depu
tados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte fixa 
de seus sub.sídios. ' 

§ 3.0 Em ca.so de rece.s.so da Câmara Municipal, a fis·caliz.a
ção financeira e Orçamentária dos Municípios que não po.ssuam 
Tribunal de Contas, será exercióa pelo respectivo Eotado, esten
dendo sua ação às funções d-e audHoria, julgamento das contas 
dos administradores e demais responsãvéis por bens e Valores 
públicos. 

Art. 3.0 O PresidE-nte da RepúbliCa, ·no- intere-s.se nacional, 
poderá decretar a intervenção nos Estados e Municipio.s, sem as 
J:mitações previstas na Constituição. 

Parágrafo único. OS Interventores nos Estados e Mullicípios 
serão nomeados pelo Pre.sidente da República e ex_ercerão todas 
as funções e atribuições que caibam, respectiv'amenfe, aos Gov-e
nadores ou Prefeitos, e gozarão das prerrogativas, vencimentos e 
vantagens :fixados em lei. 

Art. 4.0 No interesse de preservar a Revolução, o Presidente 
da República, ouvido o Conselho de segurança Nacional e sem as 
limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos 
políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar· man
datos eletivos federais, estaduais e municipais. 

Parágrafo único. Aos Membros dos Legislativos !ederal, es
taduais e municipais, que tiv-erem seus man:datos cassado.s, não se
rão dados .substitutos, determinando~.se o quorum parlamentar em 
função dos lugares efetivamente preenchidos. 

Art. 5.0. A suspensão dos direitos políticos .. com base neste 
A"t!J:, importa, simultaneamente: em: 

I- cessação de privHégio de foro por prerrogativa de função; 

II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas elei
ções sindicais; 

UI - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto 
de natureza política: 

IV - aplicação, quando necessária, das .seguin,tes medidas de 
se-gurança; 

a) liberdade vigiada; 

b) proibição de freqüentar determ.inados lugares; 
c) domicilio determinado. 
§ 1.0 o ato decretar a suspensão dos direitos políticos poderá 

fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quais
quer outros direitos públicos ou privados. 

§ 2.0 As medidas de segurança de que trata o Hem IV deste 
artigv serão aplicadas pelo Ministro de Estado da .Justiça, defesa 
a apreciação de seu ato- pelo POder Judiciário. 

Art. 6.o Ficam suspensaS as garantias constitucionais ou le
gais de: vital!ciedade, inamo,lbl!idade e estabilidade, bem como 
a de· exercício em funçõe~ por prazo certo. 

§ .1.0 O Presidente da República poderá, 1nediante decreto, 
deiqjtrr, remover, aposentar ou pôr .em dfsponiQllidade quaisquer 
•t1tufares da.s garantias referidas ne.ste artigo assim como empre
gados de autarquias. empresas públicas ou sociedade.s de economia. 
mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares 
ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o oo.so, 
oe vencim~ntos e vantagens propo_!cionais ao tempo. de serviço. 

§ 2.0 Q disposto neste- artigo e seu § 1.0 apHca-se também, 
nos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.' 

Art. 7.0 o Pre-sidente_ da República, em. qualquer dos casos 
previstos na Constituição, poderá deCretar o estado de sitio e pror
rogá~lo, fixando o respectivo prazo. 

_ Art. 8.0 O Presidente <;la República poderá, após inve.Stiga
çao, decretar o oonflsco de be:p.s de todos quantos tenham enri
quecido ilicitamente, no exercício de cargo ou função públiea in
clusive de autarqUias, empresas públicas e sociedades de ecOno
mia mista, sem prejuizo das sanções penais cabíveis, 

Parágrafo único. Provada a legitimidade da ·aquisição dos 
bens, ia:r-se-á sua restitUição. 

Art. 9.0 O Presidente cia República poderá baixar Atas com
plementares para a execução deste Ato InstH .. uC:ional, bem como 
adotar, .se necessário a defesa da Revolução, as medidas previs-
tas nas alíneas d e e do § 2.0 do art. 152 da Constituição: · 

Art. 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos 
de crimes políticos, contra a ·segurança nacional, a ordem econô
mlca e social e a economia popular. 

Art. 11. . E><l:luem-se de qualquer apreciação judicial todos 
os ates praticados_ de acordo com este Ato Inst.itucional e .seus 
Atas Complementares, bem como os respectivOs efeitos. 

Art. 12. O presente Ato ·Institucional entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrãrío. 

_ Brasilia, 13 de dezembro de 1968; 147.o da Independência e 
80.0 da República.- A. COSTA E SILVA- Luís Antônio da Gama 
e Silva .:.._ Augusto Hamann Rademaker Grünewald - Aurélio de 
I.yra Tavares - José de Magalhães Pinto·- Antônio Delfim Netto 
- Mário David Andreazza - Ivo Arzua Pereira - Tarso nutra 
- .Jarbas G. Passarinho - Márcio 'de Souza e Mello - Leonel Mi-
randa - José Costa Cavalcanti - Edmundo de Macedo Soares -
BeHo Beltrão - Afonso de A. Lima - Carlos F. de Simas. 

ATO N.O 5 

Suspende direitos políticos 

O COmando Supremo da Revolução resOlve, nos termos. do 
Art. 10 do Ato Institucional, de 9 de abril de 1964, suspender, pelo 
prazo de dez anos, os direitos políticos dos .seguintes cidadãos.: 

1) Franklin de Oliveira 
-· -2) Edmar Morei 

3) Osvaldo Costa 
4) Gumerclndo Cabral de Vasconcelos 

5) Enio Silveira 
Rio de Janeiro, Guanabara .. 13 de abril de 1964. - Gen-Ex 

ARTHUR DA COSTA E SILVA- Ten-Drlg. FRANCISCO DE ASSIS 
CORREIA DE MELLO - Vice-Alm AUGUSTO HAMANN RADEMA
KER GRtlNEWALD. 

ATO INS~CIONAL N.O 10, DE 16 DE MAIO DE 1969 

o Presidente da República, 
Considerando que as Atos Institucionais n.0 1, de 9 de abi'll de 

1964, n.O 2. de 27 de outubro de 1965, n.O 5. de 13 de dezembro de 
1968, e n.o 6. de 1.0 de fevereiro de 1969, estabeleceram, por dife
rentes motivos, sanções politicas e administrativas e restrições de 
direitos às pessoas que fossem atingidas pOr aquelas medidas de 
natureza jurídico-institucional e 

Considerando que sé impõe, também, a determinação de nor
mas uniformes a serem imposta.s ·a todos quantos, servidores pú-
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blicos, ou não, hajam sido ou venha!n a ser atingidos pelas diSpo" 
sições dos Atas Institucionais editados, entre out+os motivos, com 
a finalidade de preservar os ideais e pr!ncipios da Revolução de 31 
de março de 1964 e assegurar a continuidade da obra :~;evolucio
nária, 

Resolve editar o seguinte Ato Institucional: 
Art:. 1.0 A suspensão dos direitos politicos, ou à cassação dos 

mandato,s eletivos feder,.is, estaduais ou municipais, com fund"" 
menta nos Atas Institucionais n.0 1, de 9 de abrU de 19~4, n. o 2, 
de 27 de outubro de 1965, n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, e n.o 6, 
de L~ de tevereiro de 1969; poderá, além .do que dispõe a legislação 
em vigor, acarretar, ainda: 

a) a perda de qualquer cargo ou !unção eJ>~rcidos na admi
ril.stração direta ou lndireta (autarquias, empresas pú]Jlicas e so
ciedades de economia mista), tanto da União, como . dos Estados, 
Distrito .Federal, Territórios· e :Municipios; 

·. ·• b) a aposentadoria compulsória, com proventos Proporcionais 
ao tempo efetivo de serviço, das peSS<>à.s que exerç$lll cargo ou fun
ção nas entidades previstas na alinea anterior; 

· c) a çessação imediata do ·exercicio de qualquer mandato ele
tive federal, estadual ·ou municipal, caSQ :p.ão tenham sido eles ex
pressamente cassados. · 

! 1. 0 A suspensão dos direitos politicos ou a cassação dos 
mandatos eletivos federais, estaduais ou municipais, referidas nes
te artigo, poderá· acarretai, por prazo não superior a 10 (dez) 
anos, a proibição do exerc!ció de atividades, cargos ou funções em 
empresas concessionárias ou perm!ssionár!as de serviços públicos, 
fundações criadas ·ou subvencionadas pelos Poderes Públlcos, tan
to da União, como dos Estados, Distrito.- Federàl, Territórios e Mu
nic!pios, bem como em Instituições de ensino ou pesquisa e orga
nizações de interess:e da .segurança naeional. 

· § 2. 0 o Presidente da !República poderá, a qualquer tempo, 
!J;npor as sanções . previstas neste ·artigo, inclusive às pessoas já 
atingidas pelos Atas Institucionais anteriores a 13 de dezembro 
de 1968. 

Art. 2.0 A representação ao Presidente da Repüblica para 
aplicação das sanções previstas no artigo primeiro deste Ato far
se.á nos termos do Ato Complementar n.0 39, de 20 de dezembro 
de 1968. · · · 

. § r.o No caso do diSposto nos §§ t.o e 2.o do ·art. r.o deste 
Ato, a representação será encaminhada por intermédio da Secre
taria-Geral do conse.lho de Segurança Nacional. 

§ 2.0 Em se tratando de s~!dor público dos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Munlciplos, 'os respectivos Chefes dos Poqeres 
Executivo c!lsporão do prazo de 30 (trii!ta) dias a contar da pu
. blicação do ato de suspensão de direitos políticos ou cassação dé 
mandato eletivo, no Diário Of_icial da União, pS:ra ep.camlnhar a 
representação, por intermédio do Mlnlstério da Justiça. 

Art. 3.0 A de~ã6, ·aposentadoria, transferência para reser
va ou refol'lij.a, .com fund:imentci nos Atos InStiJ;.ucionais acima. 
citados, poderão determinar, também, a proibição do exereiclo de 
atividade, cargo ou função em qualquer das entidades referidas 
1;1a alinea 'a" e no I 1.0 do art .. 1.0 deste Ato Institucional. 

Art. 4. 0 o presente Ato Instituciorial entrá em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrário. · 

Brasil!a, 16 de maio de 1969; 148.o da Independência e 81.0 ·da 
Repúbllca.- A. COSTA E SILVA'- Luis Antonio da Gama e Silva 
- August.o Hamann Rademaker Grünewald - Aurélio de Lyra 
Tavares .....!... Mozart Gurgel Valente Jnnior - Antônio Delfim Netto 
- Mário David Andreazza - Ivo Arzua Pereira ·- Favorino 
Bastos Mércio - Jarbas G.- Passarinho - Márcio de Souza e Mello 
- ~nel Mir~da - .Édmundo de Macedo So~u·és - Antônio Dias 
Leite J{!ulor - Hélio BeltriW - J'osé ·Costa Cavalcanti - CarlOs. F. 
de SimaB, 

ATO IN'STlTUCIONAL N. 0 13, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969 

Os .Ministros \te Estado da Marinha de Guerra, do Éxêreito e 
da Aeronáutica Mil!~ar, no uso 'das atribuições que lhes confere o 
art. 1.o do Ato Institucional n.o 12, de 31 'de agosto d~ 1~69, resol
vem editar o seguinte Ato Institucional: 

Art. 1.0 O Poder Executivo poderá, mediante proposta dos 
Ministros de Estado da JustiÇa, da Marinha de Guerra, do Exército 
ou da Aeronáutica Militar, banir do Território Nacional o brasi
leiro que, eomp+ovadamente se tom~r inconveniente: noCivo ou 
perigoso à Segurança Nacional. 

Parágrafo único. Enquànto perdurar o banimento, ficam sus-· 
pen.sos. o processo ou a exermção da pena a que, porventura, esteja 
respondendo' Qu condenado o Panido, assim ca:mo a prescrição da 
ação ou da cqndenação. · 

Art. 2.0 Excluem-se de qualqué apreciação judicial todos os 
atas praticados de acordo com este Ato Institucional e Atas Com
plementares dele d~correntes, bem como os respectivos efeitos. 

Art. 3.0 Este Ato Institucional entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasllia, 5 de setembro de 1969; 148.0 da Independência e 81.0 
da República.- AUGUSTO IIA.MANN RADEMAR.ER 'GRtlNEWALD 
- AURI!LIO DE J.YRA TAVARES- MARCIO DE SOUZA E MEL
LO - Luis Antô!!lo da Gama e Silva - José de Magalhães Pinto 
- Antônio. Delflm Netto - Mário David Andreazza. - Ivo Arma 
;pereira- Tarso Dutra·~ JarbllS G. Passarinho -Leonel Miranda 
- Edmundo de Macedo Soares·- Antônio Dias Leite Júnior -
Hélio BeltriW - José Costa Cavalcantl - Carlos F. de Slmas. 

DECRETO-LEI N.O 477, DE 26 DE FEVEREffiO DE 1969 

Define i.nfrações disciplfuares praticadas por profes
sores, alunos, funcíoná.rios .ou empregadOs de estabeleci .. 
mentos de ensino público ou particulares, e dá outras pro-
vidências. · 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
confere o pará~rrafo' 1,o do Art. 2.0 do Ato Instltuc!on!ll n.O 5, de 13 
de dezembro de 1968, deCreta: 

Art. 1.0 Comete !nfmção d!scipUnar o professor, aluno, fun
cionário ou empregado de e.Stabelecimento de ensino público ou 
partleular IJ.ue: 

· I - Allcie ou incite a deflagração de movimento que tenha por . 
finalidade a paralisação de ati.Yidade. escolar ou participe nesse mo
vimento; 
· ll - Atente contra pessoas ou bens tanto em prédio ou Insta
lações, de qualquer natureza, dentro de estabelecimentos .de ensino, 
como fora -dele; 

DI - Pratique atas destinados à orgalsaÇão de movimentos 
subversivos, passeatas, destiles ou comicios não autoriza-dos, ou dele 
participe; · 

IV ;_ Con.duza ou reali~e, confeccione, iplprlma, tenha em depó
sito, distribua material subversivo de qualquer natureza; 

V - seqüestre ou mantenha em cárcere privado diretor, mem
bro de corpo docente, funcionário ou empregado de estabeleelmen
to de ensino, agente de autoridade ou aluno; 

· VI - Use dependência .ou recinto escolar para fins de .subver-
são ou para praticar ato contrário à moral ou à ordem públlca. 

§ 1.0 AS lnfrações def!n!das neste artigo serão punidas: 

. I -Se se trato;r de membro do corpo docente, funcionário ou 
e"""regado de estabelecimento de ensino com pena de demissão ou 
dJsrjensa, e a proibição de ser nomeado, admitido ou contratado 
por 'qualquer outro da mesma nature2la, pelo prazo de cinco (5) 
anos; 

II - se se tratar de aluno, com a pena de desligamento, e a 
proibição de se matricular em qualquer outro estabelecimento de 
ensino pelo prazo de três (3) ano.S. 

§ 2.0 se o !nkator for beneficiário de bolsa de. estudo ou per
ceber qualquer ajuda do Poder Público, perde-la-á, e não poderâ 
gooar de nenhum desses beneficias pelo prazo de cinco (5) anos. 

§ 3.0 Se se ,tratar de bolsista estrangeiro ·~rã sollcitada a sua 
imediata ~ada do território nacional. 

Al't. 2.0 A apuração das inf:rações a que se refere este De
creto-lei far-se-á mediante procesSo .sumãrio a ser concluído no 
praw improrrogável de vinte dias. 

Parágt\afp ún!oo~ Havendo. suspeita de prática de crime o 
dirigente d~ estabelecimento de ensino providenciará, desde lÓgo 
a instauraçao de inquérito Policial. 

Art. 3.0 O processo sumário será reallzado por um funcionário 
.ou empregado do estabelecimento de ensino, designado por seu 
dirigente, que procederá às diligências convenientes e citará o in
fiator para, no :prazo de quarenta, e oito horas, apresentar defesa. 
se hoqver mais de um infrator o prazo será comum e de nov~n ta e 
oo1s horas. · · · 

§ 1.0 Q indiciado será suspenso até o julgamento, de seu cargo, 
função ou emprego, -ou, se for estudante, proibido de freqüentar as 
aula..s, se o requerer o encarregado do processo. 

§ 2.0 Se o infrator residir em local iguorado, ocultar-se para 
niW receber a citação, ou citado, não se defender, ser-lhe-á designa
do deren= pam apresentar a defesa. 

§ 3.0 Apresentada a defesa, o enearregado do processo elabo
mrá relatório dentro de quarenta e oito horas, especificando a in
fração cometida, o autor ~ &.3 razões de seu eonvenclmento. 
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§ 4.0 . Recebido o processo, o dirigente do estabelecimento pro
ferirá decisão fundamentada, dentro de quarenta e oito horas, sob 
pena do crime definido no Art. 319 do Código Penal, além da san
ção comina.da no Item I do § 1. 0 do Art. 1.0 deste Decreto-lei. 

§ s.o Quando a lnfração estiver capitulada na Lei Penal, será 
remetida cópia dos autos à autorida.de competente. 

Art. 4.o !Comprovada a ·existência de dano :patrimonia·l no es~-. 
belectmento de ·ensino, o infrator ficará obrigado a ressarci-lo, ln
dependentemente das sanções IClisciplinares e criminais que, no caso, 
couberem.. 

Art. 5.o o Ministro de Estado da Educação e Cultur'!: expedirá, 
dentro de trinta dias, contados da data de sua publicaçao, mstru
ções para a ex!!Cução deste Decreto-lei. 

Art. 6.o Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em cootrárlo. 

Brasllia 26 de fevereiro de 1969; 148.0 da Independência e 81.0 da 
República:- A. COSTA E SU.VA- Luís Antonio da Gama e Silva 
- Tall"SO Dutra. 

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
EMENDA CONSTITUCIONAL N,o 11 

Altera dispositivos da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos DeÍmtados e do Senado Federal, nos 
termos do ·artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguin
te Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1.0 Os cl!spositlvos da Constitulção Federal, abaixo enu-
merados, passam a ·vigorar com as Seguintes alterações: 

"Art. 29. ........................ ~ ................... . 
'§ l,O ................................................ . 

a) pelo Pmsidente do Sen.,do Federal, em caso de de
cretação de estado de sítio, de estado de emergência ou de 
intervenção federal; ou" 

"Art. 32 .. Os deputados e sen:fdores são invioiáveis no 
exercício d1l mand-ato, por .sua.s opiniões, palavras e votos 
salvo no caso de crime contra a Segurança Nacional. 

§ 1.0 Desde a expedição do diploma até a inaugura
ção da legislatura seguinte, os membros do Congresso Na
cional não poderão ser ;px.esos, salvo flagrante de erime 
inafiançável, nem processados~ criminalmente, sem prévia 
licença de sua Câmara. 

§ 2.0 Se _a Câmara respecti'Vã. não se pronunciar sobre 
o pedido, dentro de 40 (quarenta) dias a contar de seu 
recebimento, ter-se-á como concedida a l!cença. 

; 3.0 No caso de flagrante de crime inaflanÇável, os 
autos serão remetidos, dentro de 4~ (quarenta e oito) 
horas, à Câmara respectiva, para que resolva sobre a pri
são e autorize ou não a fOrmação da <!Ulpa. 

§ 4.0 Os deputados e senadores .serão submetidos a 
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

§ 5.0 Nos cri!lles contra a Segurança Nacional, cujo 
processo independe de licença da respectiva Câmara, po
derá o Procurador-Gerai da Repúbl!ca, recebida a denún
cia e atenta à gravidade do delito, requerer a suspensão do 
exercício do mandato parlamentar, até a decisão final de 
uma representação pelo Supremo Tribunal Federal. 

; 6.0 A Incorporação às forças armadas, de deputados 
e senadores, embora militares e ainda que em tempo de 
guerra, dependerá de licenc:a da qãmara respectiva. 

§ 7.0 As prerrogativas processuais dos senadores e 
deputados, arrolados como testemunhas, não subsistirão, 
se deixarem eles de atender, sem justa causa, no prazo de 
30 (trinta) dias, ao convite judicial." 

"Art. 35. 

§ 4.0 Nos casos previstos nos itens IV e V deste artigo 
e no § 5.o do artigo 32, a perda ou suspensão será automá
tica e declarada pela respectiva Mesa." 

••••••• - •••••• ~ ••••• .-. • •••••••••• ••• .... 4 •• ~ ••••••••• - ••••• 

"Art, 47. 

§ 2.0 A Constituição não poderá ser emendada na vi.,. 
gência de estado de sítio ou estado de emergência. 

Art. 48. ·Em qualquer dos casos do artigo anterior, a 
proposta será discutida e votada. em reunião do Con-

gresso Nacional, em 2 (dois) turnoS, dentro de 90 (nnvf'n
ta) dias a contar de seu recebimento, conside-rando-se 
aprovada, quando obtiver, etn ambas as votações, mrlioria 
absoluta dos votos ·dos membros de cada uma das casas." 

"Art. 55. . .......... ~ .. ~ .. ,.- .... ;. ............. . 
§ 1:0 Publ~cado o texto, que terá vigência imedhlt.a, o 

Decreto-lei sera submetido pelo Presidente da Rcpúhliea 
ao Congresso Nacional, que o_ aprovará ou rejC'itará, dC'n
tro de 60 (sessenta) dias a contar do seu recebimL-nto. nüo 
podendo emendá-lo; se, ):lesse_ prazo, não houver d('libe
ração, o -léxtO será tido por aprovado." 

"Art. 81 .................................. . 
XVI - determinar medidas de emergência c decretar 

o estado de sítio e o ~tacto de emergência;" 
. ........... ~- ....... : ... . ~· ~ .. ·~ .. - ..... ~-...... ·: .-... . 
"Art. 137. ........ -~ ·-· ......... ._ ........... ; .--.. ..... . 
IX- a decr_et_ação da perda de mandato de senadores, 

deputados e vereadores nos casos do § s.o do artigo 152." 

uArt. 152. A orgari.ização e o funcionamento dos par
tidos políticos~ de acordo coro o disposto neste art.igo, se
rão regulados -.em lei federal. 

§- 1.0 Na organização dos partidos pblit.icos S('rão 
observados os seguintes princípios: 

-r-...::_-- régiilur representatiVo- e democrático, baseado na 
pluralidade dos partidos e garantia dos direitos· humanos 
fundamentais; 

rr-.::..:. personalidade jurídi-ca mediante registro dos es
tatutos; 

III - inexistência de vinculo, de qualquer natureza, 
com a ação de governos, entidades ou partidos estran
geiros; 

IV --:- âmbito nacional, sem prejuizo das funç-ões_ deli
berativas dos órgãos :regionais ou municipais. 

§ 2.0 O funcionamento dos partidos políticos deverâ 
atender às seguintes ,exigências; 

I ~ flliação ao partido de, pelo menos, 10% (dez por 
cento) de representantes na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal que tenham, como fundadores, assinado 
seus ates constitutivos; ou 

II- à:POlo, ·expresso _em votos de 5% (cinco por cento) 
do eleitorado, que haja votado na última eleição geral 
para a Câmara dos De-putados, distribuídos, pelo menos, 
por nove Estados, com o minimo de 3% (três por cento) 
em cada um deles; 

III--atuação permanente, dentro do programa apro-
vado pelo Tribunal Superior Eleitoral; 

IV - disclpl!na partidária; 
V - fiscalização financcira. 
§ 3.0 Não terá direito a representação o partido que 

obtiver votações_ inferiores aos percentua.fs. fixados no 
item II do parágrafo anterior, hipótese em que serão con
sideradas nUlas. 

! 4.0 A extinção dos partidos politicas dar-se-á na 
forma e nos casos estabelecidos em lei. 

! 5.0 Perderá o mandato no Senado Federal, na Cà
mara dos :peputados, nas Assembléias Legislativas e nas 
Câmaras Municipais quem, por atitudes ou pelo voto, se 
opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos ór
gãos de dlreção partidária ou deixar o partido sob cuja le
genda foi eleito, salvo se para participar, como fundador, 
da constituição de novo partido. 

§ 6.0 A perda do mandato, nos casos previstos no pa
rágrafo anterior, será decretada pela Justiça Eleitoral, 
mediante representação do partido, assegurado o direito 
de ampla defesa. 

CAPíTULO IV •Jt 
Dos Direiios e Garantias Individuais ; i~ 

"Art. 153. .. ................................... " .... ~~ 
§ 11. Não haverá pena de morte, de prisão perpétua,, 

nem de banimento. Quanto à pena de morte. fica ressal
vada a legislação penal aplicável em caso de guerra ex
~ma. A lei d,isporá so'9re o perdimento de bens por danos 
causados ao erário ou no caso do enriquecimento Ilícito no 
exerci-cio de função pública." 
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CAPíTULO V 
Das M<ididas de Emergência, do Estado de Sítio e 

· do Estado de Emergência 
"An. 15~. O Presidente da República, para preservar 

ou, prontamente, restabelecer, em locais ~determ.lnados e 
restritos a ordem públ!ca ou a paz social, ameaÇadas ou 
atingidas por calamidades ou graves perturbações que nãO 
J ust!!!quem a decretação 'dos estados de sítio ou de émer
gência, poderá. determ)nar medidas coercitivas autoriza-· 
des nos l!!Ílltes fixados no· § '2.0 do artigo 156, desde que 
não· exceda.In o prazo de 60 (sessenta) dlas• podendo ser 
prorrogado· uma vez e por Igual per!odo. 

§ 1'.0 ·O Presidente da República, dentro de' 48 (qua
renta e oito) horas, dará. ciência das medidas à Câinara 
dos Deputados e ao Senado Federal, bem como das razões 
que. as determinaram. 

§ 2.0 Na hipótese da determinaçãO· dê novas medidas, 
além daqu~Ias iniciais, proceder-so-á na !omia · do pará
grafo anterior. 

Art. 156' . No easo de guerra ou a !!m de preservar a 
integridade e a indeperidêncià do Pais, o livre funciona
mento dos P.oderes. e de SU<I!l !nstituiçoes, quando. grave
mente am~ac;adós ou :atingidos por fa-tores. de aubVe;rsão, 
o Presidente da República, ouvido o Conselho de Seguran
ça Nacional, poderá. decretar o estado de sitio. 

_ i 1.0 o· o;Ieareto de est.ado de sitio espec!!!cará as re
gioes que essa providência abrangerá e as normas a serem 
ob~das, bem como no!nearã as. pessoas inc.umb!das de 
·sua execução. 

§ 2°. o estado de sitio a.niJorlza as· seguintes medidas 
coercitivas: · 

àl obrigação de' residência em locàl!dade detelní!nada: 
bl detençãO em edifícios nãO destinados aos rétis de 

crimes _comuns; 

c) busca e apre.ensão ·em domicillo; 

· d) suspensãO da Ilberdade de reuniãO e de associaçãO; 

. e) IntervenÇãO .em e,nt!cjades' representativas de clas-
ses ou categorias. pro!iss!onals; 

f) censura de correspondência, da Imprensa, das te
lecomunicações e dl:versões públicas; e 

g) uso ou ocupação tem:Porá.ria de benS das autarquias, 
empres.as públlcas, sociedades de economia mista· ou con
c...,!onárlas de serviços públicos, bem como. a suspensão 
g~:::;.eie1o do cargo, função ou emprE)!go nas mesmas en-

1 3.0 A duraçãO· do es~ de s!tio, salvo em casp de 
guer.-a, nãO será superior e. 180. (eehto e oitenta) dias, 
podendo· ser prorrogada, se pers!at!rem as razões que o 
determinaram. 

§ 4-" O decreto de estado de sitio ou de sua prorroga
çãO será submetid<), dentro de 5 •(cinco) dias, com a res
pectiva jusj;lflcação, pelo Presidente d!!- RePúlll!ca ao con
gresso N aclonal. 

I 5.0 Se o Côngresso Nacional não estiver reunido. será. 
convoca<].o !mediatamente pélo Presidente do Senado Fe
deral. 

1 6.0 Durante a vigência do estado de sit!ó e sem pre· 
Juizo das medidas previstas no art. 1M, também o con
gre,s.so Nacional, mediante lei, poderá. determinar e. Bll8· 
penàãO de outras garantias const!Jt;uclonais. 

§ 7."· As Imunidades dos depUbados !edérals e sena
dores poderãO ser suspensas durante O etado de Sitio, por 
dellberaçãO da Casa a que pertencer~m. 

Art. 157. Findo o· estado de sitio cess,.rãO os seus 
efeitos e o Presidente da :República dentro· de 30 (trinta) 
dias enviará. a mensagem ao éongresso Nacional com a 
JustificaçãO das ·providências adotadas. 

. Parágrlifo único. A inobserrnnc!a de qualquer das 
prescrições relativas ao ·estado de sitio tornará. Uegal a 
coaçãO e permitirá ao paciente recçrrer ao Poder Judi
c!árto. 

Art. ~58. O Presidente da República, ouvido o con
selho COnstitucional (art. 159), Poderá. decretar o estado 
dé emergência, quando forem exigidas providências ime
diatas; em caso de guerrà, bem como -para. impêdir ou .re
pellr as atividades subversivas a que se refere o àrt. ·156, . 

· I 1.0 O decreto que declarar <!> estado de emergência 
determ.!nará o tempo de sua duraçãO, especlf!cal-á. as re
giões a serem atingidas e indicará. as medidas coercitivas 
que vigorarão, dentre as discriminadas no art. 156, § 2.0 

I 2." O tempo de duraçãO do estado de emergência 
tião .será superior a. 90 (noventa) dias pÓdendo ser prorro
gado uma vez e por igual periodo, se persistirem as razões 
que lhe justificaram a declaraçãO. 

~ 1 3." 'O decreto de estado de emergência ou de sua 
prorrogaçãO. será comunicado, dentro de. 5 (cinco) dias, 

. com a respectiva justificação, pelo'Presidente da Repúbli· 
ca, à Câmara· doo Deputados e ao Senado FederaL 

§ 4.0 No caso do parágrafo anterior, se· o COngresso 
.. Nacional ,nãO· estiver reunido será convocado pelo Pres!· 
dente do Senado Federal, dentro de 5 (cinco) dias eonta;.. 
(!os do J;eeel>imento do decreto, devendo as duas Casas per
manecer em tuncionamentd, enquanto vigorar o estado de 
emergência. 

. § 5. 0 Aplica~se ao ·estado de emergênci'B. o disposto 
'no !IJ't. 156, . I 7.0, e no art. 157 e seu parágrafo úniCo. 

Art. 15Íl. o eon.sclho Constitucional é presidido pelo 
Pxesidente da República e dele participam, como mem
bros natos, o Vice-Presidente da Repúbllca, os Presiden
tes do Senado Federal e da Câma't'a dos Deputados, o Mi
nistro responsável pelos negócios d"' Ju.>t!ça e um M!nlB- . 
tro ~apresentante das FOrç.., Arinadas." · 

"Art.· 184. Cessada a inveslldura no cargo de Presi
dente.· da República, quem o tiver exereldoJ em caráter 
permanente, rará jus, ·a titulo de :.:epresentaçao, a um sub
sidio mensal vitallclo igual '9.011 vencimentos do cargo de 
M!n!atro ·do Supremo Tribunal Federal .. 

, Art. 185.. A Ínelegib!lldade para o exerc!ciõ de qual
quer funçãO pública ou sindical, além dos ca.so.s pre~tos 
·nesta ConstituiçãO e em lei complementar, vigorare en
quanto o cidadãO estiver com seus direitos polit!cos Bll8-
.Pensos."· · · 

Art. 2.0 Pam oo efeitos do diSposto nos §§ 5. o e 6.0 do art. 152 
da CQnst!tu!çãO :Federal, nãO configura ato de infidelidade parti.

. dár!a a filiação de senador, deputado federal, deputado estadual e 
vereador a partido já. ooristitliido, dentro do prazo de um ano e. 
contar da vigência desta Emendá . 

.Art. 3,0 . São revogados os .'\1008 InStitucionais e Complemen
tares, no que contrAriarem a e<mst:ituiç.ão Federal, ressalvados os 
e!e.\tos dos atos praticados com base neles, os quais ·estão exclui
dos de apreciação judic!al. 

Art. 4.0 Esta. Emenda entrará. em vigor no dia 1.0 de janeiro 
de 1979. · 

Brasrua, em 13 de outubro de 1978. 
A Mesa· da Câinara dOS' Deputados: Marco Maciei, Presidente 

.João Linhares, 1.0 - Vice-Presklente - A~emar Santillo, 2.0 -

VIce-Presldente - Djitlma Bessa, !."-Secretário - Jader Barbalho, 
2."-Secretário - João Climaco; 3.o..secretár!o - José Camargo, 
4.0 -Seeretár!o. 
. A !';lesa do Senado Federal: Petrônio Portella, Presidente -
José L!ndoso, 1. o_ V!ce-Presid~>nte - AinaraJ peixoto, 2.0-V!ce-Pre
sldente - Antonio Mendes Canale, 1.0 -Secretário - Mauro Bene-· 
\'ides, 2.o..sec.etã,r!o ...;. Henrique de La Rocque, 3."~Secretá.t!o -
.Renato Franco, 4.o-Seeretárlc. · 

L'EI iN.O 6.683, DE 28 DE AGOST'O DE 1979 
Concede a.nistla e dá ontras providências. 

Art. 1.0 :m concedida anistia a todos quantos, no período com
preendido. entre 2 de ~tembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, 
cometeram crimes polit1eos ou conexos com estes, crimes e~eito
ra!s, aos que t!ver\'ID_seus direitos políticos suspensos e aos servi
dores da Admln!straçao Dlreta e Indireta, de Fundações vincula
das ao Poder Públ!co, aos servidores dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, aos m!l!tares e aos dirigentes e Íepresentantes sindi
cais, punidos com fundamento em Atos InStitucionais e Çomple
mentares (Vetacjo) . 
................ ··-· .. •.• ................................. · .......... .. 

§ 2.0 Exc'e<tuam-se ·dos bene!jclos da anistia oo que !oram 
condenados pela prática de er!mes de terrorismo, a:s.salto, seqües
tro e. atentado pessoal. ........................................ ~ ........................ . 

(A Comissão de Constituição. e Justiça..) 
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PARECER 
PARECER No 1.432, DE 1981 

Da Comissão de Redação 

Redaçãi> final do Pi:oJetó de Resolução n. • 88, de 1981. 
1Re13;tor: Senador loã:o Calmon. 
A Comissão apresenta a; redação final dO Projeto de Resoluçã<> 

n.• 88, de 1981, que autoriza a Escola Superior de Educaçãp Fislca de. 
G<>lá& a contratar operação de crédito no varor de Cr$ 9.813 .:mo,oo 
(nove milhões, oitocentos e treZe .m.ll e trezentos cruzeiros). 

sala das COinlssões, ~6 de dez~mbro de 1981. :..._Adalberto Sena, 
Presidente .:.._ .João Calmon, Relator - Murllo Bada.ró. 

Am!XO ACi PARECER N.0 1.432, DE 1981" 
ReclaçãO rmaJ <l.o Projeto <l.e ResoluçãO n. o 88, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos. termos do art. 
42, Inciso VI, da Constituição, e eu, · , Presid~nte, 
promulgo a ·seguinte 

!RESÜLUÇAO N.0 , DE Í98Í 
Autoriza ,. , Escol& Superior de EducaçãO Física de 

Goiás - ESEFEGO, & contratar opera:ção de crédito no 
Valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze 
mil e trezentos cruzeiros). · · · 

o Senado Federal resolve: 
,Art. 1.0 lli a Escola Superior de Educação F!sica de G<>iás -

ESEFEGO, nos termos do árt. 2.• da Resolução n.0 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma QPO'
ração d~ crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove m!lhões, oito
centos e treze m)l e trezentos cruzeiros) junto à Caixa Econõm!cà 
Federal, mediante a utilização de recursos do FUndo de ·Apolo ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção· e equlpa.
mento dê Laboratórios de Esforço Fislco, naquela Escola, obedecj-' 
das as condições admitidas pelo Banco central do Bras!l no re.s,, 
pectivo processo. · 

_ Art. 2.0 Esta Resolução entni. em. vigor na data de sua P1Ibl!
caçao. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

Lista n• 8 de 1981 

Em /6 de dezembro de 1981 

Convites ao Senhor--Presidente do Senado Federal. 
Bahia 
- Diretoria da BASF Química da Bahia S j A. 
Distrito Federal 
- Fundação Legião Brasileira de Assistência; 
-Associação Comercial e Industrial do Gama. 
Minas Gerais -
- Prefeitura Municipal de Januária. 
Rio de Janeiro 
-Pontifícia Universidade Católica; 
- Prefeitura Municipal de Carmo; 
-Sindicato dos Empregados no Comêrcio de Niterói e São Gonçalo. 
Rio Grande do Sul 
-Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé Ltda; 
-Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha; 
- Escola Técnica Federal de Pelotas~ 
-Sindicato Rural de Rio Claro; 
-Fundação Educacional Machado de Assis. 
Relatórios 
Pará 
-Centrais Elétricas do Pará SfA. 
Rio de Janeiro 
-Relatório Embratel 1980. 
São Paulo 
-Fatores Locacionais da Indústria e o Desenvolvimento Regional no 

Estado de São Paulo. 
Comunicação de Eleição e Posse 
Bahia 
-Câmara Municipal de Bonina I. 
Paraíba 
-Câmara Municipal de João Pessoa. 
São Paulo 
-Associação Nacional de Defensivos Agrícolas. 

ral) 
Manifestações sobre Proposta de Emenda à Constituição (Reforma Eleito~ 

-da Câmara Municipal de Maranguape - CE; 
-Sra. Ana Maria Mendonça - DF; 
-da Câmara Municipal de Arapongas - PR; 
-da Câmara Municipal de Santa Helena - PR; 
-da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS; 
-da Câmara Municipal de Santa Isabel - SP; 
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP. 
Manifestações contrárias ao Projeto Previdência 
- Distrito Federal; 
-Federação dos Trabalhadores na Indústria; 
-Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria; 
-Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Educação e Cultura. 
Minas Gerais 1 

-Associação Comercial de Minas; 
-Prefeitura Municipal de Cataguases; 
-Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Hidro-Elétríca de Juiz de 

Fora; 
-Câmara Municipal de Lagoa da Prata; 
Pernambuco 
- Diretor Rádio Planalto de Carpina. 
Paraná 
-Doutor Joaquim Enor Monteiro da Nóbrega. 
Rio de Janeiro 
-Senhor Paulo Rangel; 
-Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio Armazenador; 
-Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva de Minérios do 

Estado do Rio de Janeiro; 
- Federação de Trabalhadores Cristãos do Estado do Rio de Janeiro; 
-Senhor Expedido Gomes dos Santos; 
-Instituto dos Advogados Brasileiros; 
-Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Mu~ 

nicípio do Rio de Janeiro; 
-Sindicato dos Empregados no Comércio do Município do Rio de Ja~ 

neiro; 
-Associação dos Industriários aposentados da Região Sul-Fluminense; 
-Câmara Municipal de Volta Redonda. 
Rio Grande do Sul 
-Câmara Municipal de Cachoeira do Sul; 
........ Câmara de Vereadores de Esteio~ 
-Câmara Municipal do Rio Grande; 
-Câmara Municipal de Uruguaiana. 
Santa Catarina 
-Associação dos Professores da Universidade de Passo Fundo; 
- Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. 
São Paulo 
-Doutor Fábio Ferraz Bicudo Junior; 
-Associação dos Eletricitários Aposentados de São Paulo; 
- Senhor Reneh Arruda; 
-Câmara Municipal de Campinas; 
-Câmara Municipal de Campos do Jordão; 
-Presidente da Associação Comercial e Industrial; 
-Câmara Municipal de Presidente Prudente; 
-Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Prudente; 
-Câmara Municipal de Santos; 
- Câma:-a Municipal de Santa Barbara d'Oeste; 
-Câmara Municipal de São João da Boa Vista; 
-Câmara Municipal de Suzano; 
-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuti~ 

cas de Suzano. 
Manifestações sobre Projeto de Lei da Câmara nv 31/80 (Freqüência Esco~ 

lar) 
-da Câmara Municipal de Manacapuru - AM; 
- da Câmara Municipal de Senador Pompeu - CE; 
-da Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão - PE; 
-da Câmara Municipal de João Pessoa - PB; 
-da Câmara Municipal de Arapongas - PR; 
-da Câmara Municipal de Bandeirantes - PR; 
-da Câmara Municipal de União da Vitória - PR; 
-da Câmara Municipal de Niterói - RJ; 
-da Câmara Municipal de Batatais - SP; 
-da Câmara Municipal de Pindamonhagaba - SP. 
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Manifestações sobre Projetos 
- do Governô do Estado do Acre- solicitando iriclusão Ordem do Dia 

do Projeto de Resolução n•l09(SI; · · · 
-da Associação BraSileira dos Detetives Profissionais do Distrito Fede

ral- solicitando aprovação do PLS 198/79; 
-da AssociaçãO Brasileira dos Detetives Profissionais de Minas Gerais 

- solititandoregulamentação da profissão (PLS 198/79); 
-do Siildicato dos Trabalhadores .em Empresas de Telecomunicações e 

Operadores de Mesas Telefônic3s do Município do Rio de Jane{fo- solici
tando informações sobre o PLS.2~1/80; 

-da Secretaria da Educação do RS·-.:...._-solicitando especial atenção ao 
PLC 77(81; 

- da Prefeitura de Porto Alegre - RS- solicitando rápida tramitação 
e aprovação do PRS 113/81; 

-da Federação das Associações C.omerciais do Rio Grande do Sul
contrãria ao PLS 202(81; 

-Senhora Lia Therezinha Flores - solicitando rápida tramitação e 
aprovação do PLS 32(81; 

-da Federação e Centro do Ço~~r~i<? do Estado de São Paulo- mani-
festando apoio ao PLS 90/81; · · · 

-da Ordem dos Advogados do Brasil - Seçção SãO Paulo -contrária 
ao Projeto de Lei n• 4.493(81; 

-da Associação dos Advogados de São Paulo - favoráv~l ao Projeto 
de Lei n• 4.470/81; 

-da Associação dos Adv_ogados de São Pau_lo -favorável ao Projeto 
de Lei n• 4.382(81; 

-da AssociaçãO dos· Advog~dos de São Paulo -.favorável ao Projeto 
de Lei n• 3.820-A/80; 

-da Associação dos Advogados de São Paulo - contrária ao Projeto 
de Lei n' 2.289 (79; · 

-da Câmara Municipal de Campinas --SP- moção referente ao Pro
jeto de Lei n' 3.293-A/80; 

- da Ordem dos Advog<:tdos dO Brasil, Secção São Paulo - contrária 
ao Projeto de Lei n• 4.423/81; 

- da Câmara Municipal de Marília - SP - solicitando râpi'da trami
tação ao Projeto de Lei n' 4.811 (81; 

-da Prefeitura Municipal de Estân.ci3. Turística de Itu - SP - solici
tando râpida tramitação ·e aprovação do PRS 131/81; 

-da Câmara Municipal de Presidente Venceslau - SP- solicitando 
rãpida tramitação ao PLS 248/81; 

-da Câmara Municipal de Presidente Venéeslau- SP- favorável ao 
PLS 248/81. 

Diversos 
-da Prefeitura Municipal de Wagner - BA - atendendo solicitação · 

do gabinete do Senhor Presidente do ~enado Federal; 
-da Sociedade Árabe P;.tl~tina de Bfasília '--DF- cumprimentando 

o povo brasileiro pela data históricà de 7 de Setembro; 
-da Prefeitura Municipal de Aveiro- PA- solicitando ligação da ci~ 

dade de Aveiro, sua sede à rodovia CuiaQã- Santarém (BR.163); 
-da Câmara Municipal de Araponga·s- PR- coÍltrãria às recentes 

declarações feitas atravês da imprensa pelas Cebs e púte do Clero católico; 
-da Câmara Municipal de Goio-~r~- PR- manifestação pela alte

ração de idade na lei para concurso público; 
-da Câmara Munícipal de Jacarezinho- PR- favorável à sublegen

da partidãria; 
-do Rotary Club Ponta Gro~sa -:- P~ -:- moção de solidariedade à 

abstinência do fumo em sessõ.es .do Senado Federal; 
- da Câm·ara MuniciPal de Mundo Novo - MS -solicitando provi

dências para que o Município seja exclufdo da ãrea de Segurança Nacional; 
-da Santa Casa de Misericórdia - MG - contrária à Lei n9 6.932 de 

7-7-81; 
-da Câma_ra _Municipal de Campina Gra_fiâe -_ PB- Felicitações ao 

Deputado Audálio Dantas do PMDB - SP - pelo prêmio Kennet David 
Kauda para humanismo;· 

-da Assembléia Legislativa do Estado de MG - solícitar:tdo pronun
ciamento a respeito da desativação da Campanha-Nacional-de Alimentação 
Escolar; 

-da Sociedade Zoóf!la Educativa - SOZED - agradecendo atenção 
ao Projeto de Lei n• 82/78; · 

-da Confederação Nacional do Cõmé!cio - RJ -contrária ao PLS 
133/81; 

-da Associação Industrial e Agro-Pastoril de Volta Reclonda- RJ
solicitando melhorias no ?Parelhamento da Delegacia e PM locais; 

-da Ordem dos Adv~gado~ do Brasil - Secção Rio de Janeiro - co
municando as recomendações do 19 Encontro de Advogados Empregados
I• ENADE; 

-da Câmara de Vereadores de Esteio-RS-contrária à Sublegenda 
Partidária; 

-da União Parlamentar Interestadual - UPI -solicitando inclusão, 
na pauta, da Emenda n9 34/81; 

-da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo -
·solicitando especial_ atenção na Lei Complementar n9 223/81; 

-da Academia Paulista de Letras - SP- apresentando votos de pesar 
pelo falecimento do Senador Paulo Fender; 

-do Congressso Brasileiro de Publicações - SP -enviando cópia das 
sugestões e recomendações do I CongressO Brasileiro de Publicações; 

-da Câmara Municipal de Barretes- SP- sugerindo abolição da exi
gência do selo vermelho ualcool"; 

-da Çâmara Municípal de Caçapava- SP- manifestações de apoio 
ao Projeto de Lei, estabelecendo PIS - PASEP; 

- do Senhor Fuhad Miguel- solicitando apresentação de projeto de lei 
que conceda aos comissários um adicional; 

-da Câmara da Estância Turística de Poá- SP- do licitando que seja 
aprovada verba destinada ao SESI; 

-da Câmara Municipal da Estância Turística de Embu - SP- mani
festação solidária à Prefeitura Municipal de Hiroshima- Japão, pela decla
ração de paz; 

-da Câmara Municipal de Jundiaí - SP - solicitando fornecimento 
de cópia da PEC n• 35/81; 

-da Câmara Municipal de Ribeir1io Preto ...,...... SP - solicitando proi
bição de remédios vendidos sem receita médica; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP- solicitando que seja 
dada isenção de taxas ao Banco de Olhos; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP- solicitando medidas 
para sOiuciõnar uso e tráfico de tóxicos em estabelecimentos de ensino de {9 e 
29 graus; 

-da Cârriara Municipal de Rio Claro - SP- agradecendo telegrama 
de comunicação da promulgação da Emenda Constitucional n9 18/81; 

-da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo - SP - comuni
cando o I CONCLAT- Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, I• 
quinzena do mês de agosto; 

-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul- SP- manifestação 
alusiva ao Dia do Profess_or; 

- da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP - palestra do 
Prefeito Reynaldo de Barros, no Congresso da UVESP, sobre problemas fi
nanceiros; 

-da Câmara Municipal de Sorocaba- SP- solicitando providências 
na legislação de automóveis adaptados aos deficientes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Os projetes recebidos da Cáma
ra, lidos no Expediente, serão despachados às comissões competentes, 
contando-se os prazos regimentais, para o seu exame, a partir de 19 de março 
do próximo ano. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- O Expediente lido vai à publi-
cação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, anunciei na sessão de segunda-feira o pronuncia~ 
mento que hoje faria, analisando o Projeto Carajás e suas projeções sobre a 
economia nacional e, em especial, sobre a economia mineira. 

Carajás, Sr. Presidente, ê uma dádiva de Deus ao Brasil. Até hoje os 
geólogos mundiais não conseguiram explicar como a natureza se requintou 
em colocar, numa circunferência de raio de cerca de 60 km, um volume de mi
nerais que, aparentemente, se r:epelem, possibilitando sua maior concen
tração na maior província mineral da face da Terra: ferro, cobre, manganês, 
níquel, estanho, alumínio e ouro em abundância. Uma oportunidade que a 
generosa Mão da Providência Divina entrega aos brasileiros para seu usufru
to, a fim de melhorar o seu padrão de bem-estar e o nível de sua qualidade de 
vida. 

Não foi só pródiga a natureza no que diz respeito às riquezas minerais. 
Coloc.ou...::--as, Sr. Presidente, dentro de ampla paisagem, onde há rios navegá
veis, florestas densas, cerrados com grande aptidão para a agricultura, 4 mi
lhões de hectares de elevada fertilidade e aptos à irrigação, cerca de 18 mil 
megawatts de energia el~trica a ser gerada para o enriquecimento do País. 
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TudO- isto, Sr~ Pi-esi.dente, nos Põe, diante de extraordinário desafio, a 
nossa técnica, a nossa capacidade de trabalho, para transformar todas essas 
reservas, todOs esses mananciais, em conforto, em bem-estar, em prosperida
de para o homem brasileiro. 

Minas Gerais não poderia faltar com o seu apoio à decisão governamen
tal de implantar o Projeto Carajás, sobretudo·pela circunstância notável de 
que ao seu redor criar-se-á um grande pólo em ãrea econômica e demografi
camente vazia. Ao lado desse grande pólo, outros pólos menores darão um 
impulso definitivo à economia do Norte do País. 

Todavia, Sr. Presidente, este aplauso não é irrestrito. Tenho conside
rações a fazer, e as faço sem qualquer preocupação regionalista. O enfoque 
mineiro, na análise do problema Carajãs, não tem qualquer conotação pro~ 
vinciana. Não está adstrito nem acoplado a interesses imediatistas do nosso · 

·Estado. Ao contrário. Nossas preocupações estão muito mais ajustadas ao in~ 
ter~se da economia brasileira como um todo, principalmente no seu setor 
mineroRmetalúrgico. 

As primeiras restrições se localizam no problema da prioridade, diria atê 
·da pressa, do açodamento com que se pretende implantar Carajás, preferente
inen,te pela exportação de minério de ferro. 

Sr. PreSidente, hoje Minas Gerais responde pela exportação de cerca de 
80 milhões de toneladas, através da Ferrovia Vale do Rio Doce e da chamada 
LinhaÇc;ntro, sendo que a Vale do Rio Doce responde pela maior parte, além, 
de outras minerações de atuação em Minas Gerais, deixando ociosa a capaci-

1dade das nossas ferrovias, hoje em cerca de 40 milhões de toneladas; ano. 

Pois bem, segundo o Proje{o Carqjás a ser implantado, a exportação_ Ç-e 
:minério de ferro será, em 1985, de 15 milhões; em 1986,25 milhões; eni 1987, 
que é o pique do projeto, 35 milhões de toneladas de minério de ferro, mais 6 
'milhões e 700 mil toneladas de produtos agropecuários, cerca de 30 milhões 
de toneladas de produtos semi-elaborados e elaborados, perfazendo um total 
de 72 milhões de toneladas para uso da ferrovia que se vai implantar no Com
plexo Ca rajás. 

Aí está a primeira contestação que, do ponto de vista mineiro, se faz ao 
projeto. t que, Sr. Presidente, a exploração de minério de ferro, hoje, no Bra
sil, está praticamente resumida às jazidas mineiras que, para tal finalidade, 

1 

construíram infra-estrutura industrial, além dos indispensáveis corredores de 
exportação, uma longa e cristalizada tradição de mineração, 

Eu poderia trazer um argumento, que para nós tambêm é muito impor
tante e que foi longamente discutido, quando da emenda a respeito da criação 
do Fundo de Exaustão, velha e sentida reivindicação das cidades mineradoras 
de Minas, dos municípios mineradores de Minas. ~ que a atividade min~ra
dora é altamente predatória. Quando ela encerra o seu ciclo, ela não deixa be
neficias ConCretos, esses beneficias se realizam à distância. 

Tudo isso, Sr. Presidente, e mais a circunstância de que a nossa grande 
Companhia Vale do Rio Doce, que por longos anos retirou 4aS:jazidas ferro
sas de Minas Gerais o minério com que abarrotou os mercados mundiais. ja-

1 mais devolveu a Minas sequer um percentual reduzido da contribuição minei
ra ao seu progresso, à sua consolidação como uma grande empresa e à pros~ 
peridade nacionaL E é essa mesma Vale do Rio Doce que agora projeta sua 
atenção e dirige seus objetivos pa-ra Carajãs. Primeiramente, para iniciar uma 
exploração de minério de ferro com investimentos dez vezes superiores àque~ 
Ies realizados em Minas ou que poderiam ser em Minas realizados para au~ 
mentar a nossa produção ao nível desejado pela própria empresa, o que certa
mente não recomenda a empresa à estima e à admiração dos mineiros. Este ê 
o primeiro_ aspecto, Sr. Presidente. 

Pãrece-nÕs igualmente estranhável a implantação de 7 pólos guseiros no 
. Projeto Carajás, na sua globalidade. 

Ora, Sr. Presidente, a indústria de ferro gusa mineira responde por mais 
de 50% da produção de gusa no Brasil, mercado que está permanentemente 
oscilante pelas dificuldades do mercado de açO no mundo inteiro. E as indús~ 
trias de gusa, em Minas Gerais, tambêm elas estão, há muito tempo, implan
tadas, com as suas estruturas consolidadas, não sendo razoável nem admissí
vel que a empresa Vale do Rio Doce faça inv~time!.J.t9,s, vultosos no setor fer
r9--~sa para implantar uma estrutura par~_ 

Vej-;\r. ·Ex•, Sr. Presidente, é o que MIDaS.G'erais estranhà., e com-Tã.Zão. 
Agora a estranheza maior já foi dita ~a segunda-feira, Sr. presidente, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - É que também está projetada uma side
rúrgica de· IO milhões de tonelada ano de produtos semiacabados de aço, exa
tamente o mesmo perfil industrial da AÇO MINAS, que se encontra com suas 
atividade$ prat~camente paralisadas por força de dificuldades deri":'ad~ da 

ausêficia de recursos que o Go~erno federal-nega à empresa nest3. quadra 
crítica do mercado mundial e do setor minero-metalúrgico brasileiro. 

Mais outra estranheza, Sr. presidente, dos mineiros ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite-me V: Ex• um aparte? 

O SR. MURJLO I!ADARÓ - Com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Não digo que V.~' tenha prazer, mas, permi
tindo, vou dar o aparte. 

O SR. MURILO BADARÓ -Quando V. Ex• aparteia nessas coisas, 
realm~nte eu tenho muito prazer, mas, naquelas outras, não. 

O Sr. Di;ceu CardoSo - Naquelas outras o quê? 

O SR. MURILO BADARÓ- Naquelas obstruções que V. Ex• faz. Isso 
não meii~;pfazer algum. Mas, neste caso, V. Ex• não me vai dar prazer, vai
me dar a· 1\.ehra. · 

.. 'i . 
O Si:. :(;Jirceu cizrdoso - Se isso não for ironia grossa .. ). 

OS~. MURILO BADARÓ- Não é verdade. Não é ironia. Grosso e o 
minêr:io de ferro que vai sair de Tubarão em detrimento de Minas Gerais ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Perguntaria a V. Ex•: a vale do Rio Doce, a es
trada de ferro que transporta, desde o tempo da Itabira Iron, ou melhor, de
pois da concessão da Itabira Iron. de Benjamim Facqunhar, quando um mi
neiro se levantou contra aquela concessão, e que foi Arthur Bernardes, pera 
guntaria a V. Ex• quantos presidentes a Companhia teve que não fossem mi~ 
neiros? Poucos presidentes ela teve que não fossem mineiros. Desde Derme
vai Pimenta e Israel Pinheiro, e outros. Juracy Magalhães e Trichez, poucos 
que eu conheço que não eram mineiros. Então V. Ex' reclama que a Compaa 
nhia não tem feito nada para Minas Gerais, mas não tem feito nada para o 
Espírito Santo~ também. Nobre Senador, o que fez em Vitória foi a cons
trução de edificio para a sede dos seus serviços à beira-mar, atendendo ao ser~ 
viço portuário. Só isso. E a ValoriZação da Vale tem contemplado Minas com 
o que pode. muito mais do que ao Espírito Santo; nem há comparação do 
percentual da valorização da Vale, com relação a Minas, daquilo que tem 
sido empregado no Esp~rito Santo. Já disse e vou~me manifestar novamente, 
estou de acordo com V. Ex• Acho que Minas Gerais deve ser conceituada, na 
opinião da política siderúrgica brasileira, como a no~sa primeira potência si~ 
derúrgica. Depo"is dela derivaram os outros Estados, mas. primeiro, Minas 
Gerais. 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado pela solidariedade de V. • 
Ex• 

Mas, Sr. Presidente, eu explicito melhor o dado referente ao ferro gusa. 
O Brasil produz 2 milhões e 430 mil toneladas de ferro gusa, por ano; Minas 
Gerais comparece com 2 milhões e 300 mil, ou seja, 95% da produção de gusa. 
Daí a nossa estranheza, Sr. Presidente, de implantar-se ou pretender-se im
plantar sete pólos guseiros na região de Carajás a custos muito maiores, cera 
tamente a custos até gravosos, quando Minas Gerais já tem uma infra
estrutura pronta e preparada para produzir gusa. 

O Sr. Henrique Santillo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARO- Com prazer. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• tem carradas de razão. A insanidade, 
realmente, tem infestado a cabeça de nossa tecnocracia. mas, rapidamente, 
queria dizer a V. Ex• que também me tenho preocupado com o problema de 
Carajás; realizamos no Senado Federal um simpósio, onde tentamos discutir 
as alternativas para Carajás, ·esse problema que V. Ex• traz hoje ao debate, e 
tOdiS_ã_S_Poie-ricÚilidades de Minas Gerais e de outras partes do País mais pró
ximas dos centros consumidores, tem como a questão de se fazer um projeto 
para CatajáS, também, para o consumo interno, que está carecendo muito de 
produção interna na medida em que gastamos divisas enormes, centenas e 
centenas de milhões de cruzeiros, importando produtos minerais. V. Ex• tem 
razão, o açodamento, a pressa com que se está tentando implantar o Projeto 
Grande Carajás ê uma decisão política do Governo que visa, sobretudo, a 
uma barganha internacional. V. Ex• sabe disso tanto quanto nós. Apenas, 
gostaria de endossar as críticas que V. Ex• fez, e muito bem, atê o mOmento. 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado. Apenas a nossa discor
dância estâ com relação à motivação do Governo que, certamente, não é essa 
expressa no aparte de V. Ex• O que o Governo está fazendo é dar conseqüên
cia prática a um Sentimento nacional de apropriação, de uso e d_e usufruto da
quelas riquezas que, Sr. Presidente, devem ser feitos com as cautelas devidas 
para não aumentar o índice de desnacionalização da economia brasileira. 

O Sr. Henrique Santil/o - Esta é a grande questão. V. Ex• está tratando 
do ferro de Caraiás, .qu_e ê o pequ~no Carajãs. ~ o .Gove~no irá necessitar. 
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através da Vale do Rio Doce, de empréstimos equivalentes a dois bilhões de 
dólares para a implantação desse projeto. Isso tios cusülrâ, -sem ·sombra de 
dúvida, os olhos da cara, pelo custo jnternacional dos investimentos, hoje. 

O SR. MURILO BADARÚ- Mas, Sr. Presidente, eu falava no proble
ma do ferro liga. Na produção de cinco milhões, quinhentos e trinta mil tone
ladas de ferro liga por ano, no Brasil, Minas Gerais comparece com 43% e, no 
entanto, se recusa a Minas tarifas de energia elétrica- que é o principal insu
mo para a produção de ferro liga- ao parque mineiro, que tem também uma 
longa tradição de produção de ferro liga no Brasil. 

Por isso ê que nós estranhamos essas posições com referência a Ouajás, 
e disso já dâ.notícia, Sr. Presidente, a nossa imprensa. O Estado de Minas, do 
dia 19 de novembro de 1981, publica um editorial que reflete a unanimidade 
da posição mineira com relação ao problema de Carajâs, dizendo, entre ou
tras coisas: 

"O Estado tem projetas de repercussão nacional, ainda com in
definição de recursos, embora sua necessidade econômica e viabili
dade estejam plenamente demonstradas e até priorizadas nos planos 
governamentais, irreversíveis em função do que jâ se investiu, como 
a AÇO MINAS, que jâ sofre a retração de recursos, a Ferrovia do 
Aço, que pode ser acelerada, ou a complementação da expansão do 
setor siderúrgico com incorporação de tecnologia e novas linhas de 
produção.'' 

É estranhável, também, Sr. Presidente, a questão da importação dos 115 
·mil de toneladas de trilhos, quando a AÇOMINAS tem o seu perfil desenha
do para produzir trilhos. E eu queria, Sr. Presidente, que este editorial fizesse 
parte integrante do meu pronunciamento, pela sua notória irii]:>ortância e 
atualidade. 

Não poderia, também, deixar de fazer uma referência ao pronunciamen
to do Secretário de Ciência e Tecnologia, que foi secundado pelo Presidente 
da Assembléia de Minas, Deputado José Santana Vasconcel~s, sobre o 
problema Carajãs. O nosso Secret~io Fernando Fagundes Neto, que depôs 
no simpósio, no Senado, sobre Carajãs, coloca com indiscutível precisão e lu
cidez as divergências de Minas com relação ao problema da implantação de 
Carajás, sem atenção às peculiaridades da economia brasileira e, em especial, 
da economia mineira. Porque, Sr. Presidente, é curioso, o Brasil tem necessi
dade de fazer os investimentos em Carajâs, porque esses investimentos são in
dispensáveis à transformação ~aquela grande potencial em riquezas para o 
bem-estar do povo brasileiro. O que não é razoável é que investim~ntos feitos 
com recursos retirados da poupança nacional e até internacional venham pro
jetar seus efeitos depressivos sobre_ a economia de outros Estados e de outras 
regiões do País. 

Tal é, por exemplo, o caso típico da pretendida rapidez na construção da 
'infra-estrutura indispensável na exportação do minério de ferro, que ficarã 
um terço aquém do que Minasjâ exporta e um quarto aquém da sua capaci
dade de exportar, quando o projeto poderia, perfeitamente, se orientar na ex
ploração dos minerais mais ricos e niais nobres, de que depende a nossa ba
lança de pagamentos. 

Assim é, Sr. Presidente, que nós trazemos uma palavra de CSperança, de 
expectativa, no sentido de que esses temas encontrem repercussão junto ao 
Governo Federal e, principalmente, junto ao Presidente da Vale do Rio Doce 
e ao responsável pela superintendência dO projeto Carajãs. 

Nessas condições, Sr. Presidente, deixo aqui consignado, para que fique 
marcado nos Anais, o ponto de vista mineiro em relação ao problema de Ca
rajás, que nós desejamos seja ativado: que seja em torno dele criada uma 
consciência naciOnal no sentido de que esse projeto, de fato, represente a pos
sibilidade de o Brasil resolver muitos dos seus problemas, além daquele que 
considero fundamental, que é preencher o grande vazio demográfico e econô
mico da grande região amazônica. 

E, finalmente, Minas Gerais, mais úma vez, espera, deseja, necessita, Sr. 
Presidente, encontrar, sobretudo da parte da Vale do Rio Doce, uma contra
partida efetiva, uma contraprestação adequada àquilo que ela já deu para a 
grandeza e a prosperidade do País. Não é lícito jogar sobre os ombros dos mi
neiros, não é razoável impor um gravame a mais na economia estadual com a 
exploração de um complexo mineral de grande valia para o Brasil, que se não 
for adequadamente planejado, acabará, no decorrer do tempo, por represen
tar um duro ônus, uma grave perda para o Estado de Minas Gerais e aRe
gUlo Sudoeste. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, deixo aqui manifestada a opinião mi
neira em relação a esse problema de Carajâs, prometendo, oportunamente, 
voltar ao assunto, porque o tema é de tal natureza rico e variado que não se 
esgota em considerações tão rápidas e simples como estas. (Muito bem.l) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MURILO BA
DARO EM SEU DISCURSO: 

MINAS E CARAJÁS 

É crescente a preocupação de empresários e autoridades da área econô
mica, com relação às repercussões do Projeto Carajâs na viabilização de pro
gramas mineiros. Argumenta-se que Carajãs representará a canalização, por 
período longo e a níveis elevados, de investimentos que deveriam ser, naturalM 
mente, alocados em Minas Gerais, onde especialmente o parque mínero
metalúrgico ainda carece de recursos, seja· na expansão e modernização de li
nhas de produção. seja na solução- de antigos problemas de infra-estrutura, 
com énfase para o transporte pesado. 

Com vocações determinadas pela própria natureza do seu subsolo, entre 
outros fatores que lhe garantem vantagens diferenciais para investimentos no 
setor extrativo mineral, como a localização estratégica diante dos grandes 
cenfros ccrnsur'ntdores do País, Minas deveria ser prioritariamente contempla
da com investimentos que são escassos num País com dificuldades de pou
pança interna. Esses recursos teriam aqui maiores e mais rápidas respostas, 
pois atuariam complementarmante ou viriam superar pontos de estrangula
mento que ainda encarecem os produtos finais ou limitam expansões já pro
gramadas. 

Constata-se que Minas não deve assistir impassivelmente ao desvio de 
recursos para áreas pioneiras, embora encontre esta decisão justificativas es
pecíficas, como a conquista da Amazônia pela exploração de seus recursos 
naturais e a contribuição do Programa para renegociação da dívida externa 
brasileira, através de contratos de participação ou colocação de equipamen
tos, hoje reivindicados por grandes grupos internacionais ligados aos finan
ciadores das importações brasileiras. Carajás exigirá, a mêdio e longo prazos, 
investimentos de 60 bilhões de dólares nos seus múltiplos projetas, dos quais 
grande parte proveniente da poupança interna, um montante equivalente ao 
total da nossa dívida. 

A opção por Carajâs representaria, portanto, o risco de preterição, por 
período longo, de todo um parque mineral que, nas últimas três décadas, 
vem-se desenvolvendo em Minas, já dispondo de infra-estrutura capaz de mi
nimiza-r custos e que poderia, com modernizações e ampliações, suportar a 
exploração de inúmeras e econômicas jazidas, não só no setor de minério de 
ferro como, também, na área de não-metálicos, com depósitos jâ estimados e 
projetados. Há, assim, todo um conjunto de fatores favoráveis a Minas, de
terminadores de economias de escala, fundamentais neste momento. 

O Estado tem projetas de repercussão nacional, ainda com indefinição 
de recursos, embora sua necessidade econômica e viabilidade estejam plena
mente demonstradas e até priorizadas nos planos governamentais, irreversí
veis em função do que já se investiu, como a AÇO MINAS, que já sofre are
tração de recursos, a Ferrovia do Aço, que pode ser acelerada, ou a comple
mentação da expansão do setor siderúrgico com incorporação de tecnologia e 
novas linhas de produção. O pólo químico do Triângulo Mineiro ainda se de
para com dificuldades pela indefinição de recursos. O mesmo ocorre com o 
pólo de fertilizantes, estrategicamente colocado no programa de aproveita
mente de cerrados. Minas reivindica, sobretudo, aproveitamento mais volu
moso de produtos primários em seu território, seja através de uma maior 
transformação de semi-acabados ou da industrialização de toda uma gama de 
minerais no setor de não-metálicos. 

Carajás exigirá a implantação de 900 quilômetros de ferrovias em região 
desconhecida, além de instalações portuárias e vultosos investimentos na pró
pria atividade extrativa. Todo um trabalho de prospecção, segundo os espe
cialistas, ainda precisa ser feito, no sentido de avaliação mais real de jazidas e 
seu valor econômico, ocorrendo ainda razoável grau de incerteza. Em em
preendimentos desse tipo e com tais problemas, não se pode falar em qual
qüer relação custo-beneficio. O desenvolvimento dos projetas, especialmente 
seu perfil financeiro, necessitarã ainda de longas negociações com grupos na
cionais e, sobretudo, estrangeiros. Não há sequer definição sobre a regime de 
participação ou o caráter multinacional dos empreendimentos. Questões 
como a autonomia decisória e gerencial, lucratividade e participações dos in
vestidores também demandarão amplas discussões. 

A mineração é a atividade-matriz de Minas e ainda hoje lhe condiciona a 
feição económica e social. A ativid.ª~e plantou pelo território mineiro inúme
ras cidades, algumas tendo conhecido épocas de fausto e riqueza. Mas os efei
tos locais da mineração apresentam características predatórias, na medida em 
que ocorre a exaustão e a mina se torna estéril, assim como as terras que lhe 
são próximas. Em geral, não acumulam riquezas as populações mineradoras, 
e Minas é de tal fato um desalentador exemplo, com várias áreas ainda hoje 
depauperadas. Há concordância geral quanto ao fato de que é precfso 
preparar-se para a exaustão, através de fundos específicos ou programas que 
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possam substituir a atividade econômica inicial. São questões que sobressal
tam Minas, exatamente por não terem sido até agora adequadamente equa
cionadas. 

Muito tem feito a Companhia Vale do Rio Doce pelas regiões de sua 
área de atuação, numa mudança de atitude que exigiu reiteradas e insistentes 
reivindicações. Hoje, a CVRD pode mostrar bom saldo de realizações, atra
vés do fundo específicO que destina à região. Mas preocupa, agora, a desti
nação de seus recursos para Carajás, com o Seu envolvimento nos vários pro
jetes. São aspectos que indicam, afinal~ a necessidade de ~inas repensar sua 
posição diante do problema e se mantfestar pelas suas h.dera~ças empresa
riais, políticas e administrativas, não em função de um regionalismo se~ co~
sistência, mas de fórm'ulas e soluções respaldadas, sobretudo, pela racwnah
dade que o momento exige, para o inteiro resguardo dos interesses nacionais. 

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Hamar Franco. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A presidência submete ao Pie· 
nário a prorrogação do Expediente por 15 minutos, improrrogáveis, a fim de 
que possamos ouvir 3 Srs. Senadores que têm breves comunicações a fazer. 

Os Srs. Senadores que estão de acordo, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 
o SR. JORGE KALUME (Parauma comunicação.)- Sr. Presidente e 

Srs. Senadores: 
Plutarco criou um lugar comum ao estudar, magistralmente, a vida dos 

doze Césares; a ponto de estabelecer, pa:a o julgamento de .. homens ilustres: 
uns parâmetros universais. Quand_o se d1z: ~orreu um_ varao de Pluta~co, e 
que um homem verdadeiramente ilustre detxou os outros homens ma1s ór-
fãos. __ 

Cçmfrangé-me a alma e o espírito estar, nesta tribuna, mais uma vez, 
para registrar o passamento de pe:'soa que tanto estimei e que todos estim~
ram. No cair da tarde de ontem, Já no ocaso, quando do fim de uma movi
mentada sessão, fui cientificado da morte de uma admirável figura, de um 
.. varão de Plutarco", de um leal amigo, de um bondoso pai, de um exemplar 
chefe de família, de um cidadão probo que soube viver a vida na beleza de sua 
plenitude, sempre cercado da admiração de quantos o conheceram. 

Chamava-se Jorge Felix Lavocat. Paraense de nascimento, após comple
tar seu Curso de Humanidades, ainda jovem, porém atraído pela portentosa 
Amazónia, foi radicar-se em Rio Branco, no Acre. Na Capital acreana, ainda 
incipiente, das décadas de 20, Lavocat, com seu fino trato, com a bondade e 
lhaneza que lhe eram peculiares, soube conquistar amigos, admiradores e, 
com isso, vencer! Exerceu as mais variadas atividades e em todas soube se fir
mar e triunfar. Foi serventuário da Justiça, prefeito de Rio Branco, 
Secretário-geral e Goveirlador interino do velho Território. Próspero empre
sário, tendo fundado as Casas Batista, cujo nome teve sentido de homenagear 
seu inolvidável sogro, o talet:ltoso advogado Flaviano Flâvio Batista. 

Lavocat também era um político atuante. Lutou pela autonomia do 
Acre, ao lado do saudos.o Coronel Fontenele de Castro, em apoio ao autor do 
projeto, o atual e ínclito Senador José Guiomard dos Santos. Em 1966, 
elegeu-se Deputado Federal, exercendo o mandato até 1970, quando, em 
atenção a seus elevados méritos, foi escolhido suplente do Senador José 
Guiomard dos Santos, tendo ·inclusive exercido o mandato nesta Casa. Em 
1978, foi reconduzido à mesma posição, sempre na chapa do seu incondicio
nal amigo. 

Ajudou a fundar o Partido So~ial Democrático, agremiação que presidiu 
com prudência e tato dimplomático; também fundou a Aliança Renovadora 
Nacional e o Partido Democrático Social. Empresário dinâmico e próspero, 
presidiu a Associação Comercial do Acre e da mesma maneira fundou o pri
meiro clube rotário, com sede em Rio Branco, afora outras entidades. Por 
isso era figura solicitada, obrigatória e partícipe de todos os acontecimentos 
sociais da Capital, que ajudou a construir ao lado de outros bravos. 

O Sr. Adalberto Sena - Permite V. Ex• t~:m aparte? 
O SR. JORGE KALUME -Ouço o nobre Se~ador pelo Acre, Adal

berto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena- Nobre Senador Jorge Kalume, também recebi 
com muito pesar a notícia do falecimento de Jorge Felix Lavocat. Eu o co
nheci há pouco mais de trinta anos e durante todo este tempo tive oportuni
dade de acompanhar a sua trajetória na vida. E vi, exatamente, como aquele 
homem que era um exemplo de trabalho e honestidade, contribuiu para a 
vida econômica do nosso Estado e também, como V. Ex• bem está assiiÍalan
do, para sua vida política. Vi como ele exercia uma influência sobre todos 

aqueles que dele se aproximavam, porque ele era o exemplo de cordialidade. 
Ainda me recordo. que durante todos esses tempos, eu travando campanhas 
contra o partido a que ele pertencia, nunca tivemos uma rusga, e ele sempre 
me tratou com aquela delicadeza e cordialidade que lhe era habitual. Portan~ 
to, neste momento, recordando tudo isso que V. Ex• está dizendo, quero 
associar-me a essa homenagem, que é das mais justas, e associar-me não só 
em meu nome pessoal, corno em nome de todos os acreanos que militam no 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. JORGE KALUME- Incorporo a solidariedade de V. Ex• à ho
menagem que prestamos à memória do nosso inesquecível Lavocat. E as. pa~ 
lavras de V. Ex• vieram efetivamente sintetizar a grandeza daquele que soube 
viver a vida em toda a sua intensidade. Muito obrigado. 

Casado com Clarisse Batista, de tradicional família, desse consórcio nas
ceram cinco filhos: Flávia~ professora, casada com o empresário e fazendeiro 
Wilson Barbosa; Teresinha, promotora em Brasflia, casada com o juiz federal 
limar do Nascimento Gaivão; Marília, professora, casada com o Deputado 
Federal Amílcar Queiroz; dra. Mariazinha, delegada do Ministério do Traba
lho no Acre, casada com o advogado Pacheco Nunes; e o Dr. Jorge Lavocat 
Filho, casado com a economista Dra. Ada; deixou ainda 15 netos. Faleceu 
com 76 anos, dos quais 60 vividos no Acre. Suas qualidades de homem bom e 
probo eram por todos reconhecidas e espelhadas no pensamento de Aristóte
les: 

"O homem magnânimo sabe como deve comportar-se quando 
é exaltado e quando é humilhado. Sabe mostrar temperança na sor
te, seja boa ou má. Não provoca nem exagerada alegria num grande 
suCesso, nem muita dor numa derrota. Não procura, mas também 
não evita o perigo e poucas são as coisas que o preocupam. Não é 
dado facilmente a falar, mas quando a ocasião o exige, diz franca e 
corajosamente <? que sente. Não ambiciona ser louvado nem ver os 
outros cerisurados. Não se zanga por coisa de pouca monta e não 
conta co!T! a ajuda de ninguém". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Acre perdeu um de seus ilustres filhos, mas, para nossa honra e orgu~ 

lho, esse homem deixou um exemplo dos mais dignos, como paradigma de 
sua brilhante trajetória. Ante a grandeza de Lavocat, direi que ele não mor
reu, porque, como versejara o imortal poeta Gibran Khalil Gibran, 

"A mo.rte .é o fim 
para o filho da terra, 
mas para o que é etéreo 

é o começo e a vitória." 

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

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guipinard --Eunice Michiies - Raimundo Parente - Aloysio 

Chaves- Gaqriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz 
Fernando Frçire- José Sarney- Bernardino Viana- José Uns- Mauro 
Benevides- Agenor Maria- Martins Filho - Milton Cabral- Aderbal 
Jurema- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Loman
to Júnior - Luiz Viana - Hugo RamoS - Nelson Carneiro - Tancredo 
Neves- Amaral Furlan - Franco Montoro -Orestes Quércia- José Cai
xeta - Lázaro Bar.boza - Benedito Canelas - Valdon Varjão - Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa 
- Leite Chaves - Jaison Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador'.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Uma notícia vinda de Nova Iorque cobre de júbilo os países do Terceiro 
Mundo e, especialmente, a América Latina. É que ontem a Assembléia-Geral 
das Nações Unidas, ratificando uma escolha do Conselho de Segurança da
quele órgão por aclamação, por unanimidade dos membros, das cento e tan~ 
tas nações que ali se representam, elegeram o peruano Javier Perez de 
Cuellar, do Serviço Diplomático do Peru e representante desta Nação junto à 
ONU, Secretário daquele órganismo internacional. 

Sr. Presidente, em 36 anos de existência da ONU, fundada que foi pelo 
acordo, pela colaboração de 52 nações, na costa do Pacífico, em São Francis
co, e hoje reunida na sua sede própria à beira do East River, em Nova Iorque, 
onde têm assento representantes de 157 ou I 59 nações da terra, de todas as 
línguas, de todas as cores e de todos os continentes, é a primeira vez, em 36 
anos, que um representante sul-americano é escolhido Secretário. 

Depois que os Estados Unidos vetaram Salim Ahmed Salim, Ministro 
das Relações Exteriores da Tanzânia, e depois que a China vetou Kurt 



1 
7270 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) Dezembro de 1981 

Waldheim, o atual Secretârio das Nações Unidas chegou a esse acordo, para 
eleição de um sul-americano tão amigo do Terceiro Mundo. 

Sr. Presidente, ao tomar posse, o nosso Secretário-Geral da ONU decla
roU os seus compromissos para com sua terra natal, o Peru, e para com o Ter
ceiro Mundo, pelo qual ele irâ lutar, a fim de que nós, nações do Terceiro 
Mundo, possamos ter um lugar e um acesso melhor para resolver os grandes 
problemas que afligem a humanidade. Esses problemas, Sr. Presidente, que 
estão especando no Oriente Médio, eptre judeus e árabes; no Afeganistão, en
tre russos e ocidentais; na Polónia, entre a Rússla e ocidentais também; final
mente, Sr. Presidente, então, na América Central, onde Guatemala, Nicarâ
gua, Costa Rica, também estão de marrões acesos, numa luta sem cessar. Sr. 
Presidente, nesta hora de tantas dificuldades, assume a Secretaria-Geral da 
ONU esse grande peruano, Javier Perez de Cuellar, o qual irá representar o 
pensamento do Terceiro Mundo e o pensamento sul-americano. 

Em 36 anos, pela primeira vez, galga essas altas funções, em bem da paz 
do mundo, um sul-americano. 

O Sr. Gílvan Rocha - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Tem o aparte V: Ex• 

O Sr. Gilvan Rocha - Eu desejo realçar no -discurso de V. Ex• a satis
fação que não é só de V. Ex•, mas é da Casa e é do Brasil, por duas circu_ns
tâncias pessoais: a primeira, por uma alegria que deve ser unânime de ver a 
Amêrica Latina representada em tão alto cargo; a outra, por uma circunstân
cia pessoal muito simpática para mim. Eu conheci o Embaixador peruano 
nesst!s encontros acidentais que se têm em viagens internacionais. Mas, nos 
poucos minutos que tive oportunidade de ouvi-lo, deu para medir a dimensão . 
do seu espírito público, da sabedoria, enfim, as suas qualificações para esse 
cargo de tão alto destaque e que engrandece a América Latina engrandecendo 
portanto, o Brasil. 

O SR, DIRCEU CARDOSO- O aparte de V.Ex• ilustra, corrobora e 
reforça a nossa tese. 

Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• que a Mesa, effi nome da Bancada do 
PMD B, fosse pol-tadora das nossas congratulações e se dirigisse ao Embaixa
dor peruano cm nosso País, levando-lhe o test~munho da nossa satisfação 
pela eleição de tão ilustre representante peruano à suprema Secretaria das 
Nações Unidas, ocorrida ontem, por unanimidade da Assemblêia·Geral da
quele órgão. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Nilo Coelho- Sr. Presidente, a Liderança da Maioria se associa ao 
pedido do eminente Senador Dirceu Cardoso, a fim de que sua mensagem 
seja feita em nome de todo o Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Na forma do Regimento, aten
deremos à solicitação de V. Ex's 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto).,- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Quércia, para uma breve comunicação. 

o SR. ORESTES QURRCIA (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós queremos levantar rapidamente a questão d3. insatisfação dos servi
dores públicos ij;:derais, com relação ao anunciado reajuste dos seus salários e 
proventos, o que está ocasionando uma repulsa geral, de Norte ao Sul do 
País, tendo em vista a insensibilidade com a qual o Governo trata as reivindi-
cações de seus servidores. - --

0 que mais chama a atenção, Sr. Presidente, é algo que estâ sendo anun
ciado e gue esperamos que o Govenro tenha o bom senso de não fazer, isto ê, 
estabelecer dois pesos e duas medidas neste reajuste, porporcionando um au
mento aos servidores civis inTerior ao que deverâ ser concedido aos servidores 
militares. 

Lembramos que, recentemente, viemos à tribuna reclamar da aprovação 
do Estatuto dos Militares que, hoje, estabelecido erri. lei, proporciona privilê-, 
gios aos servidores militares realmente inaceitâveis. . 

Hoje, este anúnciõ-hõS-preocupa muito, Porque o Governo não tem o di
reito de estabelecer dois pesos e duas medidas, dando um reajuste aos servi
dores civis e dando outro reajuste maior, me!hor e privilegiado aos servidores 
militares. 

O Sr. José Lins - Permite v_. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRClA -.., Pois não. 

O Sr. José Lins- Apenas um esclarecimento a V. Ex• Mantive pessoal
mente contato com o DASP que desautorizou qualquer informação a-respei
to de decisões, nessa área. De modo que, o que há são apenas informações 
não oficiais. O DASP não confirma, portantõ, não- hã nada decidido a esse 
respeito. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA- Agradeço a boa vontade de V. Ex• Em
bora o aparte de V. Ex' procure explicar, pouco ou nada esclarece, porque V. 
Ex'- colocou, em termos gerais, que não se deve levar em conta qualquer tipo 
de informação porque não existem informações oficiais. Muito bem. Ocorre 
que este assunto está sendo noticiado pela imprensa e temos, em razão dos 
precedentes, todo o motivo para com ele nos preocupar. Portanto, V. Ex•, 
com a responsabilidade de Líder, não teve condições, nesse breve aparte, de 
explicar se isso é verdade ou não. 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex• permite? 

O SR. ORESTES QUÉRClA - Pois não. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Gilvan Rocha-- Serei breve, jâ estou vendo a advertência da Presi
dência. Mas. devo declarar que todos nós nos preocupamos com o fato. E on
tem, por coincidência, conversava com uma repórter do O Estado de S. Paulo, 
que, 'claro. como um órgão de importância da imprensa, também se interessa
va pelo casp. Diria ela que procurara diretamente o uMinistro"- e ponham
se aspas no Ministro, depdis explicarei o porquê dessas aspas- do DASP, 
que, perguntado reiteradas vezes sobre a verdade da informação que dava 
essa discriminação inaceitável, S. S• respondeu três vezes seguidas: uNada a 
declarar" - Mas, Ministro - insistira ela - isso é importante, a opinião 
pública quer saber. Resposta: ~·Nada a declarar." Mas, V. S•. V. Ex• ... e- sei 
lá- porque não sei... se o Sr. José Carlos Freire é Excelência ou Senhoria, e 
agora é a oportunida~e de dizer por quê? Porque aqui foi convocado por mim 
e a Mes3. não aceitoJ a convocação dizendo que ele não era Ministro. Apesar 
de ganhar como Ministro, ter casa de Ministro, ter mordomia de Ministro, 
ele não é Ministro ... 

O SR. ORESTES QUÉRClA - ... de mandar como ministro ... 

O Sr. Gi!van Rocha- _.-.-.e ganha como ministro, age como mínjs_tro, mas 
rlão pode vir ao Senado porque ele não é ministro. Mas, inquirido insistente
mente pela repórter, ele reafirmou, ontem: uNada a declarar. Nada a decla
rar". Então, continuamos na dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- (Fazendo soar a campainha.)
Nobre Senador Orestes Quércia, há um discurso paralelo ao de V. Ex• A 
Mesa foi liberal e permitiu que em .. Comunicação" houvesse apartes ... 

O Sr. Gilvan Rocha -Creio, Sr. Presidente, que V. Ex• está exorbitando. 
Acho que estou sendo atê breve, como prometi, não creio que eu esteja fazen
do discurso algum! 

O SR. ORESTES QUÉRCT.A - Peço ao nobre Senador que leve em 
con_t~ a observação do_ ~r. Pí-esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Devo lembrar que só teríamos 
15 minutos, impro_r~ogáveis, para dar início à Ordem do Dia. 

O Sr. Gllvan Rocha-- Eu anunciei que seria breve e vou terminar, ime
diatamente. Mas, não pOsso deixar de estranhar e registrar a interrupção de 
um aparte que não estava tão longo assim. Concluo, dizendo que a estranhe
za de V. Ex• tem justificativa: · 

O SR. ORESTES QUÉRClA- Agradeço a V. Ex• 
Sr. Presidente, lamentamos que, inclusive, o Líder do Governo não te

nha tido condiÇões de desmentir isto. E apelamos ao Governo no sentido de 
que, de maneira nenhuma, proceda da forma como a imprensa vem anun
ciando, isto é, que discrimine os servidores civis dos militares. 

Por outro lado, quereffios tambêm reclamar do anunciado aumento de 
96% em duas etapas: uma' em janeiro, outra em maio. No ano passado, a se
gunda etapa foi em abril, mas, a cada ano que passa, o Governo vai transfe
rindo para um mês adiante .. Isso vai prejudicar, de maneira extraordinária, 
tanto os servidores civis quanto os militares. Nós não concordamos com essa 
maneira de proceder do Governo e apelamos a quem de direito, no sentido 
que o reajuste seja e~tabelecido de uma só vez. no mês de janeiro, proporcio
nando melhores salários para os civis e para os militares, em igualdade de 
condições. 

Era essat a reclamação, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Marcos Freire, para uma comunicação inadiâvel. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, para apreciação 
d~s seguintes matérias: 
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Votação, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 287, de 1981 (no 456/81, na origem), de IS de ou
tubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente_da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Sr. João Frank da Costa, Ministro .de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Tunísia. 

2 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem no 298, de !981 (no 500/81, na origem), de 9 de no
vembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Agenor Soares dos Santqs, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em-
baixador do Brasil junto à República de Gana. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira, também para uma COmunicação iAadiâvel. 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Sobre a mesa, expediente que 
serã lido pêio Sr. 19-Secretãrio. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra, de acordo com 
o art. 16, item 8, sobre o andamento dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A reclamação de V. Ex• está 
anotada e vai ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra para um escl~reci
mento da Comissão de Constituição e Justiça ao nobre Senador Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves, Presidente da Comissão de COnstituição' e Justiça. 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, pedi a palavra para complementar 
a reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V.Ex• poderâ fazer uma recla
mação, porque não há complementação de reclamação. Reclamação é de al
guém contra alguma coisa. E ela se conclui com o orador. De modo_ que eu 
pediria a V. Ex• apenas que me permitisse conceder a palavra ao nobre Sena
dor Aloysio Chaves. Depois V. Ex• falarã. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (Para uma observação. Sem revisão do ora~ 
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores ... 

O Sr. José Fragelli- Eu acho que o nobre Senador Aloysio Chaves até 
gostaria de me ouvir. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não. Pelo contrário: acho que V. Ex• 
deve primeiro me ouvir. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A Comissão de Constituição e Justiça foi regularmente convocada, expe

dida a convocação, entregue no gabinete de todos so Srs. Senadores, inclusi
ve o documento foi já apresentado ao nobre Senador Humberto Lucena. 

Aberta a reuníão da Comissão de Constituição e Justiça, o nobre Sena~ 
dor Murilo Badaró apresentou ao Presidente requerimento, primeiro, para a 
urgência ser solicitada ao Plenário, que a considera ou não, pata aberturade 
um crédito suplementar superior a 13 bilhões de cruzeiros, matéria que foi vo
tada, há, poucos dias, de maneira simbólica, por acordo de todas as lide
ranças, inclusive na Câmara dos Deputados. E requerimentos de pedido de 
urgência para proposições de empçéstimo_ e.x._te.~no que, em seguida, como re
querimento, foram lidos, um a. uq1! ~~q IP.:re~idente da Comissão. Lido o re
querimento, submeti-o a discussã"ó:' Estava:m presentes, a essa altura, ma~s de 
dez Senadores, inclusive o nobre Senador José Fragelli, porque o eminente 
Senador Tancredo Neves chegou, momentos d_epoi.~~ para pa~ticipar da reu
nião. Sem discussão, submeti-o à votação. }\próYA9~.;(~~U:I!~"nimidade, um 
a um dos requerimentos lidos, foram subm ' :e.á"votação.Afi:.. 
nal, aprovados como foram-: Sr. Presip~ -:-~.l1tÓ'$_'gue ~eve-
riam ser submetidos imediatame.nte .. à.~ô - .. _.: .... - ~'~fatn ~~tirar em 
pauta, porque os requerimentos apr·esent. · .O~:·~.r-~_~i~,e~_t~lrrie~i~ •. -03:'-Comis
são, por um dos membros desta Comissão, Sr. Pres1Cfe"iúe/foi-am _asSinados 

por todos os Srs. Senadores, inclusive pelo Senador .José f=i'ragelli que ouviu a 
leítura dos requerimentos, -a declaração da- discussão e da votação, 

Tenho o maior respeito e apreço pelo Senador José Fragelli, que chega 
ao Se~ado depois de uma vida pública que todos nós reconhecemos. O Sena
dor Josê Fragelli estava presente desde o início da reunião. A Comissão tinha 

·. n(únero sufi_denté pará deliberar. 

O requerimento, Sr .. Presidente, até sob o aspecto formal, é uma fOlha de 
papel com cinco ou seis linhas datilografadas, e os pareceres são mais exten
sos e têm outra apresentação. Não é possível que o eminente Senador da Re
P~blica, ex-Go~ernadorde Esta~o, poi' maio_~ que seja o s~u desejo_ de colabo
rar com a Oposição e com a obstrução, possa afirmar, no plenário destaCa~ 
sa, que assinou· ce"rca de. vinte requerimentos, ou-viu a leitura de vinte requeri
mentos, ouviu serem submetidos a discus::;ão e a votação vinte requerimentos, 
e não sabia o que estava fazendo. Isto, absolutamente, é inadmissível, e tenho 
certeza -de que, pata honra do Senador _Josê Fragelli e resgUardo da sua digni
dade pessoal e ao nome que traz a esta Casa, e pelo qual tenho tanto apreço e 
admiração, ~-.E~~.-!Iãop_ode: absolu_t~met:J.te, fazer uma declaração desta natu
reza. 

Estamos numa disputa parlamentar, não direi batalha porque esta pala
vra leva a uma radicalização exces_siva, uma disputa. A Minoria tem-se utili
zadO de todos os recursos regím~n.tais para fazer obstrução e pode utiliZá-los. 
O senador da Maioria tem, também, a faculdade de se utilizar do Regimento 
para propor uma providência i}ue tem -inteiro a-poio regimental, e que foi re
gularmente aprovado. 

Este, o jogo ___ de_mqcrátiç:o, é preciso saber ganhar e saber perder. 

O Sr. Lázaro Barboza - Mas o jqgo democrátiço não prescinde de re
gras. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. presidente, foi tudo dentro da regra 
regimental, tudo normalmente estabelecido e. decidido, o requerimento de ur
gência na ComiSsão, como qualquer· outro. Se não compareceram os 
membros, por motivo de força maior ou por qualquer outra circunstância, Sr. 
Presidente, é evidente que não cabe à Maioria, não cabe aos lO ou 12 Senado
res que lá estavam presentes,_ a imputação de ter eu praticado um ato anti
re_simental. O requerimento era regiment~l. o requerimento foi recebido, foi 
lido, foi submeti~o a discussão, fOi vota,do e, afinal, antes de ser encaminhado 
a V. Ex~, assinado por tçdos os Senadores, inclusive pelo Senador Josê Fra
gelli. 

Era a explicação que queria dar a V. ·EX.f 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente,_ peço a palavra para uma explicação 
pessoal, de acordo. com o regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Fragelli, para uma explicação pessoal, por haver sido citado. 

O SR. JOSli: FRAGELLI (Para uma explicação pessoal. Sem revisão do 
orador.) - Sf- Presidente: 

Quero relatar um fato, o_ que se passou, e do qual apenas venho me peni
tenciar. Mas, há uma pequena retificilção a fazer- às de_clarações do digno e 
ilustre Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Cheguei atrasado, e 
bem atrasado à reunião da Comissão de .Co.nstitt}ição e Justiça, dei uma olha
da na pauta ... 

O Sr. A/oysio Chaves- V. Ex• P!lrticipou desde o inicio. Fican16s agUar
dando a chegada do~. Senhores Senadores, e a reunião só começou depois das 
9 horas e 30. minutos. 

O SR. JOS~ FRAGELLI- ... poisé, já cheguei atrasado .. V. Ex• estava 
falando, eu· quis cumprimentá-lo,· mas V. Ex• estava lendo algo e eu cumpri
menteL. 

O Sr. Dirceu Cardos~ - Estava apressado ... 

o· SR. JOSÉ FRAGELL! -· ... os colegas e V. Ex• nem me deu atenção 
porque estava ocupado. Cheguei, mas ~Ç.eg_uei bem atr~.sado. 

O que quero dizer, Sr~ Presidente, é que não ouvi~ leitura d_e um por um 
dos .requerimentos de" urgência~ não oUVi, ch6_gi.iei atrasado e não ouvi. 

O Sr. Láz"aro Barboza- \(. Ex~ fOi íl~dido na sua bOa fe .. 
O Sr. A!oysto· Chaves - Não apoiado! 

O SR. JOSÉ FRAGELLI ...,- Nem i~so, não fui iludido. 

O Sr. Aloysio Chaves- Vamos.ganhar ou vamos perdÚ decentemente. 

·o sR. JOSÉ FRAGE'LLI- Perdão; eu não fui iludido na minha boa fé. 

O Sr. Aloysio· Chave~ - .Nínguém rOi iludido na sua boa fé. 

O SR. JOSÉ. FRAGELLI ·-.Não fui iludido na minha boa fé, 
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O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• assistiu à leitura, apelo a V. Ex', Senador 
José FrageHi. 

O SR. JOS~ FRAGELLÍ- Quero dizer, honestamente, que não fui ilu
dido na minha boa fé, eu fui descuidado. Não tive o cuidado de ler um por 
um daqueles pareceres. V. Ex' mesmo é testemunha que, no final da reunião, 
eu, de pé e, se não me engano, sentado o Senador Canelas, assinei todos os 
pareceres, pensando que fossem os pareceres da pauta, os pareceres normais. 

O Sr. Dirceu Cardoso - (Fora do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Senador Dirceu Cardoso ... 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Não estou contestando V. Ex•, estou me pe-
nitenciando e não posso nem dizer que fui ilaqueado na minha boa fé, porque 
eu devia ter lido aqueles pareceres antes de assiná-los, não os li. Agora, que eu 
não ouvi a leitura de um por um dos requerimentos de urgência, eu não ouvi 
mesmo, justamente porque cheguei atrasado, Sr. Presidente. 

Não quero culpar o Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça, nem a maioria que ali se encontrava, quero culpar a mim mesmo por 
essa disposição, justamente, Sr. Presidente, que estamos tendo de não fazer 
obstrução à outrance. 

O Sr. Aloysio Chaws - Este é um ge5ti.Y que honra V. Ex• 

O SR. JOSh FRAGELLI - Este meu procedimento mostra, exatamen
te, que nós, da Oposição, não queremos obstruir, a qualquer preÇo, os traba

·Ihos das Comissões e da Casa. 
V. Ex's têm que receber a minha atitude, da qual rrle penitencio perante 

os meus companheiros das duas bancadas de Oposição, como urna manifes
tação de boa vontade. 

Agora, que realmente esses requerimentos foram lidos quando eu lã não 
me encontrava, é verdade, também. 

O Sr. Aloysio Chaves - Não? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Não. Eu não estava lá. 

O Sr. Aloysio Chaves- Apelo para toda a Comissão que estava presen
te. V. Ex' conversava, longamente, com o Senador Aderbal Jurema ou Bene
dito Canelas. 

O Sr. Lázaro Barboza- Para toda a Comissão- não, porque lã estavam 
apenas os Senadores do PDS. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Sr. Presidente, eu cheguei no finzinho da 
reunião, cheguei atrasado, logo depois fui até córiVersar com meu ilustre, pre
zado e estimado amigo, Senador Benedito Canelas e não ouvi. E, se foi lido, 
não prestei atenção. 

Agora, veja V. Ex~, meu Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça, a quem também tanto prezo, se eu poderia ter asàinado um requerimento 
de urgência para o pedido de empréstimo de 30 milhões para Mato Grosso do 
Sul que combati durante um ano nesta Casa? Poderia ter feito isto? Fiz, repi
to, não ilaqueado na minha boa fé, e nem de boa fé, mas por descuido, por
que eu não li, não prestei atenção. 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex~ poderia fazer porque a operação da ur
gência depende de decisão do Plenário. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- E me penitencio disso. Agora, V. Ex• há de 
compreender e de concordar, também, com a boa fé com que eu me manifes
to, porque não é possível que eu tivess·e assinado esse requerimento de urgên
cia de Mato Grosso do Sul que eu combati, aqui, veementemente, durante um 
ano. 

O culpado pelo que aconteceu fui eu e assumo a responsabilidade, princi
palmente perante os meus companheiros. 

Agora, que as coisas se passaram como eu estou relatando, é a verdade. 
Eu, também, não posso dizer que não tenha sido convocado porque, salvo en
gano da minha parte, quando cheguei ao meu gabinete, parece-me que o meu 
Chefe de Gabinente disse que eu tinha sido convocado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Veja V. Ex~ que quero dar um depoimento, aqui, como os fatos se passa
ram. Não quero nem sequer- como me foi sugerido -assinar vencido neste 
requerimento, porque eu assinei. Assinei sem -ler, foi uma falta imperdoãvel 
da minha parte, imperdoável, mas eu o fiz e me penitencio e, agora, narro os 
fatos tal como eles se passaram, ignorando ... 

O Sr. Dinarte Mariz- As declarações de V. Ex• honram esta Casa e V. 

O SR. JOSE: FRAGELLI- Muito obrigado-... ignorando os fatos, 
tal como se passaram e, houve realmente, para mim, surpresa, quando o Se
nador Mendes Canale veio e mostrou~me: "Como é que V. Ex• assinou, Sena-

dor José Fragelli, como é que V. Ex• assinou o pedido de urgência, de 30 mi
lhões, para Mato Grosso do Sul?" Vi a minha assinatura e disse a ele: fiz isso 
porque não tive o cuidado que devia ter tido. Não agi comq devia ter agido. 

~ uma lição; mas sei, Sr. Presidente, que eu recairei nCstas faltas outras 
vezes, porque o meu espírito, acima de qualquer oposição, será o de colabo
rar com os trabalhos desta Casa, e porque, também, aqui, nas Oposições, nilo 
há palavra de ordem, de obstrução à outrance. a todo preço, dos trabalhos le
gislativos aqui no Senado Federal. (Muito bem/) 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, peço a palavra para uma recla
mação sobre o andament_o dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Lázaro Barboza. · 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma observação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O eminente Senador Humberto Lucena já começou por protestar em re
lação à quebra de uma norma que, até hoje, Sr. Presidente, mesmo nos mo
mentos mais cáusticos e mais difíceis da vida parlamentar desta Casa, não ti
nha ainda sido observado. 

A Comissão de Constítuíção e Justiça, que tem na sua Presidência o emi
nente Senador Aloysio Chaves, e que a tem conduzido sempre com o maior 
cuidado, com o maior desvelo, lamentavelmente houve um resvalo da direção 
da ~Comissão de __ Constituição e Justiça, para a sessão realizada hoje, de ma
nha. Houve até mesmo membros da Comissão de Constituição e Justiça que 
nem sequer foram convocados. Sou membro da Comissão de Constituição e 
Justiça, porque sou suplente da minha Bancada naquela Comissão Técnica, e 
não recebi, em meu gabinete, nenhuma convocação. E o resultado é que pela 
primeira vez na história desta Casa, pelo menos, depois que tenho a honra de 
aqui estar, se realiza uma sessão importante da Comissão de Constituição e 
Justiça, de certa forma, que me perdoe o Senador Aloysio Chaves, mas reali
zada atrás das portas, ... 

O Sr. Aloysio Chaves- Não apoiado! 

O SR. LÁZARO BARBOZA- ... porque o PMDB foi exclufdo, prati
camente, desta Comissão. (PDS- Não apoiado!) Os gritos de não apoiado 
de V. Ex• servem apenas como "pano de fundo" para esconder uma manobra 
da Maioria, que teve por objetivo querer impor às bancadas de Oposição, 
nesta Casa, os pedidos de urgência nos empréstimos externos que aqui vêm 
sendo combatidos pela Oposição. 

Sr. Presidente, é um absurdo que, nesta Casa, na Casa de Ruy Barbosa, 
na Comissão de Ruy Barbosa, porque é a Comissão de Constituição e Justiça, 
as paixões partidárias, a vontade de servir ao Governo chegue ao ponto de 
permitir que se faça uma reunião praticamente secreta, excluindo um partido 
que tem 20 representantes aqui, nesta Casa, e que tem vários dos seus 
membros integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. 

Afinal de contas, Sr. Presidente, se é verdade que estamos aqui pratican
do obstrução parlamentar, que é um expediente das minorias em todos os 
parlamentos do mundo civilizado, esta é uma norma inerente à Oposição. 
~as ela também tem suas regras éticas que não devem ser quebradas, e infe
lizmente, por parte do eminente Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, ou por um cochilo da assessoria de S. Ex•, de que se beneficiou a 
Maioria do PDS aqui, nesta Casa, se praticou uma violência, na medida em 
que lá não esteve, lá não foi chamado, ou por telefone, como é prática naCo
missão de Constituição e Justiça, qualquer dos Srs. Senadores da Oposição; 
lá não foi chamado o Senador Humberto Lucena, lã não foi chamado o Sena
dor Franco Montoro, e eu não recebi sequer a convocação por escrito em 
meu gabinete, Sr. Presidente. E quando eu soube que estava se realizando 
uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça, cujo horário regimental 
-todos nós sabemos- costuma ser às lO horas da manhã, corri à Comissão 
de Constituição e Justiça, jã estava vazia,jã não havia mais ninguém,Jâ a Co
missão havia decidido à vontade, ao talante da Maioria, de forma abusiva, in
clusive o pedido de urgência para tantos projetas que, absolutamente, não es
tão a exigir esse tipo de urgência, a ponto de justificar uma violência contra as 
tradições desta Casa, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, expediente que 
será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

O Sr. Hen-rique Santillo - Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há questão de ordem en
quanto o Sr. 1~"-Secretário estiver lendO expediente. 

O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço a palavra. 
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O Sr. Aloysio Otaves- Sr. Presidente, V. Ex• vai me permitir. Aqui te
nho o documento assinado pelo Gabinete do Sr. Senador Lâzaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há questão de ordem en-
quanto se procede à leitura do expediente. 

O Sr. Lázaro Barboza- V. Ex' vai me permitir. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, Sr. Presidente ... 

O Sr. Lázaro Barboza- Então é falsa, Senador Aloysio Chaves. Se V. 
Ex• tem ai uma assinatura minha, ela é falsa. Se V. Ex• exibe ao Plenário uma 
assinatura minha na reunião da Comissão de Constituição e Justiça de hoje, 
ou ela é falsa ... 

O Sr. Aloysio Chaves- Um funcionário_ do seu gabinete recebeu, por
que não é entregue pessoalmente ao Senador. Está aqui, e já é a segunda vez 
que V. Ex• ... 

O Sr. José Lins - Pela ordem, Sr. Presidente! 

O Sr. Lázaro Barboza - V. Ex• não tem o direito ... 

O Sr. José Lins - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Peço aos nobres Senadores que 
não discutam em plenãrio. i Pausa.) 

Peço que desliguem os microfones dos Senadores Lázaro Barboza e 
Aloysio Chaves. 

Concedo a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Senador Hen
rique Santillo. 

(Tumulto.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Para uma questão de ordem, 
inicialmente ao Senador Henrique Santillo, que foi quem pediu primeiro. 

O Sr. José Lins --Sr. Presidente,~para uma questão de ordem, pedi an-
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Então, concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lins, depois darei a V. Ex•, Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Lázaro Barboza- Isto é uma fraude. Alerto a V. Ex• que o PDS é 
Maioria, pode muito, pode quase tudo, estribado na força e no arbítrio, mas 
não vai poder, desta vez! 

O Sr. José Lins - Pela ordem, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vou suspender a sessão por cin· 
co minutos, para moderar os ânimos. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 55 minutos. a sessão é reaberta às 17 ho
ras.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então reabertos os nossos tra
balhos. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra, Sr. Presidente_l_para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, para uma 
questão de ordem, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. José Lins- Eu já havia pedido a palavra, anteriormente, Sr. Presi
dente, assim não é possível! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins e, depois, a V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Eu pensei que V. Ex• havia desistido, Senador José Lins, pois não se la
vantou quando reabri os trabalhos. 

O Sr. José Lins ~Peço desculpas a V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Com a palavra o nobre Senador 
José Lins, pela ordem. 

O SR. JOSP L/NS PRONUNCIA O SEGUINTE DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O Sr. Leite Chaves- Eu gostaria, também como Membro da Comissão, 
de pedir a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esclareço a V. Ex• que é uma 
precedência do Sr. Senador Dirceu Cardoso, por todos os titulas, ter a pala
vra para urna questão de ordem. 

O Sr. Leite Chaves - É questão de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtÜ) :...._Ele colocou uma questão de or
dem; V. Ex• deverá fazer também uma reclamação? 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não, Sr. Presidente. Vou citar artigo, dispositi
vo regimental em que se esteia a minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, prefiro logo que V. Ex• 
leia, pela gravidade ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- O ilustre Líder do Governo contou uma lorota, 
mas não explicou em que artigo se fundamentava. 

O Sr. José Lins- :É a primeira vez na vida que o nobre Senador vai fa
zer isso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, estou de acordo, estou procuran
do aqui no Regimento dois dispositivos sobre os quais eu vou estear minha 
questão de ordem. 

Assim, se V. Ex• me permite, eu concederia a oportunidade ao nobre Se
nador Leite Chaves e, depois; V. Ex• concedesse a mim o direito de levantar a 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador Leite Chaves, a 
reclamação que V. Ex• vai fazer, não teria nem vez neste Plenário, já que foi 
um problema em Comissão. Essa reclamação deverá ser dirigida à Comissão 
de Constituição e Justiça. A Mesa a aceitou, porque inicialmente pensou que 
o Senador HumbertO Lucena, tendo feito um pedido de questão de ordem, 
fosse realmente pôr uma questão de ordem, sobre o andamento dos traba~ 
lhos, quando, era apenas uma reclamação sobre um fato ocorrido numa Co
missão. Mas, de qualquer forma, eu conheço o objetivo de V. Ex• e vou cola
borar, concedendo a palavra a V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, lembro a V. Ex• que eu não 
pedi a palavra para uma questão de ordem, mas para, de acordo com o artigo 
16, item 8~', fazer uma observação sobre o andamento dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Dos trabalhos desta sessão, que 
não tinha nada com isso. 

O Sr. Humberto Lucena- Andamento dos trabalhos da Casa, que inclui 
as Comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas, aqui, seria o andamento 
dos trabalhos da sessão. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não se trata de uma questão de lana caprina; trata-se de üma questão 
fundamental para esta Casa, diante do que o Senador Leite Chaves, como 
nieinbro da Comissão de Constituição e Justiça, laVantou aqui: acusações 
sobre o procedimento da Comissão, o procedimento aético. Eu esteio a mi
nha questão de ordem em dois artigos do Regimento, artigo 376 e artigo 100, 
item III, letra a, número 2. 

Sr. Presidente, dizíamos nós que o nobre Senador Leite Chaves, como 
membro da Comissão, disse que muitas dessas reuniões da Comissão de 
Constituição e Justiça, inclusive uma de que me recordo, que foi decidida ali 
atrás, entre S. Ex• e o Presidente da Comissão, porque os membros da Comis
são assinaram os pareceres da Comissão nos corredores e aqui dentro e não 
compareceram à reunião da Comissão. E mais, Sr. Presidente, pode ser que 
os Srs. Senadores das Oposições tenham sido convocados, mas fora de hora. 
Tanto é assim que o nobre Senador Leite Chaves quando chegou lá a sala da 
Comissão de Constituição e Justiça encontrava-se sem luz, sem ninguém e 
com a reunião terminada, o que faz acreditar que foi feita em outra cenârio, 
em outra sala que não a sua sala específica. 

Ainda há mais, Sr. Presidente, quero chamar a atençã.o da Casa e do Sr. 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e cifra-se nisso a minha 
questão de ordem, art. 100, inciso 11, n~' 2, diz aqui: 

'"os requerimentos não compreendidos nos casos em que este Regi
mento exige o seu parecer." 

Sr. Presidente, percorrendo todos os incisos que definem a competência 
da Comissão de Justiça, um a um, do primeiro ao último, nós não encontra
mos nenhum que trate do assunto. Portanto, nós temos que remeter toda a 
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comissão cOm a sua sapiência e a sua mão boba, a sabedoria e a esperteza, a 
inteligência e a matreirice, temos que remeter para o Regimento Interno da 
Casa. 

E, agora, um outro artigo do regimento que invoco para V. Ex', do Regi
mento Interno da Casa, que estabelece norma e nexo para o funcionamento 
?esta Casa,, no seu art. 376, inciso m, que diz o seguinte: 

uArt. 376. Não serão submetidos à deliberação do PlenãriO 
requerimentos de urgência:" 

Tanto faz o Plenário do Senado F~. como o Plenário daquelas co~ 
missões quaisquer em que ele se divide. 

Diz o inciso Ill do art. 376: 

'"em número superior a 2 (dois), na mesma sessão, não computados 
os casos do art. 371, a." 

O que diz o art. 371, Sr. Presidente? Diz isso: 

''Art. 371. A urgência só poderá ser requerida: 
a) quando se trate de matéria que envolva perigo para a segu~ 

rança nacional ou providência para atender a calamidade pública." 

Nem um caso, nem outro, só se o PDS considera calamidade pública 
aprovar os projetas que estão apenhados ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha.)- Se
nador Dirceu Car9oso ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, não passei dos 10 minu
tos, Sr. Presidente, permita"me ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• ainda dispõe de 2 minu-
tos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, Sr. Presidente, "tenho ainda 4 mi
nutos redondos. Estou marcando no meu relógio, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vou, então, seguir pelo relógio 
de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, com o PDS eu tenho que 
ter três atenções: atenção no padre, na missa e ler o preceito aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência não aceita este 
tipo de julgamento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, me perdi, estava numa 
série de argumentos ... 

Então, Sr. Presidente, o art. 371 diz que só em caso de segurança n-ado~ 
nal ou de providência para atender a calamidade pública ... Só se é calamidade 
pública isso aí. 

Então, voltemos ao art. 376: 

.. Art. 376. Não serão submetidos à deliberação do Plenário 
requerimentos de urgência: 

III- em número superior a 2 (dois), na mesma sessão, não 
computados os casos do ar't. 371, a. 

Art. 371. A urgência poderá ser requerida: 
a) quando se trate de matéria que envolva perigo para a segu

rança nacional ou de providência para atender a calamiçiade públi
ca." 

Nem em caso, nem outro! Só se o PDS considera calamidade. 

Então, o Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça- e tenho 
dito aqui, Sr. Presidente, que é um meridiano JurídiCo desta Casa, é aquele 
que estabelece o nexo jurídico das deliberações desta Casa-, que tem uma 
responsabilidade muito grande na triagem dos assUntos que vêm a Plenário; 
deixou que a matreirice do sublíder Murilo Badaró pusesse, não sei em que 
sala, não sei em que hora, nã9 sabemos em que corredor, ou se foi até numa 
residência particular, vinte pedidos de urgência, quando o Regimento aqui só 
admite dois. O. Regimento a que nós estamos sujeitos só admite dois pedidos 
de urgência. 

Sr. Presidente, estou concluindo uma tese fundamental para a Casa, para 
nós. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A hora não é de doutrina, é de 
questão de orc;lem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ah! A hora não é de doutrina, nem de 
questão de ordem, Sr. Presidente; a hora é de matreirice de "mãos bobas", Sr. 
Presidente! Querem nos passar por debaixo da porta, mas não vão passar. 

O Sr. José Lins- Não dá, Sr. Presidente, ainda não foi feita a questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, estou concluindo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então conclua V. Ex' 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não permito interferência de ninguém 
na minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Muito bem. Eu aguardo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, cara feia, para mim, 
também pode passar ao lado. Não tenho medo de cara feia. Não venha para 
cá com cara feia porque tenho medo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Cara feia eu tenho naturalmente. Agora, essa 
história de berro de onça e Onça, V. Ex' pode dizer para quem quiser, agora 
para mim não diz não. Esse negócio de berro de _onça pode ficar quieto que 
não vai ter não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Cara feia não admito. Não admito isso! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pode gritar com quem quiser, mas comigo 
não. 

O Sr. Gabriel Hermes - Sr. Presidente, olha a ordem da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha.) -
Vou desligar os microfones. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Todas as vezes que eu peço a palavra 
quero fazer uma reclamação. 

Cara feia, Sr. Presidente, comigo morre de fome. 

O Sr. José Lins - E nem berro de onça. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, então diz o artigo 376 ... 
Sr. Presidente, não estou tentando passar requerimento, não estou fazen-

do sessões a horas tardias em salas diferentes, estou falando pelo Plenârio 
diante de V. Ex• ... 

O Sr. José Lins - Fora de hora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - ... diante do partido, todo ali reunido. 
Então diz aqui, sô doiS pedidos de -ur"gência e eles enfiaram 20, Sr. Presi-

dente, na nossa goela. 
Nós hão suportamos isso, e pedimos a V. Ex•, na oportunidade em que 

vierem aqui em Plenário, sustentarão da mesma maneira, com as mesmas 
forças, enfrentando as mesmas caras feias, e até aquele tiroteio que o Presi~ 
dente falou ontem, tudo isso. Mas nós, Sr. Presidente, não perdemos a nossa 
serenidade, levaremos a nossa resistência até o fim. 

O Sr. José Lins - Ora, Sr. Presidente, não dá. Não dâ mais!... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, até agora a Mesa não recebeu o expediente. De modo que não há nada a 
decidir sobre o que V. Ex• está pleiteando. Peço a V. Ex• que conclua, a fim 
de que, n6 seu processo de obstrução, eu também permita a Up1 representante 
do PDS falar. · · 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Está certo, Sr. Presidente, estou de 
acordo. 

Sr. Presidente, está portanto aí o nosso protesto contra a violentação do 
Regimento. 

A Comissão de Constituição e Justiça não tem competência para receber 
vinte. Poderia ter recebido ainda dois, mas vinte, Sr. Presidente, só no Regi
mento Interno desses Presidentes que agem pensando em esmagar aqueles 
cuja úni~ defesa é este Hvrinho, mãis nada, só este aqui, que nos garante, que 
nos protege e que vai ser a nossa última resistência. (Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma ex~ 
plicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra para uma 
explicação pessoal ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Para uma explicação pessoal. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Falou~se muito aqui a respeito da posição do Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O Senador1)<\Joysio Chaves convocou a reunião de hoje da Comissão de 
Constituíção e Justiça, na forma regimental, como sempre foi feito aqui no 
Senado. Todos os Srs. Senadores receberam a comunicação da reunião. 

Ao ser aberta a reunião - e normalmente, todos os Senadores recebem, 
nos seus gabinetes, Senador Lázaro Barboza. Se V. Ex• não recebeu pessoal
mente, no seu gabinete foi entregue a comunicação, como sempr;e é feito. E 
tenho a informação da assessoria do Sr. Presidente da Comissão de Consti-
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tuição e Justiça que, apesar de, normalmente nós só fazermos as convocações 
-e digo nós, porque sou respon'sãvel da parte do PDS- quando ainda não 
hã número na Comissão, nós vamos buScar os SenadOres para que haja nú
mero, mas, mesmo tendo número hoje, os telefonemas foram dados para os 
gabinetes dos Srs. Senadores do PDS, do PP e do PMDB, comunicando a 
reunião da Comissão de Constituição e Justiça. 

Não houve matreirice, nãq_,houve "mão boba". Essas afirmativas são in- · 
conseqUentes e, lamentavelmente, ficam nos Anais desta Casa, e quem for ler, 
no futuro, os nossos trabalhos, para saber o que é feito aqui no Senado, infe
lizmente, vai ter o testemunho de um Senador que poderã ser levado a sério, 
[llaS não por aqueles que estão conhecendo os trabalhos desta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, expediente que 
serâ lido pelo Sr. )9-Secretârio. 

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concederei a palavra a V. Ex• 
após a leitura. 

Peço a V. Ex• que tenha, também, paciência. O Presidente está suportan
do esse massacre há tanto tempo, com toda tranqUilidade, é preciso que V. 

· Ex• também me permita ... 

O Sr. Henrique Santillo - Concordaria plenamente Sr. Presidente. Só 
quero dizer·a V. Ex• que vou fundamentar a minha questão de ordem no regi
mento, em vários artigos, é uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Perfeito. E vou ouvir com mui· 
ta honra e paciência. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nós citamos o artigo do Regimento, do lado de 
lá não citaram nada, é no peito e na cara feia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, expediente que 
·será lido pelo Sr. J9-Secretârio. 

S lido o seguinte 

OFICIO 

Do Sr. /'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrc:_fo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44, DE 1981 

(N' 111/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperatão Científica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do BraStl e o Governo da Re
pública do Panamá, concluído no Panamá, a 9 de abril de 1981. 

Ó Congresso_ Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e. 

Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Panamá, concluído no Panamá, a 9 de abril de 1981. . 

Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM No 317, DE 1981 

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

Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação Científica e 
Técnica entre o Governõ da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Panamá, concluído no Panamá a 9 de abril de 1981. 

Brasília, 3 de agosto de 1981.- João Figueifedo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No DCOPT/DCS/DAI/182/644 (B46) (B43), 
DE 28 DE JULHO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA· 
DO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

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

Senhor Presidente: 
Com o objetivo de fortalecer o relacionalllento brasileiro-panamenho 

nos domínios da cooperação científica e técnica, e com a devida anuência de 
Vossa Excelência, foi assinado n_o Panamã, no dia 9 de abril passa~o, o Acor
do de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República .Pede-. 
rativa do Brasi~ e o Gov~rÍlo da República do Panamâ. 

2. o documento visa a estimular a cooperação entre os dois Governos1 

nos citados domínio~. adequando-a aos respectivos planos e políticas nacio
nais de desenvolvimento. Enumera, para esse fim, as modalidades por que se 
impleffientarâ essa cooperação, que poderâ abranger desde o simples inter
câmbio de informação técnico-científicas até a realização de projetes conjun
tos em setores de interesse ,comum. Em razão da amplitude que se lhe procu
rou dar, o Acordo estipula que os programas e projetes específicos de coope
ração técnica e cientifica serão objeto de ajustes complementares, que lhes de
finirão as características. Estipula, finalmente, que a implementação desse 
Acordo serâ avaliada durante as sessões da Comissão Mista Brasil-Panamã, 
criada por Acordo de 26 de fevereiro de 1980, quando se examinarão progra
ma em execução. ConstitUi, portanto, esse documento uma declaração de in
tenção de ambos os países no sentido de colaborarem reciprocamente em seus 
esforços de desenvolvimento. 

-Este Acofdo~ que deverã Constituir importante instrumento para o estrei
tamente, ainda maior, das relações bilaterais nas áreas técnica e cientifica, de
monstra claramente a disposição do GoVerno brasileiro em expandir a coope~ 
ração com países em desenvolvimento. Assim sendo, face à necessidade de 
aprovação legislativa para que o Acordo possa entrar em vigor. tenho a hon
ra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de 
Mensagem que o encaminharia ao Congresso Nacional. · 

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

~~-· - ' 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃÓ CIENTIFICO E Tf:CNICO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PANAMÁ 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Panamá; 

Considerando o interesse comum em promover e estimular o desenvolvi
mento científico e técnico e o progresso econômico e social em seus respecti
vos países; 

RecOnhecendo as vantagens que teriam ambos os países. de uma coope
ração científica e técnica mais estreita e melhor ordenada; 

Convieram celebrar o seguinte Acordo Básico de Cooperação Científica 
e Técnica: 

Artigo I 

1. As Partes Contratantes promoverão a ·coopetação científica e técni
ca entre ambos os países com o objetivo de contribuir para a valorização dos 
seus recursos naturais e humanos. 

2. As Partes Contratantes conceder-se-ão mutuamente as facilidades 
necessárias para que os programas decorrentes do presente Acordo ajustem
s_e à políticã. e aá plano de desenvolvimento de cada uma das Partes. como 
apoio complementar aos seus esforços internos de desenvolvimento económi
co e social. 

Artigo II 

A cooperação entre as Partes Contratantes poderã assumir as seguintes 
modalidades: 

a) intercâmbio de informações, assim como organização de meios ade~ 
quados à sua difusão; 

b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas ou está
gios de especialização, através de concessão de bolsas de estudo; 

c) projetes conjuntos de pesquisa em áreas científicas e tecnológicas que 
sejam de interesse comum; 

d) intercâmbio de peritos e cientistas; 
e) organização de seminários e conferências; 
f) envio de equipamentos e materiais necessârios à implementação de 

p·rojetos específicos; e · 
g) qJJ.aisquer outras formas de cooperação que foreffi acordadas entre as 

Partes Contratantes. 

Artigo III 

Sempre que se co~siderar necessãrio. os programas e projetes de coope-
ração científica e técnica~ no âmbito do presente Acordo, serão objeto de 
ajustes complementares que especificarão os objetivos e os procedimentos de 
execução de tais programas e projetes, bem como as obrigações. inclusive fi
nanceiras. de cada uma das Partes Contratantes. 

Artigo IV 

Os programas e projetes decorrentes da aplicação do presente Acordo, 
uma vez aprovad~s pelas autoridad~ competeptes dos ~espectivos Governos; 
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terão sua execução avaliada durante as Sessões da Comissão Mista brasileiro
panamenha, criada por Acordo, de 26 de feVereiro de 1980. 

Artigo V 

O intercâmbio de informações serâ efetuado, por via diplomática, entre 
os órgãos autorizados pelas Partes Contratantes, que determinarão o alcance 
e as limitações do seu uso. 

Artigo VI 

Cada uma das Partes facilitará a entrada e saída de equipamentos e ma
teriais procedentes da outra Parte, previamente selecionados com a aquies
cência de ambas as Partes e que venham a ser empregados na implementação 
do presente acordo. Essas facilidades serão concedidas dentro das disposições 
vigentes na legislação nacional de cada Parte Contratante. 

Artigo VII 

Cada Parte Contratante assegurará aos peritos e técnicos a serem envia
dos ao território da outra Parte, em função do -presente Acordo, o apoio 
logístico, transporte, e outras facilidades necessáriaS ao desempenho de suas 
funções específicas. A concessão dessas facilidades será definida nos ajustes 
complementares a serem celebrados conforme o disposto no Artigo III. 

Artigo VIJJ 

As Partes Contratantes comprometem-se a autorgar aos técnicos e peri
tos enviados a seus territórios em decorrência da execução do presente Acor
do, as seguintes facilidades: 

a) visto oficial grátis, bem como aos membrÕs de suas respectivas 
famílias, que lhes assegurará residência e o exercício das atividades inerentes 
às suas funções pelo prazo previsto em ajuste complementar específico; 

b i isenção de direitos e demais tributos aduaneiros, assim como de licença 
de importação, ou restrição equivalente de caráter econômico, para sua baga
gem e a de seus dependentes, mobiliário e artigos de consumo de uso próprio 
ou doméstico destinados à sua primeira instalação no período de seis meses a 
contar da data de chegada. Idêntica isenção será concedida para importação 
de um veículo automotor para uso particular, trazido em nome próprio ou do 
côrijuge, desde que o prazo previsto para permanêrida no país recipiendãrio 
seja superior a um ano. O referido veículo só poderá ser vendido ou cedido de 
conformidade com as normas e prazos da legislação em vigor; 

c) idênticas facilidades para a reexportação dos bens mencionados no 
item b) deste artigo; 

d) isenção, extensiva aos membros de suas respectivas famílias, durante o 
período de sua estada oficial no país anfitrião, de todos os impostos e grava
mes fiscais que incidam sobre sua renda proveniente do exterior, bem como 
isenção de taxas de previdência social; 

e) prestação por intermédio do órgão ou entidade a cujo serviço estive
rem, de assistência médica e tratamento hospitalar de que necessitem em caso 
de acidente ou de moléstia resultante do exercício normal de suas atividades, 
ou em conseqUência das condições do meio ambiente; 

f) moradia adequada, inclusive para as respectivas fãmilias, proporcio
nada pelo 6rgão ou entidade a cujo sefviço estejam aqueles ou quando tal não 
seja possível, assistência efetiva para obtenção da moradia e pagamento de 
seu aluguel. 

Artigo IX 

Cada uma da~ Partes Contratantes garantirá a não-divulgação dos docu
mentos, das informações e de outros conhecimentos obtidos durante a vigên:. 
cia deste Acordo, assim como a sua não-transmissão a uma terceira parte sem 
prévio consentimento escrito da outra Parte. 

Artigo X 

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da conclusão das 
formalidades necessárias à entrada em Vigor do presente Acordo, o qual terá 
vigência a partir da data da última dessas notificações. 

Artigo XI 

1. O presente Acordo terá a duração inicial de cinco anos, prorrogáveis 
tacitamente por iguais períodos, salvo se uma das Partes comunicar à outra, 
com a antecedência mínima de seis meses, sua decisão de denunciá-lo ou de 
não renová-lo. 

2. A denúncia ou expiração do presente Acordo não afetará os progra
mas e projetas em execução, salvo se as Partes Contratantes convierem diver
samente. 

Feito em Panamá, aos 9 dias do mês de abril de 1981, em dois exeplares, 
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênti

,cos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil; Jorge D'Escragnolle 
Taunay. · 

Pelo Governo da República do Panamá: Jorge E. Illueca. 

r Às Comissões de Relações Exteriores, de Educação e Cultura e 
de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo, para urna questão de ordem. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Inicialmente, eu gostaria de deixar bem claro a V. Ex• que permiti, como 
parlamentar, que o expediente fosse lido, mas, na verdade, o art. 444, deste 
Regimento, permite a qualquer parlamentar, em qualquer instante da sessão, 
levantar uma questão de ordem. De modo que quero deixar bem claro isso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Eu gostaria de dizer a V. Ex•, 
em reposta a isso, que enquanto o Secretário está fazendo a leitura, não é per
mitido a nenhum parlamentar interrompê-lo. Se não me engano, é o art. 444. 

Solicitei à Assessoria o art. do Regimento, para mostrar a V. Ex• que a 
leitura do Secretário não pode ser interrompida. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Bem. E muito importante que a 
Casa saiba disso, que se cite o artigo do Regimento. 

Eu fundamento a minha qUestão de ordem no art. 188 ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estou aguardando que a Asses
soria me mostre o artigo que impede a interrupção da leitura do Secretário. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não. Eu o aguardarei, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está aqui o art. 20 que diz o se
guinte. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - O 20? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O 20, que é a maneira genérica 
de se interpretar o fato: 

"Art. 20. O Senador, no uso da palavra, poderá ser interrom
pido: 

I - pelo Presidente: 

a) para leitura e votação de requerimento de urgência no caso 
do art. 371, a, e deliberação sobre a matéria correspondente; 

b) para votação não realizada no momento oportuno por falta 
de número (art. 340, § 2•); 

c) para comunicação importante; 
d) para recepção de visitante (art. 222); 
e) para votação de requerimento de prorrogação da sessão; 
f) para suspender a sessão, em caso de tumulto no recinto ou 

ocorrência grave no edifício do Senado; 
g) para adverti-lo quanto à observância do Regimento; 
h) para prestar e1Sclarecimentos de interesse à boa ordem dos 

trabalhos; 
II - por outro Senador: 
a) com o seu consentimento, para aparteã-lo ou suscitar ques

tão de ordem; 
b) independentemente de seu consentimento, para formular à 

Presidência reclamação quanto à observância do Regimento." 

De modo que estava um Senador falando, de maneira genérica, o Secre
tário, e S. Ex• não poderia ser interrompido por outro Senador, para uma 
questão de ordem. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• há de me desculpar, mas o 
Regimento é- Claro quanto a um orador na tribuna. O orador na tribuna só 
poderá ser interrompido nas situações previstas no art. 444 do Regimento ln
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nobre Senador, a praxe de 
qualquer certame, de qualquer parlamento, qualquer encontro, enquanto o 
Secretário estã lendo o expediente não é permitido a ninguém prejudicar a 
marcha da leitura. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• há de convir que eu solicitei a 
questão de ordem antes da leitura do expediente. 

A questão de ordem que eu pretendia suscitar, e a suscitp agora, 
fundamenta-se nos arts. 188 e 196 do· Regimento Interno. 
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Pelo art. 188, as matérias incluídas na Ordem do Dia, a juízo do Presi
dente, o são segundo suas antiguidade e importância. No entanto, Sr. Presi
dente, o art. 196 diz taxativamente: 

~'Nenhum projeto poderá ficar sobre a mesa por mais de I (um) 
mês sem figurar em Ordem do Dia, salvo para diligência aprovada 
pelo Plenârio." 

Ora, aguardando inclusão na Ordem do Dia, encontram-se, na Secreta
ria da Mesa, mais de 150 projetes. No entanto, iflcluídos na Ordem do Dia da 
sessão de hoje estão dois projetes que a1i estão há menos de 30 dias, o item 8 e 
o item 10 da pauta. 

Penso estar claro que para se incluir na pauta da Ordem do Dia qualquer 
projeto que estivesse a menos de 30 dias ali, aguardando inclusão na Ordem 
do Dia, a juízo do Presidente, por sua relevância, incluso na Ordem do Dia, 
só poderia fazê-lo após estarem incluídos todos aqueles que, anti
regimentalmente, estão ali aguardando inclusão hâ mais de 30 dias. 

Esta é a minha questão de ordem. Assim sendo, solicito a v: Ex• que de
termine a retirada da pauta dos itens 8 e 10 da Ordem do Dia de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não é da competência do Presi
dente a retirada, mas sim a inclusão. Só o Plenário, na sua soberania, poderá 
retirar alguma matéria da Ordem do Dia. Se houver o requerimento de V. 
Ex•, solicitando essa retirada, submete-Ic-ei ao Plenário. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Requeiro, portanto, a retirada des
ses dois projetes, por estarem incluídos na Ordem _do Dia, anti
regimentalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Peço a V. Ex• que faça pores
crito. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não! Este é um caso previsto de re
querimento oral. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• está pedindo para retirar 
da Ordem do Dia dois projetes. V. Ex• tem de requerer baseado em fatos ou 
artigos do Regimento Interno que permitam essa retirada. O requerimento 
vai ser examinado pelo Plenário, já que não é da minha ~ompetência. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• respondeu a minha questão 
de ordem, não a acatando. Parece-me que foi esta a decisão da Mesa, por en
tender que retirar matéria da Ordem do Dia, mesmo que inêluída anti
regimentalmente, não é uma competência da Mesa. Correto? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Não. Não sei se é anti
regimental a permanência desses dois projetos, porqUC-riâ6- os exarriinei"COm 
profundidade. Não é da competência do Presidente a sua retirada. :1:: a sua in
clusão. Poderei examinar oportunamente se esses dois projetes estão incluí
dos de maneira anti-regimental. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - A questão de ordem é porque a 
Mesa os incluiu anti-regímentalrriente. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas, na questão de ordem, V. 
Ex' tem de procurar a interpretação de um fato que esteja infringindo o Regi R 

mente. 
Se V. Ex' diz que esses itens estão incluídos na Ordem do Dia de maneira 

anti-regirnental, é preciso que eu examine a questão através de um requeri
mento de V. Ex•, para retirar a matéria da pauta. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas isso é muito fácil, Sr. Presiden
te. Basta examinar o item 8 da pauta e verificar que o Parecer da Comissão se 
deu a menos de 30 dias. O parecer foi publicado no dia 20-11-81. Portanto o 
parecer da Comissão foi publicado a menos de 30 dias. Isso é muito fácil de 
V. Ex' verificar. Está na última página, no item 8, incluído na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Inicialmente, eu gostaria de di
zer a V. Ex• que estamos numa convocação extraordinária, e es~a convocação 
tem uma- pauta estabelecida. 

Entre os projetes constantes da pauta da convocação estilo os projetes 
de empréstimos em tramitação no Senado. 

Este Projeto de Resolução n9 49, a que V. Ex .. se refere, é um projeto de 
redação final. Ele está dependendo de votação de um requerimento de adia
mento de discussão para a sessão.do dia 27, requerimento feito por V. Ex• Es
tamos ainda para eXaminar, na oportunidade, o requerimento. Não vejo por 
que V. Ex• deseje retirar esses projetes da pauta, V. Ex• requereu o adiamento 
da discussão e agora V. Ex• pede retirada de pauta? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- t óbvio que estou sendo absoluta
mente coerente ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, V. Ex• tem de fazer ou
tro requerimento. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - ... ao mesmo tempo requerendo 
adiamento. Estou tambêm exigindo-que o-Regimento seja cumprido. Se V. 
Ex• responde assim ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Então, V. Ex• faça o requeri
mento para que eu possa ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• responde minha questão 
de ordem dessa forma, eu, neste caso, fundamentado no art. 446, recorrerei 
ao Plenário da decisão de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Pode requerer. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Está requerido. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o recurso do nobre 
Senador Henrique Santillo, contra a decisão da Presidência. 

Os que votarem com a Presidência votarão .. SIM". Os que votarem com 
o requerente votarão "NÃO". 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a decisão da Presidência queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Henrique Santillo- Requeiro verificação de votação, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai se proceder à verificação de 
votação. 

Peço aos Srs. Senadores que tomem seus lugares. (Pausa.) 
Como vota o Sr. Uder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Como vota o Sr. Líder do 
PMDB? 

S. Ex .. não estã presente. (Pausa.) 
Como vota o Sr. Líder do PP? 
S. Ex' não está presente. (Pausa.) _ 
Os Srs. Líderes já votaram; podem votar os demais Srs. Senadores. (Pau

sa.) 

O Sr. Henrique Santillo---:- Sr. Presidente, desta forma serei obrigado a 
pedir a palavra pelo art. 16, item VIII. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estamos em processo de vo
tação. 

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex• não pode acionar as campainhas a não 
ser que não haja quorum. 

O SR. PRESIDENTE (PASSOS Pôrto) - Quer dizer que V. Ex• está 
nesse r_igor regimental e a Presidência tem Sido tão liberai, muitas vezes, in
fringindo o Regimento para atender os pedidos de V. Ex•s e a Presidência for 
observar o regimento, como deve ser. .. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Se todos os Sr~. Senadores já votaram, vou passar à apuração. (Pausa.) 
VOTAM "SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema - Almir Pinto - Aloysio Chaves - Amaral 
Furlan - Amaral Peixoto - Benedito Canelas - Bernardino Via
na - Dinarte Mariz - Eunice Michiles - Gabriel Hermes -
Hugo Ramos- Humberto Lucena- João Calmon- João Lucio 
-Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard -- Josê Lins
Josê Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Ju
nior - Lourival Baptista·- Luiz Freire - Luiz Viana - Martins 
Filho- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Octa
vio Cardoso - Raimundo Parente - Vicente Vuolo 

VOTA NÃO O SR: SENADOR: 

Henrique Santillo 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto.)- Votaram Sim 32 Srs. Senadores 
e Não l. 

Total 33 votos, e com o voto do Presidente. para efeito de quorum, tere
mos um total de 34 votos. 

Está aprovada a decisão do Presidente. 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. presidente, peço a palavra para uma expli
cação pessoal pois fui citadO nominalmente pelo eminente Senador Jutahy 
Magalhães.. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) -Eu peço a V. Ex• que não solici
te a palavra agora neste momento. Há muita_s formas de se obstruir e sei que 
estamos num processo de obstrução. Vou anunciar, agora. a votação do pri-
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meiro item e V. Exf. vai ter tempo, sem precisar infringir o regimento, de obs
trUir a pauta. 

O Sr. Lázaro Barboza - Mas, Sr. Presidente, eu não estou infringic;lo o 
Regimentp. Fui, até, tolerant~ aguardando que vârias discussões fossem "fei
tas antes' de me valer desse direito regimental, que me permite usar da palavra 
-para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto)- Peço a V. Ex• que não solicite a 
J?.alavra para uma explicação p~ssoal porque a citação que foi feita ·a V. Ex'", 

)tefn. o Presidente assistiu. 
. O Sr. Lázaro Barboza- V. Exf. pode não ter asSistido, mas o Plenârio 
~JstiU. E o que o Regimento ... 

, ·.O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Hã um requerimento de. inver
·sao si• Ordem do Dia, que serã lido pelo Sr. 1•-Secretârio. 

o' Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, eu peço a palavra, para uma expli
cação p~soal. 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, V. Ex,. estã me negandO a pala-
vra? 

O SR. PRESIDENTE (Passo Pôrto)- Estou nega~do para explicação 
pesSoal. 

O Sr. Lázaro Barboza- Mas V. Ex• não pode fa:zê-lo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Quatfdo V. Ex• foi citado nomi
nalmente? 

O Sr. L!izaro Barboza - Fui citado pelo nobre Senado Jutahy Maga
,lhães, que se encontra em minha frente e que poderã depor para V. Ex'" que 
me citou nominal.mente. V. Ex.bv 9 pode consultar as notas taquigrâficas. 

O: Sr. Itarn,ar Franco - Sr. PreSidente, peço a palavra para uma inda
gação. 

O Sr. José Lins - Não se pode discutir com a Mesa, Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itam~r Franco - Não estou discutindo com a Mesa. 
Sr. presidente. peço a 'palavra para uma indagação sobre o andamento 

dos trabalhos. 

O Sr. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• sabe que estã com a pala
vra o Senador Lázaro Barboza? 

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente. peço a palavra, pela ordem, 
baseado no art. 16, inciso VIII. 

O nome: do Senador ·Humberto Lucena estâ registrado no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A votação deve ter sido de ou
tro Senador. 

O Sr. José Líns, - Foi a OpOsição que fez isto! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estou recebendo a informação 
de ~ue foi o Senador Milton CabraL 

O Sr. Dirceu Cardoso - Estâ falsificada. 

O SR. PRESIDENTE (Pasos·Pôrto)- V. Ex• não querem sessão, o Pre
sidente vai ehcerrâ-la. 

Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.) 

ATA DA 9' SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1981 
1' Sessão Legislativa Extraordinária, da 46' Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDJl:NCIA DO SR. JARDAS PASSARINHO 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENT!iS OS SRS. 
SENADORES: , , 

Adalberto Sena -,Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Micheles 
-'Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passa-

, rinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho-·. 
CUnha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Marcos Freire- Nilo Coelho -João Lúcio - Teotônio Vilela- Gilvan 
Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jut3.h.Y Magalhães- Loman
to Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla 

, -Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco-. 
Mufilo Badaró- Tancredo Neves -Amaral Furlan -Franco Montoro
Orestes Quércia -José Caixeta- Henrique Santillo- Lázaro Barboza
Benedito Canelas - Valdon Varjão - Vicente Vuolo - José Fragelli -
Mendes Canale -·Saldanha Derzi - Affonso Cam.argo - José Richa -
Leite Chaves - Evelâsio Vieira- Jaison. Barreto - Lenoir Vargas- Paulo 
Brossard - Pedro Simon - OctâviO Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 64 .Srs. Senadores. Havendo número ~regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos 

O Sr. l9~Secretãrio procederâ à l,eitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. /'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARÁ 
N• 136, de 1981 ~ Complementar 

(t)e biiclatlva do. Sr . .'~W,en~ da Rep'úblleal 

Cria. o !!sta.do de Rorulõnill. .. - d;í ou11"aà p~helú. 
o Congre.OO Nàcional <lecret;>,: 

.~t 

, . . .. . Da C~ão .d<i. Estado. de Rolldô'!Ü' , .·· . . . 
· Art.' k . Fica. crla.do. o Esta.do de Rondônill., JJ1ediante i éhi'i'a-• 

·ção do Terr}tór!o Federal !lo mesmo nome a. ~a COlliilção,, :tnmlts;., 
dos os ~oo·a.tuals !iml~ e tonfrontaçãces. · ' 

Ait. 2.0 A. ci<lide <le :Porw Yelllo '!"ri a capital do novo· !li., 
. ta.do. . 

CAP:t'l'U:l:.9 U 

Dos Poderes PiíbJloos 

SlilÇAQI 

'»a- Asseulb!éia Co~titukté e do Poder I.eg!sía'itVo ' 
Art. s.o G!i Deputados ~ As.o<lmbléia Oonst1t11inte ~ ~ 

de Rondônia serão eleitoS a 15' de novembro de 11*!2, dl!Vendó }l'Iil
,oeder-~ i\. re.specttva instal<~ção n<) día 3! d~ jooe!ro de 1983, sob 
a d!reçao (!o Pre,sl<lente <lo TrlbUllalRegional Eleitoxal, até a 'eleição" 
""'~· ., 
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Parágrafo único. O número de DepUtados à A.ssembléila Cons
tituinte será fix3Jdo de acordo ~om o que estabelooe a Constituição 
li\ederal para ·a composição da.s A.ssembléia.s Legi.slativa.s. 

Art. 4.~ Nas eleições prev!st.as no artigo anterior .serão eleitoo, 
além dos Deputad03 à Assembléfa C<>hstitulnte. os Deputados Fe
derais, os Senadores, os Prefeitos e os Vereadores às .Câmar3/S Muc 
nlclpai.s. 

§ 1.0 O mandato dos Deputados à Assembléia Legi.s1ativa do 
Estado extingulr•se-á, concomltantemen11e, com os dos Deputados 
às demais Assembléias Legislativas, eleitos lll 15 de novembro de 
19!12. 

§ 2.0 Os doi.s Senadores menos votw:los dos três eleitos terão 
mandato de quatro anos. · 

SEÇAO 1I 

Do Poder Executivo 

Art. 5.0 Para o petiodo que se enc·errarã com o do m~andato 
dos Governadores dos demais Estados, eleitos a 1•5 de' novembro de 
1982, o Presidente da República nomeará o Governador do Estado 
de Rondônia, no prazo de 90 (noventa) dias da vigência desta Lei 
e na, forma do disposto no art. 4.0 da Lei COmplementar n.o 20, de 
1 de julho de 1974. 

§ 1.0 O Governador do Estado de Rondônia tomará posse, 
perante o Mlni.stro de Estado da Justi~a. no P"azo de 30 (trinta) 
dias após sua nomeação. 

§ 2.0 A partir da posse e até a promulgação d•a Constituição, 
o Governador poderá expe•dlr decretos-leis sobre toda.s ai! matérilas 
de competéncia leg!slativ.a estadual. 

SEÇAO !iii 

Do Poder Judiciário 

Art. 6.0 O Poder Judleiário qo Est·adO de Rondônia será exer
cido pelo Tribunal de Justiça ora criado, por seus Juízes de Direito 
e Tribunais ·do Júri, com a, colaboração doo órgãos aux!Jí.ares ins
tituídos em lei. 

Art. 7.• o Tribunal de Justiça ·do Estado de Rondônia cumpor
se-â inicialmente de sete Desembarg:adolles nomeados pelo Go-
venia.dor. ' 

Axt. 8.0 O Tribunal de Justiça instalar-se-à até o déc1mo dia 
útil seguinte ao da posse de s:eus quatro primeiro.s De~embargado
res. 

Art. g_o Incumbe aO De.oombargador mais idoso, dentre os 
quatro primeiros nomeados pelo Go-vernl3.dor, adotar as providên
cias para a exeeução do disposto no ·artigo anterior, bem como pre
sidir o 'Tribunal de Justiça, até a eleição e posse do Presidente e do 
Vlce-Presidente. 

Parágrafo único. A eleição e a posse, previ.sta.s neste artigo, 
t.eallzar-se-ãO' no quinto dia útil seguinte àquele em que se com
pletar a composição do Tribunal, exigida a pre:s·enç.a da maioria 
dos Deseinb.argadoces. , 

Art. 10. A eleição do Presidente e do Vice-Preslde,nte do Trl
·bnnal de Justiça pr<:1ce3sar-se-;i por escrutínio secreto, :consideran
do..:-.se-eleltos os que alcançarem maioria dos votoo dos Desembar
gadores presentes. 

§ 1.0 Em caso de empate, cons!derail'-se-á eleito o mais idoso. 
§ 2.o os mandatos do ·presidente e, do Vice-Preside,tne terão 

a dumção de 2 (dois) anos. · · 

Art. 11. A fim de possibilitar o quorum mlnlmo de quatro 
Desembargadores, necessário para a instalação· e o funcionamento 

dO Tribunal de Justiça, pode-rá o Governador, a seu critério, no 
primeiro proVimento, nomear: 

~ ·- Desembargadores pertencentes à Justiça do Distrito Fe
deral e dos Territórios, dentre os qu'e, •até 60 (sessenta) dilas da 
data desta Lei, lhe manifestem, por escrito, aceitar a nomeação: 

.I'I - Juízes de Direito ínteg"antes da Justiça cio Di.strito Fe
deral e dos 'D~rritórios com ju$dição no ent3.o Terxitórlo Federal 
de Rondônia; 

m.- um membro do Ministério Público do Distrito Federal e 
dos Territórios; 

IV - Juízes de Direito que integrem a Justiça do Distrito Fe
deral e dos Territórios; 

v - ·advogado de notório_ conhecimento e idoneidade moral, 
oom 10 (dez) anos, pelo menos, de prática forense. 

§ 1.0 A faculdade conferida ao Governador por este 11rtigo será 
exercida até 90 (noventa) dias da data desta Lei, devendo as outras 
três vag:as de Desembargador ser ,preenchidas por indicação do Tri
bunal de Justl~. obedec>do o disposto no iuclso m do art. 144 da 
COnJtituição F;ederal. 

§ 2.0 Não havendo sido preenchido o cargo de Desembarga
dOr,- reservado a m-embro do Ministério Público ou a advogado, na 
fo.vnia dos incisOS ill e V, b Tribunal de Justiça, ·até o décimo
quinto, .dila útU seguinte ao de sua instalação, votará lista trlplice 
mista, observados. os requisitos do inciso IV do art. 144 da Cons
tituição Federal. 

Art. 12. · o .Presidente do Tribunal de just!Qa do Estado de 
Rondônia. providenciará a instalação e o funcionamento do Tribu
n<tl Regional Eleitoml. 

Art. 13.' O Tribunal de Justiça, até o dédmo-quinto dia útil 
seguinte oo da posse do Presidente e do Vlce-Presldente, escolhe
rá, mediante 'elei~ão pelo voto secreto, as dois Desembargadora, os 
doi.s Juizes de Direito e os seis cidadãos de notável saber juríslico 
e idoneidade moml, dentre os quai.s o Presidenta da República 
nolneará doi$ que, com aqueles e o J'uiz ~ederal, comporão o Tri
bunal Regicmal Eleitoral. 

Barágrafo único. Os Desembargadovoo e Jufzoo de Direito 
serão empossados pelo Presidente do 'I'ribunal de Justiça, em sessão 
do Tribunal Regional Eleitoral, que se realizará no primeiro dia útil 
subseqüente ao d:a e1eição, e, em .sreguid·a, sob a presidência. do De.;. 
sembargador mais idoso, juntamente com os demais membros já 
nomeados do Tribunal Regional Eleitoral, elegerão o !'residente e o 
Vlce-Presidente, observa:!o o disposto no § L0 do art. 10 desta Lei.' 

Art. 14. p,assarão a integrar a Justiça do Estado de Rondônia 
os Juízes de Direito com exercício em circunscrição judiciária sec 
diada no Território sob sua jurisdição, desde que o r:equeiram, até 

·60 wes.senta) dias da data desta Lei, ao Governador nomeado, 
a:ssegur31dos os respectivos cargos, direitos e garanti.M. 

Parágvafo único. Ficarão em disponibilidade os Juízes que 
não utlli.,ar~m a faculd-ade prevista neste artigo. 

CAPíTULO m 
Do Patrimônio e dos Serviço!1J Públicos 

,Art. 15. Ficam transferidos ao Estado de Rondônta o domlnlo, 
a posse e a a;dmínistração dos seguintes bens móveis e imóveis: 

I' - Os que atualmente pertencem ao Território Federal de I 
Rondônia; 

·JT -'- os e~etlvamente utlllzados pela Admiuistmção do Ter
ritório Federal de Rondônia; 

m - rendas, ·díreitos e obrigações decorrentes dos bens espe
cificados nos incl:os I e II, bem ·como os relativos ·aos convênios, 
contratos e ajustes firmados pela União, no interesse do Território 
Federal de Rondônia. 

Art. 16. Os Órgãos e serviços públic·o.s integrantes da Ad~-
ri1st•ração dio Território Federal de Rondô.ilJ:a, bem como as .enti
d,.des vlnculad·a.s, ficam transferidos, na data desta Lei, ao Estado 
de ··Rondônia, e continuarão a ser regidos pel~ mesma legislação, 
enquanto não for ela modificada pela legi:slaçao estadual .. 

CAPíTtlLO IV 
Do Pessoal 

Art. 17. Observ-ados os princípios ·estabelecidos no incloo v do 
art. 13 da 'Constituição Federal, o Governador do EJtado de Ron
dônia deveri>, aprovar o.s quadros e tabela.s definitivos do pessoal 
civil. 

Art. 18. S-erão postos à disposiçãO do Governo do Esta.do, a 
partir da vigêncl•a desta Lei, com todos o.s direitos e vantagens, os 
servidoras públicos nomeados o.u admitidos até a data da vigência 
d-a Lei n.O 6.550, de 5 de julho de 1978, e em exercício a 31 de 
dezembro de 1981 na <\dmiuistração do Território Federal de Ron
dônia, 

Parágrafo ún1co. O Governador do Estado aprovQirá os qua
dros e tabei3JS provisórios de pessoal da Administração do Estado 
e procederá, a seu juízo, me.diante opção dos interessados, ao en
quadramento dos servidores postos à sua disposição, devendo absor
v-er pelo menoo 50% Cclnqüenta por cento) dos optantes . 

Art. 19. Os servidores não enquadJ:!ado.s. na form·a do pará
gra(o único do .artigro antertor serão incluídos· em quadro ou tabela 
em extinção, que ficará sob a administração Q.o Governo do Es
tado e superVIsão do Mlnlstérto do Interioc. 

§ 1.0 . Caberá aó Ministério do Interior: em artJculação com o 
Departa:mento Adm:nistratlvo ·do SerVIço Púb~co - DASP, adotar 
as providências para o aproveit-amento do pe85oal de que trata este 
artigo em órgãos da União, preferentemente localizados no Estado 
de Rondônia ou cessão a entidades públicas estaduais ou muni
cipais, assegdrados, pela União, os direitos e vantagens pertinentes. 

§ 2.o O pes~l incluído no quadro ou tabela em extinção con
tinuará pre.;i;ando serviço •310 Governo do Estado de Rondônia, na 
condição de cedido, até que venha a ser localizado definitivamente 
em outros órgãos, medía.nte ato.s da autoridade competente. 
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§ 3.o Este artigo não se aplica aos ocupantes de cargos em 
comwsão ou empregos de direção ou assesoramento suPerior, 
bem como de funções de confiança, em qualquer· nível. 

1 4.• o Mlnistério do Interior, ouvido o DMP, expedirá Ins
truções destinadas a disciplinar a execução do disposto neste ar
tigo. 

Art. 20. Serão 3,#3Segurados pelo Governo do Estado ge Ron
dônia todos os direitos e vantagens; inclusive o tempo de .seryiço 
sem solução de continuidade~ dos servidores .enquadrados nos ter
mos do parãgra:lo único do art. 18 desta: Lei. 

A.rt. 21. A Iesponsabilldade pelo pagamentO de proventOs aos 
ir,ativos e pe'nsioni.stas, existentes na data de aprOvação dos qua
dros e tabelas a que se refere o art. 19 _ desta Lei, caberá à União. 

Art. 22. O pessoal militar da Polícia Militar do Território 
Federal de Rondônia passará a constituir a. Policia Militar do Es
tado de Rondônia, assegurados os seus direitos e vantagens. 

Parágrafo único. Ao pessoal roillta:r de que trata este artigo 
aplica-se a legislação federa:! pertinente, até que o Estado, nos 
limites de sua competência, legisle a respeito, ob.Eervado o dis
posto no § 4. 0 do art. 13 da Constituição FederaL 

CAPITULO V 

Do Orçamento e da Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Art. 23. O orçaDl,!'nto anual do Estado de Rondônia, para o 
exercicio financeiro dé 1982, será aprovado pelo Governador, me-
diante decreto-lei~ no dia de sua posse. _ 

Art. 24. A partir do exerCício ffuS.nceiro de 1982, iliclusive 
as transferências da União ao Estaclo de Rol;ldônia, decorrente~ 
das d!spo.slções constitucionais e Iega:ls vigentes, deverão ser pre
vistas, como receita, nos orçamentos do Estado. 

A.rt. 25. As contas do Governo do Estado, relativas ao,s exer
clcios financeiros anteriores ao da instalação do Tribunal de Con
tas do Estado de Rondônia, serão· apreciadas pelo Tribunal de 
Contas ·da União, que desempenhará, também, as funções de au
ditoria financeira e orçamentária, bem como procederá ào Julga
mento das contas dos administradores e. demais responsáveis, por 
bens e valores públicos. 

Art. 26. Até a nomeação do Governador a Administração do 
Território Federal de Rondônia, será integralmente mantida, na 
sua estrutura, cómpetência e vinculação_ ministerial, cabendo-lhe: 
gerir, a partir da vigência desta Lei, o jjatrlmôn!o do Estado. 

Art. 27. O Ministério Público .;erá organizado na: forma da 
legislação estadual e terá por chefe o Procurador-Gera:!, nomeado, 
em comissão, pelo Governador, até 60- TSé.Ssenta) dias desta _Lei, 
dentre os cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de D.otó~ 
rio ·saber juridico e reputação Ilibada: 

A.rt. 28. Fica vedada à Administração do Território Federa:! 
de Rondônia, na gestão do patrimônio do Estado nos termos do 
art .. 26 desta: Lei, a realização de despesa: decorrente de: 

I - Ingresso de pessoal, a qualquer titulo; 
II - crlac;ão ou elevação de níveis de cargos ou funções de 

confiança de Direção e Assessoramento Superiores - DAS ê Di-
reção e Assistência Intermediárias - DAI; - · 

III - Cr!açãe> ou ampliação de quadros ou tabelas de empre- · 
gos permanentes, temporários ou em comissão. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de preenchimento de cargos ou empregos que venham a 
vagar por ,exoneração, demissãoJ dispenSa, -aposentadoria ou !a
leclmento, desde que não haja aumento de despesa em reiação aO.: 
pes.loal em ativ!dade. · · 

Ar_t. 29. Os servidores "'!ntrata:dos pela Administração do 
Território Federal de Rondônia, após a Vigência da Léi n.ó 6. 550, 
de 5 de julho de 1978, e em exercício a: 31 de dezembro de 1981 
passam, a partir desta Lei, a integrar tabela especial de empre~ 
gos, em extinção, do Governo do Estado de Rondônia, e deverão 
ser .absorvidos nos quadr-Os e tabelas a que se refere o· art. 19-
de.>ta: Le~ dentro do prazo máximo de 2 (do!s) anos da data: de 
:instalação do Estado, observadas as nonnas estabelecidas para a 
contratação de pessoal, e mediante concurso público. 

Parágrafo único. Os empregos que vagarem na tB.bela esPe
cial temporária, de que trata este artigo, serão considerados Su
~:!~~os automaticamente, vedada .sua u~ação pa:t;a qualquer 

A.rt. 30. Enquanto não se insta:lar a Seção Judiciária da Jus
tiça Federa:! no Estado de Rondônia, terá jurisdição sol>re o· seu 
Território a do Estado do Acre. 

Art. 31. Fica mantida, na sua plenitude, até que se in.;;tale a 
Justiça própria do novo Estado, a jur!sdicão da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios. -

A.rt. 32. Até que se inStale o Tribunal Regiorial Eleitoral do 
Estado de Rondô:ília, suas atribuições serão exercidas :Pelo Tribu
nal Regional Eleitoral do Estado do Acre. 

Art. 33. Até a promulgação da constituição, o Prefeito da 
Capital será nomeado por ato ·do GOvernador. 

Art. 34. O Poder Executivo Federal instituirã, a partir desta Lei, pro
grama especial de desenvolvimento para o Estado de Rondônia, com duração 
mínima de 5 (cinco) anos. 

Parágrafo ú.nioo. Os recursos para o programa de qu~ trata 
este artlgo con-.staJ;ão dos Orçamentos da U~o. 

Art. 35. Fica a União autorizada a assumir a divida funda
da e os encargos financeiros da Administração do Território Fe
deral de Rondônia, bem como os das entidades _vinculadas exis
tentes, inclusive os decorrenta:s de prestação de garantia. 

Art. 36: As despesa;;, até o exercíc!g de 1991,' Inclusive, com os 
serVidores· de que tratam o parágrafo unlco do ·art. 18 e os arts. 
22 e 29 desta lei, serão de -responsabilidade da União. · 

Art. 3.7. Ficam transferidas a:o Estado a:s dotações do Territó
rio Federal de Rondônia, cOnsignadas no Orçamento da União em 
Encargo.s Gerais da União, Recursos sob a Supervisão da Secre
taria de Planej amento da Presidência da República, por onde cor
rerão as despesas preliminares com a instalação do novo Gove:r;no. 

Art. 38. Esta Lei entra em vigor. na data de sua publicação. 
Art. 39. Re_vogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇãO CITADA 

LEI N.0 6.550, DE 5 DE JULHO DE 1978 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos 
emp~gos ~ funções do Serviço Civil dos Territórios Fe~ 
dera•s~ e da outras providências. 

O Pre.siden te da Repúb:ica: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta: e eu =clono a 
seguinte Lei; 

Art. 1. 0 A cloas.sificaçã? de cargos, empregos e funções do Ser
Viço Clvl! dos Territórios Federa:ls, excluído o de Fernando de 
Noronha, obedecerá às d!retrizes estabelecidas na presente Lei. 

~- 2.0
. OS cargos serão classificados como de provimen·tO eni 

corni&sa:o e de provimento efetlvo: a:s funções, como de confiança 
e os empregoo; oomo perm·anentes, enquadrando-se, basicamente 
nos seg:u!ntes Grupos: ' 

De proVimento em comissão ou .de eonfta:nça: 
I - DWeção e Assessora:mento Superiores; 
II - D!reçào ,e Assistência Intermediárias; 
De provimento efetlvo: 
m ~ Tributação, ArrecS!da:ção e F!sealiza:ção; 
IV - Polícia Civ!l; 
De ,empregos permanentes: 

V - Outras Ativida.des de Nívcl Superior; 
VI - Magistério; 
VII - Serviços Auxlllates; 
VIII - OUtras Atividades de Nível Médio; 
.IX - Serviços .de Tmnspo~te Of!c!a:l e Portaria; 

- x··.:.:.._ Artesana:to. 

Art. 3.~ Cad": Grupo, abrangendo vária.s a.tivida:des, segundo 
a: ce>rr~laça:o e afmldade, a n"'turez& dos tvaoalhos ou o nivel de 
conhecnn.ento ·aplicados, compreenderá: 

_ I - Dire~ão e Assessoramen to SUperiores: os oa.rgos e tun
çoes .de direçao e a:ssessoramento superiores, cujo provimento deV>l 
ser regido pelo critério de •confla:nça, obs<irvada.S as normas vi-
gentes na Administração Federa:!; · 

JJ: - Dlreção e Assistência Intemled!ár! ... : "" funções de dJ.re.. 
ção e as!Sistênc!a intermedfár!as, cujo provimento ou exercic!o deva 
ser regido pelo critério de cónfianç•a e~ restrito aos ocupa,nibes de 
cargos ou empregos incluídos no Plano de Classificação dos Ter
ritório<; Federa:ls; · 

. ·· m - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com 
at!vidad.es de l"nça:mento1 • Mrecadação •e f!ooallzação de tributos 
da competênci-a dos TertiliÓriÇ)S Federats.; 

IV - Polic!a Clv!l: os cargos com atribuições de natureza 
pollc!aJ; . 

V - OUl;fa:s Ativ!dades de Nivel Superior: os empregos per
manentes para cujo .provimento se exija diploina de curso superior 
de ensino ou habilitação lega:! equiva:lente; 

VI - Magistério: os empregos permanentes com atividades 
de magistério de todos os nívels de ensino; 

vn - Serviços Aux!lia:res: os empregos perntanenties de at!
Vidades admln!stmtlva:s, quando não de nivel superior; 
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· VID: - 0UJtras At,)vidades d•e NlveJ. Médio: os empregos per
manente& para cujo provimento se exij,a ~rtificado de curso de 
pi'lm,e;ro 011 .segundo grau de ensino ou habll!tação legal equiva.
!en·te, além de, quando for o :caso, curso de especialização; 

IX - Serviços de Transporte Oficial ·e Portru1a: os empregos 
permanen!les de atividades de transpol'te oficial de passageiros e 
carga.s e de portaria; 

. X - Artasanaro: os emp!'egos perrnanen!les com atividades, 
principais ou .auxiliares, ·rel'acionadas com os serviços de .::Wtífice. 
em vár!a.s modal!dad es. 

Parágrafo. único. As atividades relac!onada.s com transporbe, 
consezyação, custódia, operaçáo ·de elevadores, limpeza e óu~as 
a.ssemelhada,s .serão, de preferê·ncia, obj.eto de ,execução 1ndireta, 
mediante contrato, de acol'do com o arl. 10, § 7.0 , do Decreto-lei 
n.0 200,. de 25 de fevereiro de 1007. 

Al't. 4.0 Outros Grupos, com earacteristicas próprias, diferen
ciados dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabe~eci
dos ou desmembmdos da:queles, se o justif!careJ;n as necessidades 
ela Admin!.stração Civil dos Territórios F1edem!s, medtante ato do 
Poder Executivo. 

Art. 5.0 cada Grupo terá sua •PróPria escala de níveis de 
classificação, •a ser estabelecida pelo Poder ExecUtivo, atendendo, 
primordialmente, aos &egu\ntes !a rores: · . 

I - !.mpo.rtáncJ.a da ativldade paTa o· desenvolvimento eeonô
ll!lco e social do Território Fed•eral; 

n - complexidade e respomabllidade das atribuições; 
m - qualificações requeridas para o desempenho das atri

bujções. 

· Parágrafo único. Não haverá correspondência entre os nivela 
doo diversos Grupos, para qualquer efeiro. 

Art. 60 Os venclmenros e salários corroopondentes à escala de 
nivela serão fimtdos em lei. 

Art. 79 A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a cri
térios seletivos, a serem estabelecidos pelo órgão Central do Siste
ma de Pessoal Civil da Administração Federal --'- SIPEC - associa
dos a um sistema de trelnamenro e qualificação destinado a asse
gurarr a permanente atualização e elevação do nível de eficiência. 
dos servidores. · --

Art. 80 O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano 
de Classificação de Cargos, Empregos e Funções dos Territórios Fe
derais, mediante decrero, observadas as disposições desta Lei. 
' Art. 90 A implantação do Plano de Classificação de Cargos, 
Empregos e Funções dos Territórios Federals dependerá de: 

I - adoção de medidas para a reforma administrativa, com 
bas!' no Decrero-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, com as alte
raçoes posteriores; 

n - estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, 
tendo em vista a nova estrutura e atribuições decorrentes da provi
dência citada no item anterior; 

m - existência de rectirsoo orçamentários para fizer !aee à.s 
respectivas despesas. · 

Art. lO. OS a tua is fun<ilonários pertencentes aos quadros dos 
TeTritórios Federais poderão concorrer, sem alteração do respecti
vo regune jllridico e nos I!.mltes da lotação aprovada, aos Grupos 
previsros no art. 20 desta Lei, a serem constltu!dos de empregos 
permanentes, sob o regime da legislação trabalhista. 

'ParágrafO único. O pessoal de que trata este artigo Integrará 
o quadro permanente dos Territórios Fede:~"als, a ser extlnro pro
gressivamente, mediante s'upressão automática dos caí-gos qÚe va
f~cl~iJ.~alvados os que se destinarem a progressão e ~Il$ão 

Art. 11. Os funcionários públlcos federais, com exercic!o nos 
Te'l:Titórioo a. seTviço destes, e os servidores federais ou autárquicos, 
requisitados na forma da legislação em vigor, poderão optar, no 
prazo de trinta dias, a partir da data em que for aprovada a lota
ção, pela sua Inclusão rw Quadro Permanente do Território em que 
servir, .desde que não tenham sido, ainda, enquaclrados na siste
mática de classificação de ·cargos de que trata a Le! no 5.645, de 10 
de dezembro de 1970. 

. Art. 12. A Inclusão de servidores no Plano de Çlassif!cação de 
Oa!gos de que trata esta Lel, mediante transformação ou .transpo
siçao dos respectivos cargos ou empregos, far-se-á simultaneamente 
em relação a rodos os Grupos de Categorias Funcionais e a todas 
a.s unidades civis Integrantes da organização doo Terrtórlos Fe
derais. 

Pa.Tágrafo único. Hav·endo processo seletivo entre Qs ocupan
tes de cargos e empregos, submetidos à transposição ou transforma
ção, segundo os critérios "stabelec!doo Pelo Ministério do Interior, 
em articulação com o órgão Central do .Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal - SIPEC; 

· Art. 13. Observa<!.O o disposro na Seção Vlli do Capitulo Vll, 
Titulo I, da Constltuiçao e, em pal'tlcular, no seu art. 97, as formas 
de :("'>V!.menro de .cargos, no Plano de ClassificaçãO decorrente des
ta Lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regula
mentares espeeifi.q_as, não se lhes aplicando as disposições a respei
to contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Parágrafo único. O disposro neste artigo abrange os servido
res repdos pel·a legislação. trabalhista . 

Art. 14. A atual sistemática de classificação de cargos é consi
derada extinta, observadas a.s disposições desta Lei. 

§ 19 A medida que for sendo implantado o novo Plano, os car
gos rema,nesce:ntes de eada Oategoria, classific~dos conforme o sis
tema de que trata este artigo, passarão a integrar Quadros Suple
mentares e, sem prejuizo da.s promoções e acesso que couberem, se
rão suprimidos, quando vagarem. 

§ 29 o disposto no parãgra!o anterior se ,aplica aos empregQs 
permanentes cujos ocupantes já tenham adquirido estab!IIdade. 

Art. 15. Esl>tLel entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 5 de julho de 1978; 1570 da Independência e 900 da 

Repúbllca. - Ernesro GelseL · 
LEI COMPLEMENTAR NF 20, DE lO DE JULHO DE 1974 

Dispõe sobre a. criação de Estados e Territórios. 

CAPíTULO I 
Da Criação de Esta4os e Territórios 

SEÇAO I 

Da. Criação de Estados 

Art. 49 Durante o prazo estabelecido na Lei Complementar. 
nos termos do art. 3.0, item II, o Presidente da República: nomeará o 
Gç>vernador. do novo Estado, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal~ dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, 
de reputação ilibada. 

§ 10 O Go.vernador nomeado na forma do caput deste 9;rt!go 
será demissivel ad nutum; e, em casos de impedimento, o Presiden
te da Repúbllca designar-Ihe-á substlturo. 

§ 29 o Governador tomará posse perante o Ministro de Estado 
da Justiça. 

CONSTITurÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAP:!TULO III . 
Dos Estados e Municípios 

Art. 13. Os Estados organizar-se-ão e reger-se-ão pelas Cons
tituições e leis que adotarem, respeitados, dentre outros princípios 
estabelecidos nesta Constituição, os seguintes: 

I -os mencionados no item VII do art. 10; 
n - a forma de investidura nos cargos eletivos; 

m - o processo legislativo; 
IV - a elabo<ração do orçameriro, bem como a flscal!zação orça

mentária· e a financeira. inclusive a da aplicação dos recursos re
cebidos da_ União e a tribuidos aos municípios; 

V - as normas relativas aos funcionários públicos; inclusive a 
aplicação, aos servidores ·estaduais e municipais, dos limites máxi
mos de remuneração restabelecidos em lei federal; 

VI ~ a proibição de pagar, a ({uarquer título, a deputados es
taduais mais de dois terços dos subsídios e da ajuda de cusro atri
buídos em lei aos deputados federais, bem como de remunerar mais 
de oito sessões extraordin~rias mensais; 

VII - a emissão de titu1os da divida púbÍica de acordo com o 
estabelecido nesta constituição; 

VIII - a apllcação aos deputados estaduais do disposto no 
axt. 55 e seus parágrafOS, no que couber; e 

IX- a aplicação, no que couber, do disposto nos itens I a m 
do artigo 114 aos membros dos Tribunais de Contas, não podendo 
o seu número ser superior a sete. 

§ 10 Aos Estados são conferidos rodos os poderes que, explicita 
ou implicitamente, não lhes sejam vedados por esta constituição. 

§ 2Q A eleição do. Governador e do Vice-Govemador de Estado, 
para mandaro de quatro anos, far-.se-á pelo sufrágio de um colégio 
-eleitoral, em sessão pública e mecliante votação nominal,. obedeci
das as seguintes normas: 

a) o ·colégio eleiroral compor-se-à dos membros da respectiva 
Assembléta Legislativa e de delegados das Câmaras Municipais do 
lleSpectlvo Estado; 
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b) cSida Câmara indicará, dentre seus membros, um delegado e 
mais um por duz!'Iltos mil habitantes do mun!cipio, não podendo 
nenhuma repre.sentação ter menos de dois delegados, admitindo-se 
o voto cum~lativo; 

c) o colégio eleitoral reunir-se-á na sede da respectiva ASsem
bléia Legislativa, a 1 o de setembro do aiiç anterior àquele em que 
findar o mandato do Govemad.Dr; 

d) será consiçlerado eleito Governador o candidato que regis
trado por partido :politico, obtiver maioria absoluta de votos;· 

e) se nenhum candidato obtiver maioria (Lbsoluta na pr!meim 
votação, esta será repetida e a eleição dar-se-a; na tereeltra vota
ção, por maioria simples; 

f) o candidato a Vlce-Governador oonsiçl.erar-se-á eleito em 
virtude dá eLeição do candidato a GovernadOr com ele r~gistrado; 

. g) a eomposlção e o funcionamento do eolég!o eleitoral serão 
regulados em lei 

· § 30 A União, os Estados e os Municípios poderão celebrar 
convênios para exeeução. de suas leis, serviços ou decisões. por in
termédio de funeionál'ios fep.erais, estaduais ou municipais. 

§ 40 As policias militares, inSt!tuidas para .a manutenção da 
ordem púlJI!ca :noo Estados, noil 'Territórios e rur Dll;tl:i.to Federal, e 
os eorpos de bombeiros m!lltares são considerados forças auXll!aroo, 
reserv;a do Exército, não pOdendo seus po.stos ou·graduações ter .r:e
muneração ~upe.."ior, à fixada. para QS postos e graduações eorres.:., 
pondentes no EJ<érc!t,o. 

§ 59 Não será concedido, pela União, auxUio a Estado ou Mu
nicipio, sem a prévia entrega, ao órgão fe-deral competente, do pla
no de sua aplicação. As ~ntas do Govetnador e as do Prefeito 
serão prestadas nos prazos e na forma da lei e precedidas de publi
cação nQ jomM .oflc!al do Estado. 

§ ao o número de deputados 0: Assembléia Legislativa corres
ponderá ao triplo da ·representação do Estado na Câmara. Federal 
e, atingido o num.e·ro de trlntBt e seis, será acrescido de tantos quan
tos forem os deputados fe:derais acima de doze. 

..... ~. -~~-~ ·-· ............... ~ ...... ·--· · .... ·._ ... --~· ............ _.. 

CAPíTULO VIII 

Do' Poder Judiciário 

SEÇAQ I 

Disposições Preliminares 
...... ~ ......... ~- ........... -.. -... -----.-~. --- .. -.... -- ............ . 
Art. 113.. Salvo as restrições expressas nesta coz'tstituição, os 

juizes gozarão das seguintes garantias: 

I-- vitaliciedade, n~ podendo perder o eargo_senão p-OT sen
tooça jUdiciária; 

II - !namovib!lidade, exceto por motivo de Interesse público, 
na 'forma do § 30; e · 

m- Jrredutlb!l!dade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos 
impostos gerais, inclusive o de renda, e os impostos extraordinários 
previstos no art. 22 . 

§ 1 o Na prlmeira instância, a v!talleiedade será adquirida após 
dois anos de exerc!c!o, não podendo o juiz, nesse periodo, perder o 
cargo senão por proposta do Tribunal a que estiver subordinado, 
adota.çla _pelo voto de dois terços de seJ]S membr?S efetivos ou dos 
Integrantes do órgão especial a que alucle o art. 144, v. 

§ 2.o A aposentadoria será compulsória aos seventa anos de 
idade ou por Invalidez cO'Illprovada,' e fa.cultatiya após trinta anos 
de serviços público, em todos os cas<:>s com vencimentos. Integrais.-

§ 3.0 O 'I'ribunal competen!e, 0'11 o órgão espeeial previsto no 
art. 144, V, poderá dei:Jermin.ar, por motivo de interesse públleo_, em 
.escrutinlo secreto e pelo voto de d(lis terços de seus meml::xros efe
t!vos, a remoção ou a dls[J9nlb!lldade do juiz de categor!a Inferior, 
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, assegurando
lhe defesa~ e p-roceder da mesma form:a. em relação a. seus, pró-
prios juizes. · 

Art. 114. :e vedado ao juiz, sob pena de perd'l do cargo judi-
ciário: · 

I - exercer, ainda que em dispottl!b!lldade, qualquer outra fun
ção, salvo um ca-rgo de mOJgistér!o superior, púJbllco ou part!C1lf[ar, 
e nos casos previstos nesta Constltuicão; 

II - receber a qualquer título e sob qualquer pretexto, por
centagens ou cuStas nos processos sujeitos a seu despacho e jul
gamento; e 

m - exercer atlv!dade politico-partidária. 

Art. 115. COmpete aos Trlbunals: 
I ""'·eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, 

ob<!ervado o disposto na Lei Orgãufca 'da Magistratura Nacional; 

II - Ol'ganizar seus serviços auxilla,res, provendo-lbies õs- ea.r
!IOS, na· forma da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a 
extinção de cargos ·e a fixação dos respectivos v~ncünento&; 

rii - ella,borar seus regimentos Internos e neles estabelecer, 
respeitado o que preceituar a Lei Orgã;ni<la da Magistratura Na
clonai, a competência. de suas cãmara,.s ou turmas isol~das, grupos, 
seçõe.s au ·outros órgãos, oom funções jurlsdlcionais ou admlnls
tratl'Vas; 

:rv :-- COllced.~r -!Lcença e férias, nos termos da lei, a. seus- mem
bros. e a<>s juires e serventuárlos que lhes 'forem im.Odiatamente 
subordinados. 

Mt. ~16. Somente pelo voto da. maioria absoluta de seua 
membros ou dos membros do reSIJectlvo órgão especial (a,pt. 144, 
V), poderão os Trlbunais dec!arar a !nconstitooiona!ldade de lei ou 
ato normativo do Poder Público . 

<Art. 117. OS pagamentos devidos pela Fa21en!da federal, es
tadual ou mun!clpa~ em virtude de sentenÇa judlclárla, far-se-ão 
na urdem de apre;;entação doo p"ecatórios e à conta dos créditos 
respectivos, proibida a <ies!gnação de casos ou de pes.90as nas do
taç.~ orçamentárias e nos cr~ditos extra-orç34'llentários abertos 
para es·se Um. 

§ 1.0 lll obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades 
de d!re!-úo público, de verba necessária ao pagamento dos seus dé
bitos constantes de precatórios judlcláiios, apresentados até pri
meiro de julho. 

·§ 2.0 As dotaç_ões orçamentárias e os créditos g,ber\os aexão 
consignados ao Poder Judiciário, reedlhendo-se as importãne!as 
respectivas à l'epartição competente. Ciaberá ao :E'l're!diente eLo 
Tribunal que proferir a decisão exeqüend·a determinar o paga
mento, fregtilldo as possibllidades do deyós!to, e autorlzar, a reque

. rtmenúo do credor preterido no seu direito de precedêneia, ouvido 
o 'chefe do :M1nlstérlo Público, ·o seqüestro da quantia necoosár!& 
à satls!ação do débito. 

Seção IX - Dos 'l.1rlbunais e J'uize6 Estaduais 

.A!ct.: 144. os Estados organizarão a sua justiça, obsew~os 011 
11Jl't3, '113 a 117 desta Constituição, a Lei Orgânica da Ma,gistraJtura 
Nacional e os dispositivos seguintes: 

I - o ingresso na magistratura de carreira dar-oo-á medl!llll.te 
concurso púl>lioo de provas e titulas, realizado pelo Tribunal de 
Justiça, com a participação do Conselho 8ec!ona1 da Ordem doS 
Advogados do Bro.sll, podendo a lei exigir dos can!d!datos prova 
de halb!l!tação eiill curso de preparação para a ma,glsbratura; a In
dicação dos candida+os far-se-á, sempre que possível, em lista tri
pllce; 

II - a promoção cte juizes !ar-sre-á de entrânc!a a ootrãncia, 
por antiguidade e por merecimento alternadamente, observado o 
segullll.te: 

a) ,apurar-se-á na entrâncla a antiguidade e o me:reeiment,o, 
este em !Jsta · tripl!ce, sendo obrigatória a promoção do juiz que 
figu·rar pela quinta vez oonseeutiv·a em lista de merecln:n.ento; 

b) rio caso de antiguidade, o Tribunal somoote poderá rec= 
o juiz mais antigo pelo voto da maioria a,bsoluta de seus membros, 
w dos q11e Integrem o óngáo espec1,al a que a1ude o item v deste 
artigo, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; 

c) somente após dois """"' de eJrercício na respectiva entrãncla 
poderá o juiz ser promovido, salvo se não hOJ!'Ve'l', coin tal requl;;l
to,_ quem ac'eite o lug~ vago, ou forem rec:usados, pela maior:la. 
OJOOoluta dos membros do Tribunal ou do órgão especial previsto 
no item V deste artigo, candidatos que hajam completado o es
tágio; 

m '- o acesso ·aos Tribunais de segunda !nstãncla dar-se-á 
por antiguidade e por merecimento, alternadamente. A antiguida
de apurar-se-á na última entrãncia, quando se t"atar de promo
ção paro. o 'l'r!bu!nal de JUstiça. Neste caso, o Tribunal de Justiça 
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto da maioria 
doS deS'eO:nl>!l,l'gadores, repetind<hSe a 'l'otação até fixar-se- a !ndL
cação. No cà.so de merecimento, a lista trtpllce · eompor-se-á de 
nomes e'ICQlibidos dentre os juízes de qualquer ootrância; 

IV - na oompooição de qu<al<l,1ler Tribunal, um quinto dos lu
gares será preenchido por advoga,cio, em efetivo exerciclo da pro
:f!ssão, e mea:nl>ros do Ministério Públioo, todos de notório me'Iecl
mento e Idoneidade moral, oom dez anos, pelo mffiloo, de prática 
forense. OS lugares reservados a memb~os do Mlnlstério Público 
ou advogados serão preenchidos, respectivamente, por memllrQG 
do Mln!stér!o Públ!oo ou advogados, Indicados em !!&ta tr!plice; 

V - nos Tribunais de Justl9a com nfunero superior a vinte e 
clnJco desembwgadores será 'constituído órgão especial com o mi
nimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, P,aa:-a. o exer
cício das atribuições, rudmlnistrativas e jurlsdlclonais da compe
tência do Tribunal Pleno, bem oomo para a uniformização da ju
rispru!iê!ncla no caso de divergência entre seus grupos <>U seções; 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Quinta-rcira 17 7283 

VI - a lei p-oderá estabelecer~ como condição à promoção 
por merecimento, a partir, de detemúnada entrã.ncia, ou de aeesso 
aos Tribunals de segunda !nstâ.:ncla, pelo m:esmo critério, freqüên
cia e aprovação em curso mlni..str.ado por _escola de ape:rtfeiçoa
mento de magistrados; 

VII - nos =os de impedimento, ~érlas, licença ou qualquer 
aJ'astamento, os !ll"mbras de qu:alquer 'I1rlbunal serão substituídos, 
sempre que poss1vel, por outros d·e seus componentes sem acrés
cimo de remuneração. A Lei Orgânica da JMaglstratÚra Nacional 
regulará a forma e os casos em que poderão ser Convocados para 
a substituic;ão, juizes não pertencentes ao Tr.lbunail. ' 

§ 1.0 A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de 
Justiça: 

a) Tribunais inferiores de segunda instância, observados os 
r·equlsitos previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional; 

b) juízes togados com Investidura llmita<lia no tempo, os quais 
terão competência para julgamento de causas de- pequeno valor e 
de crime a que não seja cominada pena de reclusão, e poderão 
substituir juízes vitalicl.os; 

c) justiça de paz temporária, competente para llabllitação e 
celebração de casamento; 

d) justiça militar estadual, constituída em primeira In.stâ.ncla 
pelos Oonselbos de Justiça, e, em segunda, pelo próprio Tribunal 
de Justiça, com competência pana procer.ssar e julgar, nos crimes 
mllltares definidos em lei, os integrantes das policias militares. 

§ 2,0 Em caso de mudança da sede do juizo, será facultado 
ao juiz remover-se para e1a 011 para oomaftela de igual entrãncla 
ou obter a disponibilidade com vencimentos integrals. 

§ 3.° Compete privativamente ao Tribunal de Justiça proces
sar e julgar os membros do Tribunal de Alç'ada e os juízes de in
ferior instância, no.s crimes comuns e nos de ie-Spon.stabÜidade I'leS-
salvada a competência da Justiça Eleitoral. ' 

§ 4.0 Os vencimentos dos julZ"es vitalícios serão fixados com 
diferença não excedente de vinte por centq de uma para outra 
entrãncia, atribuindo-se aos de entrãncia mai.s elevada não me
nos de do:.S terços dos vencimentos do.s dese·mbargadores, assegu
rados a estes vencimentos não inferiores aos que percebam os se
m:etários de Estado, não podendo ultrapassar, porém, os fixados. 
para os Ministros do Supremo Tribunal Federau. 

§ 5.0 Oabe privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao 
Poder Legislativo a alteração da organização e da divisão judiciá
rias,, vedadas emendas -e~tr3.ilhas ao objeto da proposta ou que 
d-eterminem au.:nento ·de despesa. 

§ 6.0 Dependerá de proposta do 'I1rlbunal de Justiça ou do 
órgão e.&pecia~ prevlsto no item V. deste artigo a alteração do núme
ro de seus m-embros ou dos membros dos Tribunais inferiores de 
segunda inStância, observado o disposto na Lei Orgânica da Ma
gls.ratura Nacional. 

............................. ;···································· 
MENSAGEM N.O 319 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 3.0 , combinado com o art. 51, da COnsti

tuiÇão Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dOB 
Senhores Ministros de Estado do Interior, da Justiça e Chefe da 
Sec~etaria de Planejarnento da Presidência da República, o anexo 
proJeto de 1~1 complementar que "cria o Estado de Rondônia e dá 
outras providências". 

Brasília, 17 de agosto die 1981. - João Figueiredo. 

E.M. n.0 063 
Brasllia, 3 de agusto de 1981. 

Excelentissimo Senhor Presidente da República: 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 

Excelência o Anteproj'eto de ILei Complementar anexo, que cria o 
Estado de Rondônia, pela elevação do Território iFe_deral de Ron
dônia à condição de Estado, nos termos_ do art. 3.0 . da Constituição 
Federal e da Lei Complementar n.0 20., de 1.o de julho dte 1974. 

2. Como é do conhecim·ento de Vossa Excelência, o Ministério 
do Interior. responsável pela sup.ervisão da administração dos 
Territórios Federais, vem procurando criar as bases necessárias 
à melhoria das condições de vida de suas populações e do desen
volvimento de suas atividades produtivas. Isto se tem traduzido 
por aç:ões concretas, no âmbito da administração territorial e na 
programação de seus rrecursos, bem como na proposição de medi
das legais, principalmente nos campos da organização adminis
trativa, da organização judiciária e da melhor definição de sr:as 
competências, muitas das quais já ef.etivadas ou encaminhadas 
por Vossa Excelência à consideração do Congresso Nacional. 

3. Ocorre que, por mais que se procure atualiz.ar e adequar 
os instrumentos administrativos e de promocão do desenvolvimento 
económiCo e social do Território Federal dê Rondônia, o esforço 
revela-se insuficiente. Eln primeiro lugar, _pela rapidez da expan
são demográfica ·e econômica, que se traduz no f·ato de a .população 
do Território ter quase quintuplicado, em dez anos, com uma taxa 
anual de crescimento da ordem de 16%, bem como p·elo fato de 
a área plantada ter-se elevado em cerca de 300%, nos últimos 
cinco anos. Em segundo lugar, porque o marco institucional de 
uma administração territorial não permite superar .alguns dos 
obstáculos mais sérios ao desenvolvimento da região, principalmen
te os qu.e se referem aos aspectos judiciá,rios, de arrecadação de 
tributos e à pr:es·en_ça mais ampla e efetiva de órgãos e entidades 
federais. E, o que é mais importante, não permite a estruturação 
definitiva de administraçà<O eficaz ·em todos os niveis, limitando, 
de forma marcante, o atendimento à população. o !encaminha
mento e solução de seus problemas e sua participação efetiva no 
processo sócto-político. 

4. Todos esses fatos caracterizam situação em que se afigura 
necessário mudar qualitativamente o tratamento que vem sendo 
dado ao problema. Não parece mais possível que, pelo caminho até 
agora seguido, vertha-se conseguir sensíveis melhoras naJ ação 
estatal em Rondônia. Cremos haver chegado o momento de pro
mover aquilo que sempre soubemos que, hõ horizonte de médio 
prazo, teria de necessariamente vir a ser consumado: a elevação 
do Território à condição de Estado. 

5. Preocupado em fundamentar com dados e informações 
concretas que retratassem, da forma mais atual possível, a verda
deira situação de Rondônia, o Ministério do Interior constituiu 
Grupo de Trabalho para estudar a viabilidade da elevação de 
Rondônia a Estado

1 
analisando os aspectos :econômicos, sociais, 

jurídicos, administrativos e financeiros envolvidos. ·O relatório 
final, apresentado pelo Grupo, não deixa dúvidas, não apenas 
quanto à viabilidade~ mra.s também quanto à o:portunidade de con
cretizar-se essa medida,. confirmando aquilo que o Governo do 
Território já vinha afirmando. 

6. Os dados contidos no referido docum-ento mostram um 
quadro geral de atividade económica já superior ao do E·stado em 
que eSSe nível é quantitativamente menor em toda a Federação, 
o Acre. E, o que é mais importante. confirmam tendência de 
expansão contínua que, nesta década, deve aproximar Rondônia 
de outros Estados da Federação. 

7. Sua expansão demográfica deve continuar, ainda que a 
taxas anuais de crescimento percentualmente menores, pDis o 
fluxo migratório vem aumentando continuamente e ainda há 
grandes extensões de terras a ocupar. Há grande probabilidade 
de a sua população total vir a dobrar ou mesmo a triplicar, at6 
1990. 

S. A expansão da produção agrícola, já de grande magnitude 
nos últimos ailos, tenderá a aumentar ainda mais, pois a maior 
parte do crescimento vem-se dando em culturas permanentes. d~ 
períodos. de maturação prolongados, o que assegura grande aumen
to na colheita de produtos tais como o café, o cacau e a borrach.l, 
no futuro imediato. 

g. O setor. de mineração apresenta perspectivas altamente 
favoráveis em decorrência da produção de cassiterita, em aumento 
constante. 

10. A produção extrativa vegetal, ainda que estacionária nas 
suas atividades tradicionais, como a castanha-do-pará e a bor
racha, tende a expandir-se aceleradamente nas atividades m~dei
reiras, em parte decorrentes da própria ocupação do t.er:ritório por 
ativjdades agrícolas, que exigem o 6esmatamento prévio - que 
se vem procurandO orientar. seletlva e controlada1nente. 

11. O setor industrial, ainda pequeno e com seu dinamismo 
restrito a atividades madeireiras, tenderá. a ampliar-se e diversi
ficar-se em decorrência da crescente oferta de matérias-pri
mas gerada pel·a expansão agrícola, bem como pela demarida 
representada pelo crescimento da população e do processo de 
urbanização (observe-se que, em 1980, 47% da população residente 
no Território, de 493 m1l habitantes, já eram urbanos). 

12._ 1!: importante c-onsidera:.= que essa perspectiva de expan
são ee-onômica, por Si só capaz de viabilizar o novo Estado, se 
baseia numa realidade que apre!'lenta dois estrangulamentos ni
tidos: as condições de tran.spon .. e I!O principal eixo rodoviário do 
Território, a BR-364, e a já sentida -escassez de energia eléLrica. 
O asfaltamento dessa rodovia, no âmbito da criação do Programa 
In~grado de Desenvolvimento ão rioroeJte ão B~·asll - ....... . 
POLONOROESTE, recentemente criado por Vo.ssa .Excelência atra
vés do Decreto ri.0 86.029, de 27 de maio de 1981, e a construção 
da usina hidroeléttica do Samu.?l, obras a serem concluidas nos 
próximos anos, ao romper os mencionados estrangulamentos, de-
verão propiclar condições para uma aceleração ainda mais signi
ficativa das atividades econômica.s de Rondônia. 

13. Se os .dados referentes à economia do Tenitório rradu
zem a v:iabilização de sua elevação a Estado, os referentes aos 
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· aspectos sociais demónstnm a oportunidade dessa medida. os 
níveis de '9.tendlmento das necessidades da população surgem bem 
defasados em relação aos de sua capacidade produtiva com !ndl• 
ces bem abaixo dos ,relativos aos Estaçlos amazônicoS~ inclusive 
o Acre. rs~ comprova a já menc!onada impossibilidade de ... tender 
à populaçao rondonlense dentro do marco !nstltuc~onal territortal. 

14. IJ!: levando essa realidade em cout.a que temos a honra de 
submeter o Anteprojeto de Lei Complementar anexo. 

15. O referido Anteprojet;;, calca-se na experlênc1'9. r""""-te 
do Pais, em termos de criação de unidades federadas limitada à 
ele'l"ação de um Territó!lo. a. Estado <Acre, Jlela Lei ,;.o ~.020, de 
15 de jUnho de 1962), a· fusão de dois E.stados .(Rio de Jtuielro, 
pela Lei Complementar n.0 20, de_l.~ de julho d.e 1974, que anulou 
medida anterior, de tmnsformaçao do antigo Distrito Federá! no 
então Estado da Guanabara), e à crtação de um E.itado pelo des
membramento. de outro (Mato Grosso do. su~ pela Lei Comple
mentar n.~· 31, de 11 de .outubr9 de 1977). 

· 16. Por outro lado; o Anteprojeto obedeceu ao·que estabelece a 
Seção I do Capítulo I da citad'l;L Lei Complementar· no . 21J onde 
se diSpõe sobre a criação de Estados. No que se refere às' datas 
fixadas para a eleição e a Instituição da Assembléia Constltuinie 
(que passará a exercer, posteriormente, o Poder Legislativo), no
meação e posse do primeiro Go·lcrnador, bem como para a elei
ção. da representação federal e a duração do mandato doo senado
~s, o Anteprojeto acompanha ou se adapta às nol:'mas legais vi
gen~, para os Estados. 

17. ·No que se refere à organização do Poder Judiciário o 
Anteprojeto acompanha, no que cabe, ó que foi estabelecido pela 
Lei Complementar n.0 31, referente ao Estado de Mato Gro.sSo do 
SuL . 

18. COm relação aos bens móveis _e lroó~eis que passarão a<i 
pa~rlmônio cto novo. ~tact,o, optou-se pela transferência' daqueles 
que ho)e pertencem ao Território ou são efetivam~nte utilizados 
por sua administração. Quanto ao Pessoal, optou~se pOr considerar 
maior a vinculação ao ãmblto geográfico, passando ao novo Esta
do os . servidores da Administração TeJ,Titortal, mediante opção, 
resguardados seus dii:eitos e vantagens. 

19. OS aspectos re.ferentes ao orçamento e à fise~ação fi
nanceira e orçamentária obedecem _igualmente à$ normas vigen
tes, inovando-se apenas ao estabelecer-se O Tribunal de COntas ' 
da União como órgão fiscalizado:·, atê a instalação do Tribunal de 
Contas do Estado. · 

20. l!: n'9.S Disposições Gerais e Transitórias que se encon
tram os asp~tos referen,tes ao ·_a~oio financeiro da União~ neees
sár:Jo ao novo Estado. 

. 21. OOm efei1to, os dados exiStentes .comprovam a capae,i
dade de. Rondônia poder a vir auto-swstentar-se, posslv.e~ente 
em ·térmos ainda melhores do que os prevalecentes p'l;Lra muitos 
Estados da ;Federação. O problema maior está no periodo de Im
plantação e consolidação da administração estadual A atual cone 
dlção de ,Território impede Q · funcionamento ~e u.ril ·sistema arre
cadador ~!ciente e abrangente para os tributos de cómpétência 
estadual; criado o Estado, este sistema tarda necessariamente a 
ser Implantado, estabelecendo-se hiato temporal ep1 que a nova 
Unidade da Federação dependerá ,de apoio fln•mceiro da União. 

22. O reconhecimento dessa realidade_ _levou a ctue, nos casos_ 
anteriores de criação de Estados~ a União se _ responsabiliza.sse, 
por longos períodos, a auxiliar flnanceiramerl.te. as nov-as Unida
des. Foi o caso, do A~e, que alé!l1- de um a_uxilio ~ual f~o p·or Uni 
periódo de dez_ anos, continuou a ter os se_rvidores do anUgo Ter
ritório, inéorporados ao Estad·o, .. remuneradOS pela. Unlão, qu'e 
ainda .assumiu a responsabilidade de, por tel!lpo Indeterminado, 
pagar, aos. desembargadores do Tribunal de Justiça, diferemÇ'l;L en
tre seus vencimentos e os Q.os jUízes de enti-ância mais elevada; até 
ser a mesma absorvida por majorações outorgadas 'pelo Estado. No 
C'RSO de. Mato O'rosso do Sul. a Lei COmPlementar n.0 , 31 estab-elec.eu 
a. responsabilidade d,a União de in.sti~.Uii" ·programas especiãis df. 
desenvolvimento,' não apenas pa"ra- o novo Estado, mas também 
para o Estado ctesmembrado, por · perícdo de 10 anos. 

23·. No caso,' de Rondônia o problem·a em. si perm;:tne~. O 
novo Estado levará um certo tempo para poder arcar sozinho com 
seus gastos em custeio e capital. Por outro lado, a rápida 'eWan
são da. economia rondoniense, bem como o impacto .de obras fe
derais já programadas para seu território, faz, com que es~e pe
ríodo dé dependência transitória possa ser s:'g!lifica:ivamente re
duzido. · 

24. :e: nesse sentido que· o Anteprojeto estabelece, em seu 
art. 37 e seu parágrafo único, programa especial com duração mí
nima de cinco anos, ~ ser financiado. com recursos do orçamento 
da União. · 

25. Por outro lado, no. art. 31! o Anteprojeto eatabelece .que 
as cie<:.pesas, até o exercício de 1991. inclusive, com o pes.Soal ó.a 
Administração do Território transferido para o novo Estado, sarão 
de responsab!lldade da União. · 

26. Caso Vo~sa EJ:(celência haja por bem :;tprovar esta pro
posta e o anteproieto venha _a merecer, ne~~a OJ.! em outra forma, 

a aprovação- do Con_gres#;O Nacional, o :Ministério dO ínJterior e 
demais Ministérios · envolvidos en\"idarão todos os esforços para 
levar a bom termo a ~são de transferir, a R<lndônla, a gestão 
de s~us próprios destinos como mais uni dos Estados que Inte
gram a Repúbliea .FederatiV"' do Brasil. 

Aproveitamos a oportUnidade para renovar a Vossa _El{celên
cia os protestos do i:iosso .mais' profundo respeito. - Mário David 
Andreazza, Ministro do Interior - Ibrabim Abi-Ackel, Ministro 
da JustiÇ'l;L - Antonio Delfim Netto, Ministro Chefe da Secreta-
ria de' Planejamento/PR. . · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que acaba de ser 
lido receberã emendas, perante a primeira comissão a que foi distribuído, 
pelo prazo de cinco sessões ordinãrias, nos termos do disposto no art. 14.1, II, 
h. do Regimento Interno. 

· O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de 
lei que será lido pelo Sr. }9~Secretãrio. 

é lido o se"guinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 379, DE 1981-Compiementar 

Dispõe sobre a remoção na magistratura de carreira dos Estados, 
e dá outras providências. 

O Congressso Nacional decreta: 
Art. 19 O artigo 81 e seus piiãgrafOs, da Lei Complementar n9 35, de 14 

de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), passam a ter a 
seguinte redação: 

~'Art. 8L Na magistratura de carreira dos Estados, ao provi~ 
menta inicial e à promoção por antiguidade e merecimento, sempre 
precederá a remoção. 

Parágrafo único. A remoção far-se-ã por indicação do Presi
dente do Tribunal de Justiça, ouvido o Órgão Especial, pelo critêrio 
de antiguidade e merecimento, alternadamente, fixando~se, este últi
mO, Obrigatoriamente, sobre trinta por cento dos Juízes mais anti
gos da Entrância." 

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

J ustificaçilo 

Na sistemática atualmente adotada pela Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, os Juízes de Entrância Intermediária têm sido extremamente preju~ 
dicados, pois que ela praticamente elimina o direito de remoção, dado que 
possibilita· que as melhores comarcas da Entrância Intermediária sejam 
preenchidas por promoção direta de Juízes de Entrância Inicial, recém· 
admitidos na carreira, em detrimento de Juízes com bastante antiguidade na 
Entrância Intermediária. 

Na prática, a atual redação do art. 81 e seus parágrafos 19 e 29, vem pos
sibilitando a eliminação do direito de remoção dos magistrados. 

Assim, por exemplo, numa Comarca de Entrância Intermediária de difí
cil provimento, com péssimas condições de vida, trabalho em excesso etc., há 
um Juiz com dez anos de carreira. Abre-se uma vaga numa cidade maior mais 
próxima da capital, que lhe interessa, pois, inclusive, tem filhÓs em idade es
colar. Mas tal vaga é preenchida como? Através de promoção direta de um 
Juiz novo, que ingressou na carreira recentemente. 

Tal sistema, pois, é injusto e desleal e cumpre modificar. ~o que preten
de o projeto. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1981. -José Richa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR NO 35, DE 1979 

.......... ·~ ...... -~~·-~'"'~ .~ ~. ·-· ... ~ ................................. . 
Art. 81. Na magiStratur-a de carreira dos Estados, ao provimento ini

cial e à promoção por merecimento precederá a remoção. 
§ 19 A remoção far-se-á mediante escolha pelo Poder Executivo, sem

pre que possível, de nome constante de lista tríplice, organizada pelo Tribunal 
de Justiça e contendo os nomes dos candidatos com mais de dois anos de efe~ 
tivo exercício na entrância. 

. § 29 A Juízo do Tribunal de Justiça, ou de seu Órgão Especial, poderá, 
ainda, ser provida, pelO mesmo critério fixado no parágrafo anterior, vaga 
decorrente de remoção, destinando-se a seguinte obrigatoriedade ao provi
mento por promoção. 

(Ãs Comis'sões de Constituição-e Justiça e de Serviço Público 
Civil.) 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto de lei apresenta· 
do pelo Sr. Senador Josê Richa serâ despachado às comissões competentes, 
com data de início de trabalho dessas comissões, a partir de }9 de março de 
1982. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen
to da Comissão de Constituição e Justiça, que setã lido pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 441, DE 1981 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n• 123, de 1981 (n• 5.660/81, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autori
za o Poder Executivo a abrir Créditos suplementares ao Orçamento da União 
até o limite de Cr$ 13.833.334.000,00, e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1981.- Murilo Badaró- Raimun
do Parente - M oacyr Da/la- A derbal Jurema - João Ca!mon - Bernardino 
Viana- Benedito Canelas- José Fragelli- Lenoir Vargas- A/oysio Cha
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido serã 
objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O Sr. Murilo Badaró - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Badaró, pela ordem. 

O SR. MURILO BADARO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs, Senadores: - -

Na sessão da tarde de hoje, houve solicitação de palavra para inúmeras 
questões de ordem. Grande parte delas citava, no momento da sua postu
lação, o art. 16, item 89, do Regimento Interno, que é observação com relação 
ao andamento dos trabalhos. 

A amplitude do texto, Sr. Presidente ... 
Peço a V. Ex!- paciência, porque estou esperando o Regimento Interno. 
O art. 16, item VIII, diz o seguinte: 

"Em qualquer fase da sessão, por 5 (cinco) minutos: 
a) para uma observação, em que se compreenderá indagação 

sobre o andamento dos trabalhos, reclamação quanto à observância 
do Regimento, indicação de falha ou equívoco em relação à matéria 
da Ordem do Dia." 

Face à amplitude com que foi usado, Sr. Presidente, eu queria indagar a 
V. Ex• se seria possível a apresentação à Mesa do Senado de requerimento de 
convocação de autoridade, por exemplo, no caso específico, que eu imagina
ria, caso V. Ex• concordasse, da convocação do Minístro da Indústria e do 
Comércio para, na Comissão própria da Casit, dar explicações ao Senado 
sobre o problema da AÇO MINAS, em Minas Gerais. Era a pergunta que eu 
tinha a fazer à Mesa. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, estaques
tão de ordem jã me foi proposta aqui, se não me engano, no primeiro dia des
ta Sessão Legislativa Extraordinária. E eu disse que na ocasião oportuna eu 
daria a minha decisão em caso específico. Falei em gênero e esperei a espécie. 
No caso, parece-me, não cabe essa decisão. Estamos em regime de sessão ex
traordinária para deliberar sobre a matéria que resulta da convocatória do 
Presidente da República. E não entendo que haja qualquer matéria, a menos 
que V. Ex' me socorra, que esteja relacionada com o p-roblema da AÇO MI
NAS. 

O SR. MURILO BADARO - Estou satisfeito, ·sr. Presidente, com a 
explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então, em conseqUência 
disso, não vejo como convocar o Ministro de Estado para esse fim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 442, DE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno~ requeiro adia
mento da discussão do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n9 298/81, constante do item 2 da pauta, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Agenor 
Soares dos Santos, Ministro de Segunda Clas.se~ da Carreira de Diplomata, 

para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Gana, a 
fim de ser feita na sessão de 17 do corrente. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1981. -Nilo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esse requerimento exige 
votação imediata. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela re

tornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se ao 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores sobre a Mensagem n9 287, de 1981 (n9 456/81, na ori
gem), de 15 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. J~ão Frank da Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República da Tunísia. 

, A matéria constante d? Ordem do Dia da presente sessão, nos termos da 
almea h do art. 402 do Regrmento Interno, deverá ser apreciada em sessão se
creta. 

. Solic~to aos Sr~. fun~ionários as providências necessárias, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimentai. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 51 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria da Or
dem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n~" 441, lido no Ex-
pediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 123, de 1981. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 
123, de 1981 (N' 5.660/81, na Casa de origem), de inicativa do Se
nhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos suplementares ao Orçamento da União atê o limite de 
Cr$ 13.833.334.000,00, e dã outras providências (dependendo de pa
receres das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças). 

Solicito do nobre Senador Raimundo Parente o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra o nobre Se
nador Leite Chaves, pela ordem. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu espero que~ esclareci
mento seja dado a V. Ex' exatamente pelo Par'ecer das Comissões próprias, 
Vamos ouvi-las. Em primeiro lugar, a Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, 
Sfs. Sei:iadores: -- -

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n~" 546, de 1981, 
submete ao Congresso Nacional_, nos termos do art. 51 da Constituição, pro
jeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao 
Orçamento da União até o limite de Cr$ 13.833.334.000,00 e dã outras provi
dências". 

A proposição é justificada em razão da necessidade de, mediante ajuste 
orçamentário, possibilitar-se a utilização de recursos adicionais ao Orçamen
to da União, resultantes do excesso de arrecadação de receitas do Tesouro 
Nacional, com aplicação específica nos programas de Integração Nacional
PIN e de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria- PRO
TERRA, bem assim, em projetes a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, a proposição apresenta-se em 
condições de receber pleno acolhimento, estando~ ademais, redigida em ter
mos de adequada técnica legislativa. 

Opinamos, assim, pela aprovação do presente projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Bernardino Viana, para emitir o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Para emitir parecer.)--'- Sr.·Presidente, 
Srs. Senadores: 

Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Ffnanças o Projeto 
de Lei da Câmara que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplemen
tares ao Orçamento da União até o limite de Cr$ 13.833.334.000,00 (treze bi
lhões, oitocentos e trinta e três milhões, trezentoS e trinta e quatro mil cruzei
ros) e dá outras providências. 

A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da República, que a 
submete à deliberação do Congresso Nacional noS-termos do artigo 51 da 
Constituição, devidamente acompanhada de ExpOsição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, que destaca: , 

"O Orçamento de União tem passado por uma série de ajustes 
programáticos, neste exercício, tendo em vista possibilitar que sua 
execução torne-se mais adequada a atual conjuntura~conômica do 
País, através do reforço de dotações orçamentárias. 

Desta forma, submeto à elevada consideração de Vossa Exce
lência o anexo projeto de Lei, no montante de Cr$ 13.833,4 milhões, 
que permite a utilização de recursos adicionais ao Orçamento da 
União para 1981, provenientes do excesso de arrecadação de recei
tas do Tesouro Nacional, com a seguinte destinação: 

a) Cr$ 9.968,0 milhões aos Programas de Integração Nacional 
- PIN e de Redistribuição de Tettás -e----:-de Estímulo à Agro
Indústria do Norte e do Nordeste- PROTERRA; 

b) Cr$ 3.865,4 milhões ao MinístéríÕ da Educação e Cultura, 
provenientes do excesso de arrecadação da Contribuição do Salário
Educação. 

No primeiro caso, em decorrência da correção monetária cal
culada com base na variação da ORTN ter sido pré-fixada em 1980, 
ficando portanto muito aquém do nível inflacionário, os balanços 
das empresas apresentaram lucros elevados, gerando acentuado 
crescimento do imposto sobre a renda em 1981 e consequente au
mento nas contribuições para o PIN e o PROTERRA. 

O segundo, decorre da nova sistemática de arrecadação e reco
lhimento das receitas da Contribuição do Sªlário-Educação, pois, 
ao elimixi.ai"" algum-as etapã·s desnecessádas nO processo anterior, fez 
com que essas receitas fossem creditadas de forma automática ao 
Banco do Brasil SfA- Conta Tesouro Nacional." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação do Plenário, 
após colher parecer favorável da Comissão de Fiscalização Financeira e To
mada de Contas. 

A Exposição de Motivos demostra claramente as razões fundamentado
ras da ab!!_r~ura do ~rédito até o li!flite previsto, alocando os recursos aos pro
gramas e atividades que especificã. -----------. 

Estão cumpridos os dispositivos constitucionais e legais que regulam a 
abertura de créditos suplementares. 

Sob o aspecto financeiro, vale ressaltar que os recursos necessários à exe
cução da Lei se originam no excesso de arrecadação de receitas do Tesouro 
Nacional, previsto no§ 39 do artigo 43, da Leí n9 4.320, de 17 de março de 
1964. . 

Ante as razões expostas, concluímos p"ela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n' 123, de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ao nobre Senador Leite 
Chaves, -a explicaçãO seria dada, exatamente; a diferença entre ORTN, a in
flação, Imposto sobre a _Renda e variação de arrecadação. 

O Sr. José Fragelli - Peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ainda não submeti a ma
téria à votação, nobre Senador José Fragelli. Peço a V. Ex' que aguarde. 

Os pareceres são favoráveis. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em 

turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli, para encaminhar a 

votação. 
O SR. JOSI> FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A minha objeção é pequena, mas com o pouco de experiência na admi

nistração estadual, mesmo quando deputado estadual -. ou quando gover-

nado r- sempre que vinha à Assembléia Legislativa, a aplicação de recursos 
com base no excesso de arrecadação, devia justificar, perante o Tribunal de 
Contas. Era preciso que se fizesse a demonstração do excesso de arrecadação, 
Sr. Presidente. Aqui, vem simplesmente uma enunciação, vem se dizendo que 
por isso e por aquilo há excesso de arrecadação em dois pontos, de ORTN, e 

-depois da contribuição do Salário-Educação e não vem nenhuma demons
tração de que esse excesso de arrecadação efetivamente existe. 

Eu não sei como é que um projeto pode vir ao Senado assim tão deficien
temente instruído, e possa ser votado, por nós, dessa maneira. Eu nunca vi 
isso nem nas administrações estaduais. É assunto que debati muitas vezes, 
como deputado, na Assembléia de Mato Grosso. E todas as vezes que, como 
governador, eu tive que justificar a aplicação de recursos com base em exces
so de arrecadação perante o Tribunal de Contas do meu Estado, tinha de fa
zer uma demonstração minuciosa do excesso de arrecadação. Eu não sei, Sr. 
Presidente, como é que vem um processo dessa maneira. Estamos votando no 
escuro esta matéria. Quando o nobre ~enador pediu um esclarecimento, fran
camente eu pensei que viesse, da parte dos Relatores, uma demonstração de 
que há realmente excessO de arrecadação para, com base nele, ser pedido este 
crédito. 

Por essas razões, Sr. Presidente, eu gostaria pelo menos daqui por diante, 
de que o Senado Federal e o Congresso tivessem o cuidado de exigir do POder 
Executivo a demonstração do excesso de arrecadação, e também de que as 
nossas Comissões não_ votassem mais matéria assim, sem nenhuma instrução 
convincente, concreta, de que realmente e-Xisle excesso de arrecadação. 

Por estas razões, Sr. Presidente, vou dar o meu voto contrário à apro
vação deste projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tenho a impressão de que 
posso dar a V. Ex' uma explicação preliminar. V. Ex" foi Governador doEs
tado, como diz. Eu também fui, por pouco tempo, de outro. V. Ex,sabeque o 
encerramento do ano fiscal se dá em 31 de dezembro, portanto V. Ex' sabe 
cj_i.Ie não chegamos a 31 de dezembro. O excesso de arrecadação, que natural~ 
mente a Receita Federal acompanha, não está aqui, naquilo que vainos votar, 
em termos senão autorizativos e ligados a um vocâbulo muito esclarecedor 
~·até": 

••Art. }9 Fica <r Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento da União (Lei n9 6.867, de 3 de de
zembro de 1980), até o limite de CrS 13.833.334.000,00 (treze bi
lhões, oitocentos e trinta e três milhões, trezentos e trinta e quatro 
mil cruzeiros)." 

se evidentemente a arrecadação não atingir esse valor, não hã autori
zação. De maneira que esta, me parece, seria a explicação a dar a V. Ex' 

O Sr. José Fragelli - Sr. Presidente, não sei se ainda posso usar da pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Creio que não. 
Apenas procurei dar uma interpretação a V. Ex' porque V. Ex' anteci

pou logo que-votaria contra. Como a colocação de V. Ex' pode ser inarredã
ve1, eu perderei meu tempo, mas se não for inarredãve!, eu gostariª de ter 
dado a explicação que dei. 

A matéria está em regime de urgência, o parlamentar falarã pela metade 
do _tempo previsto e apenas um por partido. 

O Sr. José Lins- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• fala pelo PDS. 

O SR. JOSE: UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O Sr. Dircen Cardoso- Peço a palavra para encaminhar a votação Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem a palavra por 5 
minutos para o encaminhamento. ~ apenas um orador por partido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Está sabendo o PDS que não estamos deitados num leito de rosas. Há di
vergências, há contestações, há resistências e até obstruções. 

Tudo isto devia ser feito também - estou de acordo com o nobre Sena
dor José Fragelli.- com as informações de que não levantássemos suspeita 
alguma sobre o projeto que vamos discutir. 

O Parecer da Comissão de Finanças foi exatamente os termos da expo
sição de motivos. com apenas 4 períodos que lhe foram acrescentados. Quer 
dizer, subtraíram o último '"aproveito a oportunidade para apresentar as cor
diais saudações ... " e acrescentaram, adicionaram quatro períodos, mas não 
explicaram nada. 
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Estou de acordo com o nobre Senador José Fragelli. Não hã a projeção; 
por que houve excesso de arrecadação? em que se verifica? Nada que explicas
se, que informasse, Sr. Presidente, de acordo com o ponto de vista, vou votar 
contra também, como fiz com a abertura de crédito de 4 bilhões para o Distri
to Federal. Vou votar contra a abertura deste crédito. 

Todo dinheiro além do orçamento é inflacionãrio, inclusive do Senhor 
Presidente da República, até de sua mão. 

Sr. Presidente, sou dos poucos desta Casa que acreditam que o inimigo 
nosso não é eleição indireta, nem inegibilidade, nem criação do Estado de 
Rondônia, nem nada. O inimigo nosso chama-se inflação. Isto muitos aqui 
não combatem, principalmente o Partido do Governo não combate, não quer 
saber disto. 

Há pareceres, mas não vou lê-los porqüe são lO minutos apenas, não vai 
dar mais tempo, 

POrtanto, Sr. Presidente, vamos jogar em circulação mais 13 bilhões, isto 
é, 10% do que a Casa da Moeda emitiu no Ano da Graça de Nosso Senhor Je
sus Cristo de 1981, ou menos de 7% do que a guitarra do Senado, manejada 
eficientemente por mãos bemfazejas, vem produzindo e pretende produzir em 
1981, jogando empréstimos nas mãos de governos estaduais e municipais. 

Nesta tese, em que este ano devíamos combater a inflação, ·quero, mani
festar minha opinião cotitiâria ao empréstimo, embasados em que não fomos 
esclarecidos, e solicitando também às Comissões que nos expliquem melhor 
os assuntos que nos são submetidos à votação, porque a Mensagem do Se
nhor Presidente da República foi repetida no Parecer da Comissão de Fi
nanças tal e qual, ipsis litteris, sem faltar uma vírgula ou um ponto, só se sub
traiu o último período e acrescentaram 4. Isto não infringe lei nenhuma e es
tamos de acordo porque o dinheiro é do Presidente da República, por isso ele 
pode gastar onde quiser, etc. 

Sr. Presidente, neste caso vou votar também, como disse o nobre Sena
dor Fragelli, contra a abertura do crédito especial, porque estou, com o que 
disse o Sr. Ministro da FaZenda do Governo atual, o Sr. Ministro Ernane 
Galvêas que disse tudo aquilo que for além do orçamento é inflacioriário. 

Portanto, isso aqui também é inflacionário. Se votamos contra um pobre 
município dos confins deste País, porque achamos que liberar dinheiro a esta 
altura é inflacionário, vamos votar diretamente contra o crédito pedido pelo 
Senhor Presidente da República. primeiro, porque não foi justificado, segun
do não foi explicado e terceiro, foi feito assim tatibitati, em cima da perna, 
para que se aprovasse em ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con
clua, QObre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• jâ passa uin minuto do tempo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Estou concluindo, Sr. presidente. 
Vou votar, portanto, contra a abertura do crédito, que é altamente infla

cionário, no dizer do Sr. Ernane Galvêas e no dizer, também, do mesmo Mi
nistro que mandou esta Mensagem, Sr. Antônio Delfim Netto. (Muito bem!) 

O. SR. PRESIDENTE (Jarbas Passari~ho) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Estã aprovado, contra os votos dos Senadores Dirceu Cardoso, José 

Fragelli e Evandro Carreira. 

O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma decla
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, para uma declaração de voto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para declaração de voto. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já que, infelizmente, desta vez o Regimento age impedindo o encaminha
mento de votação gostaria, Sr. Presidente, de apenas registrar alguma_s_~.b~er~ 
vações, dentro da linha do Sr. Senador José Fragelli, mas sobretudo uma 
muito importante também: é quando a exposição de motivos diz o seguinte: 

"b) Cr$ 3.865,4 milhões ao Ministêrio da Educação e Cultura, 
provenientes do excesso de arrecadação da Contribuição do Salário
Educação." 

Isto é importante destacar, sobretudo para a Bancada d~ ÇJoverno, nesta 
Casa. Vejam que a mensagem diz exatamente o porquê desse excesso de arre
cadação, e pasmem, Srs. Senadores. com o porquê desse excesso de arreca
dação. Leio: 

"O segundo, decorre da nova sistemática de arrecadação e re
colhimento das receitas da Contribuição do Salário-Educação, pois 
ao eliminar algumas etapas desnecessárias no processo anterior, fez 
com que as receitas fossem creditadas de forma automática ao Ban
co do Brasil S.A. - Conta Tesouro Nacional!' 

Isto é importante, Srs. Senadores, e refiro-me mais à Bancada do Partido 
da Oposição, particularmente ao Partido Popular e ao meu Partido, que ao se 
eliminar algumas etapas, quais foram essas etapas e que gastos desnecessários 
tivemos com o Salário-Educação, para que desse esse excesso de arrecadação. 

E aqui me recordo, Srs. Senadores, que em 1976, ao examinar a apli
cação do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, não a Opo
sição, mas o Tribunal de Contas da União achou uma série de irregularidades 
e, por incrível q1:1e pareça, ao invés de se aplicar na educação, aplicava-se esse 
fundo no Sistema Financeiro Nacional, onde foram aplicados mais de 2 mi
lhões de cruzeiros, visando, evidentemente, o lucro que dão sistema financei
ro ao invés de se aplicar naquilo que determina a lei. E foi o próprio Tribunal 
de Contas da União que chamou a a~enç&o do Ministério da Educação. 

E quando se aprova agora esse crédito, evidentemente, nós ficamos na 
expectitiva e na esperança de que se possa aplicar realmente no Fundo Nacio
nal de Desenvo~vimento da Educação, nos seus projetas, e não no Sistema Fi
nanceiro. E alertar o Senado exatamente naquilo que se tem dito: que se fala 
em apoio ao projeto de desenvolvimento regional, mas nós não sabemos que 
tipo de apoio e quais são esses projetas. Lamentavelmente, é assim: o Legisla
tivo tem que aprovar correndo, sem maiores explicações, o que vem do Exe
cutivo. 

Mas fica aqui mesmo, o Senado não dando, talvez, a devida atenção a 
nossa declaração de voto, a certeza de que o Ministério da Educação precisa 
de recursos, mas é preciso que eles apliquem em educação e não no Sistema 
Financeiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A matêria vai à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 123, DE 1981 

(N• 5.660/81, na Casa de origem) 
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao 

Orçamento da União até o limite de Cr$ 13.833.334.000,00, e dá ouM 
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crêditos suplementa

res ao Orçamento da União (Lei n' 6.867, de 3 de dezembro de 1980), atê o li
mite de CrS 13.833.334.000,00 (treze bilhões, oitocentos e trinta e três mi
lhões, trezentos e trinta e quatro mil cruzeiros, utilizando os recursos prove
nientes do excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional, previsto 
em conformi!iade com os§§ I•, inciso II, e 3• do art. 43 da Lei n• 4.320, de 17 
de março de 1964, para consecução, mantida a destinação específica dos re
cursos, do seguinte programa de trabalho: 

Cr$ 1.000,00 

1500- Ministério da Educação e Cultura 3.165.334 
1503- Secretaria Geral- Entidades Supervisionadas 3.165.334 

1503.08070212.818- Atividades a cargo do Fundo- Nacional de Desen
volvimento da Educitção 

1503.08420311.818- Projetos a cargo do Fundo N acionâ.I de Desenvolvi-
31.000 

mento da Educação 3.774.334 
I 503.08422131.818- Projetes a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvi

mento da Educação 37.000 
1503.08490311.818- Projetes a cargo do Fundo Nacional de Desenvol

vimento da' Educação 
2800- Encargos Gerais da União 

2805- Programas Especiais- Recursos sob a Supervisão 
da Secretaria de PlanejamentoJPR 

2805.07401835.433- Apoio a Projetos de Desenvolvimento Régional 
Total 

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

23.000 
9.958.000 

9.958.000 
9.958.000 

13.833.334 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma obser
vação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pressume-se que V. Ex• 
quer usar o direito do art. 16, item VIII, letra a. 

Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma observação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente: _ 

Atento ao desenrolar da sessão e a voz de comando de V. Ex• na direção 
dos nossos trabalhos, estávamos preparados para discutir o projeto. Mas, 
desculpe-me V. Ex•, não ouvi V. Ex• colocá-lo em discussão. Acabou a leitura 
e pôs em votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão, foi colocado em 
discussão. V. Ex• pedirâ as notas taquigrâlicas para comparar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dii V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Mas~ uma prova tão fácil, 
Senador Dirceu Cardoso, recorrer às notas taquigráfiéas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Não iria modificar o meu pensamento 
nem o de ninguém. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se V. Ex• não acredita no 
que estou dizendo, veja as notas taquigl'áficas. Pronto. 

O SR. DIRCEU CARD.OSO- Sim. Estâ certo. Bom. Ontem nós tive
mos dúvidas aqui e apelamos para as notas taquigráficas. Mas não é o caso, 
Sr. Presidente. Eu apenas só queria dizer que não ouvimos e que estamos 
atentos. 

O testemunho do PDS para mim, não serve muito, porque não presta 
atenção. Nós é quem prestamos atenção na voz de V. Ex•, no comando de V. 
Ex• 

O Sr. José Lins - t o testemunho das notas, Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Que notas? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito que não haja apar
tes. S. Ex• está usando a palavra, por 5 minutos para fazer a sua reclamação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Que notas? Bom, Nós soltamos notas, 
aqui, hoje: uma bolada de 13 bilhões. 

Então, Sr. Presidente, aqui fica a nossa reClamação em nome de dois ou 
três colegas que também não ouviram. Nós íamos discutir, mas como não Foi 
possível discutir ... 

De avanço em avanço, a Maioria vai esmagando a Minoria, vai trituran
do a Minoria. No fim, seremos mesmo é bagaçO, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Considero a reclamação 
de V. Ex• inteiramente impertinente. Está aqui o espelho da matéria, quando 
o nobre Senador José Fragelli pediu a palavra eu disse aS, Ex• que ainda não 
estava no momento, porque não havia declarad-O VOtação. S._ Ex• pediu a pa-. 
lavra para encaminhar a votação - e eu li exatamente aqui: 

"Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do 
projeto em turno l1nico. (Pausa.)'' 

Não houve pedido de palavra. 

"Em votação. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli." 

Logo, a reclamação não tem cabimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

A Lei não permite aos funcionáriOS púbÜcos eritrarem etn greve, mas 
também não permite ao Poder Executivo, tratá-los com desigualdade de con
dições, nem submetê-los a condições insuportáveis de vida, como se pretende 
agora, segundo noticiam os órgãos de imprensa, ao estabelecer os níveis de 
reajuste salarial dos civis e militares. 

No ano passado, neste mesmo mês de dezembro, o Ministro do Planeja
mento teve que refazer seus cálculos e conceder aos militares 25% a mais que 
aos civis no reajuste. Agora se anuncia que enquanto os civis terão 82% os mi
litares terão lOS%, sendo 13% já no corrente mês e o restante em janeiro e 
abril do próximo ano. 

Não somos contra os aumentos dados a_os_milit..ares, mas a diferença de 
tratamento dos servidores civis, que deVeriam reéeber também os 105%. como 
deveriam no ano passado ter recebido os 25% a mais_concedidos aos seus co
legas de farda. 

Nesta comunicação queremos apelar para o Senhor Presidente da Re
pública no sentido de não permitir tratamento desigual para os servidores da 
Nação, desarmando os espíritos jã exaltados com as notícias vinculadas e que 
de fato contrariam os princípios de igualdade que devem existir entre civis e 
militares a serviço do País. 

Esperamos justiça. 
Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna. 
À abertura política poder-se-ía aplicar o provérbio italiano "la dona é 

mobile qual pi uma alvento". Ora ela se afirma, com a assunção de um civil ao 
poder, mesmo interinamente, ora parece periclitar, com a teimosia do Gover
no em aprovar projetes inviãveis, ou a intranSigência com que se manifesta 
contra proposições liberalizantes da sua própria bancada. 

É de autoria do arenista fluminense Célio Borja um projeto de lei, apre
sentado na Câmara, propondo alteração na Lei de Anistia, para que as pes
soas punidas por atos revolucionários, mas não condenadas no Judiciário, te
nham assegurado o direito à aposentadoria ou reintegração de cargo que teria 
conquistado, se permanecesse na ativa. 

No dia 4 do corrente, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados, por oito votos da Oposição, contra sete do PDS, a propo
sição, que ê constitucional, jurfdica e fiel à técnica legislativa, Foi aprovada 
também no mérito. 

Matéria política, não precisa de parecer de outro órgão técnico, podendo 
ser submetida à consideração do Plenário e, ainda este ano, ser transformada 
em lei, pois decerto merecerá o apoio do Senado Federal, não se acreditando 
em veto do Executivo, apesar daquela maniFestação maciça da sua bancada. 

Na verdade, anistia sempre significou o perpétuo esquecimento do su~ 
posto delito praticado, como se passasse uma esponja sobre os Fatos. Ora, se 
este é negado, totalmente, esquecido como se jamais houvesse existido, então 
todas as suas conseqüências devem cessar, segundo o velho aForismo jurídico 
pelo qual, "'cessada a causa, cessa o eFeito". 

Ademais, não são tão numerosos os servidores que, punidos por atos re
volucionários, devam ser ou aposentados ou reintegrados no cargo a que te· 
riam ascendido, se coiltinuassem na ativa. Algumas centenas, tafvez. E valeria 
à pena tão diminuta incidência sobre as despesas do Erário, à custa da con
fiança do povo na abertura, que deveria ter começado justamente pela maior 
amplitude da anistia, proposta com tanta timidez e tantas restrições pelo Po
der Executivo, quando a Nação inteira a desejava ampla e· irrestrita. 

TemoS certeza de que- a maioria da bancada p~dessista na Câmara dos 
Deputados apoiará a decisão da sua Comissão de Constituição e Justiça 
aprovando, definitivamente, o projeto de autoria do Sr. Célio Borja, que, d; 
nenhum modo, pode ser suspeitado de heterodoxia revolucionária, tão digno 
da confiança do Governo que chegou a presidir a Câmara dos Deputados. 

Quanto- às bancadas oposicionistas, ninguém duvida da sua unidade e da 
sua firmeza, na postulação de regras mais liberais, que conduzam à plenitude 
a democracia representativa no País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Registramos, com este pronunciamento, C-arta que recebemos do econo
mista Wagner Humberto M. Finholdt, de São Paulo, acompanhada de recor
te do Jornal da Tarde, que publica sugestões suas a respeito de alterações no 
modelo econômico brasileiro. 

O economista lança algumas idéias para uma revisão do nosso modelo 
ec?n?mi~o, no tocante ao Imposto de Renda. E indica alguns caminhos para 
atmg1r metas populares em nosso desenvolvimento. 

Encaminhamos essas sugestões à Comissão de Finanças do Senado, que 
estuda no momento o problema da reforma tributária como instrumento de 
uma melhor distribuição de renda no Pais. 

E transcrevemos, a seguir, a sugestão do ilustre economista: 

"COMO ATINGIR METAS POPULARES? 

~rs., n_a minha opinião, um dos caminhos que poderíamos to
mar, para atingir metas populares em nosso desenvolvimento, seria 
o ~s.o ~~ Tabela ~ara Cá_lculo d~. Imposto de Renda Progressivo, 
adJctonada de mats duas colunas que chamarei de ''Consumo" a 

-primeira e de "Poupança" a segunda. 

A nova tabela ficaria assim: 

Classe Rendimentos Alíquota Deduzir Consumo Poupança 
de Mensais % Cr$ % % 

Renda 

01 atê 7.500,00 Isento 100 50 
02 De 7.500,00 a 8.400,00 5 375,00 90 60 
03 De8.401,00 a 10.900,00 8 627,00 80 70 
04 De 10.901,00 a 15.500,00 10 845,00 70 80 
05 De 15.501,00 a 20.900,00 12 1.155,00 60 90 
06 De 20.901,00 a 29.100,00 16 1.991,00 40 90 
07 De 29.101,00 a 45.500,00 20 3.155,00 30 100 
08 De45.501,00 a 72.800,00 25 5.430,00 30 100 
09 Acima de 72.800,00 30 9.070,00 30 100 
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Consumo - Parcela a ser reembolsada ao assalariado com os 
gastQs efetuados em "alimentação básica" e em transportes (urba~ 
nos de massa). 

Poupança- Parcela a ser deduzida do total reembolsado e que 
será depositada a prazo fixo (5 anos) com renda mensal em nome do 
assalariado. 

Os itens e as porcentagens que comporão a alimentação básica 
deverão ser fixados pelo Governo. Exemplo: arroz e feijão: 50%; 
carnes e pescado: 10%; ovos e leite: 10%; óleos e gorduras: 10%; açú~ 
car e café: 10%; pão e batata: 10%. 

O reembolso para gastos em transportes poderá ser fixado em 
CrS 100,00 (ainda como exemplo). 

As possibilidades de fraude são mínimas, pois: 
a) estes gastos com .. alimentação básica" se.rão limitados. O 

IBGE tem condições de fornecer o quantum uma família gasta nestes 
itens; b) o assalariado apresentaria as notas fiscais comprobatórias 
dos gastos efetuados em alimentação básica à sua empresa emprega
dora; c) de posse das notas fiscais, a empreSa i"rá rel8.cioná-ios num 
impresso a ser elaborado pela Receita Federal e apresentá-los a uma 
agência bancária qualquer. Essa, por sua vez. fará as conferências 
necessárias e depositará numa conta corrente comum a parcela a ser 
devolvida em dinheiro e a parcela a poupar será aplicada imediata
mente em Depósito a Prazo Fixo. Ambos no nome do assalariado. 

Suponhamos a seguinte situação: 
Um assalariado que ganha líquido mensalmente CrS 2.086,00 e 

tem o direito a abater com gastos em consumo Cr$ 800,00 (Cr$ 
700.00 alimentação básica +Cr$ 100,00 transporte). O outro recebe 
CrS 72.800,00 por mês e paga CrS !2.770,00 de Imposto de Renda 
na fonte. O primeiro assalariado receberá seus Cr$ 2.086,00 acresci
dos de CrS 800,00 (CrS 400,00 ~m dinheiro e CrS 400,00 em Certifi
cado de Depósito). Isso signÜica·que sua renda Hquida subiu 19,2% 
(2.086,00 + 400,00 = 2.486"~00) neste mês. Nos meses subseqüetites 
ela irâ aumentando gradativamente por causa dos juros que os de
pósitos renderão. O dinheiro que o Governo necessitará para fazer 
essa operação retirará dos CrS 12.770,00 recolhidos na fonte pelo 
outro assalariado de maior renda. Os CrS 12.770.00 darão para fi
nanciar 16 (dezesseis) operações no valor de Cr$ 800.00. 

Aparentemente a Receita Federal será a única prejudicada. Na 
realidade ela está fazendo um investimento a curtíssimo prazo e com 
altas taxas de retorno, pois: 

a) sabendo-se que há reembolso com os gasto~ em consumo, 
todos exigirão nota fiscal de tudo que comprarem. Isso evitará sone
gação de ICM; b) ganhando mais, gastaremos mais. Os comercian
tes venderão mais e as indústrias produzirão mais. Portánto. mais 
IPI. mais ICM, mais Imposto de Renda e mais oferta de emprego. 

O dinheiro arrecadado nos Depósitos a Prazo Fixo deverá ser 
oferecido às pequenas e médias empresas (comerciais, industriais e 
agrícolas) sob a fórmula de Cheque Ouro. Os custos (Juros+ IOF) 
deverão ser menores do que aqueles em vigor no período. Esses cus
tos das empresas servirão para pagar o rendimento mensal dos de
pósitos aos assalariados. 

Assim, utilizando esses índices de "consumo" e de. "pou
pança" e pela simples transferência do imposto daquele que tem 
maior renda para o de menor. conseguiu-se teoricamente: a) encher 
a pan.ela dos assalariados. beneficiando mais os de baixa renda; b) 
reduz1r o custo para o assalariado do transporte coletivo urbano; c) 
poupança para realirnentar a baixo custo as pequenas e médias em
presas; d) criar condições favoráveis ao aumento da arrecadação do 
ICM, do IPI e do IR; e) aumentar mensalmente o poder aquisitivo 
dos salários; f) criar condições favoráveis ao aumento da oferta de 
emprego. 

O aumento efou a diminuição dos índices de consumo não fa
voreceriam ainda: 

19- o combate à inflação em todos os setores; 29- o controle 
da oferta e da procura de todos os produtos; 39- o combate ao de
semprego setorial; 49- o controle de preços; 59- os dissídios cole
ti vos? 

Será que eles atendem amplamente aos interesses políticos, 
econômicos e sociais? 

Peço aos leitores desta coluna, aos sociólogos, aos economis
tas, aos analistas econômicos. aos administradores de empresa, en
fim. ao povo em geral, que dêem a sua colaboração. criticando cons
trutivamente este artiRo. 

Acredito que assim conseguiremos montar um modelo econô~ 
mico eficiente, de baixo para cima, e com enormes chances de dar 
bons recultados." W.H.M.F., Capital. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Importante centro de estudos superiores, a Universidade Federal da Pa
raíba vem encontrando dificuldades para prosseguir em suas atividades. 

Queremos observar à Casa que a Universidade de nosso Estado não ape
nas transmite seus ensinamentos à João Pessoa, onde estã sediada. Cidades 
como Bananeiras. Campina Grande. Patos, Sousa. Cajazeiras, têm os seus 
campi, regionalizando, assim. de 'forma sui generis, os estudos universitários 
em nosso Estado. 

Entretanto, algumas reinvindicações da Universidade Federal da Paraí
ba precisam ser atendidas pelo Ministério da Educação para que não sofra 
solução de continuidade o importante papel que ela representa nos estudos de 
grau superior. 

O Diretório Ceq.tral dos_ Estudantes da Universidade dirige-nos um ape
Io para que nós, desta tribuna, reforcemos as justas pretensões que aquele Di
retório encaminhou ao Sr. Ministro da Educação. 

Em prímeiro lugar. torna-se necessário que o Ministério da Educação e 
Cultura dê a m~xima atenção ao pedido de suplementação de verba, no valor 
de Cr$ 82.000.000,00 verba de suma importância para que a Universidade Fe
deral da Paraíba possa executar a contento seus programas. A continuidade 
da excelente obra que vem sendo promovida por aquele centro de estudos su
pedi:ires· erh prol do aprimoramento intelectual, cultural, da comunidade pa
raibana. depende, grande parte, dessa suplementação de verba. 

Dada a sua característica única de regionalização de suas atividades. a 
Universidade Federal da Paraíba, necessita de liberação de recursos justa
mente para empreender- de forma maiúscula essas atividades. Destarte. a 
construção do Hospital Veterinário no Campus VII, na cidade de Patos. Fun
cionando o curso de Medicina Veterinária, no Compus r, o execício prático 
desse ramo da Medicina somente se concretizará com a construção daquele 
Hospital. Ademais, para que seja reconhecido o importante curso a que esta~ 
mos nos referindo, reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação. o 
Hospital Veterinário é peça indispensável. 

Por outro lado. em face de sua regionalização, atingindo outras cidades 
que não João Pessoa, compreendendo mesmo todo o Estado da Paraíba, faz
se necessário incrementar a construção de moradias e de restaurantes para os 
universitários. Sabemos perfeitamente, nós do Nordeste. a baixa renda da po
pulação estudantil, para não falar do próprio povo nordestino. Dessa manei
ra, mister que se ofereça aos estudantes condições para que possam melhor 
obter um rendimento em seus estudos. Portanto, a liberação dos recursos 
para moradias e restaurantes nos campi de Cajazeiras. Campina Grande, Pa
tos. Sousa, Bananeiras, proporcionará a assistência de que têm necessidade os 
estudantes paraibanos. 

Tem-se dado muita ênfase. nos dias de hoje, à construção de creches. Im
portante problema social a que se deve dar a maior atenção, tendo em vista as 
inúmeras conseqüências que surgem no recesso dos lares de pais que precisam 
trabalhar fora e ao mesmo tempo necessitam que os seus filhos em tenra ida
de sejam bem assistidos, encontrem cuidados que pelo menos se assemelhem. 
aos que os pais, e somente os pais, oferecem aos seus filhos. E essa ê mais uma 
justa reivindicação que nos faz o Dirctório Central dos Estudantes da ·univer
sidade Federal da Paraíba. 

A liberação de recursos para a construção de creches nos campi de João 
Pessoa e de Areia trarâ, à evidência, os maiores beneficias a estudantes, pro~ 
fessores e funcionários. Dar-lhes-à maior tranqUilidade para bem exercerem 
os seus misteres. Faz parte integrante do bom funcionamento da Universida
de o atendimento, pelo Ministério da Educação e Cultura, do pedido para a 
construção de creches. 

Trai-nos. também, o Diretório Central dos Estudantes o problema rela
cionado com os restaurantes da Universidade Fedetal da Paraíba. E o pre
cário funcionamento desses restaurantes está ligado diretamente à forma por 
que são geridos. No caso da Universidade da Paraíba, para essa gerência, 
criou-se a Fundação Josê Américo. No entanto, os constantes deflcits apre
sentados pela Fundação fizeram com que falhasse a administração a que se 
propôs. Para que. então, possam funcionar satisfatoriamente os restaurantes 
reivindica o Diretório Central dôs Estudantes que a gerência deles passe a ser 
feita diretamente pelo Ministério da Educação e Cultura, com isso inclusive 
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não sofrerão os estudantes paraibanos as constantes majorações nos preços 
das refeições, dimínuindo ainda mais o poder aquisitivo da classe estudantil. 

Por fim, queremos, também, endossar o apelo que nos faz a Univer~ida
de Federal da Paraíba, no sentido de que o Conselho Federal de Educação dê 
a sua aprovação ao pedido de reconhecimento de vários cursos, cujos proces
sos jã se acham tramitando naquele Conselho. 

Esperamos que o Sr. Ministro da Educação acolha as indispensáveis rei
vindicações que lhe faz a Universidade Federal da Paraíba, reivindicações a 
que emprestamos todo o nosso ~paio. 

Era o que tínhamos a dizer.-( Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 

nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Projetado pa~a movimentação de granéis sólidos, líquidos e carga geral, 
devendo escoar, inicialmente, um volume calculado em dois milhões de tone
ladas de carga por ano, o Porto de Sergipe deverã estar concluido por volta de 
1986. 

A PORTOBRÁS estã concluindo os estudos da viabilidade técnica, eco
nômica e financeira desse magno empreendimento no qual deverão ser aplica
dos cerca de CrS 11 bilhões, a preços atuais, cabendo a execução das sonda
gens geológicas destinadas a orientar a elaboração do projeto bãsico, à EN
GESUB - Engenharia e Serviços Submarinos Ltda. 

Neste sentido, em solenidade presidida pelo Governador Augusto Fran
co, presentes o Ministro Interino do Planejamento, Flávio Pécora, o Diretor 
de Planejamento da PORTO BRÁS, Raul de Sâ, representante do Presidente 
do órgão, Arno Markus; o Secretário de Planejamento do Goverrio do Esta
do. Marcos Melo, grande número de autoridades e numerosos empresários, 
foi assinado o contrato no valor de CrS 110 milhões entre o Governo do Esta
do e a ENGESUB. 

De acordo com os esboços preliminares da PORTOBRÁS, o Porto de 
Sergipe, que será cortstruído em alto mar, aproximadamente 16 quilômetros 
ao norte de Aracaju, serã ligado às instalações terrestres por um ponto de 
acesso com três quilômetros de extensão, e terá um prédio para armazena
mento de granêis sólidos e amônia, com 160 metros de extensão, um cais de 
carga geral com 420 metros de comprimento e quebra-mares para proteção 
das instalações. 

Em terra haverá dois armazêns destinados à estocagem da carga a seres
coada, e diversas instalações complementares. 

No encerramento da solenidade realizada no Palácio Olímpio Campos, 
em Aracaju, a 3 de dezembro passado, o GovernadOr Augusto Franco afir
mou que desejava agradecer ao Ministro Interino do Planejamento, Flávio 
Pêcora, u ••• a notãvel contribuição que vem emprestandõ para a realização de 
empreendimentos vitais ao desenvolvimento de Sergipe, reconhecido pelo 
povo sergipano, que através dos seus representantes na Assembléia Legislati
va lhe concederam, por iniciativa do Deputado Josê Cleonâncio da Fonseca, 
por unanimidade, o título de Cidadão Sergipano". 

Senhor Presidente, o Porto de Sergipe é uma das reivindicações bãsicas 
do Estado, a respeito da qual já teci considerações desta mesma tribuna. 

Trata-se de empreendimento a que o Governador Augusto Franco se 
vem dedicando com a mãxima energia porque, segundo afirmou_, "reconhece 
na sua construção o mais importante marco na vida económica do Estado, na 
atualidade e, também, ponderãvel fator de desenvolvimento do Nordeste e do 
País". 

O Governador Augusto Franco acentuou, ainda, que "devemos todos 
reconhecer a ação desenvolvida pelo Presidente João Baptista Figueiredo na 
normalização da vida política nacional, o seu devotamento à causa democrá
tica e o decisivo apoio que tem oferecido à redução dos desequilíbrios inter e 
intra-regionais". 

Senhor Presidente, esta ê a comunicação que des~java fazer, solicitando 
a Vossa Excelência, que seja incorporado a este pronunciamento, o discurso 
proferido pelo Governador Augusto Franco, quando da visila- do Ministro 
Flâvio Pécora, a Sergipe. (Muito bem!) 

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

Pronunciamento do Governador de Sergipe, Dr. Augusto do Pra
do Franco, por ocasião da visita ao Estado, do Ministro-Chefe Interi
no da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Dr. 
Flávio Pécora, no dia 3-12-81. 

Senhor Ministro! 
Demais autoridades! 
Minhas Senhoras! 
:t-.:feus Senhores! 

É com grande satisfação e imenso regozijo que Governo e povo sergipa
nos recebem, nesta oportunidade, a honrosa visita do ilustre Ministro-Chefe 
Interino da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, exemplo 
singular de homem público, que alia aos seus elevados conhecimentos 
técnico-científicos, -incompatável competência e sensibilidade política. 

Particularmente, como cidadão e como governante de um Estado ainda 
pobre, apesar de potencialmente rico, sinto-me deveras reconfortado com a 
extraordinãría possibilidade que se me apresenta, nesta ocasião, de poder 
agradecer pessoalmente, ao MinistrO Pécora a notãvel contribuição que vem 
emprestando para a realização de empreendimentos vitais ao desenvolvimen-. 
to sergipano. A oportunidade se me afigura ainda mais expressiva e gratifi
cante por apresentar-se no território do meu Estado, cujo povo através de 
seus legítimos representantes, com assentos na Assemblêia Legislativa esta
dual outorgaram-lhe recentemente, em memorãvel reunião, a unanimidade, o 
título de Cidadão Sergipano. Assim, o Dr. Pécora recebe de direito acidada
nia que, pelo seu devotamento às causas sergipanas, de fato jã exercia com 
muita propriedade. 

Minhas Senhoras! 
Meus Senhores! 
O meu governo reconhece na construção do terminal portuãrio de Sergi

pe o mais importante marco da vida econômica do Estado, na atualidade. 
Vejo também, neste importante empreendimento, ponderável fator de desen
volvimento do Nordeste e_do próprio País, pois ao facilitar o escoamento de 
nossas riquezas minerais estarã seguramente contribuindo para a integração e 
independência económicas nacionais. Pois bem, ê graças ao Ministro Pécora 
e ao Dr. Arno Markus, Presidente da PORTO BRÁS, que estamos caminhan
do para a construção do terminal portuãrio de Sergipe. 

Gostaria, por outro lado, de aproveitar a oportunidade para, com muita 
justiça e mereciinento, reconhecer a ação empreendida pelo Governo do Pre
sidente João Figueiredo na normalização da vida política nacional e o seu de
votamento à causa democrãtica, bem como o decisivo apoio que tem ofereci
do à redução dos desequilíbrios inter e intra-regionais, atravês de uma 
atuação conseqüente, justa e equilibrada para a solução desses problemas, 
principalmente aqueles prevalecentes na nossa Região Nordeste. Por isso, no 
momento oportuno Sergipe não faltarã seu apoio ao grande condutor dos 
destinos do Brasil. 

O Ministro Pécora e sua ilustre comitiva queiram, mais uma vez, pelo 
muitO que vem realizando por Sergipe, receber a gratidão dos seus irmãos ser
gipanos. 

Muito obrigadol 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 

nobre Senador Bernardino Viana. 
O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 

QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinãria a realizar-se amanhã, às lO horas, destinada à apreciação 
das seguintes matérias: 

-1-
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 

Redação em seu Parecer n9 1.402, de 1981), do Projeto de Resolução n9 90, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em CrS 
634.053.100,00 (siscentos e trinta e quatro milhões, cinqüênta e três mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

-2-
Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
613. de 1981), qua autoriza a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a elevar em 
CrS 4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 614 e 615, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municípios, favorãvel. _ 

3 
_ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 94, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Eco·nomia como conclusão de seu Parecer n9 622, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama (MG) a elevar em Cr$ 
105.855.750,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e cinqüênta e cinco mil, sete
centos e cinqüênta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 623 e 624, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munici'pios, fa~orável. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 18 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRAN
CO NA SESSÃO DE 15/12/81 E QUE. ENTREgUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No momento em que se pretende desovar a Oposição brasileira, em que 
as cassandras dos ódios políticos aí estão, Sr. Presidente, a fala ontem do Se
nador Muirilo Badaró abordando aspectos ligados à USIMINAS mostra 
exatamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a diferença entre a Oposição e o 
homem do Governo. 

h claro que a fala do Senador Murilo Badaró foi uma fala fluente, inteli
gente, posicionando, sobretudo, Minas Gerais face ao pólo siderúrgico. 

Sr. Presidente, tenho para mim, entretanto, que o Senador Murilo Bada
rÓ não foi, nem poderia ir, ao fundo da questão, sobretudo quando levantou 
aspectos do problema de Carajãs, comentando, inclusive, a futura impor
tação pelo Brasil de cerca de 105 milhões de dólares de trilhos. E mosirando a 
contradição em que a AÇO MINAS poderia fornecer esses trilhos, já que esta 
siderúrgica é uma siderúrgica de perfis pesados. 

O Senador de Minas Gerais esqueceu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da 
int~rnacionalização da economia brasileira; quando se pretende buscar em
prestimos no estrangeiro, sobretudo financiamentos para deferminadas obras 
do Brasil, é claro que não se faz isso de graça. Evidemente, a economia brasi
leira sofre uma descapitalização, os acordos são feitos, e atr3vés, então, des
ses empréstimos que se destinam a Carajâs, evidentemente- o Brasirteria que 
fez o que fez, na- ótiCa--governamental: permiti! o gasto de f05 milhões de 
dólares na aquisição de trilhos, em detrimento ao pfoblCma siderúrgico na~ 
cional. 

É por isso, Sr. Presidente, que vai haver a dicotonira-nas eleições de 82, se 
nós lá chegarmos, entre a fala do homem do Governo que conSegue protestar 
contra a ação do Governo, em relação a Minas Gerais, mas não pode estocar 
fundo a esse mesmo governo; não pode combater fundo a política governa
mental, mesmo que seja no campo siderúrgico. 

E por que não pode, Sr. Presidente? Porque um homem do Governo, do 
sistema, não pode abordar aspectos importantes da economia brasileira, 
sobretudo quando se trata da sua desnacionalização. · 

E o caso da AÇOMINAS, Sr. Presidente, se reveste da maior gravidade. 
Recordo-me de que em 18-10-79 a Secretaria-Geral da Mesa me indeferia o 
seguinte pedido de informações: quais os empréstimos obtidos pela AÇO MI
NAS no exterior? Quanto desses empréstimos fOram i-e:Passados para outras 
áreas de atividades da Administração Federal e em que condições? 

E aqui, Sr. Presidente, o primeiro aspecto: o nobre Senador Murilo Ba
daró não entrou a fundo na questão, repito. S. Ex• deveria ter questionado 
quais os empréstimos obfidos para a AÇO MINAS e que foram desviados 
para outros setores da atividade federal. E eu tentei obter informações da Me
sa. Mas a Mesa, Sr. Presidente, sempre de acordo com o Executivo, indeferiu 
este meu pedido de informações. · 

E a falta de agilidade, de liberdade que tem o Legislativo brasileiro onde 
sequer pode um Senador, representante de um Estado interessado no proble
ma do seu Estado, obter informações acerca do problema siderúrgico brasi
leiro. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Mui'ilo Badaró - Eu não disse qUe emprêstimos destinados à 
AÇO MINAS foram desviados. Eu não disse isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• chegou um pouquinho atrasado e 
vou recordar a V. Ex• 

O Sr. Murilo Badaró - Não; eu estava ouvindo V. Ex• Agora, com re
lação ao problema de não ter entrado fundos no problema de Carajás, vou 
amanhã fazer um pronunciamento, uma anãlise sobre Carajãs. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, vamos ao priillelro esclarecimen
to, Senador Murilo Badaró. 

Eu disse que V. ex•, ontem na sua fala, não questionou se determinados 
emprêstímos externos obtidos pela AÇO MINAS foram desviados ou não do 
seu emprego. 

O Sr. Murilo Badar6- Porque não tenho conhecimento de que nenhum 
empréstimo tenha sido desviado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E fui mais além. Primeiro, elogiando a 
fala de V. Ex• 

O Sr. Murilo Badaró- Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas dizendo que V. Ex•, como homem. 
do Governo não pode tocar fundo nesse Governo. 

O Sr. Muri/o Badaró - Posso! 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não pode! 

O Sr. Muri/o Badaró- Posso, naquilo que me parece correto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não pode. 

~O Sr: Mun"lo-Badaró- Posso, não o--faço c_om
1
paixão, mas o faço com 

razao. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não pode discordar porque, evi
dentemente, está condicionado ... 

O Sr. Murilo Badaró- O que é err"ado, Senador, deve ser devidamente 
criticado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O que é errado, Senador? V. Ex• me per
mita que o que é errado V. Ex• já o defendeu uma vez, na Assembléia Legisla
tiva de Minas Gerais, quando era um liberal, quando era um- democrata, pela 
nãà prõrrogação de mandatos e V. Ex•, hoje, no Congresso Nacional... 

O Sr. Murilo Badaró- Não se trata disso, estamos discutindo o proble
ma siderúrgico. 

- O Sr. Gi/van Rocha - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Gi/van Rocha- É apenas para avivar a discussão e dizer que V. 
Ex• tem razão. Esse Partido do Governo que~ conivente com tudo que acon
tece neste País, evidentemente não faz crítiCa senão superficial. E exemplifico: 
ontem foi anunciado que o crescimento da indústria brasileira este ano é o 
piOr daS de duas décadas. O Presidente da Federação das Indústrias de São 
Paulo, ontem, na televisão, 3.firmava cj_ue em 1982, a agricultura crescerá zero, 
quando sabemos que a agricultura brasileira, em novas fronteiras, avançou 
apenas, neste ano de 1981, 0,1%. Então, este tipo de crítica é igual a se fazer 
curativo em doença grave. Sabe V. Ex~ que o Senador Murilo Badaró, como 
homem inteligente, sabe que o problema é de base, é de fundo, ê de modelo. 
Então, não pode S. Ex• estar cUidando de sintomas e esquecer da doença. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Certamente, nobre Senador Gilvan Ro
cha. E ê o que vai nos extinguir, evidentemente que irã nos extinguir, porque 
não é possível que esses homens possam falar a mesma linguagem da Opo- · 
sição, apenas na época das eleições. 

O Sr. Givlan Rocha - Quem diz isso apóia Delfim Netto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E, inclusive, continuando a apoiar, no 
Congresso Nacional, medidas como esse pacote eleitoral que aí está, medidas 
como a prorogação de mandatos. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Darei o aparte a V. Ex•, com muito pra
zer. Sabe V. Ex• que os laços de amizade que nos ligam e o respeito mútuo 
que nos cerca ... 

O Sr. Murilo Badaró- E: verdade. Nobre Senador, só gostaria que no 
momento exato das avaliações dos dadoS- Sobre a performance do Governo, 
sejam tambêm as mesmas fontes louvadas, como o Sr. Senador Gilvan Rocha 
louvou os dados referentes ao comportamento do setor industrial da econo
mia brasileira. 

O Sr. Gi/van Rocha - Não temos assessoria, nobre Senador. 

O Sr. Murilo Badaró - Lógico, exatamente. Agora, quando os dados 
são positivos, nós não encontramos essa mesm~ concessão à credibilidade. 

O Sr. Gi/van Rocha - Quais são'? 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.) 
Se o orador me permite, vou interrompê-lo por momento. 

Estando esgotada a Hora do Expediente e havendo orador na tribuna, 
consulto ao Plenário sobre a prorrogação, de acordo com o Regimento, por 
15 minutos, para que S. Ex• conclua o seu discurso. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
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Aprovada. 

O SR. lT AMAR FRANCO- Concedo o aparte ao 'nObre Senador Dir
ceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador, V. Ex• está fazendo uma análi
se percuciente do problema da AÇOMINAS. Mas, ontem, nós ouvimos aqui 
.um discurso candente do ilustre Senador Murilo Badaró condenando a políti
ca do Governo Federal com relação à AÇO MINAS. E, de fato, S. Ex• disse 
que sabia de empréstimoS Concedidos à USIMINAS e qUe tiveram outra apli
cação. 

O Sr. Mun"/o Badaró- Não? é verdade. O que eu diSse foi que enquanto 
o Ministro Delfim Netto negociava empréstimo de 500 milhões de dólares no 
Japão para Carajãs, financistas ingleses estavam oferecendo recursos à AÇO
MINAS, sem que isso fosse considerado pelo Governo Federal. Aí, o proble
ma é de nota taquigráfica. Acabei de revê--la hã poucos instantes. 

O Sr. Di'rceu Cardoso- Não é nota taquigrâfica, não. Jã mandamos ti
rar cópia do pronunciamento de V. Ex• pelo serviço de som da Casa. Mas, eu 
não vou ter surpresa nenhuma. V. Ex•, hoje, quis apartear o nobre Senador 
José Fragelli, que estava fazendo um magnífico discurso, mostrando a radio~ 
grafia da situação nacional. V. Ex• deu um aparte, e S. Ex• respondeu ao 
aparte de V. Ex• de uma maneira acachapante. V. Ex• não está criticando a 
mim, não; está criticando é o Gc;::neral Golbery, porque eu estou lendo um tre
cho do General Golbery. 

O Sr. M urilo Badaró - Não, não se trata disso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Então, V. Ex•, depois que voltou da Bulgária ... 

O Sr. Murilo Badaró - Senador Itamar Franco, os assuntos de Minas 
Gerais não podem ... 

O Sr. Dirceu Cardoso-- Permita V. Ex•, nobre Senador: depois que S. 
Ex• voltou da Bulgãria, voltou diferente. Está contra o Governo -e agora 
estã atacando até o Golbery do Couto e Silva, que foi a estrela de primeira 
grandeza da sua Constelação. Portanto, a mim não surpreende, Senador Mu
rilo Badaró. Ontem criticou aqui, como não vi ninguêm, de maneira canden
te, fervida, violenta - e disse mais: Minas não tolera ser esquecida, Minas 
não tolera ser espezinhada, Minas não tolera ser tratada assim. e isso tem que 
ser resolvido jã, porque nós não damos tempo para que se faça justiça a Mi
nas Gerais. 

O Sr. Murilo Badaró- Senador Itamar Franco, veja quando o Estado 
do Espírito Santo se mete nas coisas de Minas a confusão que dá. Quer dizer, 
o assunto não tem nada a ver com esse discurso do Senador José Fragelli ... 

O Sr. Pedro Simon- A confusão não foi com o Estado do Espírito San
to e, sim, com o Estado do Piauí. 

O Sr. Murilo Badaró- ... nós estamos tratando de um projeto da AÇO
MINAS. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas veja, Senador Murilo Badaró, veja, 
Senador Dirceu Cardoso, a crítica do Senador Murilo Badaró, que V. Ex• diz 
que foi contundente. E eu disse que foi até umá crítica inteligente de um ho
mem inteligente. 

O Sr. Murilo Badaró- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas S. Ex• não foi ao fundo da questão. 
E quando digo que não foi é porque, com o devido respeito, S. Ex• não pôde 
ir, e que S. Ex•, apesar de não se ter esquecido, nós temos hoje o quê? O V ice
Presidente da República, o Ministro da Justiça, o Ministro dos Transportes e 
o Ministro da Indústria e do Comércio, a quem estâ a feto o problema siderúr
gico nacional. Então, perguntamos nós: Minas tem o direito de reclamar? 
Tem, e há de reclamar sempre. Mas onde estão os homens de Minas no Go
verno, então? 

O Sr. Gilvan Rocha - Governador nomeado ... 

ITAMAR FRANCO- É claro que S. Ex• poderia responder, como ten
tou responder ontem. Minas não vê o seu aspecto regional, Minas pensa em 
termos nacionais. Aliãs, é uma característica de Minas Gerais, não há dúvida 
de que é uma característica dos mineiros. Aí é que está, o nobre Senador Mu
rilo Badaró não foi a fundo da questão. S. Ex• não mostrou o que passa hoje 
o problema siderúrgico, não mostrou o que acontece com a SIDERBRÂS. S. 
Ex• se esqueceu, por exemplo, de fazer comparações, como é o caso da AÇO
MINAS, que deixa de receber recursos, e recursos, por exemplo, são desvia
dos para o Acordo Nuclear Brasil - Alemanha para a implementação das 
usinas nucleares, quando a própria ELETROBRÃS demonstra, no seu Plano 
2.000, de que não há escassez na Região Sudeste. E essa diferença de lingua
gem que vamos mostrar nas eleições de 198~, porque o homem de oposição 

pode e vai criticar e vai tentar mostrar que está contra este modelo 
econômico.;.social desta Nação. Mas isto, às vesperas das eleições. Porque no 
Congresso- Nacional, eles aprovam todas as medidas do Governo, sejam 
aquelas no campo político, no econômico ou no campo social. 

Mas, continuo, Srs. Senadores, mostrando, Senador Murilo Badaró, 
que, atendido esse requerimento de 1979, talvez não se chegasse a situação 
que chegou hoje a AÇO MINAS, para tristeza de todos nós, quando nós per
guntávamos, repito: 

uQuanto desses empréstimos foi repassado para outras áreas 
da atividade da administração federal e em que condições? 

Qual é a área definida para atuação da AÇOMINAS S.A 
(AÇO MINAS) em relação ao setor de não-planos? 

Qual o montante e a forma de participação da Siderurgia Brasi
leira S. A. (SIDERBRÁS) no projeto da Mendes Junior?" 

V. Ex• há de se recordar que, quando do lançamento da Siderúrgica 
Mendes Júnior, em Juiz de Fora, ela atingia o mesmo campo de não-planos 
da AÇOMINAS. 

O Sr. Murl/o Badaró - V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Murilo Badaró- Quero apenas lembraf a V. Ex• que na Comissão 
de Constituição e Justiça opinei favoravelmente a um requerimento de V. 
Ex•, permitindo ou tornando compulsório o acompanhamento da aplicação 
de todos recursos, e considero absolutamente correta essa posição. Todo em
préstimo concedido por esta Casa deve merecer o acompanhamento técnico 
por parte do Senador Federal. Acho que V. Ex• tem inteira razão. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É verdade. V. Ex• deu parecer favorável. 
Mas veja que quando apresentei este requerimento, importante, em se tratan
do da economia do nosso Estado e a economia nacional aspecto siderúrgico, 
a Mesa indeferiu, e na época esta questão foi levantada pelo Senador Gilvan 
Rocha, quando a própria AÇOMINAS, Senador Murilo Badaró, fazia um 
acordo cQm American Medical Internacional. Por incrível que pareça, aban
donávamos as firmas nacionais e ela tentava obter o convênio com uma firma 
multinacional no setor de saúde, e esse acordo da AÇO MINAS foi por de
mais lamentável. 

O Sr. Murilo Badaró- Senador Itamar Franco, V. EX• tem que concor~ 
dar que, em face das informações apresentadas por parlamentares da Opo
sição e do Governo na Assembléia Legislativa de Minas Gerais e aqui no 
Congresso, a empresa reviu o acordo e cancelou-o. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito tempo depois. 

O Sr. Murilo Badaró- Muito depois, não; cancelou o acordo antes que 
ele tivesse produzido qualquer malefício. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nem deveria tê-lo iniciado. V. Ex• hã de 
concordar comigo que a AÇO MINAS jamais poderia ter feito um acordo 
com uma multinacional no setor de saúde neste País. 

Veja coroo a diferença da nossa linguagem é grande. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite, nobre Senador? (Assentimento do ora
i:for.)- V. Ex~ está bem lembrado de que a Associação Médica Brasileira, na 
ocasião, e as entidades médicas do Brasil protestaram veementemente. O que 
vem demonstrar, agora com exemplo prático, que o poder não é conservador 
nem tende a ser conservador, como disse o ilustre Líder. O poder é um poder 
democrático, capaz de rever atitudes como essa, absolutamente antidemocrá
ticas. Se fosse aquele poder conservador, que Sua Ex• diz ser uma tendência, 
isso não aconteceria. Vê V. Ex• que ê uma teoria chocando-se com a prática. 
O poder democrãtico demonstra, cada dia mais, que é a excelência dos pode
res, e não esse poder "conservador", sutilmente insinuado pelo ilustre Líder 
da Maioria. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão, Senador Gilvan Ro· 
cha. E vê V. Ex• que se não fosse a liberdade de grita dos parlamentares, da 
imprensa, da Associação Médica,-esse acordo estaria em vigor até hoje. Por 
isso defendemos a liberdade de opinião, defendemos o regime democrático. E 
é esta outra diferença que vamos encontrar em 1982 nas ruas de Minas Ge-
rais, entre aqueles que defendem estas liberdades conquistadas à duras penas 
e aqueles que defendem um regime mais forte, como o da Polónia, de hoje, 
onde o Exército interveio violentamente nos sindicatos, implantando uma di
tadura militar naquele país. 

Sr. Presidente, continuo, nestes cinco minutos que me restam, para mos
trar o seguinte ao Senador Murilo Badaró. Evidentemente, o que se estranha 
também é que nas publicações distribuídas pela AÇO MINAS, inclusive no 
seu relatório anual de 1980, nós não encontramos nenhuma preocupação no 
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seu setor de finanças. Se analisarmos o relatório do exercício de 1980, a fonte, 
a moeda e o valor, não vamos encontrar essa preocupação da AÇO MINAS, e 
agora V. Ex• diz- e o faz com grande firmeza- que ela está às portas de fe
char. 

Realmente, isto é verdade. Hã poucos dias, tomamos conhecimento -
não temos as mesmas fontes de V. Ex•, lamentavelmente, V. Ex• é um homem 
do Governo, tem as fontes mais de perto, tem seus amigos na empresa, pode 
obtê-las - através da Gazeta Mercantil, do seguinte: 

.. A AÇOMINAS vai discutir, judicialmente, a ação de 
cobrança da ECISA - Engenharia, Comércio e Indústria S.A., do 
Rio de Janeiro, que reclama, na justiça mineira, o pagamento de 
uma dívida de cerca de CrS: 103 milhões referentes a serviços presta
d_os à empresa estatal." 

E segue a notícia dizendo que a ECISA havia dado entrada na ação de 
execução no último dia 29, na 8• Vara Civil de Belo Horizonte. Gazenta Mer
cantil de 4 de novembro de 1981. 

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex' me permite um esclarecimento? (Assenti
mento do orador.) E: só para dizer que realmente isso reflete o estado de crise 
financeira em que se encontra a empresa. Mas esse problema, especificamen
te, encontrou solução negociada entre as duas empresas interessadas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Senador Murilo Badaró e Srs. Se
nadores, a que ponto chegou uma empresa controlada pelo Governo, que 
teve uma ação ajuizada em cartório para fazer o pagamento de uma de suas 
dívidas. E há outras dívidas, como reconhece o Senador Murilo Badaró, e tal
vez a empresa nem possa pagar, como S. Ex• afirmou ontem, e eu eventual
mente presidia a sessão do Senado, nem possa pagar o 139 mês. 

O Sr. Murilo Badaró- Queria também dar outro esclarecimentoa V. 
Ex-! Essa informação tinha procedência, mas posso informar também a V. Ex• 
que providências tomadas já resolvem esse problema do 13"'_ salário dos fun
cionãrios da AÇOMINAS. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu estou me baseando na fala de V.-Ex•, 
de ontem, há' cerca de 24 horas. 

O Sr. Murilo Badaró- Realmente, eu disse ísso. Ejâ tive informações, 
como conseqüência desse tipo de intervenção que providências foram toma
das no sentido de eliminar essa dificuldade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• ontem se referiu à presença, na é
poca, do Governador Aureliano Chaves nos entendimentos da AÇO MINAS. 

Nós aqui tivemos -a oPortunidade, já como Senador, em companhia do 
Sr. Murilo Mendes, Diretor da Siderúrgica Mendes Júnior, d6 debater com o 
Governador os aspectos do problema de não-planos face à implantação da 
AÇO MINAS e da Siderúrgica Mendes Júnior, e reconhecemos, realmente, a 
presença do atual_vice-Presidente da República. 

Mas, Srs. Senadores, o Senador Murilo Badaró reclama em nome de Mi
nas Gerais, uma ação-efetíva do Governo Federal. QUal ação efetiva, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, se a todo instante nós ouvimos, nos vales e nas 
quebradas de Minas Gerais, que nunca o nosso Estado esteve tão bem repre
sentado como no atual Governo da República, que Minas Gerais jamais teve 
tantos Ministros no Governo? Seria o caso de perguntar se estes Ministros 
não têm força, ou se realmente o Governo Federal estâ virando as suas costas 
para Minas Gerais? 

Este problema da AÇOMINAS é por demais sério; sério não apenas por
que se trata de uma indústria importante, mas porque a comparação do re
presentante de Minas Gerais mOStra exatamente- a írú.ernaciona1ização da 
economia brasileira em detrimento da indústria de base do Brasil. 

E é por isso que combatemos este modelo econômico que aí está, um mo
delo que não empobreceu apenas os Estados e Municípios- nós vamos, da
qui a pouco, abordar este aspecto nas discussões sobre empréstimos- mas 
que está permitindo, como mostra o próprio Banco Central, o avanço das 
empresas multinacionaiS no setor elétrico, no setor da madeira, em vários se
tores da ativídade nacional, essas empresas que nãõ decidem, que não têm pá
tria, que decidem em alto mar. Isto, o Senador do Governo não pode tocar, 
não pode ferir fundo esta questão, por causa dos seus compromissos. O Sena
dor protesta, grita pelo seu Estado, mas, aqui, às vezes, dá o seu voto favorá
vel a essa política econômíca e social que aí estã infelicitando, não só o Esta
do de Minas Gerais ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con
clua, porque a prorrogação está terminada. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Atendendo ao chamamento da Mesa Di
retora, vou encerrar o meU' pronunciamento, lembrando o que disse no início 
da minha fala: neste instante- a linguagem tem que ser realmente uma lin-

guagem policial- em que pretendem "desovar" 3$ Oposições brasileiras, nós 
estamos certos de que a verdade hã de chega neste País, e que problemas ati
nentes como o da AÇOMfNAS hão de ser debatidos não apenas no Congres
so Nacional, mas serão levados às praças públicas para o grande debate, o 
grande debate em que o povo vai escolher em 1982, no confronto, confronto 
sim, no confronto democrático, via eleitoral, entre aqueles que defem hones
tamente o governo - não aqueles que apenas usufruem do Governo, mas 
aqueles que defendem honestamente o Governo - e nós outros que quere
mos a modificação do modelo econômico, político e social que aí está. Esse 
grande debate há de ser levado às públicas. O confronto virá, mesmo com as 
cassandras e Os ódiOs políticos que aí estão. (Muito bem!) 

Dívidas 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR 
FRANCO EM SEU DISCURSO: 

AÇOMINAS PREPARA DEFESA 

por E i mar Magalhães 
de Belo Horizonte 

A AÇOMINAS vai discutir, judicialmente, a ação de cobrança da ECI
SA Engenharia, Comércio e Industria S.A., do Rio de Janeiro, que reclama, 
na justiça, mineira, o pagamento de uma dívida de cerca de Cr$ 103 milhões 
referentes a serviços prestados à empresa estatal. E, para contestar a ação de 
execução, a AÇO MINAS oferecerá, dentro do prazo legal, bens imóveis de 
sua propriedade que poderão ser penhorados para o pagamento de seus débi
tos para com a companhia._ A informação foi prestada, ontem, por fonte au
torizada da diretoria da siderúrgica que, entretanto, não revelou os argumen
tos a serem usados na contestação, já que o assunto ainda está em estudos no 
departamento jurídico da AÇO MINAS. 

A ação de execução da ECISA deu entrada no último dia 29 na 8• Vara 
Cível de Belo Horizonte, e tem valor calculado em CrS 150 milhões, acresci
dos de juros, custas processuais e honorários de advogados. Na petição ao 
juiz Jeferson Monteiro, Nilton Lanza Andrade e José Maria de Pinho, os ad
vogados reclamam o pagamento de 17 duplicatas de cobrança emitidas desde 
outubro passado contra a AÇOMINAS. Esses títulos (os valores variam de 
CrS 150 mil a CrS 26,9 milhões) foram protestados em cartórios de Belo Hori
zonte antes de serem elevados à justiça. Os advogados da E CISA argumen
tam, no processo, que foram inúteis as tentativas para uma "solução extraju
dicial e amigável". A ECISA, segundo informou a fonte da estatal, foi res~ 
ponsável pela construção do viaduto onde passa o ramal ferroviário que liga 
à usina de Ouro Branco á linha Centro da RFFSA. · 

Negociação 
A Preferência 

A atitude da EClSA não deve ser seguida pelas empreiteiras mineiras, 
conforme opinião do presidente do sindicato da indústria de construção pesa
da do estado, Marcos Sant'Anna. "Não me consta que essa seja uma atitude 
combinada do setor. De maneira geral, o empreiteiro sempre prefere a nego
ciação com as empresas contratantes", afirmou ele. A dívida da AÇO MINAS 
para com o setor eleva-se a cerca de Cr$ lO bilhões, segundo os dados do sin
dicato. 

ECISA: "NÃO TIVEMOS 
OUTRA ALTERNATIVA" 

por Riomar Trindade 
do Rio 

••Foi a única alternativa que nos restou." A exclamação foi feita pelo 
presidente da ECISA. Engenharia, Comércio e Indústria, Donald Stuart, on~ 
tem, no Rio, ao se referir à ação execuctiva movida pela empresa, na 8' Vara 
Cível de Belo Horizonte, contra a AÇOMfNAS, após protestar títulos nova
lor Cr$ 103 milhões. "Agora. a AÇO MINAS ou paga essa dívida ou coloca 
bens à penhora para garantia da execução", acrescentou Stuart. Segundo ele, 
com juros e correção monetária, a dívida deve chegar a "Cr$ 180/200 mi
lhões", 

A ECISA é uma empreiteira carioca especializada em obras públicas. A 
dívida que está tentando cobrar, via judicial, da AÇOMINAS é relativa às 
obras de acesso- viadutos ferroviários- à usina de Ouro Branco da estatal 
mineira. Sttií:i.rt disse a este jornal que ''esgotou" todas as tentativas de 
cobrança amigável, sendo que a AÇO MINAS também não resgatou os títu~ 
los que foram protest~dos em cartório, medida que antecedeu a ação executi
va. O presidente da ECISA afirmou que as obras foram estreques em outubro 
do ano passado e que a AÇOMINAS, além de não pagar, "não deu qualquer 
perspectiva" de quando poderia saldar a dívida. 
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"Desta forma", disse, "não tivemos outra alternativa." Stuart observou, 
ainda, que o atraso de pagamento por parte da AÇO MINAS .. não se justifi
ca", porque a empresa estatal continua "investindo lá". Informou que a ECI
SA continua trabalhando para outros ••clientes estatais" e vem .. equilibran
do" a retração do mercado interno com obras no exterior. Stuart afirmou que 
.. eventuais atrasos de pagamento" de algumas obras ''são suportáveis", ~ais 
que as empreíteíras não podem .. esperar um ano para receber". 

(Gazeta Mercantil- 4-ll-81- pãg.7) 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES No DE 1979 

Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex• as necessárias providências no 

sentido de ser encaminhado ao Poder Executivo o seguinte requerimento de 
informações: 

I. Em que data foi celebrado um contrato entre a Aço-Minas Gerais 
S.A. - AÇO MINAS e a firma American Medical Internacional, para pres
tação de assitência médica e hospitalar na ârea de Ouro Branco, Estado de 
Minas Gerais e quais os termos do referido contrato? Junto à resposta, ane
xar o texto da íntegra do contrato e seus acessórios, se houver. 

2. A assinatUra do referido contrato foi precedida de licitação pública? 
No caso de resposta negativa, explicitar os motivos que levaram à dispensa 
do referido ato. 

3. Que entidades, a nível federal e estadual, foram consultadas sobre o 
contrato em questão e quais os teores das consultas e respectivas respostas? 

Justificação 

Quatro entidades da ârea de saúde do Estado de Minas Gerais (Asso
ciação Médica de Minas Gerais, Associação" de Hospitais de Minas Gerais, 
Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte e Federação das Cooperativas de 
Trabalho Médico (UNlMEDS) de Minas Gerais) tornaram pública denúncia 
das mais graves, a de que a Aço Minas Gerais-S.A.-AÇOMINAS contratou 
uma empresa multinacional de saúde, a American Medical International, 
para prestar assistência médica e hospitalar aos seus empregados, na localida
de de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais. 

A certa altura, o documento citado considera inadmissível permitir, "pe
Ja vez primeira, e exatamente em nosso Estado, a intromissão indêbita e escu
sa de uma Empresa Multinacional de Saúde, para lhe proporcionar lucros 
certos e pré-estabelecidos, à custa de pretensa e discriminatória Assistência à 
Saúde de nossa população". 

A AÇO MINAS é uma empresa cuja particiÇTã:ção acionâria majoritária 
pertence à União, por intermédio da SIDERBRÁS, sociedade de economia 
mista, portanto da administração iodireta, e desta forma sujeita à fiscalização 
do Senado Federal, nos termos do texto constitucional em vigor. 

Por outro lado, os fatos alinhados no documento das referidas entidades 
minerais são de molde a suscitar preocupações, exigindo rápidos e cabais es
clarecimentos, porquanto dão conta de um favorecimento indevido a uma 
empresa multinaciorial. 

Este último problema- a escolha de uma multinacional, ex.atamente na 
área de saúde -, suscita uma outra série de queStões. Inegávelmente tem ha
vido, em nosso País, uma entrada avassaladora, nos mais diversos setores, do 
capital estrangeiro, à maioria das vezes pela aquisição de eficientes empresas 
privadas nacionais, ou simplesmente pela ocupação indevida de espaços para 
os quais, mais do que suficientemente, temos capacidade nacional apta a 
preenchê-los. 

Por tudo isso é que apresentamos o presente requerimento de infor
mações, buscando esclarecer um aspecto do problema, e de outro a manifes
tação de interesse face um processo que alcança todo País, e o subverte, qual 
seja o predomínio multinacional cada vez mais amplo. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1979. - Itamar Franco. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES No , DE 1979 

Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, solicito de V. Ex• as necessárias providências no 

sentido de ser dirigido ao Poder Executivo o seguinte requerimento de infor
mações: 

1. Quais os empréstimos obtidos pela Aço Minas S.A. (AÇO MINAS) 
no exterior? 

2. Quanto desses empréstimos foi repassado para outras âreas de ativi
dade da administração federal e em que condições? 

l. Qual a área definida para a atuação da Aço Minas S.A. (AÇO MI
NAS) em relação ao setor de não-planos? 

4. Quanto o Brasil importou, nos últimos três anos, de produtos side
rúrgicos planos e não-planos? 

5. Qual o montante e a forma de participação de Siderurgia Brasileira 
S.A. (SIDERBRÁS) no projeto Mendes Júnior? 

6. Em que etapa se encontra atualmente o projeto Mendes Júnior? 
7. Qual o apoio da administração federal ao empreendimento Mendes 

Júnior, além da participação da Siderurgia Brasileira S.A. (SIDERBRÁS)? 
8. De que -forma as restrições impostas ao campo da siderurgia atingi

ram o projeto Mendes Júnior e a Siderurgia Brasileira S.A. (SIDERBRÁS)? 

Justificação 

O artigo 45 da Constituição Federal diz o seguinte: 

"A lei regularâ o processo da fiscalização, pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo, in
clusive os da administração indireta." 

O alcance deste requerimento de informações é claramente definido: visa 
a fiscalizar atas do Poder Executivo, no campo da siderurgia, inclusive aque
les praticados por entidades da administração indireta, a SIDERBRÁS S.A., 
empresa de _economia mista, em que a União detém a maioria do capital. 

Sala d_as_ Ses_sõe_s, 10 de outubro de 1979. -Itamar Franco. 

SIDERBRÁS 

A busca de novos recursos e o conseqüerite alinhamento do Projeto às 
condiçõt!s orçanieritárias constituíram-se nos principais objetivos da área fi
nanceira. 

Os novos financiamentos contratados durante o exercício junto a insti
tuições financeiras nacionais, retratam a seguinte posição: 

FONTE ESPÉCiE VALOR 

Milhares 
FINAM E de cruzeiros 617.352 

BNDE ORTNs 11.677.524 

BNH-PROHEMP UPCs 1.718.917 
Milhares 

REDE BANCÁRIA de dólares 25.000 

(Resolução 63) 
(equivalentes) 

A par demls oper~ de nnanclllm,nto, duranttt o exerci elo ck 198ü fqram tam•~:m 
c:ontratadas opwaç&ts dt .. lening" no nlor globll dt 1 ~.71 O ORTNs. 

Junto aos flnancladmes intenwcionliJ, foram contratados os seguintes montant.s. J*11 
lfvr• apUcaçlo: 

FONTE MOEDA VALOR 

ALEMANHA (Dresdner Bank) 
INGLATERRA (Morgan GrenfaiiJ 

DM 
US$ 

&C milhões 
45milh&!s 

A sltuiiÇio dus recunos totlll cont111tldos para o Projttto. até 31 C.J dttzembro d:t 1980 
pode w aufm slntetluda: 

FONTES NAC!ONAIS 

fiNAME 
FINEP 
BNOE 

8ANOO 00 8RASii. 
BNH 

REDE BANCÁRIA (R,..Iução 631 

ESI'tCIE 

Milhares de crualros 
Milhares de ctuztlros 

Oi\TNs 
Milhlll'lll de dói• a (equlvalanta) 

UPC. 
MiUIM'a dt d61arn ~I!Quivaltnta) 

FONTES INTERNACIONAl$ ".~OtOA, 

CAEDJTOS DE EXPORTAÇAO E CUSTOS LOCAIS 
INGLATERRA (MORGAN GRENFELU 
FRANÇA (PARIBASI F.' 
ALEMANHA (AKA) DM 
ALEMANHA (KFW) OM 
JAPÃO (NIPPON·USIMINAS) ~ 

EUROMOEDA 
INGLATERRA/fRAI:ÇA US$ 
ALEMANHA DM 

VALOR 

12.142.840 
221.900 

18.299.339 
330.000 

6.730.445 
25.000 

VALOR 

t78.736.000 
1.030. 724.948 

627.801.921 
68.919.345 

13.000.000.000 

3110.000.000 
450.000.000 

As entradas de apitai corria riiiCUnospróprioJ durantlt o exerc(clo situanm-se em Cr$ 
10.630~31.000,00. 
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Em 31 de dezembro de 1900. "o apJtiiiDClll e osadllmmentos per~~ fututosaurntf'l. 
tos de capltll reglstrav•m a ll!glllnte composiçlo,.cm milhares de cruzeiros: 

ACIONISTAS CAPITAL ADIANTA· TOTAL 
PARTICI-

SOCIAL MENTOS PAÇAO~ 

SIDERBRAS 11.204.145 7.075.866 18.280 . .111 82.68 
ESTADO DE M.G. 1.862.191 656.668 2.518.869 11,39 

FORNECEDORES :'!f,C. 230.823 4.025 234.848 1,06 
FORNECEDORES EST. 1.074.517 1.074.517 4,88 

OUTROS 2.385 2.385 O,Ql 

TOTAL 14.374.061 7.73U511 22.110.820 100,00 

A fim de possibilitar a incorporação dos adiantamentos ao capital social, 
foi solicitada aos órgãos governamentais aprovação prévia de aumento doca~ 
pital autorizado, o que foi concedido através do Decreto O'i' 85.593, de 30-12-
80, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Merece destaque, ainda, a Lei n'i' 7 .828, sancionada pelo Governo do Es
tado de Minas Gerais em 29-10-80, que propiciarã, quando da entrada em 
operação da Usina, a transformação, em ações, dos valores relativos à parte 
do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) a ser recolhido pela empre
sa a fim de reconstituir a participação percentual do Estado no capital da 
AÇO MINAS. 

Nos termos da Lei das Sociedades Anónimas, através da Assembléia Ge
ral Ordinária realizada em 24-4-80, o capital autorizado da Empresa foi au
mentado para Cr$ 14,437 bilhões, divididos em II ,634 bilhões de ações ordi
nárias e 2,803 bilhões de ações preferenciais. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE 15-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Para uma observação.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A nossa Bancada acaba de ouvir as colocações feitas por V. Ex•, em res
posta às considerações feitas pelo Senador Dirceu Cardoso. Sem querer en
trar no mérito das explicações dadas, inclusive referentemente aos fatos ou às 
conversas que a Presidência manteve com terceiros e que transpiram para a 
imprensa, hâ um ponto, na fala de V. Ex•, que esta Liderança julga do seu de
ver sobre ela se manifestar. Fazemo-lo para estranhar e até mesmo expressar 
inconformismo contra uma atitude, uma decisã.o que V. Ex• terá achado por 
bem adotar e que no nosso entender não encontra a_ devida justificação. 

V. Ex• afirmou que havia recebido, na manhã de hoje, telefonemas dan
do conta de que as galerias seriam ocupadas por grupos de pessoas armadas, 
para estabelecerem um tumulto ou, quem sabe, até mesmo fazerem agressões,, 
e, levando-se ao extremo esse raciocínio especulativo, talvez efetivar o tiroteio 
a que a imprensa anteriormente se referiu. 

Ora, essa decisão de V. Ex•, tomada assim individualmente, sem escutar 
as Lideranças partidárias, sem ouvir os integrantes da CoÍnissão Diretora, 
fere frontalmente o art. 207 do nosso Regimento Interno que estabelece: 

.. ~ permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas, do 
lugar que lhe for reservado, desde que se encontre desarmada e se 
conserve em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou de repro
vação ao que nelas se passar." 

Sr. Presidente, sabemos o clima de temor que se tem proCui:'ado estabele
cer neste País, nos últimos dias, em função de episódios que significam um re
trocesso no processo de democratização do Brasil. Não nos parece crível, 
data venia de V. Ex•, que a Presidência interdite-salvo engano, foi esta até a 
expressão usada pela Presidência- interdite as galerias, porque recebeu tele
fonemas anónimos. A admitir-se este precedente, possivelmente, estas gale
rias já não serão ocupadas pelo público, porque é só alguém telefonar diaria
mente para a Presidência e dizer que as galerias precisam ficar desocupadas, 
ser impedidas de ocupação pelo público, e elas ficarão desocupadas. Eviden
temente, com isso, teremos então desbordado das funções de uma Casa que 
deve estar, permanentemente, aberta ao povo. 

Até admitimos que, diante de uma denúncia que pudesse ter alguma gra
vidade, a Presidência tomasse providências para que na entrada do público às 
galerias a fiscalização fosse reforçada; que se estabelecesse uma investigação 
mais cuidadosa daqueles que iriam para as galerias; que no ambiente da gale
ria se colocasse mais agentes de vigilância ou de segurança, portanto, medidas 
de precaução, medidas preventivas, mas, jamais, abruptamente, fazer a inter~ 
dição das galerias. 

Portanto, julgamos do nosso dever fazer esta colocação, sob pena de 
amanhã vermos as galeiras vazias, nas sessões da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal e, possivelmente nas sessões do Congresso Nacional, 
quando, até pela importância dos projetas que serão examinados, o clima 
emocional esteja mais exacerbado. 

Então, evidentemente, esta liderança não poderia ouvir calada a decisão 
que foi aí inopinadamente feita ao Plenário, parece-nos que atê incidental~ 
mente; a Presidência nem sequer usou da palavra para comunicar tal fato. A 
Presidência, apenas, respondendo ao Senador Dirceu Cardoso disse que ele 
lhe propiciava a oportunidade de esclarecer declarações que lhe foram atri~ 
buidas; e só incidentalmente é que tornamos conhecimento de que :.1s galeri:.~s 
estão vazias, porque o Sr. Presidente, contrariando o art. 207 do Regimento, 
as interditou. 

Po-rtanto, achamos nossa obrigação fazer estas ponderações, solicitar à 
Presidência a reconsideração da medida e, ao mesmo tempo, afirmar à Presi
dência que pode contar com o apoio da liderança em todas aquelas medidas 
preventivas que se fizerem necessárias para se evitar uma perturbação indevi

_cta dos trabalhos ... 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con

clua. 

O SR. MARCOS FREIRE- ... mas jamais admitiremos seja tomada 
, uma decisão, no nosso entender draconiana, em relação aos trabalhos de uma 
1Casa legíslativa, que deve ter como princípio a presença do povo. 

E para finalizar, Sr. Presidente- não queremos abusar da tolerância de 
V. Ex'- queremos dizer que esta Liderança desconhece- acreditando até 
~mesmo-haver equívoco na informação que lhe foi prestada -de que qual~ 
Quer membro desta bancada tenha am_e_l!çado dar um tiro no Deputado Erna
ni Satyro, se ele, porventura, aceitasse a Emenda Arbage. Nós sabemos d:.1s li~ 
rnitações que nos cercam, nós sabemos das imposições que presentemente se 
quer estabelecer para o exercíciO das atividades parlamentares, em especial 
daquelas exercidas pe!os integrantes do partido do Governo; mas nós, que es
tamos dispostos a usar todas as nossas faculdades legais e todos os instrumen~ 
tos regimentais para sustentar a nossa luta, não podemos admitir que um ho
mem de responsabilidade, _como V. Ex• afirmou, diga que se o relator, no 
exercício das suas atribuições, aprovar esta ou aquela emenda, ou rejeitá-las, 
lhe dará um tiro. 

Na verdade ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito que V. Ex• con
clua, pois está falando pelo dobro do tempo. 

O SR. MARCOS FREIRE - Concluiremos, Sr. Presidente. 
Era necessário que esta Liderança deixasse·bem clara a sua atitude de in

conformism6 pela atitude anteriormente referida e, ao mesmo tempo, o seu 
protesto pela veiculação de que um liderado nosso teria tornado tal compor
tamento em relação a alguém que, no exercício de suas funções parlamenta
res, usasse as atribuições que lhe são devidas. 

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

DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. GIL VAN ROCHA 
NA SESSÃO DE 15-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GIL VAN ROCHA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

A Nação vem acompanhando o posicionamento das Oposições, nesta 
Casa, no seu legítimo direito - e eu diria atê no seu legítimo dever de obs
fruir os trabalhos desta convocação extraordinária, que serviu muito menos 
para desalojar necessidade de Estados e municípios em seus interesses finan
ceiros, do que impingir à Nação o famigerado "'pacotão de novembro", que 
foi o atCstado de óbito da abertura tão jurada, tão prometida, e tão perjurada 
pouco tempo depois. 

Esse tipo de posicionamento, Srs. Senadores, é absolutamente legítinio e, 
mais do que isso, é legítimo e justo, porque além da obstrução possuir a legiti
midade de um ato de defesa das minorias·, ela também, no mérito, significa a 
nossa repulsa, a nossa insatisfação, no sentido do encaminhamento da políti
ca econôrníca do Governo, que insiste, centralizadora como é, com que Esta
dos e municfpios mendiguem recursos. Recursos muitas vezes concedidos 
como forma de doação benevolente por um Governo desacostumado a dialo
gar e, principalmente, desacostumado de conhecer a realidade do seu Pais, 
pois se vale da muralha da distância do voto popular, para se encravar no Po
der, e nele tentar se perpetuar. 

Então, o nosso posicionamento, Srs. Senadores, contrário a esse tipo de 
política, é duplo. É duplo, primeiro, porque nós somos contra esse tipo de 
centralizaç~o administrativa; segundo, porque não vemos por onde este País 
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realizar os seus destinos a que tem direito por tradição, por vocação e por his~ 
tória e que está sendo postergado pelos sucessivos perjuros de juramentos de 
fazer deste País uma democracia. 

Vejamos este empréstimo, por exemplo. Trata-se de um empréstimo de 9 
milhões, 813 mil e 300 cruzeiros destinado a uma escola superior de educação 
física. Esses recursos-seriam ou serão destinados a que a referida escola cons
trua um laboratório de esforço físico. 

Ora, Sr. Presidente, o processo sumaríssimo que esse projeto atravessou 
nesta Casa, mesmo sob a responsabilidade constitucion~l que o Senado Fede
ral tem que obedecer fielmente de ser fiador da justeza e da propriedade desse 
empréstimo, é absolutamente fora de propósito, Eu não creio que ninguém 
saiba - e aqui não está especificado - o que é a construção de um labora~ 
tório de esforço físico. Mesmo para mim acostumado, por deveres de ofício 
de minha profissão a lidar com a parte física--do homem, não posso ter uma 
informação maiOr -e de sã consciência - dar o meu voto favorável à cons
trução de um laboratório de esforço físico que, tio meu entender, sofistica-se 
demais para merecer a consideração de um empréstimo da maiS alta CasaLe
gislativa do País. 

Por outro lado, Sr. Presidente, ê preciso um exame detido deste tipo de 
política que faz com que nós estejamos com uma en-orinidade d~ emprêsti~ 
mos, a esperar votação nesta Casa. 

De onde está vindo esse dinheiro, Sr. Presidente, esses nove milhões, oi
tocentos e treze mil cruzeiros, destinados a uma Escola de Educação Física? 

Todos sabemos que a função de um Governo democrático, função ine~ 
rente, a1iãs, a todo o Governo, é arrecadar fundos, tributos, e bem aplicares· 
ses tributos e esses fundos. Pergunta-se, então: serâ que os tributos estão sen
do retirados de uma boa maneira? Todo o Senado acompanha, durante todos 
estes anos, a grita necessária, mas infelizmente inútil, do Nordeste, que sem
pre se revoltou contra o tipo de política tributãria, que lhe é altamente desfa~ 
vorável. 

Algumas vozes nesta Casa, na outra Casa, na imprensa, nas associações 
empresariais, industriais, nos Sindicatos, sempre protestaram sobre a maneira 
incoerente, injusta, como a Nação recolhe os seus tributos e se arvora de juiz 
supremo para distribuí~los. Se essa política tributária é altamente danosa 
para a Região do Nordeste, parece claro que também a aplicação desses re
cursos que, no fundo, nascem do esforço até muscular dos trabalhadores bra~ 
sileiros, não tem tido a sua destinação executada de uma maneira também 
justa. Aliás, não é preciso nem demorar sobre esta conceitu_ação. Todos sabe~ 
mos que o fundamental defeito de um governQ centralizador é não conhecer o 
seu país. Esse Governo que aí está, que conheée a legislação partidária mais 
do que o própriõ texto que arrieaça tolher os passos legítimos da Oposição, 
dizendo que revogarã a lei, que é clara, é implícita, como, por exemplo, no 
caso da incorporação do PP ao PMDB, esse Governo não conhece nada do 
que interessa à Nação, porque, se o conhecesse, não praticaria dois absurdos 
que se estão casando nesse projeto. 

O primeiro absufdo ê o demonstrativo de que o Governo é paternalista. 
Para se construir uma mera Escola de Educação Física, é necessârio que o 
Governo dê recursos; ele, que vai buscar recursos no âmago da pobreza dos 
mais pobres municípios brasileiros. E também ele é inC<?mpetente, porque 
não conhece as naturais prioridades das cidades brasileiras. 

Este recurso que vai ser votado destina-se, como sabemos, a uma Escola 
de Educação Física. :i! hora de se perguntar: alguém está contra o aforismo la
tino que diz mens sana in corpore sano? Evidentemente que não. Mas, que cor~ 
pore sano? Serã o corpo do brasileiro, campeão de mortalidade infantil na 
América Latina? Será o corpo do brasileiro, que para vergonha desta Nação, 
possui um índice calórico alimentar dos mais_baixos do mund_o civilizado? Se
rã que o corpore sano corresponde aos corpos famintos e desnt1-trido~ das 
crianças brasileiras que continuam morrendo antes de cherarem a um ano de 
idade? Será que esse corpore sano corresponde à Nação brasileira, que ainda ê 
um vasto hospital, onde se morre ainda de doenças carenciais e de doença 
infecto-contagiosas? 

Evidentemente que este projeto bem retrata este País. O projeto significa 
a distribuição paternal para uma atividade que, embora não se possa criticar 
de todo, é uma atividade que copia este erro essencial do Governo: a falta ab
soluta e total do conhecimento da realidade nacional. 

Eu creio, Sr. Presidente, que o Senado perde pTecioso tempo em discutir 
projetas como este. Mas o Senado está cumprindo as duas determinações, to
das legítimas, todas democrãticas, todas patrióticas: a primeii-a, a de obstruir 
os trabalhos de uma convocação extemporânea feita para enterrar goela 
adentro da Nação brasileira, um pacote; a segunda, a inócua função governa
mental de distribuir parcos recursos que o Governo subtraiu do mesmo Esta~ 
do ao qual ele devolve. Creio que muito mais importante que isso, Sr. Presi
dente, seria uma meditação profunda. Afinal, este País está chegando à hora 

da verdade; este País não pode mais servir de vergonha aos próprios brasilei
ros; este País já cansou desse modelo falido; este País deseja mudar; este País 
não deseja sofrer vergonhas seguidas, quando se cotejam dados sanitários, 
dados nutricionais, dados educativos de um grande país, o maior pais do He
misferio Sul, com pequenas nações subdesenvolvidas do mundo. 

O Brasil não pode continuar, Sr. Presidente, na singeleza de pensar que 
resolve os seus probleirias com empréstimos que, inclusive, encobrem a malí~ 
da do Governo central, ao iniciar com emprés~imos pequenos como este, de 
pouco mais de 9 milhões de cruzeiros, e terminar com a grande vontade go
vernamental que ê o endividamento dos Estados, dos malsinados dólares ... 

" O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.) 
-Solicito a V. Ex• que conclua o seu discurso. 

O SR. GILYAN ROCiiA- Concluirei, Sr. Presidente. 
... que continuam a cair no pires do Sr. Delfim Netto, ninguém sabe a 

que preço, páí"a que, com esses dólares, ele possa minorar a vergonhosa si
tuação da dívida externa brasileira, que aumenta como uma bola de neve, di
retamente proporcional à incompetência do Governo. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS!O VIEI
RA NA SESSÃO DE 15-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trata-se de um pedido de autorização para um crédito destinado à Esco
la Superior de Educação Física de Goiãs, no valor de CrS 9.813.300,00. 

A atividade esportiva, Sr. Presidente, tem relevantes finalidades em favor 
do homem, em favor de qualquer grupo social que venha a praticar esta ou 
aquela modalidade esportiva. O esporte, para quem o pratica, possibilita o 
desenvolvimento físico, possibilita o despertamento do espirita de solidarie
dade, de sacrifício, de desprendimento, de renúncia. A atividade esportiva, 
p_rincipalmente em grupo, contribui para o aperfeiçoamento do caráter do as
sociativismo. O esporte, nas suas várias modalidades, cumpre finalidades re
levantes; para quem assíste a elas, as competições esportivas são uma dis
tração excelente. 

No estabelecimento dos confrontos esportivos, os clubes conduzem uma 
mensagem de identificação, de congraçamento, na busca melhor da com
preensão, da fraternidade dos homens ... 

O Sr. Presidente do Senado entra, a estas alturas, em estado de graça; ~ 
que, quando falamos em esporte, há uma associação de S. Ex• com a vitória 
extraordinária do nosso querido Flamengo. 

O Presidente do Senado me conduz para falar a respeito desse grande fei
to do futebol brasileiro. E realmente ê preciso que nós aproveitemos esta 
oportunidade, inclusive, para dar maior fundamento a nossa posição em fa
vor desse empréstimo, de que o Japão e o mundo ficaram, mais uma vez, des~ 
lumbrados com o futebol brasileiro, através da esplêndida atuação do queri
do Rubro~negro do Rio de Janeiro. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o Flamengo realizou uma atuação porten~ 
tosa, esbanjando o.s ~eus atletas, os seus integrantes, uma técnica esplêndida, 
uma categoria maravilhosa, um coordenamento perfeito entre os seus vários 
setores, com uma exibição de futebol do mais alto quilate dentre o melhor fu
tebol mundial. O entrosamento dos vários setores, o futebol bem ordenado 
do Flamengo, tudo isso é resultante também de um bom preparo físiCo que 
realiza o- Flamengo, que realiza qualquer equipe esportiva. 

É preciso que se diga que o futebol brasileiro, mais uma vez, se projetou 
à admiração e ao respeito do mundo porque as regras esportivas são respeita
das. No futebol, assim como em outras atividades esportivas, os campeonatos 

-são realizados e as regras são respeitadas; ao contrário, das regras· eleitorais 
em nosso País. 

Sr. Presidente, se nós não tivéssemos leis esportivas que fossem respeita
das, não teríamos possibilidades de enviar, 9ntemt à Bolívia, ao Chile, agora, 
ao Japão, o melhor plantel do futebol braSileiro, porque as modificações, as 
mutações constantes das regras do jogo não permitiriam que o campeão fosse 
o verdadeiro campeão, para representar a melhor qualidade do nosso futebol. 

Sr. Presidente, é exatamente por isso, pelo fato do Brasil ter ganho muito 
em admiração e respeito do mundo, é que nós sempre fomos a favor da maior 
canalização de recursos financeiros do Governo para todas as atividades es
portivas. Assim como somos os melhores entre os melhores do futebol mun~ 
dial, estamos hoje também numa posição de vanguarda no automobilismo, 
poderemos, amanhã, ocupar outras posições de vanguarda nas mais diversas · 
modalidades esportivas. Mas, para tanto. é imprescindível se canalizar mais 
recursos financeiros para as nossas entidades esportivas, para as nossas esco
las de educação física, para todas aquelas organizações que têm a responsabi
lidade de manter ou de ·orientar as atividades esportivas deste País. 
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É por isso, Sr. Presidente, que nós jubilosamente encontramos, para ser 
votado, neste momento, este pedido de autorização da Escola Superior de 
Educação Física de Goiás, deste empréstimo de 9 bilhões, 813 milhões e 300 
mil cruzeiroS. 

Não conheço este instituto de educação física superior do Estado de 
Goiás; mas, tive -a oportunidade de escutar, há pouco, as referências sobre 
esta instituição do Senador Lázaro Barboza. b uma entidade que vem dando 
uma grande contribuição ao desenvolvimento do esporte, no vizinho Estado 
de Goiãs. E uma entidade que tem condições de ampliar os seus serviços, na 
ampliação da quantidade e da qualidade, especialmente desta, em favor da 
mocidade de Goiás. 

Em razão disso é que nós votamos a favor da sua aprovação; Mas, é pre
ciso, Sr. Presidente, que, nesta hora, o Governo se conscientize da necessida
de de ter uma participação mais su~stancial em favor dos nossos clubes, dos 
nossos órgãos que cuidam das atividades esportivas no Brasil. 

Esta Escola Superior de Educação Física de Goiãs, se dispusesse de 
maiores recursos, repetimos, estaria inquestionavelmente expandindo as suas 
atividades, envolvendo um número maior de estudantes, foi'_mando, amanhã, 
um número maior de técnicos, para que esses técnicos, na capital, no interior, 
pudessem levar os seus ensinamentos, a sua orientação na expansão de cada 
entidade esportiva em Goiás. ~ válido em relação a todas as escolas de Edu
cação Física no Brasil; é válida, Sr. Presidente, em relação a todas as entida
des esportivas. E nós temos, agora, o grande exemplo dos belos resultados 
que o futebol brasileiro tem conseguido, através da esplêndida exibição reali
zada pelo Flamengo no Japão. O quanto isso representa de promoção para o 
nosso País; o quanto o Brasil é muito mais conhecido lã fora, Sr. Presidente. 
Vamos, com efeito, aproveitar esse grande instrumento em favor do desenvol
vimento do povo brasileiro, prestando a nossa colaboração à aprovação des
ses recursos para a Escola Superior de Educação Física de Goiãs. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE 15-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOREMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Para declaração de voto.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

A posição do PMDB em relação a esses empréstimos, que vêm-se suce
dendo através do tempo e congestionando a pauta dos trabalhos do Senado, 
jã é pública e por diversas vezes nós a temos reiterado. 

Julgamos que o volume assustador de solicitações feitas pelos Estados e 
municípios é fruto de um sistema tributário malsão, que esvaziou as nossas 

entidades político-administrativas menores. E quando se usa, como se fez, 
agora, colocar uma outra entidade nominalmente distinta do Estado, como 
seja a Escola Superior de Educação Física de ·Goiás, apenas evidencia que, 
com os recursos normais, os municípios e os Estados não têm como sobrevi
ver, não têm como atender as suas necessidades, e por isso são levados a re
correr a outro tipo de fontes de recursos, para poder acudir às exigência da 
própria coletividade. 

Impõe-se, portanto, como solução definitiva para esse problema, a pró
pria reformulação da estrutura tributária do País, para que não permita que a 
coluna da competência privativa da União permaneça hipertrofiada, como 
acontece nos dias de hoje, e as relativas aos Estados e aos Municípios tenham 
se reduzido enormemente, de tal forma que elas não têm outra alternativa, 
como jã dissemos, senão se socorrerem de outros tipos de recursos, a outras 
fontes que possam lhes garantir o numerário que a sua competEncia tribu
tária jã não atende. 

Nós temos reconhecido, inclusive, que é possível que a maior parte des
ses emprêstimos que o Senado vem autorizando, não tenham condições de ser 
saldados, na época devida, por esses credores. E, apesar disso, nós temos sis
tematicamente votado a favor desses pedidos, porque julgamos que a União é 
a responsável pela situação de indigência financeira, sobretudo daqueles mu
nicípios menores. Portanto, amanhã, vai ter que se partir para um gesto de 
anistia, beneficiando a esses que estão hoje se endividando, sem terem con
dições de saldar seus débitos. Eles são vítimas exatamente da orientação de 
uma política econômico-financeira que tudo vem dando à União, em prejuízo 
dos pequenos, e, especificamente, dos Estados e Municípios sobretudo da
queles municípios do interior, os mais pobres, os mais sofridos, os mais sacri
ficados. 

Portanto, nesta tarde, nós votamos a favor da concessão do primeiro em
préstimo que vem à apreciação deste Plenário. Fizemo-lo em conformidade 
com a orientação a que nos traçamos há muito tempo, e se adotamos a obs
trução parlamentar. em determinadas fases da presente Sessão Legislativa, foi 
tão-somente em função de uma tática parlamentar, de objetivos políticos 
maiores. Essa tática justificava, em determinado momento, que nos contra
puséssemos àquela diretriz primeira de ajudarmos, sempre que possível, as 
unidades político-administrativas menores, mas nos pleitos dos empréstimos 

-que nos parecem justos e que por aqui têm tramitado, a orientação do PMDB 
é sempre declarar questão aberta, possibilitando que cada um dos seus inte
grantes vote de acordo com_ a sua consciência. 

Portanto, esse o sentido do voto que expedimos na tarde de hoje. (Muito 
bem!) 
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l-ATA DA lO• SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1981 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Ofício n' S/26/81; e Mensagem n• 128/81. 

1.2.2- Ofício 
-Do Presidente da Comíssão Mista incumbida de estudo e parecer 

sobre o Projeto de Lei n9 28(81-CN, solicitando prorrogação de prazo 
para emissão de seu parecer. Deferido. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Resolução n' 90/81, que autoriza o Go
verno do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e 
trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. Usam da palavra na discussão da matéria os 
Srs. Henrique Santillo, Leite Chaves, José Fragelli, Bernardino Viana, Al
berto Silva e Oiestes Quércia. 

1.3.1- Requerimento 

N9 443/$1, de autoria do Sr. Senador José Lins, solicitando o encer
ramento da discussão da redação final do Projeto de Resolução n' 90/81. 

1.3.2- Questão de ordem 
Suscitada pelo Sr. Humberto Lucena, na qual defende o não cabi

mento do requerimento anteriormente lido. 

O SR. PRESIDENTE- Não acolhimento da questão de ordem sus
citada. 

1.3.3- Apreciação de recurso 

Votação de recurso interposto pelo Senador Humberto Lucena, con~ 
tra decisão da PresidênCia não acolhendo sua questão de ordem. Rejeita
do, tendo feito declaração de voto o Sr. Senador Yaldon Varjão. 

1.3.4- Explicação pessoal 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Posicionamento de S. Ex• com 
relação a obstrução da pauta do Senado, tendo em vista observações feitas 
pelo Senador Valdon Varjão em sua declaração de voto. 

1.3.5- Fala da Presidência 

Providências a serem adotadas pela Mesa em observância ao disposto 
no item b do artigo 21 do Regimento Interno. 

1.3.6- Questão de ordem 

Suscitada pelo Senador Dirceu Cardoso e respondida pela Presidên
cia, referente ao processo de votação eletrônica do Senado, na parte refe
rente a inconveniente que aponta. 

1.3. 7- Pronunciamentos de Lideranças 

SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder- Trabalho de obs
trução que vem sendo desenvolvido pela Oposição no Senado e sua cono
tação com o momento político. nacional. Exortação ao Senado, a propósi
to de exarcebação que vem ocorrendo nos trabalhos da CaSa. 

SENADOR NILO COELHO. como Líder- Apreciáções sobre o 
pronunciamento do seu antecessor na tribuna. 

FALA DA PRESIDENCIA- Referente a tópicos do discurso do Se
nador Marcos Freire. 

SENADOR JOSE FRAGELLI, como Líder- Considerações sobre 
citação feita pelo Senador Nilo Coelho em seu pronunciamento, atinente à 
incorpqração do PP ao PMDB. 

1.3.8- Questão de ordem 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Solicitando a anulação da 
votação do recurso interposto pelo Senador Humberto Lucena, por erro 
manifesto na lista de votação. 

O SR. PRESIDENTE- Extemporaneidade da questão de ordem 1 ... 
vantada. 

1.3.9- Apreciação de recurso 

Votação de recurso interposto pelo Senador Henrique Santillo contra 
a decisão da Presidência sobre a qUestão de ordem suscitada. Rejeitado. 

1.3.10- Votação de Requerimento 

Requerimento n9 443/81, lido anteriormente. Aprovado. 

1.3.11- Fala da Presidência 

Referente à aprovação, nos termos regimentais, da redação final do 
Projeto de Resolução n• 90(81 e remessa da matéria à promulgação. 

1.3.12- Declarações de voto 

Dos Srs. Dirceu Cardoso, Lázaro Barboza e Itamar Franco. 

1.3.13- Ordem do Diá (\éóntinuação) 

-Projeto de Resolução n' 92/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arari (MA) a elevar, em CrS 4.228.000,00 (quatro milhões, duzen
tos e vinte e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Discussão sobrestada por falta de quomm para votação do Requerimento 
n• 444/81. 



7302 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1981 

-Projeto de Resolução n'? 94/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jguatama (MG) a elevar, em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco mi
lhões, oitocentos e cinqUenta e cinco mil, setecentos e cinqUenta cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada em vir
tude da falta de quorom para o prosseguimento da sessão, após usarem d~,t 
palavra os Srs. Murilo Badaró, Almir Pinto e Lâzaro Barboza. (I• parte) 

1.3.14- Comunicação da Presidência 

Cancelamento da sessão ordinária que serã realizada na data de hoje 
e convocação de sessão extraordinária -do Senado, a realizar-se hoje, às 16 
horas e 30 minutos, corh Ordem do Dia que anuncia. 

1.3.15- Ordem do Dia (Continuação) 

Conclusão do pronunciamento do Sr. Lázaro Barboza, na discussão 
do _Projeto de Resolução n' 94/81. 

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

2- ATA DA IJf SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1981 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Oficios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

N9s 668, 669 e 670/81, restituindo autógrafos de projetas de lei san
cionados. 

2.2.2 -- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 380, de 1981, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, qtie -introduz alteração na Lei n9 4.266, de 3 de outubro 
de 1963, que instífuiu o salário-família do trabalhador. 

2.2.3 - Requerimentos 

- N9 446/81, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan
do a transcrição nos Anais do Senado do discurso de saudação feita pelo 
Professor Hennenito Dourado ao Jornalista Roberto Marinho, por oca
sião do recebimento do Título de "Doutor Honoris Causa" concedido 
pela Universidade de Brasília. 

- N9 447/81, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, soli
citando regime de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 136f81-
Complementar. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Parecer da Comissão de Relaç_ões Exteriores sobre a Mensagem n9 
298, de 1981 (n' 500/81, na origem), de 9 de novembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à de!i6eração do Se
nado a escolha do Senhor Agenor Soares dos Santos, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de Gana. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 136(81-Complementar, que "cria o 
Estado de Rondônia e dá outras providências". Aprovado, sem emendas, 
em regime de urgência, nos termos do RC:querimento n11447,lido no Expe
diente, após pareceres das comissões competentes e usado da palavra nas 
diversas fases de sua apreciação, os Srs. Marcos Freire, Henrique Santillo, 
Aloysio Chaves, Dirceu Cardoso, Humberto Lucena, Paulo Brossard, 
Murilo Badaró, Itamar Franco, Lázaro Barboza, Evelâsio Vieira e Hugo 
Ramos. À sanção. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Pleito recebido da Diretora 
do Centro de Educação e Cultura Islâmico Brasileiro, de Parada de 
Lucas-RJ, no sentido de se obter junto ao Governo a transformação do 
desconto ao INPS em bolsas de estudo para todas as escolas no caso que 
especifica. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Ameaça que paira sobre a es
tabilidade ecológica da Serra do Mar, em decorrência da poluição de 
Cubatão-SP. 

2.6- COMUNICAÇÃO DA PRESlDBNClA 

Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 19 horas e 
45 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

2.7 - ENCERRAMENTO 

3 -ATA DA 12' SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1981 

3.1 -ABERTURA 

32- ORDEM DO DIA 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n11 
299/81 (n' 501/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Guy Marie de Castro 
Brandão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Equador. 
Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
300J8l (n< 502/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio Amaral de 
Sampaio, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Árabe da 
Síria. Apreciado em sessão secreta. 

3.3- COMUNICAÇÃO DA PRESlDBNCIA 

ConvocaçãO de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às lO ho
ras, com Ordem do Dia que designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

-Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 11-12-81. 
-Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 14-12~_81. 

-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão de 15-12-81. 
-;._Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 16-12-81. 
-Do Sr. Itamar Franco, proferidO na sessão de 16~12-81. 
-Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 16~12-81. 
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão de 16-12-81. 
__,.Do Sr. José Uns, proferido na sessão de 16-12-81. 
- Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 16-12-81. 
-Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 16-12-81. 

5-ATO DO DIRETOR-GERAL 

6-MESA DIRETORA (Composição) 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 10~ SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1981. 
1~ Sessão Legislativa, Extraordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDE:NCIA DOS SRS. JARRAS PASSARINHO, PASSOS PÓRTO E CUNHA LIMA 

ÃS lO HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 

- Evandro Carreira - Rajmli.ndo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Hêtvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins...:... Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Ma-

riz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral 
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nílo Coelho- João Lúcio- Gilvan 
Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto-Jutahy Magalhães- Lpman 
to Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla 
-Amarai Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco
Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara- . 
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Ore,'>tcs Quércia- José Caixeta- Henrique Santitlo- Lázaro Barboza
Benedito Canelas- Vu!don Varjào - Vicente Vuo!o -José Fragelli _ 
Mr.:ndcs C..male- Saldanha Dcrzi ~Affonso Camargo- José Richa
Leite Chuves- Evelúsio Vieira --Jaison Barreto- Lenoir Vargas _Paulo 
Brossard - Pedro Simon - Ot:távio Cardoso. 

O SR. l'RESJIJDITE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comp~rC-<:Imento de 64 Sr.s. Senadores. Há número regimental. declaro aberto 
<l sessao. 

Sob a proteçào de: Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. lll~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o .f('guinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES ,\19s 1.433 E 1.434, DE 1981 

PARECER N.0 1.433, DE 1981 

Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n.0 26, 
de 1981 (n.• 9.718/81, na origem), do Senhor Governador 
do Estado de Minas Gerais, solicitando autorização do 
Senado Federal para contratar empréstimo externo, nõ 
valor de US$ 50,000,000.00 (cinqilenta milhões de dólares 
norte-americanos) destinado a. Programa de Investimentos 
do Estado. 

Relator: .Senador Tancredo Neves 

o Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, oolicita ao 
Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, 
a competente autorização para que aquele Estado possa contr~tar 
uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares nOrte-americanos) ou o equivalente 
em outras moedas, dê principal, para .serem aplicados pelo Estado 
em seu programa de investimentos, mediante aval da União. 

Z. Trata-se de operação inserida no Plano de Aplicação para 
dar suporte ao Programa de Investimentos do Governo, a saber: 

"a) US$ 17,000,000.00 (dezes.sete milhões de dólares) à 
Secretaria. de Obras Públicas, para dar continuidade aos 
projetas prioritários daquela pasta. 

b) US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) à Se
cretaria de Planejamento;Projetos Especiais para o desen
volvimento dos seguintes programas: PLANOROESTE; 
PR,ODEVALE; Geo-Econômlca de Brasília; POLOCENTRO; 
GORUTUBA; Agricultura de Baixa Renda; SERTANEJO; 
Cidades de Porte Médio; Cidades Históricas e Centros 
Urbanos. 

c) US$ 44,000,000.00 (quarenta e quatro milhões de dó
lares) à Secretarta de Planejamento/Frograma de Desen
volvimento Econômioo e Social para ampliar o programa 
de p~estação de serviços à comunidade, através da im
plantação de novos proj etos e a implantaçã-G doo já exis
tentes. 

d) US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares) à Metais 
Minas Gerais S.A. (METAMIG), para realizar o Programa 
de Pesquisas Minerais no Estado. 

e) 1TS$ 12,000,000.00 (doze milhões de dólares) às Cen
trais Elétrlcas de Minas Gerais (CEMIG), para aplicação 
no Programa de Atendimento à População de Baixa Renda. 

f) US$ 4,000,000.00 (quatro milrões de dólares) à com
panhia Habitacional de Minas Gerais CCOHAB) e Fundo 
de Desenvolvimento de Habitações Populares (FUNDHAP), 
para o Programa de construção ele Moradias Populares. 

g) US$ 7,000,000.00 (sete milhões de dólares) à Com
panhia de Distritos Industriais (CDI) para dotar a peque
na e média enipresa de recursos para locação de superes
trutura e consolidar a infra-estrutura de unidades produ
toras em cidades de porte médio. 

11) US$ 29,000,000.00 (vinte e nove milhões de dólares) 
à Secretaria da Fazenda/FIP, para lntegralização do capi
tal do Estado junto à Siderurgia Mendes Júnior e à 
Açominas. 

i) US$ 9,000,000.00 (nove milhões de dólares) à Com
panhia de Saneamento de Minas Gerais CCOPASA) para 
Programa de Abastecimento de Agua à COmunidade de 
Pequeno Porte. 

j) US$ 183,000,000.00 (Cento e oitenta e três milhões de 
dólares) ao Departamento Estadual de Estradas de Roda-
2"em nara anllcacão no Programa ~odovM.rin itn 'F..<:t~.rlo..,. 

3. Com o produto do empréstimo de US$ 50 m)lhões, o Gover
no do Estado pretende "'tender e dar continuidade à implementa
ção dos seguintes programas: 

Item da Béneficlárlo Valor 
Resolução US$ mil 

I CDI!MG 15000 
n COPASA 2,500 

m CEMIG 2,500 
IV METAMIG 1,000 

VII DER/MG 3<5,269 
vnr Programas Obras 

Públicas 5,00() 
XI Construções Moradias 

Populares . 2,231 

TOTAL 50,000 

4. Em atendimento às normas estabelecidas por esta Comlssão 
foram enviados e/ou sollcitado.s os seguintes elementos principais, 
indispensáveis para exame de pleitos da espécie, Assim temo.s: 

a) Divida Conoolldada Interna e Externa - Pos. 31 de agosto 
de 1981 - Cr$ milhões 

~:~ = ~"."::. i*i": :::::::::::::::::::::::::::::::::: g: ~:::~ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . Cr$ 86.4ll4 
(*) conversão 1 US$ = Cr$ 102,69 em agosto é!e 1981. 

b) Cronograma de pagamento da divida interna (intra.+extra 
ORTN) e dá divida externa: Em Cr$ milhões 

c) Receita 

1981 .................. 9.740 
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 597 
1983 . . . ... . . . . . . .. . . . .. 19.754 
1984 . . . . • . ... . . . . . . . . . . 21.599 
1985 . . . . . . .. . . . . . . . . . . 23.720 
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.461 
1987 . . . . . ... . ... .. . .. . 7.737 

1976 
1977 
1978 
1979 
l980 

12.568 
18.236 
29.704 
47.274 
92.777 

d) Posição do endividamento em função da receita arrecadada 
em 1980 (Res. n•• 62175 e 93/75). 

Em: Cr$ milhÕe5 
d.1 Receita arrecadada . . .. ..... .. •.. .. . . . .......... ..... 90.777 
d.2 Operações de crédito realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.595 
d.3 Rece1ta Liquida ................... , . . . . . . . . • . . . . . . . . . 82.182 
d.4 Correção da Rec. até outubro de Sl -índice = 1.75377 61.94ll 
ã.5 Receita Líquida para cálculo ......•.................. 144.128 

e) Limites Regulamentares 

1 - Montante Global . : . .............•.................. 100.890 
n - Crescimento '-'Jal anual........................... 28.à26 
m - Dispêndio anual mãxlmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 21.!119 

f) Limites Reais Ex!;. . ..•.•••••..•.•.. , .•..•.••. • c•. 33.069 
1 - j\funtante Global - Int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 :395 
n ~ Crescimento real anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.043 
m - Dispêndio anual máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 740 
(inclulãa divida externa+ORTMJ. 
5. Conclusões: 

·a), Analisando-se somente os itens I e m - Montante Global 
e l.Jispêndio anual máximo, v-er1fica-se que o Estado possui margens 
suficientes nos !tens acima referidos; 

b) Para os Itens :t é n1 foi computado a parcela da divida ex
terna; 

c) COm base na receita r-.rrecadada em 1980, deduzidas oas ope
rações de crédito e corrigida até a época d~ exraine (out- 81) que 
serviu de ba.se para o cálculo dos limites regulamentares (Res. n.Os 
62/75 e 93/76) obtem-se folgas nos itens I e III das citadas :ae>o
luções; _ 
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d1 Comparada a arrecadação média do ICM ele 1973 a 1980; 
com a divida pública estadual, obtem-se índices entre 7,9% a 10,2%, 
valores considerados normais· para a_ posição financeira do Estado; 

e) Em função dos itens :mteriores, conclui-se que o E!;tado de 
Minas Gerais possui capacidade para o pagamento elos encargos 
decorrente da Operação em pauta. 

6. Para atender as disposições do Regimento Interno e da 
legil;lação pertinente, foram anexados .ao processado os seguintes 
documentos: 

a) copia da Resolução n.0 2.156, de 19 de novembro de 1981 
aut<Jri.ando o Poder Executivo Estadual a contratar operações ele 
crédito externo até o montante de US$ 330 rnUbões; 

b) Aviso n.0 702, de 7 de agosto de 1981 da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República r<oconhecenda o caráter 
prioritário da operação bem como a cápacidade de pagamento do 
Estado; 

e) Exposição de ll<loti>os n.0 251 de ,24 de setembro de 1981, do 
Ministro de Estado_da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor., Pre
sidente da República, propondo o seu encaminliamento ao senado 
Federal, para os fins do art. 42, item VI, da constituição; 

d) Ofício CFIRCE-CREDE 81/191) da Departamento de Fisca
lização e Regil;!.ro de Capitais Estrangeiros credenclancl.o a ope
ração em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto n;O 
84.128, dé' 29-1G-79; e, 

e) comportamento da dívida Estadual tinterna e Externa) e 
demais element.o• ·solicitados por esta Comissão. 

7. o exame das condições credlticias da operação será efetuac 
do pelo Ministério da Fazenda, em >S.rticulação com o Banoo Cen
tral do Brasil, nos termos. do art. 1.0 , inciso II do Decre~ n.O 74.157, 
de 6. de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva minuta 
de contrato com o grupo financiador. 

3. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o 
Senhor Governador do Estado de Minas Gerais a dirigir-se, ao 
Senado Federal, na forma do art. 42, Item IV, da COnstituição. 

9. Na caso foram cumpridas as exigências do Regimento In
t.erno- (art.. 403, alíneas a, b o&- c),· razão P:D~rquê, opinamos favoravel
mente e solic~tação, nos termos do seglllnte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 260, DE 1981 

Autoriza o Gaverno do Estado de Minas Gerais a. rea
lizar operação ·ae empréstimo externo, ~o valor de US$ 
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-ameri
canos), destinada ao Programa· de Investimentos para o 
exercício de · 1982. 

O Senado Federal resOlve: 

Art. 1 o E o uoverno do Estado de Minas Gerais autorizado a 
realizar Com a garantia, da União, uma oper:;.ção de empréstimo 
externo; no valor de US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de clóla: 
res norte-americanos) ou o equivalente em outras m~edast de prtn
cipal, junto a grupo f!nánciador a ser ·indicado sob a o;iei)taçao do 
:Ministério da Fazenda e do Banco C~tral .do Brasil, a sér utilizado 
na ex-ecução do Programa de Investimentos daquele Estado, no 
exerc!cio de 1982. 

Art .. 2.o A operação realizar-se~á nos t~rmos, aprçvados pelo 
Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições crediti
clas da operac;ão a ser _efetuado pelo Ministério .da_.Fazenda em ar
ticulação com o Banco Central do Brasil, nos ,t,ermos do art. 1.0 , 

item u. do Decreto n.o 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos éncarreg~dos da execução da po':" 
lítica econômico-fln~nceira do Governo Federal, e, alnd.a, o dis
posto na autorização legislati;-a est-adual, na forma da Res_olução 
n.o 2 .1fi6, de 13 de novembro de 1981, autorizadora da oneraçao. 

Art. a.o Esta Res-olução entra em vigor na d~ta de sua pu
blicação. 

Sala das COmissões, 2 de· dezemb•o de 1981. ~ Gabriel Hermes, 
Presidente em exercício - Tancredo Neves, Rêlator - José .Lins 
- Almir :Pinto - Raimundo Parente - Be'nedito CaneUas - Lou
rival Baptista ~ Martins Filh<> ~ L<>manto Júnior. 

PARECER N.0 1.434, DE 1981 

Da Oomíssão ae Constituição e Justiça. Sobre o PrOje
ro de Resoluçã<> n. 0 260, de 1981, da C<> missão de Finanças, 
que "autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a ..rea
lizar operação de empréstimo externo no valor de ..... ~ . 
US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de dólat-es norte-ame
ricanOs) destinada ao Programa de Investimentos para o. 
exercício de 1982". 

Relator: Senador Murilo Badaró 

De autoria da vomissão de Finanças, o presente-. projeto de re
solução autoriz,a. o Governo ·do Estado de Minas Gerais a urealizar 
com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, 
no valor de US$ 50.000,000.00 (c!nqüenta milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em <>Utrll-5 moedas, de principal, jun
to a grupo financiador a ser lndiood<J sob a orientação do M!nl.S
tério da Fazenda e do Banoo Central do Brasil, a ser utilizado na 
~xeeução do Programa de rr vestimentos daauele Estado, no exer
cício de 1962". 

2. O art._ 2.o do projeto~ ora sob exame~ estabelece que j'e. 
Operação reaUzar-se-á nos tennos a ovados pelo Poder Exe_cutivo 
Federal, inclusive o exame daS con ticias da operação a 
ser efetuado pelo Ministério da F articulaÇão com o 
Banco Central da Brasil, nos termos do ar1;._1.0 , item II, elo Decre
to n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigên
clãS dos órgãos encarregados d.a execução da politica econômioo
f!nanceira do ·Governo_ Federal, e, ainda o disposto na a:p;torização 
legislativa estadual, na forma da Reso)ução n.O 2.'156, ele 13 de no
vembro de 1981, autorizadora da operação". 

3. Para -atender as disposições do Regimento Interno ua Le
gislação pertinente, além das exigências estabelecidas· pela Comis
são de Finanças, oort;forme se conclui do exame do seu parecer, fo
ram anexados ao prOcessado, os ·seguintes docum:entos: 

a) cópia da Resolução n.0 2 .156, de 19 de novembro de 1981, 
autorizando o Poder Executivo Estadual a contratar operaçoo· de 
crédito externo até o montante de US$ 330 milhões; 

b) A viso n. 0 7()2, de 7 de agosto de 1981, da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República, reconhecendo o c94áter 
prioritário da operação e a capacidade de pagamento da Estado; 

c) Exposição de Math·os n.o 251, de 24 de setembro de 1981, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Se
nhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento 
ao Senado Federal, para os fins da art. 42, Item IV, da COnstituição; 

d) Ofício CFIRCE-CREDE 81/191) do Dep-artamento de Fis
calização e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a ope
ração em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto n.0 

84.128, de 19-10-79; e, 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa) e 
de mais elementos solicitados por esta COmiSsão. 

4. o exame das condições credl tíclas da operaçã<> ·será efe
tuado pelo .Ministério da Fazenda, em. articulação com o Banco 
central do Br.asil, nos termos do al'lt... 1.0, inciso II do Decreto n.o 
74.157, de 6 de Junho de 1974, assim que apresentada e. respectiva 
minuta de contrato com o grupo f!nancia!l.or. 

5. No caso foram cumpridas as exigências constantes no art. 
4@, alíneas a, b e c, razão ·par que, na forma do ·art. l.DS, Item VI, 
ambos do Regimento Interno, a COmtssão de Finanças opinou favo
ravelmente ao pleito do Senhor Governador do Estado de Minas 
Gerais, nos termos do projeto de resoluçã.q que apresentou. 

6. Nada bá que possa ser -argüido contra a proposição, no 
que compete a esta COmissão examinar, pois está corretamente 
formulada sob os ângulos constitucionais e jurídicos, razão pela 
qual entendemos possa ter tramitação normal. 

Sala elas Comisões, 16 de dezembro de 1981. ~ Aloysio Cha
ves Presidente - Mw:ilo Badaró, Relator - M<>acyr Dalla ~ Ber" 
na;dilio Viana - Joio Calmon - Aderbal Jurema. - Benedito~ 
Canelas ~" ;r osé FrageiU ~ Leri<>ir ·V argas ~ Raimundo Parente ~ 
Tancredo Neves. 
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PARECERES N's 1.435, 1.436 E 1.437, DE 19Hl 

PARECER N.0 1.435, DE 1981 

Da Conússão de Economia. Sobre a Mensagem n.O 128, 
de 19Sl (n. o 233/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja auto1·izado- o Governo do Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 1. 394.841 410,46 (um bilhão, trezentos e noventa e 
quatro milh9es, oitocentos e quarenta e um mil, quatro
centos e dez cruzeiros e quarenta e seis centavos). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n.0 128/81 o Senhor Presidente da Repú
blica submete a deliberação do Sênado Federal pleito do Governo 
do Estado de Minas Gerais, que objetlva contratàr, junto ao Banco 
de Crédito Real d.e Minas Gerais S A., este na qualidade de agente 
finan·c.eiro do Banco Nacional da Habitaç~-o. a seguinte operação de 
crédito: 

ucaracterísticas da operacào~ 

A - Valor: Cr$ 1.394.841.410,46 (correspondente a 
l.õ58.911 UPC d·e Cr$ 877,86, em abr/81); 

B- Prazos: 

1 - de carência: até 36 meses; 

2 - de amortização: 216 meses; 

C- Encargos: 

1- juros: 5% a.a. (4% + 1% pelo repasse); 

2 - eorreção monetãria: trimestral, con!onne varia
ções da UPC; 

D - Garantia: 

1 - ao CREDIREAL: vinculação da quota-parte do 
FPE; 

2 - ao BNH: cauçã-o da garantia outorgada ao agente 
financeiro para o BNH; 

E - Destinação dos recursos: execução de obras de 
drenagem e canalização do Ribeirão Arrud.as, no trecho da 
área central de Belo Horloonte - MG (subptograma 
FIDREN/BNHl ." 

O Conselho Monetário l.'lacional pronunciou-se favoravelmen
te ao pedido por entendê-lo técnico e financeiram.ente viável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob 
exam:e acarretar maiores pr€ssões na execução orçamentária dos 
próximos exercici<ls. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nos ):!le~anismos 
operacionais do FIDREN (Sistema de drenagem contra inunda
ções) e tem grande alcance sócio-econôín.ico para a cidade de 
Belo Horioonie. 

Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguint:e-: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 261, DÉ '1981 

Autoriza o Governo do Estado de .Minas Gerais, a ele
var em Cr$ 1.394 .. 841.410,46 (ull';l bilhão, trezentos e no
venta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, 
quatrocentos e dez crUzeiros e quarenta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Se:na.do Federal resolve: 

Art. 1.0 :m o Governo dO ~stado de Minas Gerais. nos termos 
do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.394.841.410,46· (um bi
lhão, trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos c quarenta 
e um mil, quatrocentos e dez cruzeiros. e q1.;a.renta e seis centavos) 
o montante de sua dívida consolidada in tern~. a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banc-o de cré
dito Real d~ Minas Gerais S.A., este na qualidade de agellte finan
ceiro do . Ba'nco Nacional da Habitação, destinado à execução de 
obras de drenagem e canàlização do ·Ribeirão Arruda.s, no trecho 
da área Centrei de Bel·o Holioonte - MG (Subprograma 
FIDREN-BNHl, obedecidas as condições admitidas pelo" Banco cen
tral do Bra.sll, no respectivo proce&o. 

Ar:t. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 23. de setembro de 198_1. - José Richa, Pre
sidente - José Lins, Relator - Alberto Silva --Arno Damiani -
Lniz Cavalcante -Bernardino Viana. 

PARECERES N,0 s 1.436 E 1.437, DE 1981 

Sobre o Projeto de ResolUção n.0 261, de 1981, da Co
missão de Ecónomia1 que "autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais, a. elevar em C.r$1.394.841.410,46 (um bilhão, 
trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta 
e um mil, quatrocentos e dez cruzeiros· e quarenta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna." 

PARECER N.0 1.436, DE 1981 - PRELIMINAR 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Seilador Tancredo Neves 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
Senâdo Federal, como conclusã.t) de seu parecer sobre a Mensa
gem n.o 128/&1, do Senhor Presidente da República, autoriza o Go
verno do Estado de Minas Gerais a eleva, .em Cr$ 1.394.841.410,46 
(um bilhão, trezentos e noventa e qua·tro milhões, oitoc-entos e 

quarenta e um mil, quatrocentos e dez cruz--eiros e quarenta e seis 
centavos), nos termos do art. 2.0 da Res-:Jlução n.o 93, de 11 de ou
tubro de 197·'3 d·o sena.:ro Federal, o montante C.e sua dívida conso
lidada interna, mediante contrato de empréstimo de igual valor, 
junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qua
lidade de agente finar.ce-iro do Banco Nacional da Habitação, de'S

- tinado à execução de obras de drenagem e canalização do Ribei-
rão Arrudas, no trecho da área Central de Belo Horizonte - MG 
(Subprograma FIDREN -BNH1 obedecldas ·as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. A Comissão de Eeonomla. na forma regimental, após .o 
exame de todos 'Os parâmetros relacionado.s oom a operação em si. 
emitiu o necessário projeto de resolução aprovando a medida. 

3. Verific-a-se, entretanto, que a obra a ser executada de es
trito interesse do Municipio de Belo Horiz.onte, estaria sendo exe
cutada pelo GovPrno do Estado de 1\rlinas Gerais, com recursos do 
Banco ·Nacional da Habitação,, oferecendo o tomador c~mo garan .... 
tia, inClusive, a vlnculação da quota-parte do Fundo de Participa
ção dos Estados (FPEl. 

4. Por outro lado, achamos estranho que a realização da ope
ração tenha sido autorizada por uma lei orçamentári'8,. (n.o 7. 884, 
de 9 de dezembro de 1980) e que não conste no processado, o texto 
do convênio pelo qual o Estado .re obriga a execu':.ar a referida obra: 
drenagem e canalização ·do Ribeirão Arru.das. no trecho doa área 
Central de Belo Horizonte - MG (Subprograma FIDREN/BNHl. 

5. Assim, antes de emitirmos parecer definitivo sobre o pro
jeto. solicitamos ao Governo do Estaro de Minas Gerais e ao Banco 
Central do Brasil (Departamento de Oper·ações com Titulas e Va
lores. Mobiliários) as seguintes informações complementares: 

á.) .cópiii do convênio firmado' entre o Governo do ~staCo e a 
Prefeitura. MurJcipal de Bek' Horizonte para execução da referida 
obra; 

b) cópia do texto da Lei Orçamentária n.0 7 .884, de 9 de de
zembro de 1980; 

c) cópia d.a lei Estadual, autorizando o Poder Executivo a con
tratar a referida operação. 

Sala das Comissões, em 4 de novembro de 1981. - Aloysio Cha
ves, Presidente- Tancredo Neves~ Relator- Hugo Ramos vencido 
- Al_n~r Pinto- Jos_é Fra.gelli - J:oão Calmon -Franco Montoro, 
restr1çoes - Rernard1no VIana - Humberto Lucena - Lázaro Bar
b~za. 

PARECER N.0 1.437, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

Volt.a ao exame desta Comissão, projeto de resolução de autoria 
çla Comissão ãe Eoononrla, que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar em Cr$ 1.394.84L410,46 <um bilhão trezen
tos e noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta -e 'um mil 
quatrocentos e dez cruzeiros e quarenta e seis centavos) o montan~ 
te de sua dívida consolidada Interna. 

2. Conchúmos parecer anterior, solicitando informações so
bre o convênio firmado entre aquele Governo, a Prefeitura e o 
BNH,, como também, cópia da Lei Orçamentária para o presente 
exerClcio. 

3. Quanto ao primeiro documento, a cláusula quarta esclare
ce que ~'a participação financeira do BNH .será realiza,da segundo 
as condições do Subprograma FIDREN, através de contratos de 
empréstimos cujos cronogramas de desembalso observarão as dis
ponibilidades orçamentárias. do BNH, respeitados os convêni.:)s e 
contratos já firmados''. 

. 4;. Por outro lado, a cláusula quinta estabelece que "a parti
Clpaçao será desdobrada em empréstimos a serem concedidos ao 
Est_ado e à Prefeitura; correspondentes, respectivamente, a 30% 
(trmta por cento) e 20% (vinte por cento) do investimento total". 
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5. A Lei Qrçamentár!a·<n.'> 7.884, de I) de dezembro de 1900) 
fixou no art. 6.0 um teto de Cr$ 24.458:.436.000,00 (vinte e quatro 
bilhõe~ quatrocentos e ci1;1qüenta ·e oito milhões, quatrocentos e 
trinta e seis mil cruuiros) para a. realizaçã,.o -de operações de cré
dito no ·pais e no exterior. 

5. AsSim, com essas informações complementares, vemos 
cumpridas as exigências por nós solicitadas. 

7. Ante o ex1;1osto _opinamos no sentido da. normal tramita
ção do p-rójeto de resolução de; autoria da COmissãO de Economi~, 
·visto que é eon~titucional e juridico. 

Sala das COmissões, 16 de dezembro de 1981. - Aloyslo Clla
ves, Presidente - Tancredo Neves~ Relator - Raimundo Parente 
- Bernardino Via:D.a. - Benédito Canelas - Moacyr Dalla -
Ade'rba.l Jurem.a - ~osé Fragelli · - Lenoir Vargas - João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -.., O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, oficio que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e deferido o seguinte 

Of. 69/81/SCM 17 de dezembro de 1981. 
Senhor Presidente: 
Na qualidade de Presidente da Comissão M_ista incumbida de examinar é 

emitir parecer sobre o Projeto de Lei fl9 28, de 1981-CN, e de acordo com o 
Ofício anexo, do Senhor Deputado Ernani Satyro, Relator do Projeto, solici
to a Vossa Excelência a PrOrrogação do prazo concedido à Comissão por 8 
(oito) dias - que se encerrarã no dia 21 do corrente mês. 

O pedido em apreço se justifica pela importância da matéria, objeto de 
estudo, e que estâ a exigir do Relator, um prazo mais dilatado para a elabo
ração do parecer, no qual apreciará 19'1 (cento e setenta e uma) emendas_. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu elevado apreço. - Aloysio Chaves, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redeção Final (oferecia pela 
Comissão dç Redação em seu Parecer n9 1.402, de 1981), do Projeto 
de Resolução n~ 9Ü, de 1981, que autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro 
milhões, cinqUenta e três mil e cem crUzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. 
O Sr. Henrique Santillo (PMDB -GO)- Peço a palavra para discutir, 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, está em discussão, em turno único, a re
dação_final do Projeto de Resolução n9 90, de 1981, "que autoriza o Governo 
do Estado do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 o montante de sua dívida 
consolidada". 

Esse projeto foi aprovado na sessão ordinária do dia 15 último. Na oca
sÜio, a Oposição teve oportunidade de deixar bem clara sua posição diante 
desta questão, que, felizmente, estã sendo bastante discutida, do endivida
mento dos Estados e dos _Municípios brasileí.tQs. A Oposição tem posição 
bastante clara, bastante definida. 

Sem sombra de dúvida, estão os Municípios e os Estados brasileiros em 
situação econômico-financeira difíCil. Os motivos, sobretudo que diz respeito 
aos Estados, sobretudo, no que se refere às administrações estaduais, são 
vãrios, dentre eles, inegavelmente, a existência neste País de uma legislação 
tributária que dá à União o naco de leão na repartição dos tributos arrecada
dos do povo brasileiro. 

Todos sabemos que essa concentração excessiva, esse processo centrali
zador teve suas finalidades político-ideoló&icas na medida em que permitiu 
ao Governo Federal enfeixar em suas mãos excessivo e antidemocrático po
der econômico, podendo, quando queira, esmagar os demais níveis da admi
nistração pública neste País. 

Sabemos todos que hã alguns anos vem o Senado Federal autorizando 
com extrema liberalidade empréstimos internos c externos às administrações 
públicas estaduais e municipais. Uma das conseqüências mais evidentes desse 
processo, dessa sistemática paliativa de injetàr alguns recursos nessas admi
nistrações, é o de adiar e o de protelar a luta por uma reformulação tributária 
c fiscal neste País, que possa dar aos Estados e Municípios brasileiros inteira 

automia econômico-financeira, o que ê importante, fundamental para a de
mocracia. Impossível a existência de democracia se não se der aos municípios, 
sobretudo aos Municípios, mas também aos Estados, por um processo de 
descentralização da repartição dos tributos arrecadados ao povo, autonomia 
eConômico-financeira. A-intima relação, o estreito relacionamento existente 
entre a autonomia financeira e 3 autonomia política dos vários níveis da Ad
ministração Pública, nos permite concluir da extrema urgência de se estabele
cer esta reforma tributária. A concessão de empréstimos, quer eXternos, quer 
internos, além de outras tantas conseqüências, leva a um arrefecimento, a um 
esmorecimento da luta de Estados e municípios, portanto, de populações es
taduais e de comunidades municipais, pela necessária e urgente reforma tri
butária neste País. Esta é uma das conseqüências mais evidentes e quanto a 
esta, sobretudo, cabe ao Senado inteira responsabilidade, já que a_ legislação, 
tanto a Constituição do País quanto a legislação ordinária, quanto as reso
luções do próprio Senado, entregam a esta Casa a incumbência de resolver 
esta questão, autorizando os empréstimos externos e internos a Estados e mu
nicípios. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha) 
-Nobre Senador, solicito a V. Ex• que conclua, o temp'o de V. Ex,.. jã está es
gotado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Concluirei, Sr. Presidente. 
E neste caso especial, no caso em pauta, que é esse aumento da dívida 

consolidada interna do EStado do Piauí, argumentos irref~táveis foram aqui 
levantados por vários pares desta Casa, principalmente pelo ilustre Senador 
Alberto Silva, da forma como se pretende aplicar esses recursos. Aliás, é bom 
que se diga, não é apenas o Estado do Piauí que está recorrendo a emprésti
mos para a construção de estádios e autódromos. Não. São vários Estados da 
federação, inclusive o Estado que represento nesta Casa que está aí também, , 
-recorrendo a elevadíssimos empréstimos externos mas, na verdade, os recur--· 
sos arrecadados ao povo estão sendo aplicados em obras supérfluas, em obras 
sem nenhum retorno econômico e social. 

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

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a rc
dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves, para discutir a redação fin·at do projeto. 

O SR. LEITE CHAVES (Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, estamos no final, nesta Sessão Extraordinária, e essa ê uma redação final 
que serviria de pretexto para meditação. Todos têm conhecimento que somos 
um País caricato, 'imitanios Os Estados Unidos em muita coisa, inclusive no 
que toca à criação e funcionamento do Senado. 

Mas, ultimamente imitamos os Estados Unidos naquilo que têm de mais 
negativo e prejudicial. Por exemplo, os preceitos da formação da sociedade 
americana não têm sido aqui observados, só são invocados como modelo 
quando convém à classe privilegiada do Pais. Foi Lincoln quem disse; .. Nin
guém constrói a prosperidade com base em dívidas", e não temos feito outra 
coisa no País a não ser .nos endividarmos; endividar municípios, Estados, pes
soas, firmas comerciais. O endividamento no Pais, hoje, é tão anãrquico que 
podemos dizer que quem deve hoje já nãó é o País, são firmas comerciais. A 
tal ponto que o Brasil não pode ter mais Uma política cambial. E, aliás, isso 
fól objeto até de denúncia de: Celso Furtado, recentemente, num de seus últi
mos discursos na nossa convenção. É um dos únicos países do mundo que 
não pode ter uma política cambial, perdeU totalmente o controle, porque os 
débitos hoje são diretos das próprias empresas em relação aos bancos interna
cionais. 

Então, Sr. Presidente, como reflexão, acho que é o instante de se pensar 
seriamente na mudança da política fiscal e da política tributária do Governo. 
Não se pode admitir que municípios fiquem de Pires na mão, pedindo dinhei
ro para tudo ao Poder Central e, o pior, dentro de um critério de injustiça, 
porque eles dizem ... 

O SR. PRESIDENTE {Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.) 
- Permito-me lembrar a V. Ex,.. que estã em discussão a redação final e V. 
Ex'" estã discutindo o mérito do problema jã vencido, V. Exf. estã falando 
sobre o vencido. V. Ex• sabe, como experimentado parlamentar, que não 
pode fazê-lo. Está em discussão a redação final e V. Ex• estã discutindo o 
mérito do empréstimo. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, essa é exatamente a forma a 
que vou me referir, mas como posso deixar de fazer um introito ou um cOlhe-. 
morativo? V. Ex'" sabe disso. Se eu estivesse me atendo aqui à discussão ape
nas de uma vírgula, aí sim eu iria deixar a Casa em situação difícil, estou 
usando o meu tempo ou, porventura, o estarei excedendo? 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu não dialogarei com V. 
Ex~. não lhe darei esta oportunidade, eu lhe fiz apenas uma observação regi
mental, V. Ex~ a cumprirá se quiser, se não quiser V. Ex~ estará desacatando o 
Regimento. Quanto ao tempo é comigo. 

O SR. LEITE CHAVES- Estarei atento à admoestação de V. Ex•. por
que não vou com a minha observação fugir a esse preceito. 

Então~ por que não fazemos uma modificação tributária? Outra coisa, 
são 300 municípios que estão aqui, é o que se irivoca para pressionar a Opo
sição a votar essas coisas que não têm sentido. Mas, na medida que temos 300 
municípios pleiteando financiamento e ao todo temos 4.500 .municípios, isso 
quer dizer que temos 4.200 marginalizados. E, outra coisa, são uns poucos 
que conseguem fazer chegar os seus empréstimos ao Seilã.dO~ SOmente aqueles 
que têm prefeitos influentes Iigados·ao Ministro Delfim Netto ou a outras al
tas autoridades. Os prefeitos mais necessitados não têm, sequer, a ousadia de 
chegar a uma dessas ante-salas ministeriais. 

De maneira que, ninguém pense que se fará a mélhoria, ou se fará justiça 
ao País, através de um comportamento dessa natureza. E é tempo de_ se pen
sar seriamente nessa descentralização. Um país jamais cresce, jamais prospe
ra, jamais alcança índices de estabilidade, perfazendo com que os seus mu
nicípios V"ivaril- de pires na mão. 

Agora, o pior de tudo, Sr. Presidente- e eu advirto a Casa para isto- é 
que a grande maioria desses empréstimos tem finalidade eleitoral. Aliás, de
veria até existir uma lei que não permitisse cOncessão de fmanciamentos dessa 
natureza em final de mandatos, em final de legislatura, ou nas p~oximidades 
de eleições, quando esses empréstimos serão usados, necessariamente, para 
propaganda política como estâ sendo usado no Paraná pelo Governador Ney 
Braga. Aliás, o último empréstimo de 80 milhões de dólares ele o obteve sem 
que comprovasse ao Senado a apliacação dos débitos anteriores. E foi para 
isso intimado atravês de ofício encaminhado pelo Senado à Casa Civil da Pre
sidência da República. 

De maneira que, à guisa de discutir essa redação final, Onde eu não que
ria- digamos - invocar as vírgulas érradas, aproveito o ensejo para exortar 
à Casa numa meditada reflexão sobre a necessidade de reformularmos, inte
gralmente, o sistema tributário e fiscal brasileiro, sem o qUe em nada melho
raremos a situação dos municípios e até mesmo dos Estados, todos dependen
tes do Executivo Federal. 

O Sr. José Fragelli -- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Fragelli, para discutir. 

O SR. JOSE FRAGELLI (Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Chegamos a mais uma redação final, desse projeto do Estado do Piauí, 
que já foi tão discUtido aqui no nosso Plenário, com provas abundantes de 
que esse empréstimo, em boa parte, é uma reiteração de solicitação de recur
sos já concedidos, pelo menos para parte das realizações que deverão ser 
atendidas com o produto desse empréstimo. 

O nobre Senador pelo Piauí, Alberto Silva, mostrou, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que atê um terreno grandemente acidentado deveria ser adquiriM 
do, gastando-se no serviço de terraplenagem desse terreno mais do que o va
lor do próprio terreno. Mostrou-se aqui tambêm, Sr. Presidente, que o Esta
do do Piauí recebeu 20 milhões de dólares para várias obras: 300 quilômetJ;"os 
de estradas e mais outros 300 para estradas vicinaiS, e de pavimentação nada 
foi realizado nem de estradas, desses 600 quilômetros, quando muito foram 
construídos 100 quilômetros. 

Também, aqui, Sr. Presidente, se mostrou que parte desse empréstimo de 
634 milhões de cruzeiros era para essa sinfonia inacabada do Estado do Piauí, 
que é o estádio, a praça de esportes da capital piauiense. De sorte que, num 
momento como este em que discutimos esta redação final, esses fatos todos 
precisam ser relembrados para mostrar, consoante bem disse o nobre Sena
dor Henrique Santillo, que o Senado da República, na apreciação desses pro
jetes, tem usado de uma extrema generosidade. E não se diga, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que o exame para a concessão de aLitorizações como essa deve 
ser simplesmente formal, porque em todos esses casos comprometido está 
também o Governo da União, sobretudo naqueles empréstimos externos em 
que as concessões de recursos atribuídas aos Estados vêm agravar sobrema
neira a nossa dívida externa. 

Recordo-me, Sr. Presidente, de que se havia uma acusação feita com in
sistência e com energia contra a República Velha era justamente a respeito do 
abuso de empréstimos a Estados e até municípios pelos quais respondia a 
União, agravando a situação do débito da Nação frente a seus credores inter
nacionais. 

Sendo assim, Sr. Presidente, num caso corno este, não podemos deixar de 
fazer uma apreciação global sobre este problema que agora chega a um ponto 

de verdadeira exacerbação, porque não são apenas alguns municípios e al
guns Estados, mas são praticamente centenas de Municípios e quase todos os 
Estados apelando para váriOs empréstimos, sejam internos, sejam exte"Pnos. 

Si~ Presidente, sendo assim, mesmo numa redação final, as bancadas de 
Oposição têm que tomar uma decisão ·e uma posição contrária, para ficar 
bem claro sobre o seu modo de entender e de decidir a respeito da matéria. 
Muito obrigado a V. Ex'" (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para 
discutir a redação final, ao nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ninguém tem mais dúvida neste Senado Federal de que alguns 
companheiros nossos- julgam o GovernadOr Lucídio Portella desonesto. Já 
houve quem dissesse aqui que nós estaríamos tomando recursos financeiros 
emprestados para concluir um estádio jã acabado. 

Agora, o nobre Senador José Fragelli diz que o Governador do Estado 
do Piauí tomou vinte milhões de dólares e não aplicou um tostão, um centavo 
desses recursos para os fins a que se destinavam. E é porque eu jã mandei 
transcrever nos Anais desta Casa uma prestaçãt? de contas das aplicações des
ses recursos. 

Gostaria de lembrar, também, nesta oportunidade, que o Governo atual 
de Lucídio Portella está liquidando débitos de dez milhões de dólares que fo
rain contraídos pelo Governador Alberto Silva, com carência de cinco anos, e 
que estamos pagando, também, à Inglaterra, três maternidades que foram ad
quiridas no seu governo, pré-moldadas, apenas para montar- não foi utili
zada, praticamente, mão-de-obra- lá no Estado do Piauí, lembro-me bem, 
principalmente da de Teresina e da de Picos. Era isso, Sr. Presidente, que eu 
queria dizer. (Muito bem!) 

O Sr. Orestes Quércta- Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir a 
redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para discutir a redação fi
nal, havia pedido a palavra antes de V. Ex• o Senador Alberto Silva. Solicito 
a V. Ex• que aguarde. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (Para discutir. Sem revisão do orador). Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Eu ia fazer uma comunicação de outro caráter e peço a V. Ex~ permissão 
para mais adiante "fazê-lo, em caráter inadiável. Mas agora é para discutir esse 
projeto. 

Evidentemente, como fui citado pelo nobre Senador Bernardino Viana, 
queria fazer uma retificação aqui, para que a Casa não tenha nenhuma dúvi
da sobre o que se disse ou sobre o que alguns companheiros aqui disseram. 

O que se disse e se pode afirmar com absoluta segurança - e duvido de 
que haja contestação - foi que o plano de aplicação dos vinte milhões de 
dólares que o Governador do Piauí mandou para cá e que este Senado apro
vou, foi modificado. Por conseguinte, o Senador José Fragelli tem inteirara
zão quando diz que não foi aplicado um centavo no plano de aplicação que 
veio para o Senado; foi feito outro plano, e nesse outro plano foi aplica-da al
guma quantia. podemos provar isso. 

Não adianta o problema de prestação de contas, porque isso é muito fá
cil de se colocar; o que adianta é o que está no chão, no Piauí. O projeto dizia 
respeito a seiscentos quilômetros de estrada pavimentada, isto é, trezentos 
quilômetros de asfalto e trezentos de estrada melhorada, e eu posso confirmar 
que não tem sessenta quilômetros de pavimento feitos no Piauí com os vinte 
milhões de dólares. 

Ninguém disse aqui que o Governador do Piauí era desonesto; o que se 
disse é que o plano de aplicação que veio para o Senado não foi cumprido. 

Com relação aos hospitais, seria até tranqUilo que o nobre Senador Ber
nardino Viana não trouxesse esse assunto à baila, porque o Piauí ganhou um 
presente da Rainha da Inglaterra. Eu trouxe três grandes hospitais para o 
Piauí, uma maternidade de trezentos leitos, um hospital com cem leitos, e 
mais um outro também de cem leitos, hospitais completos, até com as roupas 
dos médicos, luvas, sapatos, lençóis, aparelhos de cirurgia dos mais modernos 
e avançados, enfim, dezessete mil e quinhentos metros quadrados de hospital, 
equipado completamente, por dois milhões de libras para se pagar em vinte e 
cinco anos. E com dez milhões de dólares que eu pedi ao Banco de Boston, eu 
construí nada mais, nada menos do que novecentos quilômetros de estrada 
asfaltada, e posso citar. Não vou tomar o tempo deste Plenário para mostrar 
como foram construídos os 920 quilômetros. Estão lá plantados, no Piauí, 
920 quilômetros de asfalto, com os dez milhões de dólares que foram solicita
dos em 1972, a uma taxa de juros muito baixa. 

Quero concluír, Sr. Presidente, dizendo que, quanto ao problema does
tádio, que diz respeito à matéria que nós estamos discutindo, esse estádio já 
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recebeu, por duas vezes, empréstimos: Recebeu, primeiro, 100 milhões e não 
flZCram nada no estãdio; rnais cem' milhões da Caixa Econômica Federal, fi
zeram uma parte. do estâdio. mas não o concluíram. Agora, estão pedindo, 
mais ou menos, 200 e tantos milhões de cruzeiros para concluir o estãdio, que 
já devia estar pronto se tivessem diligenciado com os duzentos milhõeS que jã 
foram entregues ao Piauí. Quanto a isto não há contestação possível; foram, 
primeiro, cem milhões; depois, mais cem milhões e o estádio não está concluí
do. Poderia estar concluído, desde 1977, com cinqUenta milhões de cruzeiros. 

Esta é a nossa discussão. Aprovei, votei a favor do empréstimo, para que 
o Governador não diga, na televisão e no rádio, que eu estou iinpedindo o de~ 
~nvolvimcnto do Piauí. etc., etc. 

Sr. Presidente, eram estas as considerações qu~ eu desejava fazer, retifi
cando informações qu.e não condizem com a verdade, em que fui citado, rela
tivamente aos empr~Üjnos do ·Piauí. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE. (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ores~ Quérci'a. 

O SR. ORESTES QUtRCIA- (Pai;a discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria, inicialmente, de V. Ex• um esclarecimento, se for possível, 
dada a divergência que surgiu quanto à redaçã.o final. De acordo com o Regi
mento, hâ ~penas discussão é, nãO Votação. (!urna 'confirmação que nós dese
jamos, mesmo porque na Ordem do Dia es.tã: Discussão da Redação Final. 

Esta questão sempre nos pareceu delicada porque a matéria vem ao ple
nãrio, os Srs. Senadores podem discutir, mas não hã a votação. Não sei se a 
minha lógica está ou não correta, mas, evidentemente, acredito que é um as
sunto a merecer cuidados. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu diria ao nobre colega 
que o assunto estã previsto no Regimento. 

O SR. ORESTES Ql!f;RCIA - Eu sei, Sr. Presidente. Estou discutin
do, exatamente, a validade do Regimento. 

Sr. Presidente, gostaria de levantar, nesta minha discussão a respeito da 
redação final, uma dúvida, tendo em vista que este Senador não é, vamos di
zer, um técnico da língua portuguesa, vamos dizer, um professor, um mes
tre ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não apoiado, não apoiadol 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Evidentemente, quando nós vamos dis
cutir matéria relativa à redação final de um projeto importante, certas coisas 
nos vêm à mente em termos de dúvida. 

O art. }9 diz o seguinte: 
uArt. 19 ê o Governo do Estado do Piauí, nos termos do art. 

2v ... " -etc., etc. 
A dúvida, Sr. Presidente, é a seguinte:~·~"- do verbo ser- identifica 

uma qualidade: O Governo é autorizado ... Significa que é uma condição, já 
estava antes, ele sempre é autorizado. Apenas depende de uma decisão do Se
nado. 

A dúvida, Sr. Presidente, é no sentido de que nós entendemos que o cor
reto seria "estã": Está o Governo - ou fica - o Governo do Estado do 
Piauí, nos- termos do art. 29, etc., etc., etc., autorizado. 

Veja V. Ex•, fica ou está autorizado. Desta forma significa que, antes, os 
órgãos governamentais podem autorizar o Governo do Estado do Piauí ao 
empréstimo. O Governo a:nalisa as condições e, depois, manda o processo 
para o Senado. O Senado, então, autoriza. E quando o Senado autoriza, evi
dentemente, deve definir na lei que o Governo de tal Estado ou de tal municí
pio estã autorizado, ou que o Governo fica autorizado. O que Significa que o 
Governo não tem, intrinsicamente, esse direito. Passará a ter esse direito, de
pois que os órgãos do Governo e o Senado autorizarem. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Mui to bem! 

O SR. ORESTES QUlõRCIA - Esta é a questão que nós, alheios evi
dentemente à ciência da língua portuguesa levantamos. E pareçe-nos perti
nente, porque nós estamos discutindo a redação e temos certas dúvidas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, lastimo 
ter que avisar a V. Ex• que o seu tempo já se esgotou. 

O SR. ORESTES QUlõRCJA- Agradeço a V. Ex•. Fica, então, assina
lada a nossa preocupação, nós que temos aqui um Ruy Barbosa apenas por 
esforço do Senador Dirceu Cardoso, silencioso, sem poder intervir e que foi o 
homem responsável pela redação extraordinária do nosso Código Civil, pelo 
perfeccionismo da redação. Infelizmente, nós não estamos, talvez, à altura, 
não temos o gabarito de Ruy Barbosa, mas, muitos aqui, em um certo nível, 
têm. 

Sr. Presidente, fica registrada a nossa preocupação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a ~esa, requerimen
to que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

11 lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 443, DE 1981 

Nos termos do art. 306, alínea "b", item 1, do Regimento Interno, re
queiro o enceri"ameilto da discussão do Projeto de Resolução nv 90, de 1981, 
constante do item l da pauta. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1981.- José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O requerimento lido re
quer votação imediata. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pode V. Ex• encaminhar a 
votação pelo Partido de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Desejava que V. Ex• pedisse ao Sr. 19-Secretârio pa·ra ler novamente ore
querimento, porque nós estávamos aqui combinando uma estratégia ... (Pau-
sa.) · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido pelo 
lV-Secretário, assinado pelo Líder José Lins, baseia-se no art. 306~ alínea 4 'b". 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, desculpe, eu pediria que 
V. Ex• fizesse o Sr. Secretãrio ler ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não vou atender a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não? 

~ O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não, porque o Secretário 
leu em voz pausada e todos ouviram. Eu estou dando uma informação e V. 
Ex• quer que o Secretário leia de novo. Eu não atendo V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr.J>residente, veja bem como V. Ex• 
estã procedendo. Sr. Presidente, eu estou nes.ta luta para valer tudo (Apupos.) 
Para valer tudo~ podem vaiar, podem vaiar, mas vão chorar no tim. 

O Sr. Nilo Coelho- Ninguêm vai chorar! 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vão ver no fim. Já estão chorando, jã 
estão chorando. Reuniram todos e votaram um até agora! 

Sr. Presidente, é uma violência de V. Ex• ... 

O Sr. Nilo Coelho - Não ê violência nenhuma! 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu pedi para ler o requerimento, por
que o requerimento não se esteia em artigo nenhum do Regimento V. Ex• ,está 
agindo com mão prepotente. 

O Sr. José Lins ....,... Não é mais desapreço, jã é um desaforo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Estão enganados, gritos não me assus
tam. Podem gritar. Nós não esta-rrios na beirada de caisl 

O Sr. José_ Lins - Nós não va_mos mais aguentar isso! 

O SR- Dl.B.,CEU CARDOSO - Nós não estamos na beirada de cais! 
Podem gritar quanto quiserem. 

O Sr. José Lins - Muito bem! Já temos até louco dentro da Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- É uma violência da Presidência. Eu pedi 
ao Sr. Presidente, que solicitasse ao Sécretârio para ler o requerimento, que 
não está eSteado em nenhum artigo do Regimento. 

Sr. Presidente, V. Ex• comandou o regimento de artilharia, mas coman-
dar o Regimerito desta Casa é diferente. 

O Sr. José Uns - Pois agora vai haver bala de canhão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - É um respeito ... 

O Sr4 José Lins - Respeito mútuo. 

O SR. DIRCEU CÁRDOSO- Onde é que está o Regimento? Tem que 
me respeitar também porque eu estou pedindo que o Secretário leia em que 
artigo do Regimento. Ele está interpretando, eu não quero. Eu quero que leia 
o requerimento. 

Sr. Presidente, em face do Regimento ... 
Se está disposto à violência, Sr. Presidente, eu também estou disposto. 

(Apupos.) 
Podem vaiar. Estão enganados com este velho de cabelos brancos. E hoje 

o PDS vai queimar o sabugo. Com violência do Presidente, nós não aceita
mos. 

O Sr. José Lins --Está bom demais! 
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, eu requeiro, em face do 
Regimento, que V. Ex• peça ao Sr. Secretário para ler o requerimento. Por
que, a meu ver, o requerimento não está esteado em artigõ nenhum. 

V. Ex• diz que não lê. Eu peço a V. Ex• 
Sr. Presidente, disse e repito: comandar esta Casa não ê comandar um re

gimento de artilharia. (Não apoiado!) 
Exatamente, estou de acordo com V. Ex•s Comandar isso aquf não é co

mandar um regimento de artilharia. B comandar uma Casa de consciências li
vres. 

O Sr. José Lins - li tão fâcil... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• desengatilha o microfone porque 
eu ê quem estou com a palavra. 

Sr. Presidente, eu pedi a V. Ex• requeri, reitero, ratifico, confirmo e repi
to: eu queria que V. Ex' pedisse ao Sr. Secretário que lesse o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu vou me permitir dar
lhe uma palavra, dentro da minha prerrogativa de Presidente desta C?sa. A 
leitura foi feita e foi referido o art. 306, alínea b ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas eu não ouvi. 

O SR. PREsiDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• não ouviu, como 
não ouviu ontem. Eu, delicadamente, lembrei o artigo em que o requerimento 
está baseado. V. Ex• exige que seja o Secretário que leia, V. Ex' pensa que é o 
dono desta Casa. V. Ex• está equivocado, não é o dono desta Casa. De manei
ra que vai ser Cumprido o Regimento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- E vou dizer tambêm que se V. Ex• estâ 
pensando que é dono, tire o cavalinho da chuva. 

O Sr. José Lins - Nós não vamos aguentar mais isso,- Sr. Presidente. 
(Tumulto.) 

O Sr. Marcos Freire- Eu apelo à Presidência da Mesa pela tranqUilida
de na condução dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Apele, principalmente, 
para os liderados de V. Ex' 

O Sr. Marcos Freire- Apelo para todos os Senadores pela tranqiiilida
de, e com muito mais razão, para aquele que, à frente dos trabalhos, tem que 
dar o exemplo de tranqüilidade. 

O Sr. José Lins- Apelamos, Sr. Presidente, para que a Oposição tenha 
calma ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, reitero o meu requeri
mento. 

O Sr. Murilo Badaró- O tempo, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estou contando o tempo. 
S. Ex•tem 10 minutos. Ao fim dos 10 minutos, estará encerrado o seu tempo. 

Eu quero saber em que se baseia algum Senador para obrigar o Secre
tário a reler a matêria. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não é obrigar, apenas eu não estava ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como Presidente dei a in
formação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, sabe que a Casa ... e>tão 
ocultando uma falcatrua. (Apupos.) É, sim. senhor. Eu que_ro ... 

O Sr. José Lins - Isso não pode continuar, por Deus! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pode sim. O que não pode é o Presiden
te rasgar o Regimento. 

Sr. Líder, eu quero que V. Ex' requeira, porque há uma falcatrua neste 
requerimento. 

O Sr. José Lins --Ninguém mais agUenta essa desmoralização. 

O Sr. Marcos Freire- Sr. Presidente, para superar o impasse, eu, na 
qualidade de Líder estava ausente quando foi lido o requerimento, apelaria a 
V. Ex• para atender o pedido da Liderança de ser procedida novamente a lei
tura para superarmos o problema. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Líder Marcos Frei
re. eu repetirei o que fiz. Foi feita a leitura pelo Sr. 19-Secretário. Todos ouvi
ram; quem não ouviu tem algum problema pessoal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas estou pedindo em tempo, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou me referindo a V. 
Ex•, nobre Senador Marcos Freire, que fez uma intervenção, neste instante, 
pela ordem. 

Então, a leitura do requerimento, para que não houvesse dúvida nenhu
ma, eu me permiti dizer ao Senador pelo Espírito Santo, que dizia que não via 
em que se baseava o requerimento. O requerimento do nobre Senador José 
Lins se baseia nos termos do art. 306, alínea b, do Regimento. 

Isto ê fundamental, baseado nisso, ele requer o encerramento da discus
são. 

Não há mais o que informar. Agora, o que S. Ex• quer, caprichosamente, 
é me obrigar a fazer o Secretário reler a matéria tantas vezes quantas ele o 
quiser. 

De maneira que, não há amparo regimental para a interpelação, nãO há 
por que víolentar o Presidente, e eu dei a explicação e mostrei qual era o arti
go em que está baseado o requerimento. 

~ a informação que dou a V. Ex• 
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, eu requeiro a V. Ex•, 

como não percebi a leiturã; tenho o direito, em tempo, não estava discutindo 
a matéria, não ouvi, sou velho, não ouví; soU velho, mas não sou frouxo.,...... 
aviso aos navegantesl- sou velho, mas não sou frouxo; pediria a V. Ex' que 
autorizasse o Sr. SecretáriÓ a ler o requerimento. 

Esconde-se ai, Srs. Senadores, o primeiro expediente como aquele que o 
Senado viu na tarde de on.tem. Começa por ·aí. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Líder Marcos Frei
re, V. Ex• que me fez uma intervenção ainda há pouco e eu dei a resposta a V. 
Ex•, trata-se de um liderado de V. Ex• V. Ex' me fez um apelo para que tivés
semos aqui o prosseguimento da sessão, agora, eu transmito o apelo a V. Ex' 

A indicação do Regimento está clara, eu não atenderei a caprichos de 
modo algum, não há amparo no Regimento, não atendo a caprichos. 

O tempo de V. Ex• está encerrado. 
Continua em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, eu quero que V. Ex• diga por que 
não. Eu tenho o apoio rio Regimento, V. Ex' que não o tem e está negando, 
arbitrariamente, como um comandante de artilharia ... 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir, digo, en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo· 
tação, tem a palavra o nobre Senador José Lins. 

O Sr. Dirceu Cardoso- ... V. Ex• é quem está tumultuando a sessão. Sr. 
Presidente, eu também não vou cessar, V. Ex' quer dirigir com arbítrio e com 
força ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito ao Serviço de Som 
-que desligue o micrOfone do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

A palavra ê de V. Ex', nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para uma questão de or
dem, concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma questão de ordem.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

De acordo com o art. 445, do Regimento, levanto a seguinte questão de 
ordem: no Capítulo II, Seção II, do Regimento, art. 306, diz: 

uArt. 306. Encerra-se a discussão: 
a) pela ausência de oradores; 
b) por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Se

nador, nos seguintes casos: 
I -na discussão preliminar, em ·J9 turno, suplementar e de re

dação final, quando já houver falado, pelo menos, um Senador de 
cada Partido; 

2- na discussão em turno único e em 29 turno, desde que o as
sunto tenha sido debatido em duas sessões." 

O item J9 diz o seguinte; 

"Discussão em turno único, da Redação Final do Projeto de 
Resolução n' 90, de 1981." 

Então, a matéria não foi debatida em duas sessões. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -li a questão de ordem que 
V. Ex• levanta? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - li a questão. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ela vai ser imediatamente 
resolvida pela Presidência, em atenção a V. Ex• Peço~lhe apenas que leia no 
todo, o item l da alínea b. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -.I:. outra hipótese. O item 1, diz: 

"I- na discussão preliminar, erri J9 turno,- o que não é o 
cas.o suplementar e de redação final, ... " 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Redação final. Pronto, re
dação final. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas, no 2 diz: 

.. 2- na díscussão em turno único .. ~"_ 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho}- Não, mas só no primeiro, 
em redação finai. Trata~se de redação fin_al, é o caso. 

A questão de ordem estã decidida e creio que V. Ex• concordará com a 
Mesa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu recorro da decisão de V. Ex• para 
o Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pois não, ê uma decisão de 
V. Ex• que não pode ser aceita, porque V. Ex• não estâ amparado no Regi~ 
mente. 

rer. 

Qual é o caso do recurso? 

O SR. HUMBERTO LUCENA-

"Art. 446. A questão de ordem serã decidida pelo Presidente, 
com recurso para o Plenârio, de oficio ou mediante requerimento 
que, só serã aceito se formulado ou apoiado por Líder." 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Onde estão requerimento? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Estou requerendo verbalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Então faça o Líder reque-

O SR. HUMBERTO LUCENA - S. Ex• me apóia. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Então o Líder se levanta e 
diz que apóia? 

Aqui é o Regimento, V. Ex• ê um V ice-Líder, estando presente o Líder, o 
Líder é quem tem de apoiar. 

Nós só temos um jeito de não transformar isso daqui num convescote e 
não transformar isto aqui numa reunião estUdantil: é cumprir o Regimento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não aceito o que V. Ex• estã falan-
do. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não ê em relação a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O que V. Ex• estã falando atinge a 
todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não. V. Ex• estã equivoca
do. Estou querendo dar uma explicação do porque só posso trabalhar dentro 
do Regimento. V. Ex• é um Líder zeloso, tem aparecido constantemente aqui, 
nas ausências do Líder de V. Ex• e por isso talvez pensou que pudesse pedir 
na qualidade de Líder. Mas estando presente o Líder, só ele o pode fazer. De 
maneira que ele se levanta, apóia o requerimento de V. Ex• e eu aí o submeto. 
Eu cumpro o Regimento. O que não aceito -ê-capricho e nem violência. Ago~ 
ra, o Regimento eu cumpro. -

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que apóiam a decisão dada pelo Presidente perma-

neçam como se encontram. (Pausa.) 

Apoiada. 

O Sr. Humberto Lucena - Solicito verificaÇão-noininal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Pede verificação nominal 
do recurso, o nobre Senador Humberto Lucena. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem seus lugares. (Pausa.) 
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Com a decisão da Mesa. Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Como vota o Líder do 
PMDB? (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Como vota o Líder do PP? (Pausa.) 
S. Ex• está ausente. 
Apenas o Senador Humberto Lucena para confirmação. 
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.) 

Procedewse à votação 
VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves- Amaral Furlan -Amaral Peixoto -Benedito Canelas- Bernar
dino Viana- Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helví~ 

dio Nunes- João Calmon- João Lucio- Jorge Kalume- José Caixeta 
-José Guiomard -José Uns -José Sarney- Jutahy Magalhães- Le
noir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Freire- Luiz 
Viana- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró 
-Nilo Coelho- Octavio Cardoso- Passos Pôrto- Raimundo Parente
Tancredo Neves - Valdon Varjão - Vicente Vuolo . 

VOTA "'NÃO"' O SR. SENADOR: 
Humberto Lucena 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Todos os Srs. Senadoresjã 
votaram? 

Vou tomar o resultado. 
O total de votos foi de 37, sendo 36 sim e 1 não. (Pausa.) 
Estã mantida a decisão. 

O Sr. Valdon Varjão- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma decla
ração de voto. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Valdon Varjão e, em seguida, darei a palavra ao nobre Sena
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. V ALDON VARJÃO (Para uma declaração de voto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero d"izer à Presidência e aos meus colegas que, quando convocado 
para substituir o Senador Gastão Müller saí de Mato Grosso com o- propóSi~ 
to de aqui colaborar com os trabalhos desta Casa, no sentido de engrandecer 
o Senado. 

Entretanto, no desenrolar dos trabalhos percebo que se tem desvirtuado 
freqüentemente da matéria, quando da sua discussão procura~se protelar, 
procura~se ludibriar a fórmula justa e necessária de justificarmos ao País que 
somos homens livres, pensadores e capazes. 

E assim sendo, quero justificar o meu voto, não contra a minha Bancada, 
não contra o voto da Oposição, mas de acordo com a minha consciência. E 
acho que V. Ex', Sr. Presidente, tem razão quando procura conduzir com dig~ 
nidade e com altivez os trabalhos desta Casa. (Palmas.) 

Esta é a justificação do meu voto. E quero aproveitar para fazer um ape
lo ao Sr. Senador Dirceu Cardoso, o qual considero no rol dos meus amigos; 
ele ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não sou de Mato Grosso não. 

O SR. V ALDON VARJÃO- ... está fugindo ao que ê necessãrio a um 
homem que tem a capacidade que ele tem, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Que fugindo coisa nenhuma! 

O SR. V ALDON VARJÃO --··porque estã conduzindo os nossos tra
balhos para uma bagunça, fazendo todo dia, aqui, certos carnavais que até 
me envergonham, quando saio daqui para o meu Estado. 

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

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra, antes da questão 
de ordem, para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ainda não lhe dei a pala
vra. Pediu V. Ex' a palavra para uma questão de ordem. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, estou pedindo, agora, para uma 
explicação pessoal, porque fui citado nominalmente; depois farei a questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem direito V. Ex• a pedir 
a palavra para uma explicação pessoal. 

Concedo a palavra ao Sr. Dirceu Cardoso, para uma explicação pessoal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma explicação pessoal. Sem revisão 
do orador.) - Sr. President~. Srs. Senadores: 

Ouvi a explicação do nObre Senador, o qual veio de Mato Grosso para 
ilustrar o Senado e, de fato, o tem ilustrado. Os seus trabalhos aqui no Sena~ 
do, os seus discursos são uma página alta e eloqüente da vida desta Casa. De 
fato, nós marcamoS o -quadro do Senado e S. Ex• ilustra o Senado; dignifica o 
Senado, repõe o Senado nos altos níveis em que o colocaram os grandes Sena
dores que têm servido a esta Casa. Desculpe~me! V. Ex• pode voltar ao seu lu~ 
gar em Mato Grosso, em Barra do Garças, pode voltar para lá, certo de que 
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eu desmanchei o bom nome do Senado, o qual gozava, na consciência de V. 
Ex•, na sua alta intelectualidade, nas suas magníficas expressões e nos livros 
que tem publicado, através do Serviço Gráfico desta Casa V. Ex'- o tem hon
rado e o tem dignificado em cada um. Peço desculpas por ter sido contempo
râneo de V. Ex~ nesta Casa e, aliás, de muitos que estão aqui, de muitas ca
beças coroadas, de testas iluminadas, eu me curvo diante disso, porque, pelo 
que tenho lutado, Sr. Presidente, é pelo Regimento! Tenho lutado e lutarei 
até o fim. V. Ex' pode sacudir a cabeça. V. Ex• faz atas ~_esabonadores das 
minhas teses, atas que não ficam bem para o Presidente da Casa, mas como 
nós estamos numa luta e não sabemos onde iremos desembocar, e iremos de
sembocar onde quer que desemboquemos, não como generais e soldados que 
já tiraram os uniformes e já estão em escolha de campanha- nem isso amen
dronta a Oposição. Pode rir, pÇ)rque nós não estamos pedindo transcrição de 
discursos de Generais aqui na Casa; pode dar gargalhada, porque nós não es
tamos pedindo transcrição de discurso de General nem de Ministro do Exér
cito. Nós estamos aqui contrariando o que V. Ex•s estão querendo, podem fi
car certos disso, não é preciso apufar. 

Sr. Presidente, estou acostumado com apupo e vaia. Sou um homem de 
oposição, nunca tive ao meu lado ou atrás de mim um cabo ou um coman
dante de destacamento. Sempre sozinho, sempre sozinho e enfrentando o 
povo e o arbítrio das forças de Governo, contra as quais eu tenho me lança~ 
do. 

Mas, Sr. Presidente, quero colocar nos devidos termos a oração do ilus~ 
tre Senador de Mato Grosso, Valdon Varjão. De fato, S. Ex" ilustrou o Sena
do, e nós tiramos o Senado do ponto alto em que S. Ex• vai, lamentavelmen
te, deixá-lo. São os meus votos mais sinceros e calorosos, de que S. Ex• conti
nue dignificando o Senado. 

E possível até, Sr. Presidente, que, na próxima Legislatura, ao lado do 
busto de Ruy Barbosa nós coloquemos o busto do ilustre Senador Valdon 
Varjão. 

Sr. Presidente, estou cOm a palavra em explicação pessoal. Há um livro 
de Maurois, "Os Silêncios do Coronel Bramble"- os que não o leram que o 
procurem na biblioteca ainda hoje, não sei se a biblioteca o tem- os que o ti
verem lido vão se recordar disso, os que não o leram vão ficar em jejum, ou
vindo o que vou dizer. V. Ex~ está me recordando o livro de Maurois, quan~ 
do, às vezes até grita com os seus colegas. Nunca tivemos um presidente que 
gritasse. Hoje, temos não um Presidente que grita, mas um comandante de re
gimento que grita Cáii:J -os soldados, que Inanda entrar ern_f_Strma, que manda 
manter distância, que manda acertar o passo, que manda fazer ordem-unida. 
Nunca tivemos um Presidente, aqui há dois ou três quejâ passaram por esta 
Casa, mas nunca gritaram com seu colegas, mas V. Ex• grita, altera a voz, às 
vezes berra, até. 

Sr. Presidente, a explicação pessoal que tinha que dar era esta: ontem V. 
Ex• gritou conosco --não se trata aqui de V. Ex•, nobre Senador Passos Pôr
to, que hoje não é Presidente, é um Senador COffi:O outro qualquer e tem digni
ficado a Presidência. Devo dizer mais, na hora do tumulto, de briga, corno vi 
lá naquela sessão do Congresso Nacional, foi V. Ex~ que presidiu. 

O Sr. Passos Pôrto- Com muita honra! 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Com muita honra. mas também com 
muita pena, porque· as cenas foiam violentas. 

O Sr. Passos Pôrto - Mas, eu resisti. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sei que V. Ex' resistiu. Eu estava lá ele
vei a minha solidariedade a V. Ex.' 

Sr. Presidente, ontem saímos daqui opressos, saímos daqui todos nós 
constrangidos, seus amigos e admiradores. Recebemos gritos de V. Ex' aqui, 
quando V. Ex• tem o Regimento e nos faz silenciar. Esse Regimento que vul
'neramos e rasgamos, esse Regimento em que diz o ilustre Senad_OI Valdon 
Varjão que vai deixar uma lacuna, Sr. Presidente, vai deixar uma clareira nes_
ta Casa, porque de fato ele não é homem de tumulto, é homem de tranqUili
dade, é homem mais do saber escrito do que do saber falado. e. homem que lê_ 
os seus discursos e os publica através do Serviço Grãfico do Senado FederaC 
nos volumes que ele distribui pelo seu Mato Grosso e pelo_s_seus amigos. 

Ontem mesmo recebi um livro de S-. Ex~. mas vou devolver hoje, com de
dicatória, porque a dedicatória ou é fingida ou eu não a mereço. E, na dúvida 
de um e outro, devolvo a S. Ex• __ o volume que teve a delícadeza de me presen
tear. V. Ex~ o Senador que brilha e eu, o Senador obscuro, não tenho o direito 
de receber um volume de V. Ex• Fique V. Ex• com o meu volume e faça dele o 
uso que lhe convier. 

Sr. Presidente, estas, as afirmações que deveria fazer. Quero dizer à Me
sa, não digo mais a V. Ex• porque V. Ex• já, para mim, representa, infeliz
mente, Sr. Presidente, com o meu voto, com a minha admiração até aqui, 

continua a minha admiração ao homem intelectual, mas ao Presidente da 
Casa - desculpe-me - não tenho mais essa admiração. 

Então, Sr. Presidente~ estamos numa batalha, numa resistência. heróica: 
nós em menor número, o PDS em maior número, fazendo o que quer, o que 
pretende, o que deseja, o que craneia e o que manipula. Ontem, vimos uma 
sessão onde a Oposição acusou, inguinou de injusta e tivemos atê os condes
táveis que saíram do seu silêncio e defenderam até a Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça. Porque, esta Casa já tem atê condestável; tem Presidente, 
Vice-Presidente, Secretário e condestável, que comanda as Comissões, etc., e 
explicam por que a Comissão fez isso ou fez aquilo. E a gente, para ser con~ 
dest~vel, precisa puxar, de fato, uma herança brilhante de grandes chefes, de 
grandes vultos da história política. 

Assim, Sr. Presidente, era a minha explicação pessoal, antes da questão 
de ordem que vou levantar. Estamos numa resistência cívica, batidos mas não 
convencidos, esmagados, Sr. Presidente ... 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
•r• mas não satisfeitos, porque, com o Regimento ou sem o Regimento, 

teremos que lutar até o fim. 
Esta a minha explicação pessoal. 
Peço a palavra, agora, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Antes de conceder a pala
vra a V. Ex•, o Presidente da Casa observa a todos os Srs. Senadores o art. 21 
do Regimento Interno: 

.. Art. 2!. ·Ao Senador é vedado: 
a) fazer pronunciamentos que envolvam ofensas às instituições 

nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem pública ou 
social, de preconceito de raça, de religião ou de classe, configurem 
crimes contra a honra ou contenham incítamento à prãtica de cri
mes de qualquer natureza (Const. art. 30, parágrafo único, c); 

b) usar de expressões descorteses ou insultuosas." 

No que se referir a mim, particularmente, do orador que ainda há pouco 
fez explicação pessoal, qualquer expressão descortês de V. tl.', dirigida a 
mim, faço absoluta questão que permaneça registrada, para mostrar um mo
rpento da vida deste Senado. 

Em relação aos demais Srs. Senadores, usarei o Regimento e expurgarei 
das palavras de qualquer orador textos insultuosos, desde que eles assim seM 
jam considerados pela Presidência da Casa. 

E. meu direito. É apenas uma informação de natureza geral que estou 
dando. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem a palavra por 
uma questão de ordem, se quiser levantá-la agora. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Vou levantá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Questão de ordem. V. Ex• 
estã com a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Eu não fiz afirmação insultuosa a ninguém, V. Ex• fez isso para me pas
sar um pito, mas o pito passou em quem V. Ex• pretendeu. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- As provocações de V. Ex•, 
delas não tomarei conhecimento. V. Ex• está me provocando continuamente, 
não tomarei conhecimento. Não me referi a V. Ex.', fiz uma declaração geral. 

V. Ex~ tem cinco minutos para formular a questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• interrompe a minha questão de 
ordem. Presidente nenhum faz isso. V. Ex• faz. 

Sr. Presidente, de fato, quem tem atrás de si três batalhões de baionetas 
tem sempre razão. 

Sr. Presidente, a questão de ordem é a seguinte: o Presidente exerceu on
tem, além da sua autoridade, que eu surpreendi a Mesa, esta decisão- Srs. 
Senadores da Oposição, ouçam-me porque o pessoal do PDS não quer ouvir, 
nem precisa ouvir - na hora em que pedimos verificação de votação, e a 
Mesa toca as campainhas, o Presidente tem um I_'ecurso- ouçam a denúncia 
grave que estou fazendo, um pouco menos grave do que a que fez o Senador 
Leite Chaves, ontem- o Presidente verifica no painel, estão tocando as cam
painhas, faz a votação_ e quando pergunta se todos os Senadoresjâ votaram, 
S. Ex• aperta um botão e vê os que estão presentes, e então aguarda até que 
chegue o último. 
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Quero que se registre isto nos Anais da Casa. Pode passar hoje e ama
nhã, mas nunca há de passar esta denúncia grave que faço contra o sistema 
eletrônico da Casa. 

Então, vou repetir, Sr. Presidente, escandindo as palavras para que não 
haja dúvidas sobre elas: quando está em_Votação requerida por qualquer dos 
Srs. Senadores. que S. Ex' não queira que seja aprovada, os Senadores che
gam e votam, e a Mesa tem um dispositivo, um painel onde se vê quantos vo
taram. Constata-se, por exemplo, que faltam dois .. e o Presidente fica tocando 
a campainha, chamando os dois para completar o quorum para votação. 

Nós estamos sendo esbulhados com ess~_processo. Esperam chegar os re
tardatários, os tardios. os tardões, os tardonhos ... 

Graças a Deus, as manifestações são só .. oh!" O protesto é só "oh!" É só 
uma volta redonda. 

O Sr. Nilo Coelho- Volta redonda, não! V. Ex• não tem respeito a esta 
Casa! V. Ex• é um contumaz insultador, e não estamos aqui para isto. V. Ex' 
não tem respeito a esta Casal 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu surpreendi a Mesa fazendo isto: con
voca e verifica o número nosso, e espera os últimos retardatários para que 
complete a votação. 

O Sr. Nilo Coelho - Que retardatário coisa rienhuma1 

O SR. DIRCEU CARDOSO - De hoje em diante, a Oposição vai ter 
que fiscalizar isso, senão seremos esbulhados. A votação só se processa verifi
cando o número; se há 32, se faltam dois ou um, ficam apertando a campai
nha, esperando ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, o tempo 
de V. Ex' já se esgotou e V. Ex• ainda não formulou a questão de ordem. Soli
cito que conclua, porque o tempo de V. Ex•, pelo Regimento, está concluído. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, é uma questão de ordem 
que eu faço, mascarando ou, usando urna linguagem militar, camuflando. 

O Sr. Louriva/ Baptista - Ah! ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ahl Porque não é uma transcrição de 
discurso do Ministro da Guerra, nem do Comando Maior do Exército ... _ 

(Apartes fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs. Senadores 
que não aparteiem, porque não há apartes ertt" questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - É da minha responsabilidade e jogo 
com ela o meu pescoço. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Volto a pedir a V. Ex• que 
conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, Sr. Presidente, camuflo a minha 
questão de ordem com esta reclamação: eu surpreendi a Mesa, ontem: eram 
32 na Casa, e a Mesa cõlheçou a tocar a campainha. Vi e submeti à Assessoria 
da Mesa aos mesmos cuidados, até que chegou o último retardatãrio, e com
pletou a votação. Quer dizer: mais um que entrou, 33, com o Presidente 34. 
Com isto, perdemos. 

OSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O tempo de V. Ex• está es
gotado. Peço a V. Ex• que conclua imediatamente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, concluo. Devemos ler 
··os Silêncios do Coronel }3ramble". V. Ex• leu, intelectual que é, doublée de 
político ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con
clua. V. Ex' jâ está falando dois minutos além do prazo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Vou terminar Sr. Presidente. Convoco 
V. Ex• hoje, se tiver tempo nas sessões que vão se processar daqui até a alta 
madrugada, que leia ••os Silêncios do Coronel Bramble". Ali, hã episódios 
que V. Ex• vai se lriteirar de que o Coronel, às vezes, não é só um comandante 
de regimento, ou aquele que atua no sentido de que se cumpra o Regimento 
da Casa. "Os Silêncios do Coronel Bramble" ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• se diz um defensor 
do Regimento, peço que V. Ex' cumpra o Regimento e conclua imediatamen
te a sua palavra. Eu tenho que dar a solução. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Diante das palavras candentes do ilus
tre Senador de Mato Grosso, Valdon Varjão, não sou mais nada na Casa; sou 
um zero à esquerda, mas um zero que sabe o seu lugar e conhece que, às ve
zes, em determinadas horas, tem algum valor. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vou dar solução à questão 
de ordem. Chamo a atenção de todos os Srs. Membros desta Casa. Não falo 

como homem de partido, falo como Presidente desta Casa, e chamo a atenç_ão 
especialmente dos Srs. Senadores e da Bancada da Impref}sa: não é a primeira 

-vez que se atribui à Mesa urna imputação faba. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Verdadeira, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex~ não me interrompa! 
Eu ouvi V. Ex', V. Ex" não me interrompa! A imputação é falsa e se provará 
exatamente pelo mecanismo que comanda daqui o processo eletrônico. E. im
possfvel! ~ impossível, eletronicamente, fazer o que o ilustre Senador pelo 
Espírito Santo acaba de denunciar. A imputação é falsa, porque na hora que 
se tomar aqui" O resultado, imediatamente esse resultado será marcado na 
computação. Não haverá mais como tomar outra votação. Isso se deu na vo
tação presidida pelo Senador Passos Pôrto, e eu estou defendendo aqui a inte
gridade do meu companheiro e a dignidade desta Casa. t. a razão pela qual 
algumas vezes me torno veemente no exercício da Presidência, porque não 
posso aceitar que esta Casa seja desmoralizada com acusações inteiramente 
falsas. (Muito bem.' Palmas.) 

Continua em votação a matéria. 

O Sr. Marcos Freire - Sr. Presidente, como Líder, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire para uma comunicação inadiável, como Líder 
por 20 minutos. 

O Sr. Marcos Freire- Trata-se de declaração inadiãvel, não é comuni
cação; nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nos termos do Regimento 
Interno. 

O SR. MARCOS FREIRE (Como Líder para uma declaração inadiá
vel.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todos os Senadores integrantes desta Casa têm iguais direitos e obri
gações, mas uns, entre os quais eu me incluo, têm deveres a mais, obrigações 
redobradas, que são os Líderes de Partido, do PDS, do PP, do PMDB e talvez 
mais ônus ainda sobre os seus ombros tenha o Presidente da Casa, porque na 
condução dos trabalhos a ele se impõe uma carga ilimitada de equílíbrio e de 
tranqi.iilidade. Portanto, se a ninguém é dado tumultuar os trabalhos da Ca
sa, se nenhum de nós tem o direito de levantar a voz, alêm do razoãvel, mes
mo nos momentos de veemência, menos direito ainda temos nós os Líderes de 
Bancada, e permit8.-rne V. Ex•, o Presidente da Casa. 

Portanto, gostaria de dizer que neste instante de tumulto da vida nacio
nal é preciso que não seja exatamente aqui o foco em que se demonstre a dete
rioração do relacionamento altivo que precisa existir no Congresso Nacional. 
E. possível, que na exasperação destes dias alguns de nós possamos ter extra
polado mais ou menos o raio de eloqüência, de reclamação, de crítica, de pro
testo que se deve, sobretudo, à gravidade da hora presente. Nós Líderes, e V. 
Ex• Presidente, extrapolando, porventura, esse raio de ação permitida mesmo 
nos momentos do debate e do calor, estamos mais à mercê da anâlise crítica 
dos nossos companheiros. 

Temos, portanto, que entender e compreender, embora não procurando 
estimular, pelo COntrário, buscando até mesmo arrefecer os ânimos exaltados, 
temos que compreender que o momento de exaltação e de exasperação que 
vive este País é fruto de uma violência que se perpetrou no processo de nor
malização democrãtica do Brasil. (Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. Nilo Coelho - Não apoiado! 

O SR. MARCOS FREIRE- Ainda nesta semana, há dois ou três dias, 
chegava-nos uma mensagem, mensagem subscrita por vinte e uma entidades 
nacionais do maior renome e da maior autoridade, à frente a OAB a - Or
dem dos Advogados do Brasil-, mensagem subscrita não apenas pelo Presi
dente dessa Instituição, o Dr. Bernardo Cabral, mas como pela ABI -Asso
ciação Brasileíra de Imprensa-, através desse homem público admirãvel que 
é o Dr. Barbosa Lima So_brinho, e outras assinaturas, como a dessa figura
símbolo na luta de resistência democrãtica- o Professor Sobral Pinto. (Mui
to bem!) e mais as do Advogado Heleno Fragoso, Miguel RealeJúnior, Paulo 
Freire, -Raimundo :F'aoro;--DifmO de Abreu Dallari, Hélio Bii::udo, José 
Goldmberg e muitos outros, perfazendo maiS de cento e tantas assinatUras. O 
que essa mensagem dizia os membros do Parlamentar brasileiro? Dizia exata
mente: resistir ao arbítrio é a legítima defesa da Nação. (Muito bem!) 

Portanto, compreendam os homens que fazem o Partido do Governo 
que, mesmo que se possam fazer restrições e ressalvas ao arrebatamento 
maior de algum companheiro nosso, o que se está fazendo aqui é exatamente 
resistir ao arbítrio que se instalou nesta Nação. (Muito bem! Palmas.) Repre
senta, sobretudo, a inconformidade do pensamento da sociedade brasileira, 
que não se pode conformar que, dentro de um processo chamado de abertura, 
com o qual o Senhor Presidente da República estava solenemente comprome-
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tido, tendo dito e reafirmado em inúmeras oportunidades que "haveria de fa
zer deste País uma democracia" ... 

O Sr. Humberto Lucena - Em termos de juramento. 

O SR. 1\lARCOS FREIRE- ... ele .:1gora quebra esse seu juramento, e, 
com a sua rrórria mão, estabekça um golpe bram:-o nas instituições polilicas 
'lacionais. (},fui to bem! J 

Sim, por maís. de uma vez esta Liderança afirmou que não poderia acre
citar numa redemocratização que dependesse da vontade de um homem só. 
(~1uito bem!) Por isso mesmo, proclamava aos quatro ventos a necessidade 
eh a própria Nação se unir e se entender, porque, quando se diz, aqui, que foi 
o Presidente que revogou o AI~5, que concedeu a anistia, que colocou abaixo 
o477, que resolveu estabelecer as eleições diretas para os governos em 1982, 
senpre protestamos e mostramos que logicamente ele detendo o poder, como 
detém, ele tem sido instrumento formal da conquista desses direitos que têm 
vitdo da rua, porque não se pense que foi o Chefe do Governo que, sponte 
su~. concedeu a anistia. Essa anistia foi conquistada na praça, foi conquista
da, através de um longo movimento de mobilização nacional, por· ·aquelas 
mtlheres brasileiras que fizeram os Comitês de Ariistia. De início, parecia ilu~ 
são, parecia utopia querer anistia, quando este Presidente da República que 
aí está, ainda quando assumia o Governo, dizia que, quando muito, poderia 
admitir revisões de processos e jamais anistia. 

Portanto, a anistia, a revogação do AI~S, o retorno às eleições diretas fo~ 
ram conquistas da sociedade, da sociedade que se conscientizou, que se mobi
lizou, que pressionou. Q_ Governo sentiu que era necessário ceder às aspi
rações nacionais para poder sobreviver. 

Por isso mesmo, quando surge o "pacote" de novembro, esse "pacote" 
que ainda ontem o Jornalista Fernando Pedreira, num artigo institulado "A 
Revolução dos Caranguejos", dizia que ele desacreditou a promessa de 
eleições limpas, desacreditou o processo de abertura, do qual as eleições deve~ 
riam ser uma etapa essencial, desacreditou, enfim, o próprio Presidente como 
condutor e garantidor desse processo, agora arriscado a transformar-se, por 
suas próprias mãos, numa pobre pantomima". 

Portanto, o ambiente que se estabeleceu nesta Casa e que fez com que, 
pela primeira vez, se obstruísse, até mesmo, a redação final de um projeto, 
mostra o ponto de saturação a que chegqu a sociedade brasileira aqui repre
sentada. 

Portanto, quando estreitam os caminhos, quando fecham todas as vâlvu~ 
las, quando este Governo quebrando a sua promessa, usa de todos os casuís
mos possíveis, contanto que engodem a vontade popular~ a representação 
Oposicionista nesta Casa toma esta atitude de resistir, resistir dentro do que 
.lhe for possível, dentro das normas legais, dentro das normas regimentais. 

Por conseguinte, não seria V. Ex', que é um Presidente tão rigoroso, que 
estaria permitindo que essa obstrução que atravessa meses e atravessa, quase 
o semestre inteiro, exatamente pela titubeação do Governo- esse Governo 
que prometeu em setembro definir a sua posição face à Reforma Eleitoral
não seria V. Ex' que permitiria que a obstrução Oposicionista tivessa êxito, se 
ela estivesse transgredindo as normas legais e as normas regimentais. (Muito 
bem.') 

Portanto, a Oposição não radicaliza nada nesta C~úiã.: (iiz~ito bem!) Pode
mos ser mais ou menos veementes (muito bem/ palmas), como V. Ex• o tem si
do, aliás, talvez ineditamente (nwito bem!). veemente em demasia (muito 
bem.'}, quando, no exercício da Presidência dos trabalhos tem a!teado a voz 
além do que seria razoâvel, numa atitude perante a qual a Oposição não pode 
ficar silenciada. (Muito bem!) 

Mas, vamos entender o momento que estamos vivendo. Que todos nós 
nos compenetremos da gravidade deste instante. Por isso mesmo, sobretudo 
nós, nós que, além de serriiOs -Senadores, somos Líderes de Bancada, nós que, 
além de Senadores, somos Presidente da Casa, se há arrebatamento, se há dis
cussão arrebatada, vamos tentar tranqUilizar a Ca-Sa, tentar apaziguar os âni
mos, mas vamos, sobretudo, dar o exemplo. E nos parece que o exemplo que 
temos dado, nós que temos responsabilidade maior- V. Ex• como Presiden
te - não tem sido aquele que manda o Regimento. (Não apoiado!_ JtJuito 
bem!) V. Ex' deste Regimento tem os instrumentos necessários, todos, para 
fazer cumprir a ordem dos trabalhos, mas não é possível que nós continue
mos ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - A1uito bem.' 

O Sr. José Lins - Esta é a maneira de procurar entendimento ... 

O SR. MARCOS FREIRE:..._ Não dei o aparte a V. Ex• ... 

O Sr. José Lins - ... em cima de cacete. 

O SR. MARCOS FREIRE- Estou fazendo uma exortação à tranqUili
dade dos trabalhos, e por isso gostaria de dizer à Casa que a Opo&ição estG ri~ 
gorosamente dentro do Regimento ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! 

O SR. MARCOS FREIRE- ... e rigorosamente dentro do Regimento a 
Presidência terá o nosso apoio para manter a ordem dos trabalhos, mas ne
cessariamente dentro do Regimento. 

E, para fazer as coisas dentro do Regimento, a Presidência precisa levar 
em consideração os tempos que passaram, os seus antecessores nessa fu-nção. 
Portanto, muita autoridade tem sido exercida, mas não vamos descambar 
para a Presidência dialogando com os que estão falando, o Presidente muitas 
vezes interropendo a fala foi que foi concedida, permitindo que um Senador 
também dialogue com a Mesa. 

O Sr. Dirceu Cardoso--...= Muito bem! 

O SR. MARCOS FREIRE -10, portanto, necessârio tranqUilidade. Em 
nome dos companheiros do PMDB, quero entender a preocupação do Presi
dente, que é a preocupação da Liderança; são as mesmas preocupações. Infe~ 
lizmente, os ares carregados muitas vezes transformam as nossas palavras em 
chispas, que podem, muitas vezes, provocar incêndio. 

Creio na preocupação do Senador Jarbas Passarinho, de levar a bom ter
mo este seu mandato à frente dos nossos trabalhos ... 

O Sr. José Lins - Não tenha dúvidas quanto a isso, nobre Senador. 

O SR. MARCOS FREIRE - ... ele, que tem todas as condições e todas 
as qualidades para fazê-lo. 

O Sr. José Lins- Não há dúvida quanto a isso, não se põe em dúvida is~ 
so. 

O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex• me permite? 
Entendo até que S. Ex~, humano como nós, possa também se exasperar. 

Eu mesmo, possivelmente, o terei feito; mas, precisamos nos compenetrar de 
que nós, que temos um ónus maior sobre os nossos ombros, como Líder e 
como Presidente, não podemos dar o mau exemplo de contribuir para a exar
cerbação de espíritos. 

O momento que estamos vivendo é de exacerbação nacionaL Seí que a 
culpa não foi de V, Ex~, Presidente do Congresso, a culpa não terá sido da 
Oposição; a culpa é do Governo, que abruptamente rompeu o processo de 
normalização democrática deste País, que abruptamente mudou as regras do 
jogo, dentro daqueles sucessivos casuísmos, que fizeram com que Ruy Barbo~ 
sa, na "Oração aos Moços", dissesse aos bacharelandos: 

..Ora, senhores bacharelandos, pesai bem que vos ides cansa~ 
grar à lei, num país onde a lei absolutamente não exprime o consen
timento da maioria, onde sãO as minorias, as oligarquias mais aca
nhadas, mais impopulares e menos respeitáveis, as que põem, edis
põem, as que mandam, e desmandam em tudo a saber, num país on~ 
de, verdadeiramente, não há lei, nã'O hã moral, política ou juridica
mente falando. Considerai, pois, nas dificuldades, em que se vão en
lear os que professam a missão de sustentáculos e auxiliares da lei, 
seus mestres e executores. 

É verdade que a execução corrige, oU atenua, muitas vezes, a le
gislação de má nota. Mas no Brasil a lei se deslegitima, anula e torna 
inexistente, não só pela bastardia da origem, senão ainda pelos hor
rores da aplicação." 

Essa exortação de Ruy, proferida há tanto e tanto tempo, continua 
ecoando nos quatro rincões deste País. 

A lei ilegítima, a lei pode ser lei do ponto de vista formal, do ponto estri
tamente jurídico, mas sendo ílegítima, é antidireíto, é antijustiça. E é essa 
consciência de que neste instante, através da lei ilegítima se procura estreitar 
os caminhos do futuro do Brasil, que faz com que essa exaltação transborde 
nesta Casa. 

Não devemos nos permitir esse transbordamento, devemos refluir dessa 
exaltação, e eu mesmo faço mea culpa se porventura extrapolei desses limites. 
Mas, fazendo este mea culpa, quero exortar os meus companheiros, a co~ 
meçar pelos de Bancada, e, indo mais além, aos integrantes dos outros parti
dos políticos, aos meus colegas de liderança, e pedindo vénia para ir à Presi
dência da Casa, aos membros da Mesa Diretora, no sentido de que nós temos 
uma responsabilidade maior, que se o que existe de pouco dentro desse pro
cesso democrático pode ser salvo, que ele não seja naufragado pelo compor
tamento dos legisladores do Brasil. (Muito bem/ Palmas.) 

O Sr. Nilo Coelho - Como Líder, peço a palavra, Sr, Presidente, 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra como 
Líder, para declaração inadiâvel, o Senador Nilo Coelho. 

O SR. NILO COELHO - (Como Líder, para declaração inadiável. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Muitas das afirmações do eminente Líder do PM DB já haviam sido ou
vidas, nesta Casa, e o meu Partido não aceita essas afirmações. Porque, dizer 
que o partido que apóia o Governo não fez esforço e não colaborou na anis
tia, não colaborou no processo de redemocratização, vamos convir que é fal
tar à verdade. 

Vou falar genericamente, porque quero me deter mais nos fatos da nossa 
Casa, nos trabalhos parlamentares. 

Sentei muitas vezes na cadeira presidencial, no Congresso Nacional, no 
outro lado, convulsionado, com 400 Parlamentares disputando problemas 
ideológicos, com as galerias mobilizadas mercenariamente, porque as contas 
dos hotéis foram vistas, os ônibus, como foram pagos. E os depoimentos ... 

O Sr. Lá=aro Barboza - Os componentes do SNI estavam aí. 

O SR. NILO COELHO- Não vou permitir apartes. Não era o SNI, era 
a experiência de quem foi líder estudantil, de quem foi para as galerias con
versar com os uestudantes", que não eram estudantes de coisa nenhuma, 
eram integrantes do LIBELU e do MR-8, os mesmos que chegaram e toma
ram de assalto a convenção do PMDB no domingo. (Não apoiados!) 

Apoiado! As faixas, os dizeres, os componentes, as lideranças e as che
fias eram os mesmos do movimento da anistia, eram meus conhecidos de ga
lerias, e as lideranças que comandavam, as vaias, os palavrões de teatro, até 
os gestos eram conhecidos meus. 

Preciso dizer isto a esta Casa. Sou liberal, sou tolerante, mas tenho um li
mite dentro desse liberalismo e dessa tolerância, porque a democracia tem 
que ser vigilante pata- essas coisas. 

O PMDB tem uma convenção domingo e não vai trucidar o PP, porque 
o PP não vai embarcar nessa canoa. 

Srs. Senadores, o que eu quero dizer aqui é que aquelas sessões tumul
tuadas, que tinham cunho ideológico, que tinham perturbação viva, não atin
giram o grau de desmoralização de uma Casa política como nós atíngimos no 
último semestre, neste Senado. t preciso que se consultem os jornais de gran
de circulação deste País, os dos últimos dias, para saber o que se escreve sobre 
os trabalhos do Senado Federal. A análise dos financiamentos externos repre
senta um verdadeiro crime contra a Nação. Não é contra os pobres Estados, 
que deixam de receber do Banco Mundial, do Banco de Reconstrução ou do 
BID dinheiro a 7%, no dia que se toma emprestado a 22%, para obras de 
infra-estrutura, que têm contratos definidos em contratos internacionais, com 
assistência bilateral e que são negados nesta Casa há seis meses, por pura in
tolerância política. 

O Sr. Marcos Freire - E pela ausência da Maioria. 

O SR. NILO COELHO- Pela ausência da Maioria e a intolerância dos 
Partidos da Oposição, que pedem vista e engavetam os processos, como 
vários que estão engavetados nas Comissões. 

Este é o comportamento da Oposição, Srs. Senadores. 
Agora, o desrespeito, a dúvida que se quer colocar quanto à condução 

dos trabalhos desta Casa, a liderança da Maioria não aceita, não tolera e vai 
prevalecer como maioria. Nós temos 35 votos e vamos votar, porque, eu repi
to aqui, com intolerância a Maioria não discute, Maioria vota. (Muito bem! 
Palmas.) 

O Sr. Marcos Freire- Não durante o ano todo; passou o ano e a Maio
ria não votou. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, ... 

O Sr. José Frage/li- P'eço a palavra pela Liderança do PP, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Antes de dar a palavra a 
V. Ex'- pela. Liderança do PP, a Presidência tem uma palavra em atenção ao 
discurso do nobre Senador Marcos Freire. 

S. Ex'- se dirigiu à Casa e foi, praticamente, ouvido em silêncio pela Ban
cada da Maioria, que mim ou noutro momento, pediu aparte a S. Ex• Tendo 
S. Ex'- salientado que não havia concedido o aparte, não houve insistência. 

Exortação do ilustre Líder do PMDB eu aceitaria e aceito; censura nun
ca, repudio-a se, por acaso; houve a inteção de censurar o procedimento do 
Presidente. Por uma razão muito simples. Faço eu, agora, um apelo à cons
ciência dos Srs. Senadores e este apelo eu não gostaria de chamar de repto, 
mas teria este sabOr: provem-me um só ato da Presidência, um só ato da Pre
sidência que não tenha o respaldo do Regimento da Casa. Quando S. Ex'- me 
pede que façamos em torno do Regimento a nossa composição, tenho eu in-

sistido exatamente nisto. O que tenho visto entretanto? Para salientar, dois 
comportamentos diversos, o meu que está sendo considerado exacerbado e o 
do nobre Senador Passos Pôrto, por todos considerado extremamente liberal. 
S. Ex'- ontem, não conseguiu ir ao fim da sessão. Aí está a prova, a prova evi
dente de que essa exasperação, de que essa provocação contínua não pode 
evidentemente ser útil aos trabalhos do Senado Federal. 

O Presidente, pessoalmente, é humilde; na defesa do mandato que exerce 
não o é de maneira alguma. Tem que respeitar e ser respeitado. O Presidente 
ouve aqui utilização de tudo que é truque; dentro do Regimento, respeita, re
siste às pressões, até do seu partido em determinados momentos. O que não 
pode aceitar, entretanto, são as provocações contínuas, as insinuações, as ma
ledicências que são diretamente dirigidas ao Presidente da Casa e que nunca 
esperei receber nesta Casa, nunca. Nela estou hã oito anos e não vi um com~ 
portamento aqui que não fosse civilizado. O meu ilustre antecessor, nesta Ca
sa, por todos os títulos superior a mim, tem um temperamento diferente do 
meu, aceitou provocações e preferiu que elas se diluíssem no tempo. Mas, 
tanto se cita Machado_ de Assis aqui; "cada um mata a pulga do seu modo". 
Não aceito o insulto pessoal a nós, até porque é a defesa do Senado Federal; 
todos os dias, nos jornais, se lê uma versão que o atinge sistematicamente. 
Ainda ontem, quando o Senador Passos Pôrto encerrou a sessão por não po
der continuá-la, ficou visível- e eu mesmo depois apanhei as notas taquigrã
ficas e conversei com o próprio Senador responsável pelo equívoco - que o 
Senador pela Parafba, Milton Cabral, acíonou o botão da cadeira do Senador 
Humberto Lucena, também da Parafba, e não o da sua própria poltrona. 
Concordo que a Minoria deveria ter o direito de pedir a renovação da vo
tação, mas que jamais se aponte isso como exemplo de fraude praticada den~ 
tro do Senado, porque atinge o Senado inteiro. 

Ainda ontem, o Presidente se viu, de novo, debaixo da réplica partida de 
um determinado membro desta Casa, com apoio de outros, de que o Presi
dente não tinha lido o espelho da matéria, colocando a matéria em discussão. 
Quer dizer, a palavra do Presidente passa a ser uma palavra sem nenhum res
paldo, sem nenhuma credibilidade; é preciso pegar as notas taquigráficas e 
comprovar. Pois até isto eu fiz: mandei apanhar as notas taquigráficas e lá es
tá a leitura exata em que coloquei a questão em discussão: Silêncio. Não hou
ve quem pedisse a palavra, passei à votação. No entanto, isto é sistematica
mente negado pelo nobre Líder Marcos Freire. 

Isto atinge o quê? A dignidade pessoal de quem está presidindo a Casa. 1: 
como se aqui eu fosse um mentiroso, a me servir de truques, para tomar tem
po da Oposição, da Oposição que tem o direito de usâ~lo para obstruir. 

Já o Regimento ajuda enormemente a Oposição para obstruir, mas o que 
é que se faz, usando o Regimento? Não se cumprem os prazos. V. Ex'-s são 
testemunhas de quantas vezes tenho que tocar a campainha; me constrange 
tocar a campainha quando um -companheiro estã usando a palavra. Têm dez 
minutos. mas fala por 12. por 15, por 16, por 20. 

Agora, há um momento em que nos perguntamos: quem garante a tran
quilidade da Casa? Quem garante a decência dos trabalhos? Substancialmen
te, o Presidente da Casa, que deve ser auxiliado pelos Líderes dos Partidos. 

O que não é possível é cada um se transformar em dono do Regimento, 
colocá-lo a sua feição, utilizã-lo como quiser e pretender submeter o Presi
dente da Casa a constrangimentos. 

V. Ex'-, nobre Líder, referiu-se que somos humanos todos. Espero que 
um dia V. Ex• tenha melhor desempenho do que eu na função que hoje de
sempenho. Ê uma esperança que deposito no temperamento de V. Ex•, nos 
humores e na experiência parlamentar de V. Ex'- Devo estas palavras, porque 
o discurso de V. Ex~ foi muito centrado em mim e no meu comportamento. E, 
baseado no discurso de V. Ex•, peço a V. Ex'- e ao Líder do PP, ou a qualquer 
Sr. Senador, que me prove a utilização de uma forma equívoca que seja, 
transgredindo o Regimento da Casa para beneficiar o meu Partido. Se V. Ex'
me provar ou alguém me provar- é aí que me torno veemente- renunciarei 
à Presidência da Casa. Agora, quem não prova e o diz, que não é o caso de V. 
Ex~ ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não o meu, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Quem quer que seja, pas
sará a ter apenas o ônus do levantamento de uma acusação mais do que levia
na, caluniosa. 

Concedo a palavra ao Líder do PP. 

O SR. JOSt FRAGELLI (Como Líder, pela ordem. Sem revisão do ora· 
dor.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pedimos a palavra na ausência do Senador Evelásio Vieira, Líder da nos
sa Bancada aqui no Senado, mas não era nosso propósito fazer, neste instan
te, uma manifestação, achando que os acontecimentos aqui verificados já fo
ram suficienteme-nte esclarecidos pelos oradores que ocuparam a tribuna e 
por parte do PMDB, através do seu ilustre Líder. Mas, o nobre Líder da 
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Maioria fez uma referência ao comportamento do Partido Popular nos graves 
acontecimentos nacionais e disse que o PP não embarcaria nessa .. canoa fura~ 
da", para não ser trucidado pelo PMDB. 

Acho, Sr. Presidente, c, comigo, todos os companheiros de Partido, que 
essa decisão, que, muito possiveimente, serâ tomada pelo meu Partido, é da 
sua economia interna. (Muito bem!) E que, podendo haver, como hã, vozes 
discordantes nas hostes partidárias, no entanto, a nossa agremiação não se 
subordinará a nenhuma espécie de pressão, venha ela de onde vier. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. JOS!ô FRAGELU - Sou daqueles -que defendem a incorpo
ração, Sr. Presidente, como a resposta necessária dos Partidos de Oposição, 
que têm hoje, a confiança da maioria esmagadora da Nação ao pacote de no~ 
ve:nbro. Se não fosse esse confronto suscitado pelo Governo, voltando atr~s 
nas suas promessas e, por isso mesmo, tive ocasião de dizer aqui, anteontem, 
que, da abertura, o Senhor Presidente da República ê, hoje, o coveiro perjuro, 
se não fosse essa confrontação provocada pe~o Planalto, os Partidos também 
não teriam tomado a iniciativa, fosse da fusão, fosse da incorporação. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite V. E• um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELU -Ouço o nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha- Nobre Líder, encontro-me numa situação de privi-
légio, nesta Casa, porque, como V. Ex• sabe, tive a honra de ser Líder do Par~ 
tido Popular, nesta Casa ... 

O SR. JOS~ FRACiELLl - Muito obrigado. 

O Sr. Gi!van Rocha- ... e hoje faço parte do PMDB. Por circunstâncias 
que na ocasião foram explicadas e pela circunstância maior que a sobriedade 
desta Casa deu o demonstrativo, de que acima de pequenas divergências oca~ 
sionais políticas, o que nos une é muito mais forte do que isso: é o amor à de~ 
mocracía e a nossa luta indormida em defesa da decência deste País . .f: por 
isso que ouça com muito agrado V. Ex•, empunhando as nossas armas. Este 
microfone, nobre Senador, é o nosso fuzil, a nossa palavra ê a nossa farda de 
campanha. 

O Sr. Dirceu CardOso- MuitO bem! 
O SR. JOS~ FRAGELU - Agradeço a palavra de apoio de V. Ex• E, 

no meu modo de entender, as Oposições, se não se unissem, faltariam à con
fiança do povo brasileiro, dessa confiança que ele deposita, não apenas no 
espírito da luta, mas se for preciso, no espírito de todo e qualquer sacrifício 
dos membros da Oposição. Acho que, se as Oposições não se unirem, o povo 
poderá perder a fé nesse seu espírito de luta e de sacrifício, porque tudo deve e 
não pode deixar de ser feito pãra que, de uma vez por todas, em 1982, sere
solva esse impasse; democracia e ditadura. 

Se nós das Oposições, cedermos agora, Sr. Presidente, não será a última 
vez que a defecção das Oposições se verificará, porque daqui a 4 anos, quan~ 
do tudo indica, a revolta do povo contra a situação que aí se encontra for 
maior ainda, novos pacotes de abril e de novembro serão editados para fechar 
a boca das urnas, impedindo a manifestação da vontade da maioria do povo 
brasileiro. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSI:: FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador José Fragelli, V. Ex• está dando 
uma resposta candente à insinuação do Líder do PDS. De fato, V. Ex• tem ra
zão, porque o nobre Líder do PDS está acostu~ado com as convenções do 
PDS. Lá se sentam todos. Os Governadores na pritneira fila, os l_íçleres na se
gunda fila, os convencionais na terceira fila. Vem o Presidente, tira do bolso 
do colete os nomes e diz: o diretório ê este! E eles fazem tudo que seu meste 
manda. A nossa, não. Porque é uma convenção de consciências livres. Então, 
'hã o tumulto, há a contestação, há o debate, há a resistência, hâ tudo, porque 
ê a manifestação livre e espontânea das consciências livres de um partido de 
oposição. · 

O SR. JOSÉ FRAGELU - Muito bem! 
O Sr. Dirceu Cardoso -A diferença ê esta: lâ fazem tudo que seu mestre 

mandar. E a nossa, não. Só a nossa consciência. Combinado o nosso acordo, 
uma seção inteira no antíSo Distrito Federal hoje Estado do Rio de Janeiro, 
se insurge contra, mas tem liberdade de fazê-lo. E eles não. 

O SR. JOSÉ FRAGELU - Muito bem! 
O Sr. Dirceu Cardoso - É a cartilha do crê ou morre, e têm -que fazer 

tudo que seu mestre manda. 

(Aparte do Sr. José Richa fora do microfone.) 

O Sr. Dirceu Cardoso- t V. Ex• estâ fazendo uma magnífica defesa, 
porque o Sr. Líder do Governo, que não estã contente com a Liderança do 

Governo, agora quer comandar o acordo e a reunificação dos nossos Parti
dos. (Muito bem!) 

O SR. JOS.t FRAGELLI- Quero dizer, também, agradecendo a inter~ 
venção oportuna de V. Ex•, ê que justamente pelo fato de ser o nosso Partido 
fundamentalmente democrático, admitimos que haja divergências. Mas, tam~ 
bém e exatamente porque somos democratas, não tenho a menor dúvida de 
que a dissenção de qualquer seção estadual do Partido Popular há de se sub
meter à decisão da maioria na ConVenção de domingo do nosso Partido. 
(Muito bem! Palmas.) Da mesma maneira o PMDB, lá também há alguns que 
não estão de acordo com a incorporação. Mas, esses tambêm e sobretudo, se 
quiserem honrar justamente o fato de se dizerem democratas, terão que aca
tar a decisão da maioria. Porque, não podemos nos apresentar como demo
cratas perante a Nação e não fazer democracia dentro dos nossos Partidos. 

Sen-do assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, falando em nome do Parti
do afirmO que nós não embarcaremos na "canoa furada" do pacote de no
vembro, porque é uma imposição, porque é fruto do arbítrio e é uma promes
sa de violência que nós não podemos aceder a ela. Podemos cair, mas não po
demos nos ajoelhar diante dessa manifestação. 

O Sr. Evandro Carreira - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O SR. JOSÉ FRAGELU - Um momento, vou conceder o aparte ao 
nobre Senador Evandro Cãrreira, que primeiro o solicitou. 

O Sr. Evandro Carreira- Nobre Senador José Fragelli, V. Ex• estâ in
terpretando com muita propriedade o pensamento das Oposições salutares, 
neste País. No caso específico do Estado do Amazonas, temos divergências, 
como as tem o Estado do Rio de Janeiro, mas se houver uma decisão de 
maioria, deveremos nos submeter. É exatamente este o apelo que quero fazer 
nesta hora, às Bancadas e às Lideranças do PMDB e do PP do Rio de Janei~ 
ro, se elas têm grandes divergências, nós no Amazonas também as ternos e 
são enormes. No entanto, se a maioria, se o consenso PP/PMDB resolver 
pela incorporação, pela fusão, pela aglutinação, seja lâ pelo que for, nós deve~ 
remos nos curvar à vontade da maioria, para responder heroicamente a esse 
pacote nefasto e adúltero. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• Estã sendo opor
tuna essa manifestação, justamente porque vemos que aqui no Senado não hâ 
divergência nenhuma entre PMDB e PP. 

Dou o aparte ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Sabe V. Ex•, nobre Senador José Fragelli, que 
há inclusive uma Comissão interpartidãria dos dois partidos, da qual faço 
parte com muita honra, para cuidar de todos os trâmites referentes à incorpo
ração do PP ao PMDB. Subscrevo integralmente o aparte do nobre Senador 
Evandro Carreira, porque, nã verdade, quando a lei diz que a incorporação 
serâ decidida pela maioria absoluta dos partidos, evidentemente que aqueles 
que discordarem democraticamente, deverão amanhã aceitar com a decisão 
partidária. Politicamente também esta ê a posição do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, porque, acima de nossos interesses pessoais, das nos
sas divergências locais a nível político, femos que preservar a unidade das 
Oposições brasileiras. Lembro a V. Ex• que o nosso objetivo era bem mais 
amplo, o nosso apelo foi dírigido a todos o.s Partidos, na última Convenção 
do PMDB, no sentido de que voltássemos a formar uma frente de oposição, 
como única maneira de, em nome do povo brasileiro, defendermo~nos desse 
famigerado "pacote eleitoral" nas eleições de 1982. (Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Um momentinho. Agradeço as palavras do 
ilustre Vice-Líder, Senador Humberto Lucena, acrescentando a tudo o que 
estamos falando, que se, neste momento, as coisas se apresentassem com ou
tro aspecto, não uma incorporação, uma fusão, uma união, PMDB/PP, mas 
fosse uma fusão PP /PDS, o Partido da Maioria não estaria contra a incorpo~ 
ração. (Muito bem!) Nem o Governo estaria contra. Ainda, outro dia, foi 
lembrado pelo nobre Senador Bernardino viana, lamentando a posição do 
PP; desde o início, quando teria feito declarações no seu Estado, Piauí, mani
festando a desilusão dos pedessistas quanto àquela que teria sido a intenção 
inicial na fundação do Partido Popular, que era de ser uma linha auxiliar do 
Partido do Governo. Se isso se concretizasse, Governo e PDS hoje, defende
riam, com unhas e dentes, toda a parte legal e toda a parte funcional do que se 
diz e se faz com incorporação e com fusão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte'? Estou na fila, Se
nador José Fragelli. 

O SR. JOS!ô FRAGELU - Com muito prazer. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a gentileza de V. Ex• e acho que o 
problema de incorporação é um problema de V. Ex•, do PMDB e do PP. 
M~s, como estamos ouvindo falar muito, aqui, em direito e democracia, gos
tana apenas de fazer uma pergunta a v. Ex•, Senador José Fragelli. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Como ficarão os companheiros de partido de 
V. Ex• que, por acaso, não aceitem o Estatuto do PMDB e, por acaso, não 
queiram se filiar ao PMDB? Esses companheiros terão direito a quê? Estarão 
cassados da vida pública? Poderão se filiar, obrigatoriamente, ao PMDB, 
mas se eles não aceitam o Estatuto, corno eles podefão ser candidatos? 

O Sr. Dirceu Cardoso - O que V. Ex' tem a ver com ísso? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não tenho nada c~m isso. f: uma pergunta, é 
uma curiosidade. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Vou responder a pergunta de V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães- É apenas uma curiosidade. O Senador Dirceu 
Cardoso, com essa mania d.e ser mestre-escola, nesta sala ... 

r O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Jutahy Afagalhães- Ora, o Senador pelo Espí:i'ito Santo tenha pa
ciência, meu Deus do céu! Ele não é mestre-escola aqui, aqui não há alunos, 
há colegas, companheiros que merecem respeito. Eu estou fazendo uma per
gunta a V. Ex' e nós não temos nada com isso, estamos apenas querendo sa
ber a opinião, o que V. Ex' acha. Vamos respeitar, Senador Dirceu Cardoso, 
nós estamos cansados dessas manobras de V. Ex' Essas manifestações dese
ducadas nós não as aceitamos mais? 

r Tumulto em Plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima. Fazendo soar a campainha.) -
Contínua com a palavra o Senador José Fragel1i. 

(Tumulto em plenário.) 

O SR. JOS:E: FRAGELLI -V. Ex• me ouviu di~er que nossos partidos 
são partidos democráticos, partidos que devem decidir por maioria ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sim, mas eu quero saber como ficarão aque
les que por acaso ... 

O SR. JOSE: FRAGELLJ - ... e não haveria entendimento nem entre 
partidos políticos nem entre nenhum setor sociaL. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• não estâ respondendo a pergunta. 

O SR. JOSf: FRAGELLI - ... não existiria democracia se a minoria ... 

O Sr. Jutahy AJagalhães- V. Ex' não está respondendo a pergunta que 
foi direta e objetiva. - --

0 SR. JbSÉ FRAGELLI- Eu estou respondendo exatamente e V. Ex• 
está se fazendo de desentendido. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não estou me fazendo de desentendido, estou 
esperando que V. Ex' responda. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Estou respondendo que a minoria deve se
guir as -decisões da maioria; e se essa minoria ... 

O Sr. Juzahy A4agalhães- Desde que os seus direitos sejam assegurados. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - ... e se essa minoria não aceitar, ela estará 
fugindo _ao programa, ao espírito e à essência do nosso Partido, como a do 
PMDB também. 

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

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Concedo o aparte ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Infelizmente V. Ex~ não respondeU a minha 
pergunta. 

O Sr. Leite Chaves- Senador José Fragelli, V. Ex• estã colocando muito 
bem, nesta manhã, duas posições: a nossa deliberação conjunta de uma incor
poração e o no_sso posicionamento de minoria, resistindo a uma série de coi
sas que não podíamos aceitar no Senado. Como já disse aqui, duas vezes, a 
determinação de incorporação ou de fusão não é de ordem eleitoral, é de or
dem poHtica. Nós representamos, hoje, a Nação brasileira, porque todos nós 
aqui saímos de suas mãos. Então, não é o interesse eleitoral, é uma decisão de 
cima, é uma decisão popular. Se houver alguém que não a aceite, haverá ou
tros caminhos, não é obrigado haver a aceitação total. Eu asseguro a V. Ex• 
que há um medo total do Partido oficial e do GOver-no de que nós nos incor
poremos, porque tudo isso colocará abaixo suas pretensões de inviabilizar 
uma possibilidade de renovação de poder neste País. (Muito bem!) Inclusive 

eu dou a prova: no nosso Estado, o Paraná é a segunda Bancada do País- e 
se criou até uma comissão logo para isso- lã onde poderíamos ter interesses 
eleitorais contrários enormes, nós nQs unimos c colocamos isso marginalmen
te. E outra coisa, o nosso Partido está num esforço total, porque é secundário 
o fato eleitoral. Nós estamos jogando, agora, o posicionamento político, ag<l
ra nós estamos procurando coroar o resultado de todo esse nosso esforço_: 
porque, do contrário, se não chegarmos a esses pontos, então, estaremos rec.e
bendo cus parada desse projeto que o Senador Evandro Carreira, muito bem, 
denominou de abortivo, espúreo. Nós estamos recebendo isso como uma C\lS

parada em nosso rosto. Tenha a certeza V. Ex' que as Lideranças maiores do 
nosso Partido estão empenhadas, assim, em detrimentO de qualquer interesse 
eleitoral que possa existir. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Muito bem! 
Eu ainda diria, respondendo ao nobre Senador Jutahy Magalhães, que 

essa questão de se submeter à minoria, não se dá apenas nos casos de incorpo
ração, de união de Partidos, dá-se dentro dos próprios Partidos e é o que está 
acontecendo na Bahia.. _ _Estando o Senador Lomanto Júnior esmagado Pela 
maioria, formada pelo Governador da Bahia, contra esse ilustre membro des
ta Casa, S. Ex' está se submetendo à decisão da maioria do seu Partido no seu 
Estado. Da mesma maneira deverão se submeter, .. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Está aí uma questão pessoal e uma que~lão 
partidária, não é urna questão ideológica. 

O SR. JOSt FRAGELLI - .•. os membros do PMDB e do PP. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' continua sem responder a minha per
gunta. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Já respondi, e estou respondente inclusive 
com um exetn_Qio do seu próprio Estado. Está aí a situação do Sr. Lomanto 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Lamento informar ao Sr. Sena
dor que o seu tempo já se esgotou há 2 minutos. 

O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Lamento, mas não posso deixar de dar a 
palavra ao ilustre representante do Rio Grande do Norte, a quem eu dedico, 
não apenas admiração, mas uma grande estima e um imenso respeito. Gosta
ria de ouvir o aparte de V. Ex' 

-- O Sr. Dinarte Mariz- Agradeço muito a amabilidade de V. Ex•, e V. 
Ex' sabe que essa admiração, essa amizade é recíproca, e eu aguardo com o 
maior carinho dentro das lutas políticas que eu tive a oportunidade de viver. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Muito obrigado. 

O Sr. Dinarte Mariz - Jamais entraria na discussão da orientação da 
política dos nossos Partidos adversários, mas quero apenas chamar a atenção 
de V. Ex• e da Casa, que nós temos um caso muito mais sério em relação à 
unidade partidáría. As dificuldades existem em todos os partidos, mas dentro 
do Partido de V. Ex• há uma figura das mais eminentes deste País pelas po
sições que ocupou, pelo que representa moralmente é, sem nenhuma dúvida, 
o Deputado Magalhães Pinto. Os jornais, como tenho lido ultimamente, 
anunciam que S. Ex' est<'i em desacordo e que está todo dia- podemos assim 
dizer - em contacto com elementos do Governo, com o Ministro Leitão de 
Abreu procurando ainda uma solução. ConseqUentemente, não deve haver 
esse arrazoado que estou ouvindo, parecendo-me que se viessem para o PDS 
haveria qualquer coisa de anormal na vida política deste País. Acho que a 
vida pública é feita por aqueles homens de bom senso, que têm patriotismo, 
que pensam nos destinos da Nação e entre es-ses homens públicos- repito
tenho a impressão de que nenhum tem melhor bom senso do que o Deputado 
Magalhães Pinto, que está realmente em contacto- como a imprensa todo o 
diá fala e naturalmente V. Ex•s estão sendo ouvidos- com o Governo. Era 
só isso que queria falar a V. Ex• 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado pelo honroso aparte de V. 
Ex~ ... 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Permita interrompê-lo, Senador 
José Fragclli. Rogaria a V. Ex• que não permitisse mais apartes porque o seu 
tempo já se esgotou. Noto muitos Srs. Senadores ansiosos para aparteá-lo, 
mas o tempo de V. Ex• jã se esgotou há cinco minutos. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- O ilustre Deputado Magalhães Pinto é uma 
figura nacional que todos nós acatamos. Tem esse bom senso, tem essa acui
dade e, me parece, que está tendo, sobretudo, o zelo de preservar um pouco 
de democracia que ainda resta neste País. Mas, o que S. Ex• com certeza estâ 
vendo é que se sair essa incorporação e, como resultado dela, as Oposições fi
zerem a maioria esperada por nós, pelo Governo e pelo PDS, essa democracia 
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poderá desaparecer. O que acontece é que nós não queremos, e assim vou ter
minar, Sr. Presidente, que daqui a quatro anos os mesmos fatos se repitam e, 
como diz multo bem o Professor Sartori,, o que qualifica uma democracia é o 
fato de o povo poder exercer o direito de mudar de governante. O que esse re
gime não quer é que se mude de governante. Não quer hoje, Srs. Senadores, 
não vai querer daqui a "quatro anos, não vai querer daqui a oito anos. E dessa 
democracia, desse direito de o povo mudar de governantes as Oposições não 
abrem mão, seja qual for o preço desta luta que nós iniciamos e levaremos atê 
o fim. (Muito bem! Palnuzs.) 

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra pela ordef)l, 
ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós acabamos de votar o recurso ao Plenário, feito pelo eminente Sena
dor Humberto Lucena, de uma questão de ordem que S. Ex• mesmo levantou 
à Mesa, à Presidência da Casa. 

Tenho em mãos um espelho dessa votação e verifico o seguinte: que o to
tal de votos consignados foi de trinta e sete, entre "Os votantes como votando 
uSim", consta o nome do ilustre Senador Tancredo Neves. Presidente nacio
nal do Partido Popular. 

Ora, St. Presidente, o eminente Senador Tancredo Neves não apenas dei
xou de estar presente ao plenário, nesta manhã, como se encontra, no mo
mento, em sua residência. 

De modo que eu faço a impugnação da votação realizada, hâ poucos ins~ 
tantes, para que ele se faça novamente. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Lamento informar ao nobre Se
nador Henrique Santillo que o resultado jã foi proclamado e a queixa de V. 
Ex• ê extemporânea. Alguém, naturalmente, deve ter votado pelo nobre Sena
dor Tancredo Neves. 

O Sr. Evandro Carreira- Sr. Presidente, não se pode'proclamar a ig
nomínia! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é possível, desde que o espelho 
só pode chegar às mãos do Senador algum tempo após. Enquanto isto, esta
vam falando os eminentes Líderes dos partidos políticos com assento nesta 
Casa. 1 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O resultado já foi proclamado, 
nobre Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu gostaria de recorrer ao Plenário, 
Sr. Presidente, da decisão de V. Ex•. 

O Sr. Marcos Freire (Como Líder) -Apóio o requerimento do Vice
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Vou submeter ao Plenârio ore
curso do nobre Senador Henrique Santilto, apoiado pelo nobre Senador Mar
cos Freire, Líder do PMDB. qua~to à decisão da Mesa. 

Antes. vou colocar em votação 'a decisão tomada pela Mesa. 

O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - V. Ex• tem a palavra. 

O SR. JOSt: UNS (Pela ordem)- Apenas para que a Mesa esclareça, 
como devemos votar em relação à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Aqueles que acatarem a decisão 
da Mesa, votarão SIM. 

O SR. JOSJ; LINS - Muit() obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Os Srs. Senadores que acatam a 
decisão da Mesa. permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O Sr. Henrique Santillo - Sr. Presidente, requeiro verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Aprovada, o Sr. Senador Henri
que Santillo requer verificação de votação. 

O Sr. Murilo Badar6- Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• tem a palavra pela or
dem. 

O SR. MURILO BADARÓ (Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Em 
face das dúvidas surgidas com relação à votação, que permite inclusive, pes
soas votarem em nome de companheiros ausentes, exatamente para criar esse 
tipo de caso, peço a V. Ex• que proceda à chamada nominal. 

O SR.~PRESIDENTE (Cunha Lima) -Infelizmente, não posso atender 
a V. Ex•. porque só podemos utilizar esse processo quando o outro não esti
ver funcidhando. Agora, confio na consciência de cada um e espero que haja 
a fiscalização de todos. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, V. Ex• vai-me desculpar. Para que 
não haja mais dúvida alguma no Plenário, V. Ex' tem o dever de proceder à 
éhamada nominal. , 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A Mesa não vai atender ã recla
mação de V. Ex•. Se houver reclamação quanto à próxima votação, então. 
procederemos à chamada nominal. 

O Sr. Alexandre Costa - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Tem a palavra o nobre Senador 
Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se. V. Ex• tem conVicção de que consta o nome do Senador Tancredo 
Neves como votante e S. Ex• na realidade, não se encontrava na Casa, o cami
nho mais curto para uma decisão da Mesa é mandar anular o voto do Sena
dor Tancredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Cunna Lima)- Mas nós vamos chegar ao mes
mo ponto. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas este é o caminho mais curto. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A Mesa já dicidiu, o Plenário 
confirmou a decisão da Mesa e o Senador Henrique Santillo jã recorreu ao 
Plenário. 

A Mesa agradece o subsídio que V. Ex• nos traz, mas a mesa tomou uma 
decisão. e a fará cumprir, que ê a de fazer a votação nominal quanto à manu~ 
tenção da decisão da Mesa em relação à última questão de ordem do nobre 
Senador Henrique Santillo. 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Há momentos falava com 
o nobre Senador Marcos Freire e S. Ex• me dava uma sugestão que eu gosta
ria de submeter à Casa: verificar se cada um dos Sr. Senadores está ocupando 
exatamente a sua mesa; que Srs. Ex's fizessem o obséquio de verificar. Por
que, ainda hoje, um grande jornal da República publicou que a sessão de on
tem foi interrompida par fraude. Não ·houve fraude. O Senador Milton 
Cabral levantou-se e disse q4e tinha votado equivocadamente na mesa. Onde 
está a fraude? Mas ê o Senado que está desmoralizado. Estão, peço aos Srs. 
Senadores que ve_rifiquem se estão sentados exatamente nas suas cadeiras. 
(Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto -AJoysio 
Chaves- Amaral Furlan -Amaral Peixoto- Benedito Canelas 
- Bernadino Viana - Cunha Lima - Dinarte Mariz - Eunice 
Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Hugo Ramos
João Calmon- João Lúcio-_ Jorge Kalume- José Caixeta- Jo
sé Guiomard- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas- Lomanto Junior- Lourival Baptista- Luiz Via
na- Martins Filho -Milton Cabral - Moacyr DaUa- Murilo 
Badaró- Nilo Coelho- Octavio Cardoso- Passos Pôrto- Rai
mundo Parente- Vicente Vuolo - Tancredo Neves. 

VOTA "'NÃO"' O SR. SENADOR: 

Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votam "Sim" 35 Senado
res e "Não" I. Não houve abstenção, correspondendo a um total de 36 votos. 

Solicito aos Srs. Líderes que verifiquem o painel para ver se hã alguma 
reclamação neste instante. 

O Sr. Marcos Freire - S. Ex• o nobre Senador Tancredo Neves consta 
como votante, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Neste caso, vou renovar a 
votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus assentos individuais. E: 
preciso verificar se estão votando fora do lugar. e peço aos Srs. Senadores que 
utílizem a própria fiscalização pessoal, porque, como o próprio Líder do 
PMDB me disse, se abdicarmos de utilizar o sistema eletrônico, nós estare
mos denunciando o próprio Senado. 
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Peço aos Srs. Senadores que verifiquem se estão nas suas cadeiras. (Pau-
sa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar (Pausa.) 
Não podem votar. Perdão; há comunicação de erro no painel. Vou 

desliga-lo. Provavelmente, alguém apertou o botão antes de pedir que votas
sem. Solicito que verifiqu-em se há alguma luz acesa, bloqueando o botão pes
soal. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurem a- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves- Amaral Furlan - Amaral Peixoto- Benedito Canelas 
- Bernardino Viana - Cunha Lima - Dinai'te Mariz - Eunice 
Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Hugo Ramos
João Calmon- João Lúcio- Jorge Kalume- José Caixeta- Jo
sé Uns - José Sarney- Jutahy Magalhães - Lenoir Vargas -
Lomanto Junior- Lourival Baptista- Luiz Viana- Martins Fi
lho - Milton Cabral - Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Nilo 
Coelho - Octávio Cardoso ~ Passos Pôrto - Raimundo Parente 
- Vicente Vuolo. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

Henrique Santillo 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Todos os Srs. Senadores já 
votaram? 

Vou tomar o resultado. 
Votaram uSim", 34 Senadores, e .. Não", I. Não houve abstenções. To

tal: 35 votos. ConseqUentemente, foi Il!antida a decisão do Sr. Presidente 
Cunha Lima. 

Passa-se à votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu _Cardoso - Sr. Presidente, peço verificação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador,já declarei 
aprovado. Agora, V. Ex• já encaminhou o requerimento, antes, e V. Ex• soli
cita verificação nominaL Concedo a verificação nominal. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores tomem os seus assentos. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, sobre a votação; peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Regimento permite que 
V. Ex~. mesmo em período de votação, levante uma questão de ordem. V. 
Ex•, então, tem a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não é a primeira vez, nem a segunda vez, que o sistema eletrônico está 
acusando senadores que não estão em plenário. Já houve um dia que o placar 
eletrônico anunciou um Senador que se encontrava em Roma e votou aqui no 
Plenário. Portanto, não temos mais credibilidade nesse sistema eletrônico de 
votação! 

O ilustre V ice-Líder da Maioria, a segunda pessoa da Bancada do PDS 
levantou essa questão: vamos por de lado o sistema eletrônico e votar então o 
sistema de votação individual, porque não temos mais credibilidade. Hora é o 
Sr. Tancredo Neves que vota. Ontem o Sr. Humberto Lucena estava lá fora: 
era contra o projeto e votou a favor aqui. 

Sr. Presidente, o que é mais importante: ficará nos Anais no Diário Ofi
cial que o nobre Senador Humberto Lu_cena votou a favor de uma tese, da 
qual ele é contrário, da qual ele combateu, da qual ele sistematicamente tem 
se mantido contrário a ela. Mas, quem abrir o Diário Oficial, no ano que vem 
irá encontrar lã: "Votaram a favor disso", dentre os Senadores que votaram, 
o Senador Humberto Lucena. Hoje é o Sr. Tancredo Neves que está lá do ou
tro lado, em conversação importante a respeito da reunificação partidária e 
ele aparece aqui! Quem votou em nome do Sr. Tancredo Neves? Foi aquela 
mão boba que nós falamos ontem; é a mão boba que está articulando e tra
zendo número. 

Sr. Presidente, não sou eu quem está levantando a dúvida! E: o Vice
Líder da Maioria que já levantou essa dúvída e quer o sistema pessoal de vo
tação. E a Minoria também tem as suas dúvidas e levanta suspeitas sobre o 
resultado eletrônico, porque ele a todo o momento ou não se vota, ou há um 
voto a mais, ou quem não está aqui vota, quem está em Roma vota! ... Não te
mos mais credibilidade nesse sistema. 

O nobre Senador Evandro Carreira já levantou isso aqui no ano passa
do; a credibilidade do sistema. E nós secundamos o pedido do ilustre Vice
Uder da Maioria; abandonemos o sistema eletrônico e vamos votar, agora, à 
descoberto, ou através das bolas. Vamos votar todas as matérias nesta sessão 
extraordinária, porque não temos credibilidade sobre os resultados, levanta
mos dúvidas sobre ele, contestamos os resultados eletrônicos! Ainda mais; 
não há tempo de nós conferirmos as listas com o painel, porque ele é apagado 
rapidamente. 

Sr. Presidente, é a dúvida que, em nome da Oposição, nós apomos ao sis
tema eletrônico, ao procedimento do Senado. São várias e várias adulterações 
de voto. Não acreditamos mais nele e pedimos, até o fim desta convocação 
extraordnária que o processo da votação não seja esse mais. Ele está sendo 
manipulado; enquanto nós estamos lá fora, um só não pode prestar atenção, 
na matéria que vem, na relação dos Senadores e no painel eletrônico. Nin
guém! Só se tiver o dom da ubiqCiidade! 

Colocamos, portanto, as nossas dúvidas e esperamos que V. Ex• ou al
guém por V. Ex• dê cumprimento a nossa condenação ao sistema! Os resulta
dos nós não podemos respeitar mais; eles estão sendo fraudados continua
mente, freqüentemente, imperativamente, em todas as votações nesta Casa! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A questão é vencida. e o 
Lfder do PMDB já conversou comigo sobre ela. Ele, para mim, representa 
Oposição. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 
aprovada nos termos do art 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Que verificação? Perdão! 
VerifiCação de? 

O Sr. Dirceu Cardoso - De votação. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas, não há votação no 

projeto. 
Eu solicito aos Líderes qUe p-restem atenção para este fato: trata-se de 

uma Redação Final. Foi feíta a votação do requerimento pedindo o encerra
mento da discussão. Encerrada a discussão pelo Regimento, ele é automatica
mente aprovado de acordo com o art. 359. Não há votação. Vs. Ex•s querem 
qual Regimento? Não há votação! 

O Sr. Dirceu Cardoso - Foi votado o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento já foi vo
tado. O Senador Cunha Lima estava na Presidência; o requerimento foi vota
do durante o seu período de presidência. 

O requerimento foi votado! Eu não posso é me dobrar a determinadas 
violências que estão aqui! 

O Sr. Marcos Freire- Peço a palavra para esclarecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra para escla
recer, o nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (Para um esclarecimento. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A última votação se referiu a um recurso que foi impetrado perante a 
Mesa por ter a Mesa indeferido uma questão de ordem. Até foi contestado, 
por parte não sei se do Senador José Lins ou do Senador Alexandre Costa, 
mas o Presidente manteve a decisão do recurso a Plenário. Foi isso o que foi 
decidido. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Foi no momento em que 
me ausentei da Mesa e o próprio Senador Cunha Lima também se confundiu. 
De fato, o requerimento ainda não foi votado. 

O requerimento vai ser postO em votação. (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço verificação nominal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai ser processada a verifi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Quem votar NÃO, vota 
contra o requerimento. f 

Como vota o-Líder do PMDB? 
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O SR. MARCOS FREIRE - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Contra o requerimento. 
Como vota o Líder do PP? 
S. Ex•- não está presente. 
Os votos SIM serão de aprovação e os Votos NÃO de recusa à aprovação 

do requerimento de encerramento da discussão. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
Peço aos Srs. Senadores que verifiquem se estão sentados em suas cadei

ras nominais. (Pausa.) 
Procede-se à votação 

VOTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio 

Chaves - Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Benedito Canelas 
- Bernadino Viana - - Dinarte Mariz - Eunice Michiles -
Gabriel Hermes - Helvídio Nunes- Henrique Santillo- Hugo 
Ramos -João Calmon - João Lucio - Jorge Kalume - José 
Caixeta - José Guiomard - José Lins - José Sarney - Jutahy 
Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Junior- Lourival Bap
tista - Luiz Freire - Luiz Viana -- Martins Filho - Milton 
Cabral- Moacyr Dalla- Muri!o Badaró- Nilo Coelho- Octa· 
vio Cardoso- Passos Pôrto- Raimundo Parente- Vicente Vuo
lo. 

VOTAM '"NÃO'' OS SRS. SENADORES: 
Cunha Lima- Dirceu Cardoso- Gilvan Rocha- Humber

to Lucena - Itamar Franco - Evandro Carreira - Gilvan Rocha 
-José FragelH- Lázaro Barboza- Leite Chaves- Marcos Frei
re - Pedro Simon. 

ABST.EM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Mauro Benevides 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Todos os Srs. Senadores já 
votaram? 

Vou tomar o resultado. 
48 votos. Votaram SIM 36 Senadores e NÃO 11. 
Houve uma abstenção. 
Aprovado o requerimento de encerramento da diScussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à promulgação. 

.E a seguinte a redaçào final aprovada. 

Faço saber que o Senado Federal aprovoUj nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 
634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqüenta e três 
mil e cem cruzeiros) o montante da sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l"' É o Governo do Estado do Piauí, nos termos do art. 2"' da Reso

lução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar 
em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqUenta e três 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar operações de _Ç:rédito no valor global acima mencionado, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
ApOio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinadas à execução de diversas 
obras de interesse social, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma decla
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Concedo a palavra, para 
uma declaração de vgto, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que comece 
a sua declaração, porque está passando o tempo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para declaração de voto. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Por um golpe do PDS, liderado pelo seu Vice-Líder, encerrou-se adis
cussão da matéria sobre a redação final, sem que alguns Senadores que dese
javam discutí-la tivessem oportunidade de fazê-lo. 

Votei contra a redação final porque a mesma é relativa ao empréstimo ao 
Piauí, este Piauí que jâ pediu três emprêstimos para acabar um estádio e que 

não acabou ainda e vai pedir o quarto, e eu, Senador do PMDB, assisti, há 7 
anos, a inauguração desse estádio quando era Governador o Senador Alberto 
Silva. Eu assisti à inauguração do estádio numa partida de futebol entre o 
Fluminense do Rio de Janeiro e o Tiradentes de Teresina. Eu assisti porque 
me encontrava em Teresina na Escola Superior de Guerra em visita àquele 
Estado. Já demos três empréstimos e eles não acabaram a obra e nós vamos 
votar o quarto ainda. 

Mas, mais ainda, Sr. Presidente, o que está na redação final, o que está 
escrito aqui, no transunto da lei que aprovamos em redação final, apóia o em
préstimo do FAS. E eu quero deixar aqui essa interrogação no ar: em que dis
positivo do F AS pode apoiar o Governador do Estado ou os seus Líderes e 
seus portawvezes na Casa, para emprestar o dinheiro ao Estado do Piauí, com 
o apoio do FAS? O FAS estâ aqui e declara: 

"Finalidade - financiamento de projetas nas áreas da saúde, 
saneamento, trabalho e Previdência Social." 

Não fala em dinheiro emprestado para esportes, para lazer, para diver
são pública, não fala. Estâ apoiado, então, ilegitimamente, no regulamento 
do F AS, que nós temos em mãos e estamos manuseando aqui. Portanto, não 
tem apoio nenhum, e à redação final nós deveríamos apresentar uma emenda, 
corrigindo o FAS para outro fundo, a fim de possibilitar esse emprêstimo. Já 
que ninguém pode impedir mais que o Governador do Piauí ponha no buraco 
do pano 600 milhões de cruzeiros que nós do Senado resolvemos emprestar, 
contra o voto da Oposição. 

Portanto, Sr. Presidente, a redação diz aqui o dispositivo regimental, é 
contra qualquer correção e até erro grosseiro. A nosso ver, a lei tem um erro 
grosseiro: apóia-se no F AS ilegitimamente. que não lhe dâ pode;res para em
prestar quase 60% do dinheiro para conclusão de um estádio de futebol cuja 
inauguração eu assisti há 7 anos, no Piauí, com uma partida de futebol no 
Governo do ilustre Governador Alberto Silva, e por isso o estádio recebeu o 
nome de .. Aibert~o ... assinalando a passagem daquele Governador. O Sena
do já deu três emprêstimos e nós vamos conceder o quarto. Estâ aí em pauta. 
Vem aí tamborilando o quarto emprêstimo ao Piauí. 

Sr. Presidente, estou encerrando. Quem quiser declarar voto que o faça 
em tempo. (Muito bem!) 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, peço a palavra para declaração 
de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Lázaro Barboza, para uma declaração de voto. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para declaração de voto. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabamos de votar, depois de algumas horas já decorridas desta sessão, 
a redação final de um pedido de empréstimo interno para o Estado do Piauí. 

Quero dizer à Casa, Sr. Presidep.te. que, ao dar o meu voto contrário até 
mesmo à redaçào final, eu o fiz levado pelas circunstâncias políticas que hoje 
cercam a vida brasileira. A grande verdade .é que a Nação inteira respirava 
aliviada, ante a promessa de abertura do Presidente Figueiredo. O País tran
qUilamente se preparava para as eleições do ano que vem e, embora nós daqui 
da Oposição sempre tenhamos colocado como fator de maior importância 
para a normalidade da vida económico-financeira dos Municípios e dos Estaw 
dos a necessidade de uma reforma tributária, nós imaginávamos, Sr. Presi
dente, que a normalidade do processo político, sem confrontações se não 
aquela confrontação normal das urnas livres, levasse a Nação brasileira a 
construir pouco à frente um consenso sobre a necessidade de ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, V. Ex• me 
permite? Sei que de nada adiantará, mas V. Ex• pediu a palavra para dar uma 
declaração de voto sobre um requerimento de encerramento de discussão. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, se V. Ex• tiver a paciên· 
cia de ouvir este pobre Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com muito prazer. 

OSR. LÁZARO BARBOZA- ... V. Ex•chegarâ à conclusão dequees· 
tou justificando o meu comportamento ao votar contrário até mesmo à re
dação final de um projeto. Em verdade, nada tenho contra ele. Por que ser 
contra a concessão de um empréstimo ao sofrido Estado do Piauí? Nós nos 
insurgimos- é contra o sistema tributário que aí está, injusto. 

Mas dizíamos, Sr. Presidente, que alimentávamos a esperança de que, 
com a normalização do processo político na vida brasileira, pudéssemos, um 
pouco à frente, tranqUilamente ter o poder de legislar livremente sobre uma 
reforma tributária que venha pôr cobro a essa situação de penúria, e, porque 
não dizer, a esta situação vexatória de depauperamento da economia e das fi
nanças dos Estados e Municípios que, há longo tempo, fruto da concentração 
de poderes políticos e também de poderes econômicos da União, estão ai a 
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mendigar de chapéu na mão. Entretanto, Sr. Presidente, não é segredo para 
ninguém que a Nação, de uma hora para outra, viu-se agredída pelo Gover
no, com o .. pacote eleitoral" mudando inteiramente as regras do jogo, fazen
do com que a desconfiança generalizada tomasse conta de amplos setores da 
vida nacional, e aquela dúvida viesse bater no espírito de cada um, de que, na 
verdade~ o Governo não deseja normalizar a vida política do País, deseja, 
pura e simplesmente, manter indefinidamente o pacto de poder que aí está, 
sem a legitimação das urnas, sem o consenso da vontade popular. 

Em virtude disso, Sr. Presidente, a Oposição não te~ outro remédio se
não, comportar-se inclusive, fne desculpe V. Ex•, com ·Uma certa dose até 
mesmo de passionalismo, e essa dose de passionalísmo coi-responde ao nosso 
grau de irritação, em vista da agressão que a Nação recebe do próprio Presi
dente da República que, à moda de Luís XIV, ao proclamar que a vontade da 
França era a vontade dele, o Presidente da República diz: eu decidi, eu quero, 
eu vou fazer, eu deliberei que as eleições do ano que vem serão feitas empaco
tadas, embrulhadas. 

Daí o gesto da Oposição em procrastinar até _mesmo a votação de uma 
redaçào final se arrimar nessas razões maiores. 

Eram as considerações que queria tecer, Sr. Presidente, para ser sincero e 
para ser leal. (Muito bem!) 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra para uma decla
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Para uma declara~ão de voto, 
concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para urna declaração de voto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, não foi possível discutirmOs :a redação final, 
face o exercício regimental do Partido do Governo. E é interessante observar, 
que quando o Partido do G9verno faz esse exercício regimental, tudo ê possí
vel, não se protesta, aceita-se pacificamente. Quando a Oposição, no exercí
cio regimental, o faz, os protestos surgem de todos os lados. 

E tem sido o nosso erro, o erro das Oposições, porque quando o Partido 
do Governo tem a maioria esmagadora, ele não aceita acordos; quando nós 
estamos em posição de ajudar o Partido do Governo- e isso aconteceu no 
decorrer de 1971, aí sim a Opossição é boazinha, a Oposição compartilha dos 
trabalhos parlamentares. 

E vale o registro, Sr. Presidente, mais uma vez, que quando da doença do 
Senhor Presidente da República, quando Sua Excelência solicitou licença 
para se ausentar do País, a Oposição brasileira foi quem lhe deu as condições 
de viajar, porque o Partido do Governo, nesta Casa, sequer estava presente 
para votar a sua licença. E por isto, Sr. Presidente, que no artifício regimental 
- e a repetição sempre se torna importante - nós gostaríamos de mostrar, 
ainda que discordando do Senador Murilo Badaró, que foi o Presidente, do 
Senador Adalberto Sena, o Relator, e do Senador João Calmon, algumas im
propriedades de expressões e defeitos de técnica legislativa na Resolução que 
ora o Senado acaba de aprovar, e que, por certo, vai deixar o Governador do 
Piauí muito feliz, além dos Senadores do Governo, nesta Casa. Quando fala
mos que há vícios de linguagem e que há defeitos de técnica legislativa, evi
dentemente estamos apoiados também no que diz o art. 1 I 5 do Regimento: 

'"Art. 115. Ã Comissão de Redação compete, salvo disposição 
em contrário, elaborar a redação do vencido dos projetas de iniciati
va do Senado e das emendas a projetes da Câmara dos Deputados." 

Mas aqui vem o§ 2<? para o qual chamo a atenção de V. Ex•, apesar desse 
projeto de resolução jâ estar aprovado. Veja a impropriedade, o vício de lin
guagem, e vamos ver: 

.. 0 Senado Federal resolve: 
Art. {9 ~ o Governo do Piauí, nos termos do art. 2<? da Re

solução nv 93, de 11 de outubro de 1976~ do Senado Federal, autori
zado a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seisCentos e trinta e quatro mi
lhões, cinquenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar operações de crédito no 
valor global acima mencionado ... " 

No meu entendimento, Sr. Presidente, aqui há Vício de linguagem: não 
precisaria constar a expressão ..... no valor global acima mencionado ... " Por 
quê? Porque o próprio Projeto de Resolução s_egue adiante dizendo: ''j.unto a 
Caixa Economica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS ... " Outra impropriedade, Sr. Pre
sidente, nós não pr~isaríamos ter mencionado também "a utilização dos re
cursos_ do FAS." Por quê? Porque na continuidade do Projeto de Resoução 
encontramos o seguinte: " ... destinada à execução de diversas obras de inte
resse social, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo". 

Orà, se nós estamos nos referindo, ao final do Projeto de Resolução, ao 
Banco Central do Brasil, por que conter a ••utilização do FAS," por que con
ter a expressão "valor global acima mencionado"? E. claro, se o Projeto de 
Resolução diz que tem que estar de acordo com o Banco Central, e se o proje
to aprovado pelo Banco Central, e que não foi na sua totalidade enviado ao 
Senado Federal, evidentemente, Sr. Presidente, aí estão os vícios de lingua
gem que o próprio Regimento Interno da Casa chama a atenção, no seu§ 29, 
quando diz: 

.. § 29 A Comissão de Redação escoimará as proposições, ainda 
não emendadas, dos vícios de linguagem, das impropriedades de ex
pressão e dos defeitos de técnica legislativa." 

Portanto, este Projeto de Resolução aprovado às pressas pelo Senado 
Federal, neste dia, mostra exatamente os vícios de linguagem, e a sua mâ téc
nica legislativa. Portanto, gostaríamos de alertar a Comissão Diretora e, parM 
ticularmente, ao nobre Senador Murilo Badaró que está aqui e que faz parte 
da Comissão de Redação, para que S. Ex•, nos outros projetas de resolução, 
atente sobretudo para esses vícios que contém o Projeto de Resolução, para a 
sua boa técnica legislativa. E o nobre Senador Murilo Badaró - vejo que 
meu tampo já está esgotado mas não posso deixar ''o nobre Senador Murilo 
Badaró" no ar, e tenho que completar o meu pensamento, o objeto direto
portanto, o Senador Murilo Badaró que é um estudioso da língua portuguesa 
há de concordar conosco que este Projeto de Resolução não faz jus ao Senado 
Federal, e precisa doravante ser melhorado, e dar sua atenção, sobretudo, ao 
§ 2• do art. 115. 

Portanto, nesta dedaração de voto, a nossa ressalva de que este projeto 
de resolução não foi aprovado de acordo com o Regimento Interno da Casa. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 

1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n1l613, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ara ri (MA) a elevar, em Cr$ 4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos 
e vinte e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 614 e 615, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade, com voto vencido do Senador Franco Montoro; e 
- de Municfpios, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 444, DE 1981 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro o adia
mento da discussão do Projeto de Resolução n9 92, de 1981, constante do 
item 2 da' pauta, a fim de ser feita na sessão de 21 do corrente. 

Sala das- Se:ssões, 17 de dezembro de 1981. -Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam mantenham-se sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Henrique San ti/lo- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• será atendido. Solicito 
aos Srs. Senadores tomem os seus lugares . 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• faça acionar as 
campainhaS. · · 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Cumprirei a disposição regi
mental. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po
dem votar. 

Como vota o líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Llder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Líder do PP não se en
contra presente. 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 
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Procede-se à I'Otação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Amaral Furlan- Henrique Santillo -José Sarney- Lenoir 
Vargas. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Ber
nardino Viana- Eunice Michiles- Jorge Kalume- José Caixeta 
-José Guiomard -José Liris - Jutahy Magalhães- Lomanto 
Júnior- Luiz Freire --Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo 
Coelho - Raimundo Parente - Vicente Vuolo. 

O SR.-PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Vou tomar o resultado. 
Votaram NÃO 17 Senadores; e SIM 4. 
Não houve abstenção. 
Total, 21 Srs. Senadores. 
Não houve quorum. 
Fica adiada a Votação do requerimento. A discussão da matéria ficarâ 

sob restada. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a V. Ex~ faça acionar as 
campainhas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem razão. Aplica
rei o art. 327, item VI, do Regimento Interno: 

.. Verificada a falta de quorum, o President~~uspenderá a ses
são, fazendo acíonar as campainhas durante dez minutos ... " 

(Suspensa às 13 horas e 2 minutos, a sessão-é reaberiii às 13 horas 
e 12 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão, na 
forma regimental. 

Solicito ao nobre Líder do PDS, que decline o seu voto. 

O SR. NILO COELHO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estamos votando o reque
rimento de adiamento da discuSsão, assinado pelo Senador Henrique San
tillo. 

Ausentes os outros Líderes, presente, apenas, o autor do requerimento. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Faço, ainda, uma solicitação aos Srs. Senadores para que prestem 

atenção se estão nas cadeiras nominais correspondentes. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa 
Henrique Santillo 
Lourival Baptista 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema - Almir Pinto- Aloysio Chaves- Ami!Ial 
Furlan -Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Bernardino Via· 
na - Dinarte Mariz - Eunice Míchiles - Gabriel Hermes -
Hugo Ramos- João Calmon- Jorge Kalume- José Caixeta
José Guiomard- José Lins- José Sarney- Jutahy Mag~lh_ães
Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Luiz Freire- Milton Cabral 
- Moacyr Da!Ia- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto 
- Raimundo Parente - Vicente Vuolo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 3 Srs. Se
nadores; "NÃO", 28. 

Não houve quorum. 
Fica adiada a votação do requerimento e sobre~;.tada a discussão da ma

téria, que figurará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'i'-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 445, DE 1981 

Nos termos regimentais, requeiro a prorrogação da sessão pelo prazo de 
45 (quarenta e cinco) minutos. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1981.- José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido exige 
votação imediata. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex' será atendido. 
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PMDB? I Pausa.) 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do PP? 
(Pausa.) 

S. Ex~ está ausente. 
Os Srs. Líderes já votaram; podem votar os demais Srs. Senadores. (Pau~ 

sa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurem a- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio 
Chaves- Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Bernardino Via
na - Dinarte Mariz - Eunice Michiles - Gabriel Hermes -
Hugo Ramos -João Calmon- José Caixeta- José Lins- José 
Sarney - Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista 
- Luiz Freire- Milton Cabral- Moacyr Dalla- MuriJo Badaró 
- Nilo Coelho - Passos Pôrto - Raimundo Parente- Valdon 
Varjão - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Amaral Furlan- Humberto Lucena- José Fragelli -Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à apu-
ração. 

Votaram SIM, 27 Senadores, e NÃO, 4. 
Total de votos: 31. 
Está aprovada a prorrogação por 45 minutos. 
A sessão continuará, portanto, prorrogada por mais 45 minutos, além 

das 14 horas e 15 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n'i' 94, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 622, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
lguatama (MG) a elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco mi· 
lhões 1 oitocentos e cinqUenta e cinco mil, setecentos e cinqUenta cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 623 e 624, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Murilo Badaró - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Badaró para discutir. S. Ex• dispõe de 30 minutos. 

O SR. MURILO BADARÕ (Para discutir. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs.-Senadores; 

A discussão deste projeto de resolução, que constitui o item 3 da pauta 
dos nossos trabalhos, enseja-nos oportunidade para tecer algumas conside
rações a respeito desta longa, interminável e difícil discussão, em torno da 
consideração feita por muitos eminentes Senadores, de que tais autorizações 
para que Prefeituras elevem o montante de suas dívidas consolidadas sejam 
fatores de indução inflacionária. 

É essa a tese que queremos discutir para tentar, em lugar do calor,levar 
um pouco de luz a assuntos dessa magnitude. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ - Ouço V. Ex• com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco- E um prazer apartear V. Ex• Eu só não com
preendi o sentido da expressão: leva~ a luz. Luz a quem? 

O SR. MURILO BADARO- Luz ã discussão do tema, sobre o proble
ma de inflação. 

O Sr. Itamar Franco - Ah. sobre o problema de inflação ... 
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O SR. MURILO BADARÓ- Claro! Não poderia nunca pretender le
var a luz ao ambiente em que V. Ex• se encontra, que V. Ex• já o ilumina com 
a sua simpatia, com a sua inteligência,... · 

O Sr. Itamar Franco - Aceito os elogios de V. Ex• ... 

O SR. MURILO BADARÚ- Ex.atamente, eu os faço sinceramente. V. 
Ex• sabe que os faço de coração. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• tem que fazer justiça. Sabe por quê? Por
que eu cheguei aqui, como representante de Minas Gerais, com um milhão e 
meio de votos, realmente eu significo uma luz para um milhão e meio de elei
tores. 

O SR. MURILO BADARÓ- Exatamente, claro. V.Ex• sabe o apreço 
e a admiração que eu tenho pela sua atuação nesta Casa e não tenho regatea
do aplauso a V. Ex•, cm nenhum momento. 

O Sr. Itamar Franco - E a recíproca tem sido verdadeira. 

O SR. MURILO BADARÓ- É verdade. Aliás, Minas Gerais, quándo 
discute ou debate, o faz de forma muito civilizada. 

O Sr. Itamar Franco- Exatamente, V. Ex' diz que são aspectos inflacio
nârios ... Esta é a tese central. 

O Sr. H?fgo Ramos- A luz é que traz o calor, ou o calor é que traz a luz? 

O Sr. Dirceu Cardoso- É o princípio da degradação da energia. Vamos 
ver o foco de luz _de Minas sobre a escuridão da Casa. 

O SR. MURILO BADARÓ- Eu coloco o assunto para a resposta dos 
engenheiros. 

Sr. Presidente, os economistas costumam definir inflação como sinôni
mo de euforia. Normalmente, em todas as fases de euforia por que passam as 
nações, via de regra há um surto inflacionário a elas correspondente. E os 
economistas também dize~ que, quando a inflação chega à taxa de 30%, ela 
atinge o chamado limiar do medo. Quando se atinge a este patamar denomi
nado limiar do medo, que é uma expressão figurada para mostrar a intensida
de das projeções de uma inflação sobre a economia das diversas nações, di
zem os economistas que não é difícil que se chegue rapidamente aos 50%. 
Atingido mais este outro degrau mais alto, chegar-se a 100% é mais fácil ain
da. Ultrapassado este limite, chegar-se aos 200% se torna ainda mais fácil. 

Dai para a frente, Sr. Presidente, nada mais contém a espiral inflacional 
e com ela, em sua esteira, o caos, as tensões, as desarmonias sociais e, via de 
regra, as revoluções. 

No panorama da inflação brasileira, vamos encontrar algo que convoca 
a nossa atenção, que é exatamente a circunstância de que este mal em nossa 
economia surgiu, principalmente, no ano de 1820, quando Dom João VI ins
tituiu um Imposto ad ~·aforem sobre produtos exportáveis, elevando de tal for
ma a pressão sobre os preços correntes àquele tempo, abriu-se para o resto de 
todo o período_ da história imperial e da história republicana a constante pre
sença de taxas inflacionárias que oscilam entre índices paroxísticos, como no 
tempo que precedeu à chegada de Campos Sales ao Governo, da ordem de 
116%- que é o recorde nacional, e não estes obtidos atualmente- até in
flações praticamente reduzidas ou quase nulas, em período de calma e de 
tranqUilidade em nossa economia. 

Há, contudo, uma constante, que é a presença de inflação na economia 
brasileira desde o ano de 1820. 

Dir-se-á, Sr. Presidente, que outros países conseguem, atravês de meca
nismos próprios de sua sociedade, criar anticorpos que imediatamente acio
nados combatem o mal. Nos países saxônicos, por exemplo, tão logo a econo
mia apresenta índices de inflação, não há sequer necessidade, às vezes, de que 
o Governo atue como indutor do processo antiinflacionãrio. A própria socie
dade gera mecanismos de combate eficazes e eficentes que fazem com que as 
taxas decresçam rapidamente. 

No ano passado, por exemplo, visitando os Estados Unidos ao tempo da 
eleição em que o Sr. Reagan derrotou o Sr. Carter, verifiquei que a inflação 
americana chegava ao nível de 14%, taxa certamente intolerável para os pa
drões da economia norte-americana. 

Pois bem, Sr. Presidente, apesar de todas as dificuldades poÜticas que vi
via o Presidente C arte r, disputando uma eleição difícil, que acabou perdendo, 
o seu Governo se viu, diante do clamor da opinião pública norte-americana, 
na contingência de acionar dispositivos antiinflacionários extremamente du-
ros. 

Acompanhei, durante o tempo anterior à eleição, o resultado dessa polí
tica antiinflacionária do Presidente Carter. ~bem verdade que ele não conse
guiu reduzir rapidamente as taxas, que chegavam ao patamar de 14%, mas, 
imediatamente, a pressão inflacionária cedeu. Poi ·quê? Porque a sociedade 
americana criou mecanismos extraordinariamente ágeis para combater o mal. 

Tal ocorre, por exemplo, com os países do centro-europeu, como a 
Suíça, quando, por exemplo, no ano de 1979, a sua inflação chegou a taxas 
que se -constituiam em urna elevação superior a 1% de um ano para outro. 
Imediatamente, o próprio organismo social suíço acionou, gerou, criou anti
corpos que, rapidamente, conseguiram debelar o mal. 

E no Brasil? 
Dizem os estudiosos de Psicologia Social, na definição daquilo que cha

mam "Personalidade de buse", ou seja, aquelas características que consti
tuem uma espécie de configuração psicológica de um povo reunido em socie
dade, que, provavelmente, nós não tenhamos condições tão eficientes para 
debelar o mal inflacionário, porque o processo de nossa formação cultural 
não nos vacacionou para este objetivo. 

A presença pertinaz da inflação na economia brasileira, com marcas de 
oscilação que denotam sobretudo a nossa incapacidade como mecanismo so
cial de debelá-la, é prova suficiente de que a nossa configuração psicológica, 
do ponto de vista social, não se ajusta bem àquelas características que possi
bilitam, por exemplo, aos povos anglo-saxônicos eficiente combate anti
inflacionãrio. 

Somos um povo de formação latina, com certas linhas de imprevidência 
derivadas da nossa conformação racial, da nossa formação étnica, e isto, Sr. 
Presidente, é que tem Proporcionado, no decorrer da longa história da econo
mia brasileira, a constante presença de taxas de inflação que muitas vezes, 
apesar de enérgicas providências do Governo, não se consegue reduzir o seu 
ímpeto. 

No período Campos SuJes, quando o Governo renegociou a dívida brasi
leira para debelar o mal inflacio('lário e o caos que praticamente assolava a 
economia nacional, o período que logo sucedeu àquele tempo, marcou-se 
exatamente pela queda vertical dos níveis de inflação que, todavia, não foram 
eliminados nem erradicados da economia nacional. 

Não se pode falar em inflação nas economias socialistas, porque, outro 
dia, perguntávamos a um dirigente búlgaro qual era a ... 

Senador lt;;tmar Franco, V. Ex' está pedindo um aparte? Com muita 
honra, ouço V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Estou gostando de ver V. Ex', tentando conduzir 
a sessão. Eu só queria saber há quantos minutos V. Ex' está falando, eu não 
anotei. 

O SR. MURILO BADARÚ - Sinceramente eu não anotei, acho que 
compete à Mesa. 

O Sr. Itamar Franco - Muito obrigado. 

O SR. MURILO BADAR6- Agradeço a V. Ex• 
Nos países socialistas não há o que falar em inflação, porque é uma eco

nomia dirigida, simplesmente mantém, a longos períodos, taxas de inflação 
zero. O estado é o controlador de todos os mecanismos da economia, todos 
os índices são artificialmente fabric<1dos, co.mo o custo da moeda, por exem
plo. As moedas do leste socialista são taxadas artificialmente pelo goverrio a 
pontos abaixo da cotação internacional do dólar. f: um mecanismo artificial 
que talvez seja o principal responsável pelo câmbio negro de moedas fortes 
que grassa nos países da cortina de ferro. 

No caso brasileiro existe uma dificuldade que diria inata, inerente a nos
sa configuração psicológica. (PausO:) 

Sr. Presidente, eu estava tentando prosseguir na análise do problema da 
inflação nos países da cortina de ferro, quando me vi obrigado a uma ligeira 
interrupção para atender ao Vice-Presidente da Casa, Senador Passos Pôrto, 
mas retomo a linha da minha argumentação, que, ainda que desata via da, pre
tende demonstrar que não é fácil, em povos de formação latina, torna-se real
mente mais difícil, o combate a esse terrível mal que é a inflação. 

Em 1964, após a Revolução, o Governo se viu obrigado a medidas enêr
gicas, extremamente severas para conter a pressão inflacionária e, em segui
da, reduzir o seu impacto. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Hugo Ramos. 

O Sr. Hugo Ramos- Estou ouvindo com a máxima atenção o excelente 
discurso que V. Ex' está produzindo, sobretudo em termos doutrinários, 
mostrando e revelando o problema inflacionário e as implícações que decor
rem dos sistemas políticos que adotam determinadas providências de ordem, 
inclusive, democrático como é o caso dos Estados Unidos, por V. Ex• citad9_ 
amplamente, no sentido de que os anticorpos apresentados na: política econô
mica dos Estados Unidos puderam permitir àquele grande País conter e deter 
a inflação. Mas, V. Ex• fez uma ponderação que me deixou de certa forma 
perplexo, ao fazer o elogio do problema político-econômico dos países da 
cortina de ferro. V. Ex• declarou que está sempre no nível zero. 
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O SR. MURILO BADARO - Não, eu não fiz um elogio, mas uma 
constatação do artificialismo dos índices. 

O Sr. Hugo Ramos- Então, eu gostaria que V. Ex' explicitasse melhor o 
seu ponto de vista, para que não ficasse a dúvida de que V. Ex• estivesse a elo
giar o sistema económico adotado pelos países da cortina de ferro. 

O SR. MURILO BADARO- Senador Hugo Ramos, acontece que V. 
Ex• talvez não tenha percebido bem. O que eu disse foi que o artificialismo 
dos índices e, sobr~tudo, a impossibilidade de examiná-los, de compará-los, 
de obter-se informações nos países da cortina de ferro é que fazem com que 
permanentemente eles apareçam nos seus balanç_os de pagamentos, nos seus 
balanços internos, na sua contabilidade interna com taxas de inflação reduzi
das, quando não inexistentes. f: o que acontece com as moedas dos pafses do 
bloco socialista que, artificialmente, são taxadas a cuslos menores do que o 
preço das moedus internacionais fortes, como o dólar, o marco, o franco 
francês, o franco suiço e a libra esterlina. 

longe de mim fazer esse tipo de e.logio, porque estou convencido de que 
um dos maiores fracassos do socialismo reside, exatamente, na mã gestão da 
economia, na má gerência dos negóci•.>s económico-financeiros. O menor de
senvolvimento é porque os homens não produzem em cativeiro e todos os 
pafses do mundo socialista estão diante dessa crise insuperável, vivendo em 
dificuldades para superar crises internas e, sobretudo, as crises que, externa
mente, de forma exógena se projetam sobre o núcleo central de cada econo
mia dessas. 

O Sr. Hugo Ramos- Felicito V. Ex' por explicitar bem a matéria, nota
damente no país que V. Ex• mencionou, onde não existe o interesse e o lucro 
na sua economia. No entanto, já pouco e pouco a própriá Rússia está admi
tindo o lucro nas suas empresas estatais. E todas são, como nós sabemos, es
tatais. E a considerar, inclusive, que já estão admitindo bancos de países 
como os Estados Unidos, por exemplo; o Manhattan Bank existe hoje, com 
sede própria, em Moscou. De maneira que, pouco a pouco, se vai chegando à 
conclusão de que as teorias de Marx e Engels vão cedendo diante da evolução 
dos acontecimentos, a provar, cada vez mais, que o problema do proletaria
do, o domínio da classe única nesses países vai cedendo não no sentido por 
eles preconizado, mas sim no senUdo do predomínio da classe média. 

O SR. MURILO BADARO- Senador José Lins, V. Ex• havia pedido 
um aparte e cu o concedo. 

O Sr. José Lins- Senador Murilo Badaró, é para uma ob~ervação ares
peito do discurso de V. Ex' V. Ex' chamou bem a atenção de que o mal, um 
dos principais das economias planejadas, se refere, exatamente, à má gestão 
da economia. Mas, sobre esse ponto de vista gostaria de chamar a atenção de 
V. Ex• parLl o caso d.t.1 agricultura ... 

O SR. MURILO BADARÚ- V. Ex• é um grande nome em matéria de 
administração e, como economista, V. Ex• é um expert n_o assunto. 

O Sr. José Uns- Agradeço a V. Ex• Mas, refiro-me, principalmente, à 
observação de V. Ex• sobre a má gestão da economia nos países de economia 
c~ntralizada e: particularmente,.-.. -

O SR. MURILO BADARÓ- Não é de economia centralizada, é de 
economia coletivizada. 

O Sr. José Lins- Coletivizada. Para mim economia planejada. Mas, ob
servo que é sobretudo na área da agricultura que essas economias têm fracas
sado. Haja vista a situação da Rússia que, hoje, depende, fundamentalmente, 
da importação de gêneros alimentícios do mundo ocidentaJ, sob pena de so
frer fome ou redução da alimentação do seu povo. De modo que, V. Ex• ob
serva muito bem o aspecto das economias planejadas, com relação à má ad
ministração da economia. 

O SR. MURILO BADARO- Continue, Senador José Lins, ouço V. 
Ex• com muito prazer. 

O Sr. José Lins- Ainda há poucos dias, um jornal citava a importação, 
pela Rússia, de cerca de lO milhões de toneladas, e eu me admira devido o 
grande volume dessas importações. E, mais recentemente, houve urna nova 
informação, também publicada pela Imprensa, de que só em trigo, a Rússia 
estaria comprando mais de 15 milhões de toneladas ao mundo ocidental. E, 
corno V. Ex• sabe, ela também depende de importação de açúcar da América 
Central, principalmente de Cuba, apesar do grande esforço que faz no sentido 
de produzir mais açúcar da beterraba. 

O SR. MURILO BADARO- Senador José Lins, quando vejo progra
mas de partidos brasileiros, propondo soluções socialista para o Brasil, 
causa-me espécie que a opinião pública esteja indíferente a isto. 

Quando P~rtidos propõem a extinção da propriedade privada, se esque
cem de que nenhuma nação que perdeu a propriedade privada, deixou de per~ 
der, em seguida, a lib~rdade. 

O Sr. José Uns- Mas, V. Ex• sabe, nobre Senador, que essa não é a opi
nião do povo brasileiro. São opiniões isoladas que, certamente, estão eivadas 
de certas filosofias que não têm nada a ver com as tendências do povo brasi
leiro. 

O SR. MURILO BADARO- Mas, volto à inflação, porque, o tema do 
projeto é, exatamente, rebater a afirmação de que projetas, autorizando a ele
vação de dívida consolidada dos municípios e dos Estados são fatores de in
dução inflacionária, de pressão inflacionária, com o que, evidentemente, não 
concordo. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Murilo Badaró, essa tesejã é uma tese 
desmoralizada. Não tem sentido nenhum. Em toda parte do mundo, todos os 
setorcs da economia, inclusive as empresas privadas, lançam mão de créditos. 
Se a instituição do crédito não fosse válida, então, ela já teria sido banida de 
todo mundo .. Essa que é a verdade. 

O SR. MUR!LO BADARO- Além de tudo isso, além de todos esses 
argumentos que foram <1qui alinhados e- repito -de forma inopinada, de 

- improviso, dizia até desatavíadamente, há um outro fato,- e sinceramente 
os Srs. Senadores vão concordar comigo -é que a partir de 1973, com os su
cessivos choques do petróleo, as economias mundiais se deseStabilizaram de 
maneira definitiva. O Japão, que é o exemplo mais ilustre, mais eminente des
sa capucidade de ordenar a sua economia pela grande disciplina social que 
possui, o próprio Jupào, foi de início seriamente atingido, porque a sua eco
nomia depende 95% de importação ou de energia importada. E quando falo 
em energia, e olho para o Senador Itamar Franco, que é um dos homens que 
mais conhece esse assunto, aqui nesta Casa, e que foi o responsável por um 
dos trabalhos mais notáveis do Senado Federal, na Comissão de Energia Nu
clear que examinou o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Mas, o choque do pe
tróleo, em 1973, apanhou as economias do mundo em estado de perplexidade 
e despreparadas para a nova aval<1nche de dificuldades que veio na sua estei
ra. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ- Ouço V. Ex• 
O Sr. José Lins - Mui ta gente, nobre Senador Murilo Badaró, tem 

minimizado o efeito do impacto do problema do petróleo no mundo. Para se 
ter uma idéia do que ele representa no mundo, basta dizer que o valor bruto 
da produc.;ão da indústria do petróleo representa 45% do valor bruto de toda 
produção mundial. 

O SR. MURILO BADARO- Imagine V. Ex• 
O Sr. José Lins- E com o consumo, só pelos países ocidentais, de 40 

milhões de barris/dia, o volume equivalente a este consumo é t;]e c~rça d_e 400 
bilhões àe dólares-. Ora~omo-o CliStúâo õ-ãriil pãSSõU de -r:so para 32 dólares 
e significa que apenas 6% desses 400 bilhões de dólares, ou seja, 24 bilhões de 
dólares, representam as transferências de recursos no mercado de petróleo. 
Hoje representam 400 bilhões de dólares. E como a maioria dos países é con
sumidora, V. Ex~ chega à conclusão de que a drenagem de recursos desses 
pobres países consumidores- e geralmente o mundo pobre, o terceiro mun
do- a drenagem de dinheiro dos países pobres para os países da OPEP, re
presenta o fenômeno mais sério pelo qual passou a economia mundial nos úl
timos anos. 

O SR. MURILO BADARO- Se formos analisar o problema do cho
que do petróleo em si, tenderíamos a levar a discussão para um outro proble
ma que é grave, mas que sai um pouco da linha do discurso que eu estou fa
zendo, que é discutir o projeto de resolução e as suas possíveis implicações na 
inflação brasileira. E como o Regimento não permite esse tipo de digressão, 
vou me permitir voltar aqui no fulcro do problema, para dizer o seguinte: 
gue, se economias como a do Japão, como a economia inglesa, corno as eco
nomias mais sólidas do mundo entraram em crise com o choque do petróleo, 
o que dizer de uma economia, em processo de plano desenvolvimento, como é 
a brasileira? 

O Sr. José Lins - Isso é verdade. 

O SR. MURILO BADARO- Se os países desenvolvidos pagaram este 
alto tributo ao choque do petróleo, o que dizer daqueles em vias de desenvol
vimento, que se viram obrigados a um volume de investimentos, cada vez 
maiores, para atender a sua imperiosa necessidade de crescer. E no caso brasi
leiro ... 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha.)
Nobre Senador rvturilo Badaró, peço licença para interromper V. Ex•, que o 
seu tempo estú esgotado. 

O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, obedeço a advertência de 
V. Ex~ e encerro o meu discurso, dizendo que o projeto de resolução, em dis
cussão. que autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama a elevar a sua dívida 
consolidada, não é um instrumento a mais de pressão inflacionária. Ao con
trário, ele vai gerar empregos nnquele município, milhares de emp•egos que 
estão sendo negados aos trabalhadores brasileiroll_por essa posição obstinada 
da Oposição cm recusar o seu apoia menta, sob esse fundamento falso. Por
que se o fundamento fosse correto, poderíamos até concordar com çle. Mas, 
o fundamento é teoricamente falso, doutrínariamente equivocado e política
mente desastroso. Está-se recusando aos Estados e aos Municípíos recursos 
indispensáveis ao provimento da sua administração. 

E o que é pior, Sr. Presidente, e mais grave ê o poder inibindo- a ação de 
outros poderes. E é certamente aí que se encontra o fulcro da crise institucio
nária que estamo-s vivendo neste momento e que, estou certo, há de encontrar 
a solução pelo equilíbrio, pelo bom senso, pela clarividência dos eminentes 
Senadores desta Casa, homens da Oposição e do Governo que, em conjunto, 
saberão decidir esse problema tão vital para a economia brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto, para discutir. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBUCADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lázaro Barboza, para discutir o projeto. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Seiladores: 

Em primeiro lugar, quero registrar aqui com alegria que houve por parte 
da Presidência um comportamento novo, quando se permitiu que os eminen
tes representantes da Maioria, que aqui estavam e estão ainda em minoria, 
porque até o momento recusam-se a partir para a volação, deixassem de dis
cutir o mérito da matéria para troctirem amabilidades, falarem de literatura, 
andarem pelos caminhos tão difíceis, mas tão belos, que palmilham alguns 
eminentes Senadores, principalmente o eminente membro da Academia Bra
sileira de Letras, representante da Bahia nesta Casa, o nobre Senador Luiz 
Viana. 

O Sr. Luiz Viana - Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Como, Sr. Presidente, eu não tenho o 
privilégio de pertencer a qualquer academia, eu, me valendo agora dos novos 
moldes inaugurados pela Presidência, tenho também uma história a contar. 

O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Já que V. Ex• faz uma crftica, 
permita-me dizer que nesta Casa, ao longo dos tempos, não houve até hoje 
um Senndor que não desobedecesse o Regimento nesta parte. Todo mundo 
dizia o assunto de discussilo. De modo que V. Ex• não vai receber este discur
so do nobre Senador Alrnir Pinto como uma tolerância da Presidência. Isto já 
é uma praxe nesta Casa, e todos os Presidentes têm respeitado. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Alii\s, Sr. Presidente, uma praxe que me 
deixa muito à vontade, porque, verificando que os eminentes membros da 
Maioria não estão interessados na votação do projeto, eu não sei por que co
mecei a me lembrar dos dias da minha infância, comecei a me lembrar dos 
meus tempos de candeeiro de carro de boi, transporte que o progresso sepul
tou no passado, e, gostaria, jâ que a questilo do empréstimo para este municí
pio não é mais imrortante, deixou de ser importante, eu quero contar ao Se
nado uma história longa, a história dos meus tempos de candeeiro de carro de 
boi ... 

O Sr. Jutahy Afagallrães - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Vou, Sr. Presidente,jâ que o eminente 
Senador pela Bahia, Jutahy Magalhãt::s, não sei se ansioso por ouvir a minha 
história, que é a história de tantos candeeiros de carros de boi por esses brasis 
a fora, ou se porque a história não interessa a S. Ex•, antes que eu comece a 
contá-la, S. Ex• me pede um aparte e vou concedê-lo como maior prazer. 

O Sr. Jutahr Magalhães- V. Ex• me honra concedendo este aparte, mes
mo porque gostaria de aparteá-lo antes de entrar na história, mas como V. 
Ex• disse que eu não gostaria de ouvir a história, pelo contrário, a história é 
por demais interessante e já a conheço, e respeito muito a vida pregressa de V. 
Ex~ V. Ex• é um dos exemplos que temos aqui no Senado, de quem soube se 
fazer, surgindo de urna família muíto pobre de lavradores, e como V. Ex• 

mesmo disse em conversa comigo, talvez de poucas letras. V. Ex~ chegou a ser 
hoje o Senador d:.t Rl!pública. EntUo, veja V. Ex• que conheço essa hístória e 
sou um dos orgulhosos de _tê· lo como colega. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Jutahy A!agalhães- Mas antes de V. Ex• entrar nas remínicências 
de sua infúncia, gostaria de diler que V. Ex• está insistindo no fato de não 
queremos vot<1r, mas já füi dada a explicação pelo Presidente, que não pode
mos votar esta matf:ria porque, infehzmente, não tivemos quorum para avo
taçilo do primeiro item da pauta da sessão de hoje. Então, não é porque não 
queremos votar o empréstimo para Igatama, é apenas pela impossibilidade 
regimental. Por isso, não podemos fazê-lo nesta sessão. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Agradeço o aparte do nobre Senador 
Jutahy Magalhiles. l· 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Peço licença ao nobre orador, 
para fazer uma comunicação à Casa. 

Neste instante, deveria haver o início da sessão ordinária de hoje, entre
tanto, em virtude da prorrogação do tempo da sessão extraordinária matuti
na até i.i.s 15 horas, deixaremos de realizar a sessão ordinária de hoje e convo
C'dmos uma sessão e..üraordinária a realizar-se hoje, às 16 horas e 30 minutos, 
destinadu à apreciação da Mensagem n~" 298, de 1981, relativa à escolha de 
Chefe de Missão Diplomática. 

Muito obrigado. 

O SR. LÂZA~RO BARBOZA - Sou eu que agradeço, Sr. Presidente, 
porque ser interrompido por V. Ex•, para um anúncio tão importante, na rea-
lidade significa um privilégio. -

Mas, Sr. Presidente, exatamente no local onde se ergue hoje o Palácio do 
Congresso, onde nos reunimos na Câmara e aqui, no Senado, vinte e tantos 
anos atrás, como toda a região do Planalto Central, era um cerrado agreste, 
cujo silêncio só era quebrado pelo uivar dos lobos, pelo canto das cigarras. 
Foi nessa época, em dias de minha infância que já vão bem distantes, que 
aqui passei pela primeira vez, como candeeiro de carro-de-bois, nos deslocan
do da cidade de Anápolis para a cidade de Formosa. Exatamente aqui, onde 
se ergue o Paláclo do Congresso Nacional, existia um pequeno rancho, cober
to de capim, sem paredes. Era o chamado pouso dos boiadeiros e dos carrei
ras de bois. Aqui cheguei, certa tarde. com o meu pai. Soltamos os bois de 
carro. Enquanto eu os apascentava, meu pai preparava a comidinha rústica 
numu fornalha improvisada em três pedras. Os bois, algumas horas depois, se 
deitaram, remoendo. e a[, Sr. Presidente. foi quando nós podemos recolher 
sobre a tolda do carro, para o descanso merecido. 

Como são as coisas, Sr. Presidente! Como eu poderia imaginar que, vinte 
e poucos anos depois, aqui se ergueria Brasília, pela genialidade, o atrevimen
to e o arrojo do Ei:>tadista Juscelino Kubitschek de Oliveira (muito bem!}, e 
que exatamente aqui, onde eu pernoitara com meu pai há tempo tanto, se er
gueria o palácio do Congresso Nacional, onde eu um dia teria assento como 
Senador do meu Pais, e a discutir um empréstimo para o Município de Igua
tama, em Minas Gerais, um empréstimo que. como inicialmente afirmavam 
os eminentes Semtdores da Maioria, será de enorme importância para aquele 
Município. Não sei por que, parece que já agora não tem importância nenhu
ma. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com prazer vou ouvir o ilustre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Lázaro Barboza, lemos algures 
que qualquer-que seja a posição que tenhamos alcançado em qualquer fase de 
nossa vida, sempre dentro de nós conservamos a imagem de criança. (Pausa.) 
V. Ex~s agora acham bonito, mas me vaiaram hoje de manhã. Apuparam, 
vaiaram. Só não jogaram pedra. Veja V. Ex~ essa reminiscência, essa recor
d~ção que V. Ex• está fazendo hoje. Vinte e tantos anos atrás, V. Ex• chegou 
neste mesmo lugar, cm cima de um carro-de-boi, em companhia do seu pai. 
Vinte e tantos anos depois, o Brasil trouxe V. Ex• pelo braço, para lhe servir, 
à nossa Pátria, ao nosso País, como Senador da República. Espero, nobre Se
nador Lázaro Barboza, que a caminhada de V. Ex~ tenha outras conquistas, 
outras vitórias na sua frente. Sou um solzinho que se está pondo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Não apoiado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• é um sol que está nascendo. Sou um sol 
no ocaso. V. Ex• é um sol em plena força no seu arrebol. Espero, nobre Sena
dor Lázaro Barboza, que daqui a vinte anos possa V. Ex' rememorar, não a 
companhia do seu pal, no velho carro, nem a companhia do País que trouxe 
V. Ex• pelo braço e o fez Senador da República, com o voto de Goiãs, mas te-
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nha outras glórias maiores e outras vitórias, em outros ambientes, onde a pa
lavra não seja apressa, como eles querem que seja no Senado da República. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Agradeço ao nobre Senador Dirceu 
Cardoso o seu aparte. Lembro apenas que S. Ex'- não ê um sol no ocaso. S. 
Ex• ê um sol que ilumina o Senado da República. 

O Sr. Dirr:eu Cardoso - Já sol posto. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, a grande verdade é que 
estamos há tanto tempo clamando por uma reforma tributária que reponha a 
verdade tributária no País, que reponha, no devido leito, o valor que têm os 
Municípios e os Estados, a fim de se acabar esse vexame de ver as Unidades 
da Federação e os Municípios, de chapéu na mão,.ci. mendigar e a pedir esmo
las, que são concedidas, ou não, pela generosidade do Poder Central. 

O Sr. Nilo Coelho - V. Ex• me permite, nobre Senador? _ 

O SR. LÃZARO BARBOZA- Já ia encerrar as minhas considerações, 
mas não posso fazê-lo sem antes ouvir o eminente Senador Nilo Coelho. 

O Sr. Nilo Coelho - Temos muitas afinidades. Conversamos muito. 
Hoje descobdmos o ponto de origem. A origem familiar do meu trono é a 
Casa da Torre de Garcia D'Ávila na Bahia. Todos os meus antepassados fo
ram os viandeiros que saíram na direção de Jacobina, passagem de Juazeiro, e 
conquistaram o Piauí, possuídos de uma ilusão. Eles não iam, como disseCa
pistrano de Abreu, atrás da conquista de fazendas nem da implantação de 
agricultura, porque a região não favOrecia. Eles procuravam ouro e esmeral
da, que apareceu agora em Jacobina- a maior jazida de esmeraldas, depois 
das jazidas da lndia, foram encontradas no Município deJacobina. Jâ naque
les idos de 1700, os homens que saíram da Casa da Torre procuravam esme
raldas. No entanto, o destino deles era o tanger do gado, era o povoamento 
do interior, era o sofrimento. Cada um tinha no seu interiOr - não aquela 
alma de criança que Dirceu Cardoso falou- o seu íntimo, aquele seu sentido 
recôndito, que todo dia ele faz sua prestação de contas. Hoje, o Senador Lá
zaro Barboza é um homem crescido em toda a minha apreciação. Fora do ho
mem púb!ico, do sentido humano, da grandeza humana. O homem que veio 
da própria força, o homem que tem a coragem, a dignidade de confessar a sua 
origem c, em cima de toda essa simplicidade, tem orgulho de dizer e de pro
fessar de onde veio e para onde vai. Meus parabêns, Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Muito obrigado, eminente Senador 
Nilo Coelho. V. Ex• me deixa mais do que desvanecido com as considerações 
que acaba de tecer no seu aparte. 

Sempre tive por V. Ex• um apreço enorme. Veja V. Ex• como muitas ve
zes parece que as almas se identificam e só muito tempo depois é que pode
mos encontrar uma razão para certas afinidades. 

A verdade é que V. Ex•, como eu, homem de origem simples, homem do 
interior, homem que saiu do interior, mas o interior não saiu de nóS. Guarda
mos a pureza do interior, a simplicidade dos homens que forjaram, com o tra
balho, com muita luta, este País que todos amamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(lv/uito bem.' Palmas.) 

O Sr. A.! arcos Freire- Sr. Presidente, não estando em plenário II Srs. 
Senadores, solicito a V. Ex• dê por terminada a presente Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vou atender a V. Ex•, apenas 
informando que o projeto está com a sua discussão encerrada por falta de 
oradores. 

O ~r. Af~rcos Freire- Sr. Presidente, parece que se trata de um equívo
co. A d1scussao fica suspensa, em face da verificação da falta de quorom para 
prosseguir a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -V. Ex• tem razão. O projeto 
continuará em discussão. 

Nestas condições, vou encerrar a sessão designando para a sessão ex
traord~nária convocada anteriormente para as 16 horas e 30 minutos de hoje 
a segumte 

ORDEM DO DIA 

. Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
nores sobre a Mensagem n9 298, de 1981 (n9 500/81, na origem), de 9 de no
vembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Agenor Soares dos Santos, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República de Gana. 

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

(Levanta·se a sessão às 14 horas e 40 minutos.) 

ATA DA 1P SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1981 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDE:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAÚ-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes -Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- AI
mir Pinto --José Lins- Mauro Benevides -Agenor Maria- Dinarte Ma
riz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral 
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Co_elho -João Lúcio- Gilvan 
Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Loman
to Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla 
-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco
Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro
Orestes Quércia- José Calxeta- Henrique Santillo -Lázaro Barboza
Benedito Canelas - Valdon Varjão - Vicente Vuolo - José Fragelli -
Mendes Canale - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José: Richa -
Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo 
Brossard - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 64 Srs. Senadores. Há número regimental, declaro aberta 
a sessão. 

SQb a proteção de Deus iniciamos nossos trabaiiios. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

OF{CJO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N9 668/81, de 17 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei do Senado n9 126, de 1981 (n• 5.078/81, na Câmara dos Deputados), de 

autot_ia do Senador Luiz Viana, que autoriza o Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca a conceder pensão especial. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.975,de 
14 de dezembro de 1981.) 

N9 669/81, de 17 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei do Senado n• 284, de 1981 (n• 5.559/81, na Câmara dos Deputados), de 
autoria do Senador Aloysio Chaves, que altera a dinúi:Z da Rodovia BR-222, 
integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n"' 5.917, de lO de 
setembro de 1973. (Projeto que e transformou na Lei n9 6.976, de 14 de de
zembro de 1981.) 

N9 670/81, de 17 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei da Câmara n• 77, de 1981 (n' 742j79, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.965, de 9 de dezembro 
J:!e 1981.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 380, DE 1981 

Introduz alteração na Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, que 
i!Jstituiu o salário-família do trabalhador. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 O art. 211 da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, passa a vigo

rar com a seguinte redação: 

"Art. 29 O salário-família será pago na forma de uma quota 
percentual, calculada sobre o valor do salário mínimo local, arre-
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dondado este para o múltiplo de mil seguinte, por filho menor de 
qualquer condição, até dezoito (18) ano_s de idade." 

Art. 2'? As despesas decorrentes da execução_ desta lei correrão à conta 
das fontes de custeio normais do salário-famllia, previstas na Lei n'>' 4.863, de 
29 de novembro de 1965, com as modificações da Lei n'? 6.136, de 7 de no
vembro de 1965, com as modificações da Lei n9 6.136, de 7 de novembro de 
1974 (art. 4'). 

Art. 31' &ta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A elevação da idade dos filhos menores de qualquer condição, de quator
ze para dezoito anos, no texto da Lei nl' 4.266, de 1963, que instituiu o salário
família do trabalhador, é, na verdade, reivindicação antiga dos trabalhadores 
de todo o País. 

No momento, estamos buscando alcançar tal desiderato sob a inspiração 
de pedido especílico que nos é feito pelo ilustre-advogado Mário Cruz Filho, 
da cidade do Rio de Janeiro, para quem os filhos menores de idade acima de 
quatorze anos são, justamente, os que mais necessitam ser beneficiados com o 
salário-família, eis que se encontram na faixa etária de freqüentar o colégio e, 
portanto, de ainda depender dos pais. 

Conto com o apoio da Casa para a transformação deste Projeto de Lei. 
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1981. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963 

Art. 29 Aplicam-se ao regime de aposentadoria do aeronauta os precei
tos da Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência So
cial), salvo quanto ao que dispõe, de modo especial, esta lei. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto de lei apresenta
do pelo nobre Sr. Senador Nelson Carneiro será despachado às comissões, 
com data de início de trabalho dessas comissões, a partir de 11' de março de 
1982. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. {9-Secretário. 

.t lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 446, DE 1981 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do discurso de saudação feita pelo Professor 
Hermenito Dourado, Chefe da Assessoria Jurídica da Universidade de 
Brasília, ao Jornalista Roberto Marinho, por ocasião do recebimento do 
Título de .. Doutor Honoris Causa" da referida Universidade, no último dia 
15 de dezembro e o discurso de agradecimento do homenageado. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1981.- Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido será 
publicado e submetido ao exame da Comi_s_s_ão DiretQ_ra, nos termos regimen

tais. 
Sobre a mesa, requerimento_ da Comissão de Constituição e Justiça, que 

será lido pelo Sr. 11'-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 447, DE 1981 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "b", do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nl' 136, de 1981-Complementar (n9 
221/81, na Casa de origem), de inicativa do Sr. Presidente da República, que 
"cria o Estado de Rondônia, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1981.- Murilo Badaró- Raimun
do Parente- Moacyr Dalla- Bernardino Viana- Lenoir Vargas- Aderba/ 
Jurema- João Calmon- Humberto Lucena, vencido- Leite Chaves, venci
do - Lázaro Barboza, vencido - José Fragel/i, vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido serã 
submetido à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos regi
mentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re~ 
lações Exteriores sobre a Mensagem nll 298, de 1981 (n~' 500(81, na 
origem), de 9 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Agenor Soares dos Santos, Ministro de Segunda Classe, da C ar~ 
reira de_ Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Gana. 

A matéria constante da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos da 
alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão 
secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que 
seja res;peítado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se sf!creta às 16 huras e 40 minutos e volta a ser 
púhlica às /6 horas e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento nl' 
447/81, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 
136, de 1981-Complementar. 

to. 

sa.) 

Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-

Não havendo mais quem o encaminhe, vou passar à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Apro1•ado. 
O Sr. Marcos Freire- Sr. Presidente~ peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai-se proceder à verifi- . 
cação solicitada pelo nobre Senador Marcos Freire. 

Peço aos Srs. Senadores que tomem seus assentos individuais e se dêem 
conta de que estão sentados em suas cadeiras próprias. 

Solicito o voto dos Srs, Líderes. 

Como vota o Sr. Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Sr. Líder do 
PMDB? 

O SR. MARCOS FREIRE - Não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Sr. Líder do 
PP? (Pausa.) 

Os Srs. Líderes já votaram; podem votar os demais Srs. Senadores. (Pau
sa.) 

Reitero aos Srs. Senadores a solicitação de que verifiquem se estão nas 
cadeiras próprias, cada uma delas tem o próprio nome do Senador, e verifi~ 
quem, também, se as luzes permanecem acesas, para não haver reclamações 
posteriores. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores jã votaram? 

VOTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurem a- Alexandre Costa- AI mi r Pinto- Aloysio 
Chaves- Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Bernardino Via
na - Dinarte Mariz - Eunice Michiles - Gabriel Hermes -
Helvídio Nunes- Hugo Ramos- João Calmon- João Lúcio
Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard- José Lins- Jo
sé Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Jú
nior- Lourival Baptista - Luiz Freire- Luiz Viana - Martins 
Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo 
Coelho- Octavio Cardoso- Passos Pôrto- Raimundo Parente 
- Valdon Varjão - Vicente Vuolo. 
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VOTA "NÀO" O SR. SENADOR: 
Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 35 Srs. Se· 
nadares e NÃO, I. 

Total: 36 votos. 
Está aprovado o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram "SIM" 35 Srs. 
Senadores; '"NÃO", um Sr. Senador. 

O requerimento fof aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matêria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 
136, de 1981-Complementar n' 221/81, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que cria o Estado de 
Rondônia e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de 
Finanças.) 

Solicito ao nobre Senador Moacyr Dalla o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Para proferir parecer.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, de iniciativa do Poder Executivo cria o Estado de 
Rondônia, mediante a elevação do Território Federal do mesmo nome a essa 
condição, mantidos os seus atuais limites e confrontações. 

A Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que 
encaminhou o Projeto à apreciação do Congresso Nacional, veio acompa
nhada de Exposição de Motivos dos Ministros de Estado do Interior, Justiça 
e Pianejamento, na qual é destacado, após ampla análise dos fundamentos da 
medida, que '"os dados existentes comprovam a capacidade de Rondônia po
der vir a auto-sustentar-se, possivelmente em termos ainda melhores do que 
os prevalescentes para muitos Estados da Federação". 

A matêria está em harmonia com os preceitos jurídico-constitucionais, 
em particular com o art. 39 da Carta Magna e com as normas estabelecidas na 
Lei Complementar n' 20, de I • de julho de 1974, que dispõe sobre a criação de 
Estados. 

Outrossim, tendo a proposição sido aprovada na outra Casa legislativa 
com a anuência da sua douta Comissão de Constiluiçã.o e Justiça, nosso Pare
cer, igualmente, é pela sua aprovação, quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e técnica legislativa. · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito ao nobre Sr. Sena
dor Raimundo Parente o parecer da Comissão do Serviço Público Civil. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Para proferir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos termos do art. 39, 
combinado com o art. 51 da Constituição, vem a exame desta Comissão Pro
jeto de Lei, criando o Estado de Rondônia e dando outras providências. 

A proposição presidencial, remetida à Câmara dos Deputados, onde foi 
aprovada, se faz acompanhar de Exposição de Motivos dos Senhores Minis
tros de Estado do Interior, da Justiça e Chefe da Secretaria de Pianejamento, 
esclarece que o "Ministério do Interior, procurando criar as bases necessárias 
à melhoria das condições de vida das populações dos Territórios Federais, e 
do desenvolvimento de suas atividades produtivas, realizou ações concretas 
no âmbito da administração territorial e na programação de seus recursos, 
bem assim na proposição de medidas legais, nos campos da organização ad
ministrativ~, da organização judiciária e da melhor definição de suas compe
tências, muitas das quais já encamiljhadas pela Presidência da República à 
consideração do Congresso Nacional. Destaca, ainda, que: 

"'Ocorre que, por mais que se procure atualizar e adequar os 
instrumentos administrativos e de promoção do desenvolvimento 
econômico e social do Território Federal de Rondônia, o esforço 
revela-se insuficiente. Em primeiro lugar, pela rapidez da expansão 
demográfica e económica, que se traduz no fato de a população do 
Território ter quase quintuplicado, em dez anos, com uma taxa 
anual de crescimento da ordem de 16%, bem como pelo fato de a 
área plantada ter-se elevado em cerca de 300%, nos últimos cinco 
anos. Em segundo lugar, porque o marco institucional de uma ad
ministração territOTia! não permite superar alguns dos obstáculos 
mais sérios ao desenvolvimento da região, principalmente os que se 
referem aos aspectos judiciários, de arrecadação de tributos e à pre
sença mais ampla e efetiva de órgãos e entidades federais. E, o que é 
mais importante, não permite a estruturação definitiva de adminis
tração eficaz em todos os níveis, limitando, de forma marcante, o 

atendimento à população, o encaminhamento e solução de seus 
problemas e sua participação etetíva no processo sócio-político. 

Todos esses fatos caracterizam situação em que se afigura ne
cessário rriudar qualitativamente o tratamento que vem sendo dado 
ao problema. Não parece mais possível que, pelo caminho até agora 
seguido, venha-se conseguir sensíveis melhoras na ação estatal em 
Rondônia. Cremos haver chegado o momento de promover aquilo 
que sempre soubemos que, no horizonte de mêdio prazo, teria de 
necessariamente vir a ser consumado: a elevação do Território à 
condição de Estado." 

A proposição, vasada em 39 (trinta e nove) "artigos, estabelece em seu ar
tigo 111 a criação do Estado de Rondônia, mediante a elevação do Território 
Federal do mesmo nome e essa condição, mantidos os seus atuais limites e 
confrontações, tendo como capital a cidade de Porto Velho. 

Estabelece a organização política, com os Deputados à Assembléia Le
gislativa do novo Estado elegendo-se a 1_5 de novembro de 1982, com seu nú
mero fixado de acordo com a Lei Maior; e, na mesma data, serão eleitos, os 
Deputados Federais, Senadores, Prefeitos e Vereadores às Câmaras Munici
pais; sendo que os mandatos dos Deputados Estaduais eleitos serão extintos, 
juntamente com os dos Deputados Estaduais às demais Assemblêias Legisla
tivas, eleitas a 15 de novembro de 1982. Os 2 (dois) Senadores menos votados 
dos 3 (três) eleitos terão mandatos de 4 (quatro) anos. 

Para o período que se encerrará com o do mandato dos Governadores 
dos demais Estados, eleitos a 15 de novembro de 1982, o Presidente daRe
pública nomeará o Governador do Estado de Rondônia, no prazo de 90 (no
venta) dias da vigência da Lei e na forma do disposto no art. 411 da Lei Com
plementar n9 20, de 1974, tomarâ posse perante o Ministro de Estado da Jus
tiça, no prazo de 30 (trinta) dias após a sua nomeação e, da sua posse até a 
promulgação da Constituição do novo Estado, o Governador poderá expedir 
Decretos-leis sobre todas as matérias de competência da Assembléia Legisla
tiva. 

O Poder Judiciário, consubstanciado pelo Tribunal de Justiça, compor
se-á de 7 (sete) Desembargadores nomeados pelo Governador e se instalará 
até o décimo dia útil seguinte ao da posse de seus quatro primeiros desembar
gadores e incumbirá ao mais idoso a sua Presidência. 

Considerando que, observados os princípios estabelecidos no inciso V do 
art. 13 da Constituição Federai, o Governador do Estado de Rondônia deve
rã aprovar os quadros e tabelas definitivos do pessoal civil do novo Estado e 
que se autoriza a União a assumir a dívida fundada e os encargos financeiros 
da administração do Território Federal de Rondônia, bem como os das enti
dades existentes, inclusive os decorrentes de prestação de garantia; que, esta
belece mais, as despesas, até o exercido de 1991, inclusive, com os servidores 
estaduais, serão de responsabilidade da União; e que se transferem ao novo 
Estado as dotações do Território Federal de Rondônia, consignados no orça
mento da União em encargos da União, Recursos sob a Supervisão da Secre
taria de Planejamento da Presidência da República, por onde correrão as des
pesas preliminares com a instalação do novo Governo~ somos pela aprovação 
do Projeto sob exame. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lins, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE. Para proferir parecer.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

O Projeto em exame, de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
foi encaminhado ao Congresso Nacional, na forma do art. 39, combinado 
com o art. 51, da Constituição, acompanhado por Exposição de Motivos, na 
qual se destacam as razões que determinaram e justificam as medidas colima
das na proposição em apreço. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria vem a esta Casa, para 
revisão, na forma por que dispõe a nossa Lei Maior, cabendo à Comissão de 
Finanças opinar, única e exclusivamente, sobre os aspectos que lhe são atri
buídos regimentalmente. 

No que concerne à competência, estão supridas as restrições constitucio
nais, dado que a proposta decorre do Executivo Federal. 

As normas de interesse fmanceiro estão contidas no Capítulo V, que tra
ta do Orçamento e da Fiscalização Financeira e Orçamentária e, como se 
pode ver, trata-se de disciplinar matéria nova, daí por que tudo que ali se con
tém, aborda, como natural situações de certa forma transitórias. São aspectos 
mais importantes neste setor: 

1 __ - a aprovação do Orçamento para o exercício de 1982; 
2- a fiscalização das contas do Governador, até que se instale no novo 

Estado o Tribunal de Contas respectivo. 
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procederá ao julgamento das contas dos administradores e demais responsá
veis por bens e valores públicos. 

CAPITULO V 
Do pessoal 

Art. 15. Observados os princípios estabelecidos no art. 13, item V, da 
Constituição Federal e mediante lei de iniciativa do Poder Executivo Esta
dual, será implantado o Plano de Classificação de Cargos para o pessoal ativo 
do Estado de Rondônia. 

Art. 16. Serão postas à disposição do Governo do Estado, com todos 
os direitos e vantagens, os servidores públicos nomeados ou admitidos, quer 
no regime jurídico estatutário ou da legislação trabalhista, na administração 
do Território Federal de Rondônia. 

§ }9 Serão assegurados pelo Governo do Estado de Rondônia todos os 
direitos e vantagens, inclusive o tempo de serviço, dos servidores enquadra
dos. 

§ 29 Os servidores federais transferidos ao novo Estado serão remune
rados pela União de maneira nunca inferior ao dO rriesmo cargo ou da corres
pondente cartegoria nos demais Territórios Federais. 

Art~ 17. Entrando em extinção os quadros e tabelas do Território Fede
ral de Rondônia, caberá ao Ministério do Interior, em articulação com o De
partamento Administrativo do Serviço Público- DASP, adotar providên
cias para o aproveitamento do pessoal que não fizer opção pelo serviço Esta
dual ou que não for enquadrado pelo Plano de Cargos do Estado. 

§ !9 O servidor incluído no quadro ou tabela em extinção poderá mani~ 
festar a sua opção, no prazo de um (01) ano, contados a partir da vigência da 
presente lei, para continuar no Serviço do Estado, na condição de cedido, ou 
permanência no Serviço Público da União, sendo localizado definitivamente 
em outros órgãos mediante ato da autoridade competente. 

§ 29 Este artigo não se aplica aos ocupantes de cargos em comissão Ou 
empregos de direção ou assessorrunento superior, bem como de função de 
confiança, em qualquer nível. 

§ 39 O Ministério do Interior, ouvido o DASP, expedirá instruções des
tinadas a disciplinar a execução do disposto neste artigo. 

Art. !8. A responsabilidade pelo pagamento de proventos aos inativos 
e pensionistas, existentes na data da aprovação dos quadros e tabelas, caberá 
ao Governo Federal. 

Art. 19. O pessoal militar da Polícia Militar do Território Federal de 
Rondônia passará, a partir da vigência dest Lei, a constituir a Polícia Militar 
do Estado de Rondônia, assegurados os seus direitos e vantagens. 

CAPITULO VI 
Das disposições gerais e transitórias 

Art. 20. Até a data de instalação do Tribunal Regional Eleitoral doEs
tado de Rondônia, suas funções continuarão a ser exercidas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Acre. 

Art. 21. Enquanto não se instalar a Seção Judiciária da Jtistiça Federal 
do Estado de Rondônia, a jurisdição e as atribuições cometidas aos Juízes Fe
derais e Juízes Substitutos cabem aos Juízes de Direito da Justiça local com 
exercício na Comarca da Capital, nos termos da Lei n9 5.677, de 19 de julho 
de 1971. 

Art. 22. Continuarão vigentes no Estado de Rondônia as leis, regula
mentos, decretos, portarias e quaisquer normas ora em vigor no Território 
Federal de Rondônia, até que os poderes competentes os revoguem ou modi
fiquem. 

Art. 23. Até a promulgação da ConstitUição do Estado e a posse do 
Governador e Vice-Governador eleitos, a administração do Território Pede
ral de Rondônia será mantida, na sua estrutura e çompetência, cabendo-lhe 
gerir o patrimôrlio do Estado, a partir da vigência desta lei. 

Art. 24. Fica vedado à administração do Território Federal de Rondô
nia. salvo para os serviços básicos de educação, saúde e segurança, na gestão 
do patrimônio do Estado, realização de despesa decorrente de: 

I- ingresso de pessoal a qualquer título; 
II -criação ou elevação de níveis de cargos ou funções de confiança de 

Direç--do e Assessoramento Superiores (DAS) e de Direção e Assistência Inter
mediárias (DAI); 

III- criação ou ampliação de quadros ou tabelas de empregos perma
nentes. temporários ou em comissão. 

Parágrafo único. O dis-pOsto neste artigo OãO se aplica também aos casos 
de preenchimento de cargos ou empregos que venham a vagar por exone
ração, demissão, dispensa, aposentadoria ou falecimento, desde que não haja 
aumento de despesa em relação as pessoas em atividade. 

Art. 25. Até a promulgação da Constituição, o Prefeito da Capital será 
nomeado pelo Governador provisório. 

Art. 26. O Poder Executivo Federal instituirá, a partir de 1982, inclusi
ve, programa especiul de desenvolvimento para o Estado de Rondônia, com 
duração mínima de cinco anos. 

Parúgrafo único. Os recursos para o programa de que trata este artigo 
constarão dos Orçamentos da União. 

Art. 27. O pessoal do Território Federal de Rondônia, mantido pela 
União e transferido ao Estado na forma dos artigos li,§ I 9; I 6 e 19 desta Lei, 
cont1Lnuirá a ser remunerado pela União até 1991, inclusive os que passarem à 
inatividade. 

§ J9 Serão também remunerados pela União os novos servidores admi~ 
tidos pelo Estado, que os proverá na forma da lei, para os cargos e tabelas ini
ciais de carreira ou cargos isolados que se vagarem e para os cargos que vie
rem a ser criados, bem como os acrêscimos de vencimentos, proventos e van
tagens. 

Art. 28. Fica a Un-ião autorízada a assumir a dívida fundada e os en
cargos financejros da administração do Território Federai de Rondônia, bem 
corno os das entidades vinculadas, inclusive as decorrentes de prestação de 
garantia. 

Art. 29. Ficam transferidas ao Estado as dotaçõe_s do Território Fede
ral de Rondônia consignadas no Orçamento da União para 1981 em encargos 
gerais da União, recursos sob a supervisào da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, por onde correrão as despesas preliminares com a 
instalação do novo Govetno. 

Art. 30. Fica o Poder Executivo Federal autorizado a instituir a Uni
versidade Federal de Rondônia, sob a forma de Fundação, com sede em Por
to Velho. 

Art. 31. O Governo Federal fica autorizado a instalar no Estado de 
Rondônia, entre outros, os seguintes órgãos da administração direta e indire
ta: 

I - Superintendência do INPS, do INAMPS e do lAPAS; 
II - Delegacia Regional do Trabalho; 

HI - Dclegaci? Regional do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento 
Florestal - IBDF; 

IV - Distrito Rodoviário Federal; 
V - DeJegacia Regional do Instituto Brasileiro do Café - IBC; 

VI - Procuradoria da República, com sede em Porto Velho. 
Art. 32. Os impostos estaduais a que se referem o§ 49 do artigo 18 da 

Constíttiição Federal são transferidos ao Estado de Rondônia, bem como a 
Dívida Atíva inscrita e Processos Fiscais em tramitação na Justiça Federal 
pendentes de julgamento. 

Parágrafo único. Enquanto não for criada a Procuradoria da Fazenda 
do Estado, suas atribuições ficarão a cargo da Procuradoria Geral do Terri
tório, para o fim de inscrição e cobrança de sua Dívida Ativa. 

Art. 33. Atê que se promulgue a Lei Orgânica dos Municípios do Esta~ 
do de Rondônia, o número de Vereadores será de 7 (sete) no município da 
Capital e 5 (cinco) ~os demais, acrescentanto-se mais I (um) por cada 30.000 
(trinta mil} habitantes do município, não podendo ultrapassar, respectiva
mente, o número máximo estabelecido pela Constituição Federal. 

Art. 34. Serão mantidas a divisão e a organização municipais do atual 
Território Federal de Rondónia, até que o novo Estado venha a dispor de for
ma diversa. 

Art. 35. São respeitados os mandatos legislativos municipais em curso. 
Art. 36. São estáveis os atuais servidores do Território Federal de Ron

dônia, que, à data da publicação da presente Lei, contem, pelo menos, dois 
anos de serviço público. 

Art. 37. As vantagens financeiras concedidas aos servidores pú.blicos 
do a tua! Território, mediante leis específicas, não perderão seus efeitos em de
corrência desta Lei. 

Art. 38. Passarão a -íntegrar a Justiça do Estado de Rondônia os Juízes 
de direito e Juízes temporários com exercício em circunscrição judiciária se
diada no Territórrio sob sua jurisdição, desde que o requeiram no prazo de 90 
(noventa} dias a partir da vigência desta Lei, ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, assegurados os respectivos cargos, 
direitos e garantias. 

Parágrafo único. Nos termos deste artigo, ficam assegurados os mesmos 
direitos aos Curadores, Promotores e Defensores Públicos, desde que requei
ram, no prazo 3.Cima estipulado, ao Procurador Geral da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. 

Art. 39. Os Governadores nomeados pelo Presidente da República, na 
forma do Decreto-lei nq 41 If69 e artigo 79 desta Lei, incidem na inelegibilida~ 
de prevista no artigo 29 da Lei Complementar n\' 5, de 29 de abril de 1970. 

Art. 40. O Poder Executivo Estadual, promulgada a Constituição do 
Estado pela Assembléia Constituinte, promoverá concurso público para se-
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leção do melhor desenho e cores da bandeira e das armas do Estado de Ron
dônia, bem como pam escolha da mais expressiva letra e música do seu hino. 

Art. 41. Fica o Presidente da República autorizado a designar Comis
são integrada por representantes dos Ministérios da Educação e Cultura, da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, para, sob a presidência do primeiro, 
propor as alterações que devem ser feitas nos símbolos nacionais em conse
qüência da criação do Estado de Rondônia. 

Parágrafo único. O Presidente da República estabelecerá em decreto as 
alterações a que se refere o presente artigo. 

Art. 42. Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrúrio. 

Justificacào 

Desde 1970, quando o nobre Deputado Jerónimo Santana iniciou sua 
primeira" campanha eleitoral, o PMDB vem trabalhando pela elevação do 
Território Federal de Rondônia à categoria de Estado, procurando traduzir 
as mais sentidas aspirações c legítimas reivindicações de sua progressista e so
frida populaçUo. Mus, na verdade, o que sempre nos interessou, é a transfor
maçUo de um ideal cm realidade: a Criação do Estado de Rondônia. 

O Projeto de Lei Complementar n"' 64~A, de 1976, de autoria do comba
tivo representante de Rondônia, aprovado, por unanimidade, pela Comissão 
de C_onstituiçi:io e Justiça e pela Comissão de Servfços Públicos da Câmara 
dos Deputados, dispensa quaisquer comentários pelo. eloqUência que empres
tu à nossu luta pela transformaçUo do Território Federal de Rondônia em Es
tado, o que há muito se impunha por motivos de ordem económica, social, 
política e de segurança nacional. 

O nobre Deputado Antonio Morimoto foi relator da matéria na Comis
sao de Constituição c Justiça da Câmara dos Deputados. Em reunião realiza
da a 19 de outubro de 1977, com parecer favorável do relator, a Comissão 
aprovou o Projeto com algumas emendas, estando presentes, entre outros, o 
ilustre parlamentar Cantídio Sampaio, atual Líder do Governo. 

Os fundamentos do projeto, aprovado pela douta Comissão, são essen
cialmente democráticos: eleição direta do Governador e Vice-Governador do 
Estado e organização do Poder Judiciário na forma que ficar estabelecido 
pch.l Constituição do Estado, promulgada pela Assembléia Constituinte. 

Cinco anos após, o PMDB mantém a mesma linha de coerência no estudo 
c debates ao Projeto de Lei Complementar n"' 221, de 1981, emanado do Po
der Executivo c encaminhado ao Congresso Nacional pela Mensagem n"' 
319/81, do Senhor Presidente da República, propondo a criação do Estado 
de Rondônia. 

Não negamos os nossos aplausos à iniciativa do Governo Federal, mas 
sustetamos a mesma tese do projeto anterior: eleição díreta do Governador e 
Vice-Governador, através de pleito livre e democrático. 

Este ponto constitui o fulcro do Substitutivo ao Projeto do Poder Execu
tivo. 

Não há como neg;,~r a eleição do_ Governador do Estado é fundamental 
para o futuro da nova unidade federativa. Por que abrir discriminação para 
Rondônia, quando no dia 15 de novembro de 1982 teremos eleições diretas 
para Governador nos demais Estados? 

Por outro lado, o artigo 200, parágrafo único da Constituição Federal, 
proíbe, expressamente, a expedição de Decretos-leis por Governadores de Es
tado, sem nenhuma distinção entre governadores clcítos e nomeados proviso
riamente. 

Além da competência da Assembléi<J Constituinte, cabe ao Governador 
provisório, excluída a de expedir Decretos-leis, por ser constitucionalmente 
proihitiva, administrar o novo Estado com base no artigo 18 do Decreto-lei 
n"' 411, de 8 de janeiro de 1969. 

A organização do Poder Judiciário - outro ponto fundamental do 
Substitutivo em apreço- é matéria de privativa e exclusiva competência da 
ConstituiçUo c das Leis do Estado. t vedado à União ditar normas a esse res
peito, ulém do que estabelece a Constituição Federal. 

O Substitutivo uo Projeto do Poder Executivo, por nós elaborado, pelas 
razõc.'> de ordem jurídico-constitucional ora consideradas, tem base no Subs
titutivo apresentado junto à Comissão do Interior da Câmara dos Deputa
dos, voto em separado, do ilustre representante do povo de Rondônia, pelo 
PMDB, Deputado Jerónimo Santana, cujas teses e orientação acatamos, bem 
como no brilhante parecer substitutivo, na Comissão de Constituição e Jus
tiça, oferecido pelo eminente Deputado Oswaldo Macedo, do PMDB do Pa
raná, trabalhos estes divulgados em publicações da Câmara dos Deputados. 

Somos favoráveis à criação do Estado de Rondônia, mas dentro da Lei e 
da Constituição: eleições dírctas para Governador c Vice-Governador, orga
nização do Poder Judiciário pela Assembléia Constituinte, Governador pro
visório até a posse dos eleitos em 15 de novembro de 1982, proibida a expe-

diçào de Decretos-leis, nos termos do parágrafo único do artigo 200 da Cons
tituição Federal. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1981. - Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, peço a 
atenção de V. Exl'-s, em especial a do nobre signatário da emenda. Solicito ao 
nobre Senador Henrique Santillo que acompanhe o meu raciocínio. O Regi
mento do Senado Federal, no art. 141, diz: 

"CAPITULO IX 
Das Emendas Apresentadas Perante as Comissões 

Art. 141. Perante as Comissões, poderão apresentar emendas: 
I - qualquer de seus membros em todos os casos; 
II - qualquer Senador: 
a) aos projetos de Código; 
hJ aos projetas de que trata o art. 65 da Constituição; 
c) ao projeto de lei orçamentária do Distrito Federal. 
§ i"' Nos casos do inciso II, o prazo para apresentação de 

emendas contar-se-á a partir da publicação da matéria no Diário do 
Congresso Nacional, sendo de 20 (vinte) dias para os projetes de có
digo c de lei orçamentária do Distrito Federal e de 5 (cinco) sessões 
ordinárias puru os demais projetas." 

O projeto lido ontem foi feito com a seguinte redação: 

··o projeto que ncabu de ser lido receberá emendas perante a 
primeira Comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões 
ordinúrius, nos termos do disposto no Art. 141, inciso II, alínea b, 
do Regimento Interno." 

"'Art. 65. É da competência do Poder Executivo a iniciativa 
das leis orçamentárias e das que abram créditos, fixem vencimentos 
e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou 
auxílio ou, de: qualquer modo, autoriz-em, criem ou aumentem ades
pes~l pública" - que é o caso. 

"§ 19 N ào será objeto de deliberação a emenda de que decorra 
aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou pro~ 
grama. ou que vise a modificar-lhe o montante, a natureza ou o ob
jetivo. 

§ 2"' Observado, quanto ao projeto de lei orçamentária anual, 
o disposto nos§§ 1<:>. 2"' e 39 do artigo seguinte, os projetes de lei 
mencionados neste artigo somente receberão emendas nas comis
sões do Congresso Nacional, sendo final o pronunciamento das co
missões, salvo se um terço dos membros da Câmara respectiva pedir 
ao seu Presidncte a votação em Plenário, que se fará sem discussão, 
de emenda uprovada ou rcjeítada nas comissões." 

O nobre Senador Henrique Santillo não npresentou a emenda em tempo 
hábil, na Comissão própria. Portanto, não pode o Plenário receber a emenda, 
e indefiro a .solicitação. 

O Sr. ll<'nrique San ti/lo - V. Ex• me permite a palavra, pela ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, pela 
ordem, ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente: 

Gostaria que V. Ex~ me informasse se, na Comissão de Constituição e 
Justiça da Casa, esteve essa matéria pelo tempo necessário e disposto regi
mentalmente, para apresentaçi:i.o de emendas, já que os pareceres acabaram 
-sendo dados oralmente no Plenário da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- É' evidente que eu posso, em 
primeiro lugar, dar a resposta a V. Ex•. Mas para não chamar sobre mim to
das as questões, está presente o Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiçu e S. Ex~. nuturalmente, poderá dar a resposta a V. Ex•. Apenas 
antecipo-me para dizer a V. Ex' que, tanto quanto tomei conhecimento, 
quando foi feita a reunifio da Comissão de Constituição e Justiça, foi imedia
tamente apresentado um pedido de urgência. O pedido de urgência, votado, 
não prcjudicmia a apresentação da emenda em si, se ela fosse apresentada em 
tempo hábil. Apenas, como o pedido de urgência, aprovado, elimina íntersti
cios e pruzos regimentais não ficaria à disposição de V. Ex• ou de qualquer 
dos Srs. Senadores por cinco sessões - seria apenas isto. Mas, a emenda, 
aprcscntuda cm prazo útil, teria que ser considerada. O processo chega ao 
Plenário, à consideração do Presidente, sem emendas e V. Ex• a apresenta 
exatamente neste instante. Logo, pelo próprio artigo da Constituição, é defe
soa V. Ex" apresentar <I emenda em Plenário. Mas, peço ao nobre Senador 
Aloysio Chaves que dê informações complementares a V. Ex~' 
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O SR. ALOYSIO CHAVES (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
o processo se encontra em poder de V. ExP Recebido ontem, nesta Casa, foi 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Convocada reunião hoje 
para apreciar, inclusive, projeto de lci oriundo da Câmara que diz respeito à 
matéria de inelegibilidade, foi apresentado requerimento de urg~nçja, aprova
do contra quatro votos vencidos, de representantes da Oposição, que estão 
declarados no documento que encaminhei a V. Ex' Aprovado o requerimento 
de urgência, ele é remetido ao Plenário e, deferido, como foi, susta a trami
tação nas Comissões e todos os pareceres são dados oralmente no Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Quero pedir apenas úma 
informação complementar a V. ExP, nobre Senador Aloysio Chaves: se, nessa 
ocasião, foi feita tentativa de apresentação de emenda? 

O SR._ALOYSIO CHAVES- Não, Sr. Presidente, nenhuma emenda 
foi apresentada. 

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, V. Ex• me concede a palavra, 
mais uma vez, pelo art. 16, inciso VIII? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Qual a alínea do inciso 
VIII? A "a" ou a "b"? 

O Sr. Henrique Santil/o - .1:: para uma reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Então é a alínea "a"'. 
Concedo a palavra V. Ex', para uma reclamação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma reclamação. Sem revisão do 
orador.)- Vou tentar, eminente Presidente, expor o meu pensamento rapi
damente: o processo passou pela Comissão de Constituição e Justiça, onde 
foi aprovado um requerimento solicitando urgência para a matéria. No en
tanto, não tramitou pelas duas outras Comissões di Cãsa, -quando então 
qualquer Senador teria o direito regimental de apresentar qualquer emenda, 
não tendo tramitado nem mesmo pela Comissão de Constituição e Justiça, já 
que, imediatamente aprovado o requerimento de urgência, foi o processo re
metido à Mesa Diretora da Casa. 

Estou, portanto,- não sei se V. Ex' pode ouvir· me- tentando caracte
rizar, dentro do Regimento, um cerceamento de direito do parlamentar de 
apresentar emenda, qualquer emenda. Se eu tivesse tido a oportunidade de, 
na Comissão de Serviço Público ou na Comissão de Finanças, ter apresenta
do esta emenda, agora no Plenário, com a assinatura de I/3 da Casa, eu po
deria reapresentá-la, mesmo que rejeitada em qualquer dessas Comissões. 
Não tendo isso ocorrido, pelo fato de não ter _a matéria tramitado nessas co
missões, tenho a impressão de que o meu direito não pode ficar cerceado, de 
apresentar uma emenda cm Plenário, já que os pareceres foram dados em Ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• concluiu? Por fa. 
vor, permaneça de pé, que estou dando atenção a V. Ex• 

V. Ex~ esclareceu que pediu a palavra pelo art. 16, inciso VIII, e eu solici
tei que explicitasse se se tratava da linha .. a" ou .. b"~ V. Ex' confirmou que 
era a alínea .. a"; ê uma reclamação, portanto, contra a observância do Regi
mento Interno. E, conseqüentemente, não se trata de uma questão de ordem. 

A observação de V. Ex', eu não posso aceitá·la, como Presidente da Casa 
e do Plenário, porque a ocasião oPOrtuna para a reclamação de V. Ex' deve
ria ter sido na Comissão própria. A Comissão própria votou um requerimen
to de urgência e eliminou os prazos e perspeétlvas. Conseqüentemente, se a 
emenda tivesse, como solicitei ainda há pouco o testemunho do nobre Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça, se a emenda tivesse sido apre
sentada ainda concomitantemente com o pedido de urgência, ela poderia ter 
sido considerada pela Comissão. Não tendo sido apresentada, onde não tem 
cabimento apresentar pelo texto da Constituição, e não málS do Regimento 
- é no Plenário da Casa. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para uma questão de or· 
dem, tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Esteado no art. 444 do Regimento Interno, quanto a uma dúvida que me 
ocorre sobre aplicação regimenta], levanto a seguinte questão de ordem: 

Como os membros da Oposição - que têm assento na Comissão de 
Constituição e Justiça- relatam, o que houve na Comissão de Constituição 
e Justiça foi o ingresso da mensagem sem nenhuma apreciação e, requerida a 
urgência·urgentissima, ela veio para o plenário. 1:, uma velha praxe parlamen
tar usada em todos os parlamentos do mundo. O nosso é que é estranho a ele. 
Quando uma mensagem sai de uma comissão, e vem para o plenário, o pie-

nário é armado em grande comissão, é uma comissão em funcionamento. A 
Comissão de Constituição e Justiça se transladou para o plenário e, aqui se 
Lorna, então, uma grande comissão, em que os debates são feitos como se fora 
uma comissão da Casa. Ela passou na Comissão de Constituição e Justiça in 
a/bis. Então, aqui é que ela tem que ser apreciada, porque aqui é a Comissão 
de Constituição de Justiça, aqui é a Comissão de Fiflanças, aqui são todas es
sas comissões. É a grande comissão da Casa annada no plenário, quando se 
desloca o fulcro da apreciação de uma comissão para o plenário, em caso de 
urgência. 

Ora, Sr. Presidente, não se trata de um simples projeto sem nenhuma re
percussão, trata-se de urna criação de Estado, onde em 20 anos, e vou dizer 
mais, em 50 anos aqui do Congresso, duas vezes apenas o Congresso teve 
oportunidade de discutir criação de Estado, quando se criou, o Estado do 
Acre e, agora, quando se cria o Estado de Rondônia. E, não tendo havido 
possibilidade de apresentar emenda na Comissão de Constituição e Justiça, 
porque ali o projeto passou in a/bis, passou em jejum, passou virgem, é aqui 
que ele tem que ser apreciado, porque é a grande comissão da Casa, porque 
aqui se deslocou o fulcro, o centro da gravidade das decisões da Comissão. 

Assim, Sr. Presidente, nós da Oposição não podemos deixar de estra
nhar, de ficar perplexos, como estamos perplexos, eis que, desde o início da 
convocação extraordinária, há um propósito rolha de abafar as vozes da 
Oposição, nesta Casa, em todos os projetas, desde os mais simples, atê este 
que cria um Estado. Aqui, membros antigos da Câmara dos Deputados de
vem estar lembrados de que, quando se criou o Estado do Acre, dei esta opor~ 
tunidade e esta honra, dei meu voto na criação do Acre, e nunca mais recebi 
de parte do comando do Acre, na oportunidade, em troca daquele voto, que 
naquela hora foi tão decisivo, a retribuição do voto que dei contra o meu par
tido. 

Pois bem, hoje, nós vamos tratar da criação do Estado de Rondônia, e 
ninguém pode apresentar emendas, ninguém pode discutir, porque só ternos 
10 minutos. Vai sair do ventre desta Casa, hoje, num processo de delivrance 
jurídica, um Estado que vai dar, aqui, o seu primeiro gemido. Vai nascer para 
grandeza da Federação ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Faz soar a campainha.) 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou concluir, Sr. Presidente, estou fa. 
lando contrariamente aos seus ouvidos, que gostam só de ouvir as boas do 
PDS, não gosta de ouvir as palavras de contraried_ade da Oposição. 

Portanto, Sr. Presidente, quando se desloca o centro de gravidade de de
cisão de uma comissão para o plenário, em todos os parlamentos do mundo 
(só não sei os parlamentos da cortina de ferro, porque não li nenhum, mas os 
outros parlamentos), quando se desloca o centro de gravidade de decisões de 
uma comissão para o plenário, este é armado em grande comissão da Casa. E 
toda a sua tramitação então é feita como se ali fosse uma comissão simples, 
qualquer das comissões técnicas que funcionam na Casa. Portanto, deu entra
da hoje, pela manhã, o projeto criando um Estado. Sr. Presidente, vou termi
nar um assunto que é de interesse da Oposição, não sei se o PDS, o considera 
de interesse, mas é de interesse da Oposição, pelo menos. Quero dar meu voto 
consciente criando um Estado:já o dei criando um outro, o Acre, agora que~ 
rodar este voto criando Rondônia. Mas queria que, pelo menos, pudesse ser 
ouvido e discutido e apresentar esta emenda na grande comissão do plenário, 
em que se transformou a Comissão de Constituição e Justiça, da manhã de 
ontem e de hoje, que não ouviu nada, não teve tempo para nada, recebeu a 
urgência e passou~a para o plenário. 

Portanto, Sr. Presidente, é o que remeto à interpretação desta Casa, su
jeito naturalmente às implicações que o caso tem, e abrindo para mim tam
bém, a possibilidade de discutir o projeto que cria o Estado de Rondônia. 
Porque do jeito que está, Sr. Presidente, em jejUm, sem ninguém ter lido nada, 
porque entrou agora, é absurdo. 

Sr. Presidente, vou terminar. Não estamos dizendo baboseiras para nós, 
porque para o PDS isso não vale nada; é fana caprina. Mas, não estou dizen
do baboseira. Estou reclamando como Senador, representante de um Estado, 
que quer ser ouvido na criação de um Estado congênere nos vinte e dois que 
formam a Federação brasileira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Todos nós, que queremos 
nos arrimar no Regimento, devemos ser os primeiros a dar o exemplo do 
cumprimento do Regimento. 

Solicito aos Srs. Senadores, em geral, que não ultrapassem os prazos re
gimentais para suas questões de ordem; que não utilizem os 5 minutos que o 
Regimento permite fazendo-os 10. 
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Não é de admitir-se questões de ordem, baseando-se apenas no art. 444, 
que declara: 

'"'Constituir!i questão de ordem, suscitâvel em qualquer fase da 
sessão, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, qualquer dúvida sobre in
terpretação ou aplicação deste Regimento." 

Em seguida, o art. 445: 

.. A questão de o.rdem deve ser objetiva, indicar o dispositivo re
gimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado 
com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar tese de natu
reza doutrinária ou especulativa." 

Portanto, não houve questão de ordem. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena, para uma questão de ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- É a colocação de V. Ex• 
V. Ex.t_ mesmo releu o texto que eu jã tinha lido, quando me dirigi ao Se

nador Henrique Santillo. Se eu aqui estivesse com espíriTO de intransigência, 
diria que V. Ex• está falando sobre o vencido e matéríajã decidida. Mas não 
usarei este argumento para V. Ex• 

Digo claramente que o que V. Ex' acaba de salientar tradu~. para todos 
nós, uma insuficiência de procedimento dentro da Comissão de Constituição 
e Justiça. fnsuficiência por parte de quem devia apresentar a emenda, porque 
o projeto de urgência não impediria que a emenda tivesse sido apresentada 
concomitantemente, embora não considerada, porque aqui se diz clarissima
mente, no art. 372: 

"A urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, 
interstícios e formalidades regimentais, salvo pareceres das Comis
sões, quorum para deliberação, publicação e distribuição de cópias 
das proposições principais." 

Portanto, no meu entender, nada impediria que o nobre Senador Henri
que SantiHo, ou qualquer Senador, apresentasse, no momento próprio e na 
Comissão adequada, a sua emenda para ser acompanhada ao plenário com o 
encaminhamento do regime de urgência. 

Então, neste caso, teríamos exatamente a oportunidade de debater a 
emenda. 

Veja V. Ex• o argumento de V. Ex' Hoje, fizeram-me grandes exortações 
aqui. Acho que é o momento de fazer exortãções. Ouvi V. Ex', com escrupu
loso procedimento civilizado e regimental. Vejo açodamentos e tentativas de 
interromper o que estou dizendo, e não vou aceitar. 

V. Ex~ leu o texto constitucional que se compreende acima de qualquer 
outro tipo de regimento ou de letra menor. A Carta maior é a Carta Magna; e 
a Carta Magna V. Ex' a leu: 

"Observado, quanto ao projeto da lei orçamentária anual, o 
disposto nos§§ 1 ~', 2~' e 3~' do artigo seguinte, Os projetes de lei men
cionados neste artigo somente receberão emendas nas comissões do 
Congresso Nacional..." 

É o texto da Constituição: 

" ... s_omente receberão emendas nas comissões do Congresso 
Nacional, sendo final o pronunciamento das Comissões ... " 

V. Ex• argumentou com a possibilidade de a votação em plenário serres
taurada mediante um requerimento. Claro. Então se a emenda tivesse sido 
considerada rejeitada, ela poderia ser restaurada no plenãrio. Mas, a emenda 
não foi sequer apresentada. Então, para atender a V. Ex', tenho que começar 
rasgando o texto da Constituição para poder me adequar a uma insuficiência 
de procedimento regimental. 

Veja V. Ex• qual é a minha posição. 
A Constituição é Clara e aqui V. Ex' levantou, como precedentes, outros 

casos, não em relação ao art. 65. Já tomei decisões nesta Casa em relação ao 
art. 65, justamente para caracterizar que as emendas vencidas nas comissões, 
quando se tratou aqui de criação do Tribunal Regional do Trabalho, só pode
riam ser restauradas na Casa, mediante esse artifício, mas tinham sido apre
sentadas em tempo oportuno. 

De maneira que aqui está uma colocação claríssima: a Constituição me 
impede de aceitar, em plenário, o que ela diz que só nas comissões pode ser 
aceita. 

O Sr. Lázaro Barba::a - Mas não hou,ve comissões, presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então. Voltamos a um 
problema anterior, mas não ao local. 

O Sr. Henrique Santillo - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena- O Sr. Presidente ainda está decidindo a ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- É. possível que a questão 
de ordem que S. Ex' queira levantar esteja relacionada com a de V. Ex• e me 
permita elementos para a conclusão final. 

Ouço o Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-pedi a palavra pela ordem, para um esclarecimento, Sr. Presidente; não se
ria nem uma questão de ordem, mas relacionada com a matéria. 

Veja bem V. Ex• que o final do§ 2• do art. 65 da Constituição, é bem cla
ro, quando diz que: 

"Art. 65. § 2~' ... salvo se um terço dos membros da Câmara res
pecliva pedir ao seu Presidente a votação em plenário, que se fará 
sem discussão de emenda aprovada ou rejeitada nas comissões." 

Uma emenda apresentada no momento em que o Sr. Senador Murilo 
Badaró apresentou seu requerimento de urgência, não seria nem rejeitada 
nem aprovada pela Comissão e, portanto, segundo a interpretação de V. Ex', 
nem assim poderia ser apresentada ao plenário por um terço dos membros 
desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não, aí V. Ex• se equivo
ca, nobre Senador Henrique Santillo. Eu disse exatamente que, se a emenda 
de V. Ex• tivesse vindo concomitantemente com a apresentação do requeri
mento de urgência, ela teria sido prejudicada no julgamento do seu mérito, na 
Comissão, e então sim, ela apareceria como apresentada na Comissão e eu 
decidiria em plenário. V. Ex' é um homem respeitável e testemunhará que en
tregou essa emenda agora; V. Ex' en_tregou a emenda em plenário. De manei
ra que, em plenário, pela Constituição, eu estou absolutamente impedido de 
recebê-la e a decisão da questão de ordem é, portanto, contrária ao ponto de 
vista de V. Ex• 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena, pela ordem. 

O SR. HUMBERTO L!,; CENA (Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, srs. Senadores: 

Já que se trata de matéria constitucional de alta indagação, recorro da 
decisão de V. Ex' para o plenário, solicitando a V. Ex' audiência da Comissão 
de Constituição e Justiça, para dirimir, de uma vez por todas, a dúvida em 
torno dessa norma constitucional. 

Acho que é da maior importância para todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O art. 449, no seu§ 2•, diz: 

"Art. 449, § 2~' Solicitada, pelo Presidente, audiência ou aprova
do requerimento nesse sentido, ficarã sobrestada a decisão. 

Vê V. Ex• que estamos em um regime de urgência e pede uma audiência 
da ComisSão de Constituição e Justiça, para sanar uma dúvida que será origi
nada na Comissão e não no Plenãrio. 

Pois bem:-

·~§ l~' A audiência da Comissão de Constituição e Justiça po
derã ser requerida por qualquer Senador, devendo o requerimento, 
nos casos de proposição em regime de urgência do art. 371, a e b. ou 
com prazo fatal de tramitação, ser apresentado por 1/3 (um terço) 
da composição do Senado." 

V. Ex~ sozinho não representa 1/3, mas certamente terá o apoio do Líder 
de V. Ex' para representar I f3. Eu, então, caracterizo que, estando assentado 
o assentimento do Senador Marcos Freire, reCebo o recurso de V. Ex• e o sub
meto ao Plenário. 

Os Srs. Senadores preparem-se para votar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Só para colaborar com V. Ex•, por
que seí que V. Ex• está agindo de boa-fê; sei que V. Ex• não iria violentar ale
tra e o espírito da ConstituiçãO. 

Diz o art. 449, quando fala no recurso sobre questão de ordem para o 
Plenário, com audiência da Comissão de Constituição e Justiça: 

"§ 4~'- Quando se tratar de questão de ordem sobre matéria 
em regime de urgência nos termos do art. 37l,m a e b. ou com prazo 
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fatal de tramitação, o parecer deverá ser proferido imediatamente, 
podendo o Presidente da Comissão ou o Relator solicitar prazo não 
excedente a 2 (duas) horas." 

Então, eu faria um apelo à Liderança da Maioria para acolher o recurso; 
o Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça pedíria uma reunião 
da Comissão em meia hora, para que ela pudesse se pronunciar a respeito 
desse dispositivo constitucional sobre cuja interpretação nós estamos- questio~ 
nado a Presidência 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, particular
mente o Lider da Maioria, peço atenção de V. Exfs à colocação feita pelo 
nobre Vice-Líder Humberto Lucena. S. Ex' sabe que o meu papel é, aqui, es~ 
crupulosamente cumprido dentro do Regimento. Poderia tomar a iniciativa 
de pedir a audiência da Comissão. Não a peço, porque não tenho dúvida. S. 
Ex' apresenta um recurso contra a minha decisão. Esse recurso vai ser subme
tido ao Plenário. Se não for provido, a matéria continuará normalmente sua 
tramitação. S. Ex', como bom conhecedor do Regimento, percebe isto e já fez 
um apelo à Liderança para que a esta dê provimento ao recurso. Então, o 
problema é com a Maioria. Vou submeter a votos .. 

Os Srs. Senadores que aprovarem a minha decisão que permanece feita, 
contrária ao ponto de vista levantado pelo Senador Humberto Lucena, vota
rão SIM, apoiando o Presidente. Os Srs. Senadores que votarem apoiando a 
posição do Senador Humberto Lucena, votarão NÃO. 

Voto nominal. 

O Sr. Murilo Badaró - O primeiro é simbólico. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O primeiro, evidentemne
te, é simbólico. 

O Senador Paulo Brossard me pede aqui um minuto e solicito ~os Líde
res que concordem em que eu interrompa por um minuto. (Pausa.) 

Srs. Líderes, o Senador Paulo Brossard pediu aqui, em condição excep
cional, que lhe fosse facultado, como jurista respeitado por todos nós, a opor~ 
tunidade de fazer uso da palavra, antes de submetermos à decisão do Plenário 
o recurso impetrado pelo Senador Humberto Lucena. 

O SR. PAULO BROSSARD (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, acompanhando as discussões travadas em torno deste assunto 
e ouvindo a decisão do Sr. Presidente, quero declarar, de início, que não te
nho a mais remota dúvida acerca da convicção da Presidência a respeito da 
exatidão da decisão tomada. Eu não precisaria dizer isto, mas faço questão de 
começar minhas considerações com esta declaração: estou certo de que V. Ex~ 
está convicto da correção da decisão tomada. 

Não tenho essa tranqUilidade, Sr. Presidente. Ouvindo alguns compa~ 
nheiros, as minhas dúvidas cresceram. Pedi licença para externá-las, a fim de 
não apenas registrar nas atenções, na consciência de cada parlamentar, mas 
também no sentido de registrar a questão que agora vai Sér decidida, pela im
portância da matéria em discussão e pela importância do preCedente que se 
firmarâ. 

A matéria é importante, sem dúVida alguma, basta que se diga tratar-se 
de criar um novo Estado, que amanhã terá, inclusive nesta Casa, o mesmo 
número de representantes que os mais antigos. Estados, aqueles que foram, _de 
certa forma, a continuaç-ão das províncias, corno estas o prolongamento das 
capitanias. 

O que me parece importante, Sr. Presidente, é que se num ambiente de 
absoluta tranqUilidade, de absoluta serenidade, sejam arroladas as razões que 
porventura militem a favor de uma outra interpretação. 

V. Ex' diz, certamente com toda a razão, porque se trata do texto literal 
da Lei Constitucional, que esta alude claramente a emendas apresentadas às 
comissões. Nenhuma dúvida a este respeito, atê porque não pode haver dúvi
da diante da literalidade do texto. O § 29 do art. 65 já diz: 

" ... _ os projetes de lei mencionados neste artigo somente receberão 
emendas nas comissões do Congresso Nacional, sendo final o pro
nunciamento das comissões, salvo ... " 

Ocorre que, antes do projeto ir às comissões, certO? Antes do projeto, 
que chegou a esta Casa quando, Sr. Presidente? Ontem à noite. Veja só, V. 
Ex~ as circunstâncias do caso. O projeto não foi às Comissões, porque não 
poderia materialmente ter ido. 

O Sr. Aloysio Cha~·es - Permite V. Ex' ( Assenrimento do orador.) -
Com respeito à exposição de V. Ex', vou lhe dar um esclarecimento de ordem 
material. O projeto for encaminhado ainda ontem à Comissão de Consti
tuição e Justiça. Recebi-o e designeí Relator da matéria o nobre Senador 
Moacyr Dalla. Hoje pela manhã, entrou o requerimento do Senador Murilo 
Badaró quando já se encontrava na Comissão o procesSá; h-avia horas. E a 
Comissão decidiu pela concessão da urgência. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sempre ouço com o maior respeito a pa
lavra do nobre Senador pelo Pará, nobre Senador Aloysio Chaves. 

Mas, o projeto chegou ontem. Ontem a que horas, nobre Senador? Creio 
que estamos discutindo o assunto com o espírito desarmado. 

O Sr. Aloysio Chaves- Exato Estou apenas aparteando para que os da
dos sejam esclarecidos. O projeto chegou ontem à noite, depois do término da 
sessão. Imediatamente, designei o relator e hoje foi pedida a urgência do Pro
jeto. 

O Sr. Marcos Freire - Às 9 horas da manhã. 

O Sr. Aloysio Chaves- Corno, aliás, tem ocorrido com vários projetos 
importantes que se enc.ontram na Comissão e que, diante do decurso de prazo 
de emendas, há o pedido de urgência e eles vêm ao Plenário onde os pareceres 
orais- são dados. 

O SR. PAULO BROSSARD - Grato pelo esclarecimento. 
Veja a Casa as circUnstâncias do c3s_o concreto. 
Não estou censurando, Sr. Presidente, estou descrevendo linearmente. O 

projeto originário da Câmara dos Deputados chegou a esta Casa, ontem à 
noite, após o termo da sessão do Senado_ 

O Sr. Aloysio Chaves- Foi lido antes do término da sessão, sendo reme~ 
tido à Comissão em seguida. 

O SR. PAULO BROSSARD- À Comissão de Constituição e Justiça 
foi encamirihado, depo-is da apresentação e do termo da _sessão. 

O Sr. Aloysio Cha~·es - Ontem mesmo. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Nunca vi, Sr. Presidente, ou melhor, 
não direi nunca vi, mas não me parece que seja curial que, chegando um pro~ 
cesso às tantas da noite, sem convocação da comissão, seja designado um Re~ 
lato r. 

O Sr, Humberto Luçena- Permite V. Ex~ um aparte? Só para lhe ajudar 
no raciocínio? (Assentimento do orador.) O Sr. Presidente da Comissão de 
Justiça, se o quisesse, poderia ter incluído o projeto na pauta dos trabalhos da 
Comissão, mas não o fez. 

O SR. PAULO BROSSARD- Na pauta dos trabalhos da Comissão de 
Constituição e Justiça, não o incluiu, 

É mais um dado, Sr. Presidente, para tirar uma ilação que a mim parece 
clara: é que a emenda, nem a do Senador Santillo, nem outra qualquer, pôde 
ser apfesentada à Comissão, simplesmente pela sua impossibilidade material. 

O Sr. Aloysio Chaves -Senador Paulo Brossard, permite um esclareci
mento? (Assentimento do orador.) O processo não foi incluído na pauta da 
reunião, nem poderia sê-lo. 

O SR. PAULO BROSSARD- Nem poderia sê-lo, diz V. Ex• 

O Sr. Aloysio Cha~·es- Porque ele aguardaria na comissão o prazo regi
mental para a apresentação de emendas. Tanto que aqui, à noite, comuniquei 
às 19 horas, mais ou menos, ao nobre Senador Humberto Lucena, Vice
Líder, membro da comissão, que pretendia colocá~lo em pauta no dia seguin
te._ Verificando que esse processo precisava permanecer na comissão para 
aguardar a apresentação de emendas, não o fiz. Convocada a comissão para a 
alteração da lei complementar, foi apresentado,_ na forma do Regimento, o 
requerimento de urgência pelo Vice-Líder. Aprovado contra os votos de 4 ou 
5 membros da Oposição, que declararam que desejam apenas discutir a ma
téria no plenáriO e não viam neCessidade de uma maior urgência, foi remetido 
ao Presidente. Deferida a urgência pelo Plenário, os pareceres são orais e da
dos perante a Casa. FOi exatamente o que se passou. 

O SR. PAULO BROSSARD- Perfeito. Os esclarecimentos prestados 
pelo nobre Senador são cabais. S. Ex:\1, coin exatidão noticio-u o andamento 
do processo desde que aqui chegou. 

O que me parece fora de dúvida é que o processo que estava na Comissão 
-segundo as palavras se bem ouvi de S. Ex• -para recebimento de emen
das, deixou de recebê-las, por quê? Porque entrou um requerimento de urgên
cia, na forma regimental, que transcendeu esta fase, certo? 

Tenho em mãos, socorrido pelo Senador Lázaro Barboza, a pauta da 
reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que não inclui a matéria. 

O Sr, Marcos Freire - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Com prazer. 

O Sr. Marcos Freire- O Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Se~ 
nado, leu o dispositivo regimental, 141, reconhecendo que qualquer Senador 
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teria o direito de apresentar emenda nas comissões respectivas, no prazo de 5 
dias. As três comissões- Constituição e Justiça, Serviço Público e Finanças 
- que aqui se pronunciaram em pareceres verbais, tendo em vista que o pro
cesso não tramitou por essas comissões, como ordinariamente tramitaria, en
tão, em cada urna dessas comissões poderia o Senador apresentar emendas. 
Corno elas não tramitaram nas comissões, tanto que os pareceres verbais fo
ram dados aqui, evidentemente que se subtraiu das comissões, obedecendo os 
trâmites legais, a apreciação da matéria. E, conseqüentemente, se subtraiu, 
também, o prazo respectivo para a apresentação de emendas pelos Senadores 
nas Comissões. Então, parece-me que, realmente, ou se configuraria o cercea
mento ao direito de emenda, ou então o entendimento teria que ser o de ad
mitir a sua apresentação em Plenário. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Presidente, o que há é uma norma 
regimental que permite o regime de urgência, como existe em todos os parla
mentos. Eu não estou questionando a norma regimental. Mas, também, 
parece-me que é preciso conciliar a norma regimental, que é inferior à Lei 
Constitucional, com a Lei Constituicional pois a norma regimental é comple
mentar dela, porque o Regimento Interno é, de certa forma, uma lei comple
mentar à Lei Constitucional, no que tange ao processo legislativo e às atri
buições do Poder Legislativo. É uma lei da maior importância. Lembro-me, 
das minhas leituras, que um autor francês diz mesmo que o Direito Regula
mentar, o Direito Parlamentar é um direito complementar ao Direito Constí
tucional. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito ao nobre Senador 
que conclua. V. Ex• encaminhava. em condição excepcional, e já tem havido 
apartes que não seriam cabíveis. Peço a V. Ex• que conclua porque acredito 
que chegaremos a bom termo. 

O SR. PAULO BROSSARD- Concluirei, Sr. Presidente, fazendo esta 
observação que, a mim parece e, direi mesmo, que até as dúvidas que eu tinha 
jâ desapareceram, para mim parece inquestionável. Este projeto vai ser vota
do com parecer ou sem ele. Vai ser votado com parecer oral dado por quem? 
Dado pelas comissões, que deveriam opinar de tal ou qual forma, de tal ou 
qual modo, em tal ou qual prazo e que, em virtude do requerimento de urgên
cia, previsto no Regimento e aprovado como de direito, deu um ritmo dife
rente ao andamento do processo. Mas os pareceres foram dados aqui pelas 
comissões respectivas, pelas comissões competentes. De modo que me parece 
que é preciso conciliar os dois preceitos: o da Lei Constitucíonal e o Regimen
tal. E deve-se entender como tempo hábil, para apresentação da emenda, aqui 
no plenário, quando da apresentação dos respectivos pareceres pelas comis
sões competentes, ainda que oralmente. 

Não sei se estou em equívoco, Sr. Presidente, ou em erro, mas parece-me 
que essa seria a melhor maneira de conciliar os dois preceitos e dar ao precei
to do § 2º do art. 65 um sentido prâtico, um efeito, sob pena de chegarmos à 
conclusão de que, desde que se adotasse um regime de urgência, que é regular, 
regimentalmente previsto, se suprimlria uma fase que é constitucionalmente 
previsto. 

Sr. Presidente, apelo para as suas luzes e para a proverbial sabedoria da 
Mesa, que hã de decidir como for melhor para o Senado e para a Instituição. 
Estou certo de que V. Ext- hã de fazê-lo, com o seu equilíbrio e com a sua pro
verbial sabedoria. (Muito bem!) 

O Sr. Muri/o Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pediu, antesde V. Ex•, o 
Senador Murilo Badaró. Tem S. Ex• a palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para uma questão 
de ordem. 

O SR. MURILO BADARÚ (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

As considerações oferecidas pelo Senador Humberto Lucena agora da 
lavra também do Senador Paulo Brossard, conduzem o entendimento da 
questão de modo a permitir que V. Ex• reveja a decisão da Mesa, pelas razões 
que também a seguir aduziremos. 

V. Ex• está absolutamente certo quando diz que, em projetas configura
dos na espécie do art. 65 da Constituição, as emendas somente poderão ser 
apresentadas nas comissões. E. verdade também que, lá, o Senador Henrique 
Santillo esteve e, talvez, pela celeridade que o próprio processo adquiriu ·a 
partir da votação da urgência, ficou impossibilitado de apresentar a sua 
emenda, tal como S. Ex• a mim manifestava o desejo de fazê-lo, para marcar 
posição em torno do assunto. 

Ocorre, Sr. Presidente, que face à impossibilidade material da apresen
tação da emenda na comissão, S. Ex' fá-lo agora no plenário; e aí existem 
duas situações distintas: primeiro, é que existe uma disposição constitUcional 
mais ampla e mais abrangente do que esta, isto é, aquela que dá ao parlamen
tar o direito inalienável de apresentar proposições. t: o caso; a emenda é tam
bém uma proposição, segundo define o Regimento. 

Em segundo lugar, a impossibilidade não seria de receber a emenda, mas 
de colocá-la em deliberação, porque aí ela incide nas proibições constantes do 
§ i', do art. 65: 

"Art. 65 ............................. ·. · · · · · .. · · · ·• · · • 
§ lq Não será objeto de deliberação a emenda de que decorra 

aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou pro
grama, ou que vise a modificar-lhe o mon~ante, a natureza ou o ob
jetivo." 

A emenda do Senador Henrique Santilto, no meu entendimento, pode e 
deve ser recebida pela Mesa; mas, sobretudo, não pode ser objeto de delibe
ração do Plenário. V. Ex• poderá, no meu modo de entender, rever a questão 
para resolvermos este impasse. Muito grato a V. Ex' (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Faço, antes, uma consulta 
aos Srs. Senadores que estão pedindo para falar: Eu já tinha indicado que co
locaria em votação o recurso. Fiz uma exceção; e a exceção, agora, torna-se 
regra. -se as questões de ordem que se pretendem levantar não estiverem estri
tamente dentro deste processo de votação imediata, pediria que fossem for
muladas depois, porque quero dar uma resposta também à colocação feita 
pelo Senador Vice-Uder do meu Partido, o PDS. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, gostaria de levantar urna questão 
de ordem. Se ela não _couber, V. Ex• negará. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• me permitirá con· 
cluir? 

Em relação às reclamações levantadas sucessivamente pelo Senador Pau
lo Brossard e pelo Senador Murilo Badaró, a minha posição é simples. Eu sou 
um fiador do Regimerito Interno e sou um fiador, principalmente, do texto 
constitucional. Então, entendo que não posso receber emenda apresentada 
como emenda de plenário. 1:. literal o texto, como o nobre Senador Paulo 
Brossard, e não só admitiu, como enfatizou. Mas entendo, também, que na 
tramitação da matéria ter-se-á prejudicado a possibilidade de apresentação de 
emenda em tempo hábil. 

Não vou poder atender à solicitação do Vice-Líder do meu Partido, Por
que em o fazendo eu estaria abrindo um precedente no qual eu, pela Mesa, 
transgrido a Constituição. Mas eu me curvo à decisão do Plenário. E o Sena- · 
dor Humberto Lucena fez um apelo; não fez nenhum tipo de contestação; fez 
um apelo, exatamente talvez para sanar essa insuficiência de instrução origi
nal do Projeto, de maneira que o Líder da Maioria, que ouviu o seu Vice
Líder,- o qual naturalmente falou com sua autorização- declarando que 
aceita este apelo, imediatamente eu darei provimento a ele. 

Agora, concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma questão de ordem.)- Sr. Presi· 
dente, a minha questão de ordem se prende, exatamente, a uma explicação 
dada pelo Senador Aloysio Chaves ao Senador P~ulo Brossard; e creio que 
ela tem amparo regimental. 

O art. 94 diz o seguinte, Sr. Presidente: 

"Art. 94. Ao Presidente da Comissão compete: 

g) promover a publicação das Atas das reuniões no Diário do 
Congresso Nacional;" 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estou ouvindo uma ques· 
tão de ordem do nobre Senador Itamar Franco; tenho que prestar atenção a 
ela-; -para poder ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Posso esperar que V. Ex• dê atenção ao 
presidente _do PDS; eu terei prazer de ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Se o cavalheirismo de V. 
Ex• vai a este ponto, eu aceito. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu esperarei, Sr. Presidente, mas senta
do. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Presidente do PDS de· 
clina do privilégio que V. Ex• lhe concede, de maneira que eu solicito a V. Ex• 
que continue a questão de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, eu me levanto novamente, Sr. 
Presidente, para reiniciar. 
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Sr. Presidente, dizia eu a V. Ex• que as explicações dadas pelo nobre Pre
sidente da Comissão de ConstituiçãO e Justiça levaram-me a uma interpre
tação do Regimento. É possível até que eu me encontre enganado, mas preci
so dirimir a minha dúvida, que é a seguinte: O art. 94 dá as atribuições do 
Presidente da Comissão. E entre outras atribuições, diz o seguinte: 

"/) convocar as suas reuniões extraordinárias, de ofíciO ou a 
requerimento de qualquer de seus membros;" 

Não quero questionar esse aspecto. 

"g) promover a publicação das Atas das reuniões no Diário do 
Congresso Nacional;" 

Vou agora ao capítulo que trata ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estou ouvindo V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Desculpe-me, eu pensei que V. Ex• esti-
vesse ouvindo o Senador José Uns. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Há uma poluição sonora à 
minha esquerda, mas estou ouvindo V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, passo ao capítulo, Sr. Presidente, 
que trata da urgência, no seu art. 372: 

"Art. 372. A urgência dispensa, durante toda a tramitação da 
matéria, interstícios e formalidades regimentais, salvo pareceres das 
Comissões, quorum -para deliberação, publicação e distribuição de 
cópias das proposições principais." 

Veja V. Ex• que a letra g diz a mesma coisa: "promover a publicação". 
Eu perguntaria a V. Ex• se esta ata da Comissão de Constituição e Justiça foi 
publicada no Diário do Congresso Nacional, já que essa reunião foi realizada 
hoje de manhã. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A resposta é simples, 
nobre Senador Itamar Franco. O texto literal que V. Ex• leu fala em publi
cação das proposições principais; a--pUblicação significa, no entendimento da 
Mesa, fundamentalmente, o avulso publicado e entregue a cada um dos Srs. 
Senadores. A Assessoria da Mesa me assegura que o avulso foi apresentado 
em tempo hábil, de maneira que eu não tenho por que esperar que a publi
cação da Ata seja feita no Diário do Congresso Nacional, até porque, membro 
da Mesa, e dos mais brilhantes dela, sabe V. Ex~ que há uma defasagem entre 
as matérias enviadas ao Centro Gráfico e as publicações do Diário do Con
gresso Nacional. Logo, não poderia haver um regime de urgência regido pelo 
art. 371, letra h, à espera de que o Centro Gráfico pudesse,_com três ou quatro 
dias de atraso, publicar a matéria. A publicação é sanada, corno publicação, 
na medida em que o avulso ê colocado à disposição dos Srs. Senadores. Esta é 
a explicação que dou a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, quero apenas dizer, como 
membro da Mesa, que esta não é a interpretação de um membro da Mesa, a 
de que a publicação aqui significa a distribuição de avulso. Pode ser interpre
tação da Assessoria da Mesa, mas não da Mesa Diretora. 

Portanto, Sr. Presidente, quando se diz aqui, no art. 94, letrag, .. promo
ver a publicação" c o art. 372 refere-se a palavra .. publicação", nós entende
mos que se trata da ata da Comissão e não do avulso. 

Sr. Presidente, é claro que não pode ser uma interpretação da Mesa Dire
tora, e eu acho que a inteligência de V. Ex• não permitiria isto. A assessoria 
de V. Ex• poderia entender que publicação aqui se trata de avulso. Mas, nós, 
da Mesa Diretora, principalmente V. Ex•, que é um dos mais lúcidos Senado
res da República, não-poderia entender que publicação aqui se referisse ape
nas a avulsos, porque, senãO, não estaria aqui a i--eSsalva: "salvo pareceres das 
comissões, quorum para deliberação e publicação". 

Ê a interpretação que dou ao meu pensamento, Sr. Presidente, dizendo 
que não é uma decisão da Mesa Diretora; é uma decisão da assessoria de V. 
Ex• (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em nenhum momento eu 
disse que era uma decisão da Mesa Diretora, mas respondo por ela. Conside
ro o assunto encerrado. 

Nobres Líderes, peço a atenção de V. Ex•sl 

Um Sr. Senador- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- ... Não sei se estã previsto. 
No momento, não posso dar, com imenso desprazer meu, a palavra a V. Ex•, 
porque estou anunciando uma decisão que, provavelmente, até tornará sem 
n'ecessidade a questão de ordem de V. Ex• 

O Líder do PP não se encontra presente. Encontram-se presentes os 
Líderes do PMDB e do PDS. 

Conforta-me a colocação feita pelo nobre Senador Paulo Brossard, 
quando mostrou, clarissimamente, que o meu amparo constitucional é crista
lino. Conforta-me também admitir, como jâ admiti, que houve, de qualquer 
modo, na instrução do processo, eu não diria um cerceamento, mas uma insu
ficiência de capacidade de tempo hábil para que uma emenda pudesse ser 
apresentada. Em conseqüêncía, foi feito aqui um apelo pelo Senador Hum~ 
bcrto Lucena. Ouvi o Vice-Uder da Maioria referindo-se praticamente no 
mesmo sentido. Se o Líder do Partido Popular também adere a esse apelo, eu, 
sem tomar decisão de ordem pessoal, para não abrir precedente, dou provi
mento ao recurso, a menos que o Plenário contra isso se insurja. (Pausa.) 

E, dando provimento ao recurso e danto tempo ao Plenário para se in
surgir, não se havendo insurgido, aplico o§ 41', do Art. 449 do Regimento In
terno que diz: 

"Art. 449. 
§ 4~> Quaildo se tratar de questão de ordem sobre matéria em 

regime de urgência nos termos do art. 371, a e b, ou com prazo fatal 
de tramitação, o parecer deverá ser proferido imediatamente, po
dendo o Presidente da Comissão ou o Relator solicitar prazo não 
excedente a 2 (duas) horas." 

Como a questão está ligada, .funda~entalmente, à Comissão de Consti
tuição e Justiça, solicito ao nobre Senador Aloysio Chaves, seu Presidente, 
que me declare,que prazo precisa, até duas horas. 

O Sr.Aloysio Chaves- Sr. Presidente, designo para Relator o nobre Se
nador Murilo Badaró. A S. Ex' peço que mencione o prazo que necessita para 
o seu pronunciamento. 

O Sr. ft-furilo Badaró- sr: PreSidente, se V. Ex• me permite, eu relataria, 
oralmente, aqui em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu preferiria que V. Ex• 
pedisse- é o apelo que, agora, sou eu que faço- ao menos 15 minutos, para 
tomar conhecimento completo da emenda do nobre Senador. 

O Sr. Mwilo Badaró- Perfeito, Sr. Presidente. Peço, então, o prazo de 
15 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Suspendo a sessão por 15 
minutos. 

(Suspensa às 18 horas e 12 minutos, a sessão é reaberta às 18 ho
ras e 31 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão. 
E, nos termos regimentais, o prazo de interrupção serã descontado do 

prazo normal da sessão convocada. 
Solicito ao Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Senador 

Moacyr Dalla, que profira o parecer. 

O SR. MOACYR DALLA (Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Examinando a emenda de autoria do nobre Senador Henrique Santillo, 
apresentada em plenário, contrafiando o texto do§ 2~' do artigo 65 da Consti
tuição Federal, verifico que a mesma padece do vício insanável da inconstitu
cionalidade. Sem descer a maiores indagações de natureza jurídica, eis que o 
texto constitucional é por demais claro para ser posto em dúvida, sequer para 
efeito de interpretações, opino pela rejeição da emenda, eis que o§ I~> do refe
rido artigo 65 diz "não será objeto de deliberação a emenda de que decorra 
aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou 
que vise a modificar-lhe o montante, a natureza ou o objeto". 

Face à clareza dos textos constitucionais que regem a matéria, opino pela 
rejeição da emenda por inconstitucional e injurídica. 

Encaminho a V. Ex•, Sr. Presidente) o parecer, com as assinaturas de 
nove Srs. Senadores, Membros da Comissão de Constituição e Justiça. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Proferido o parecer da Co
missão de Constituição e Justiça. 

A matéria estava em fase de discussão quando foi levantada a questão de 
ordem, pelo nobre Senador Humberto Lucena. 

Considerando-se encerrada a discussão, ... 

O Sr. Henrique Santi/lo- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Certo. Então V. Ex• pede a 
palavra para discutir a proposição principal. 

O Sr. Henrique Santillo - O projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aí é que quero que V. Ex• 
atente. O parecer já foi dado. 

O Sr. Henrique Santillo- A proposição principal não tem um parecer? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Si!!~. _ _Há um parecer sobre 
a proposição principal. 

V. Ex' tem a palavra, durante 15 minutos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. a emenda proposta ao Projeto Legislativo 
da Câmara dos Deputados n"' 136/81, Lei Complementar, Mensagem do Po
der Executivo n"' 319/81, que cria o Estado de Rondônia e dá outras provi
dências, recebeu parecer contrário, neste plenário, da Comissão de Consti
tuição e Justiça na palavra do eminente Sr. Relator, Senador Moacyr Dalla. 
A alegação de S. Ex' foi de que a emenda substitutiva padece de vício insaná
vel, porque é inconstitucional já que estada prevendo um aumento global de 
despesas ou alterando programas que signifiquem despessas, já que o texto 
constitucional é bastante explícito quanto a isso. Na verdade, Srs. Senadores, 
a referida emenda não apenas deixa de aumentar despesas globais quanto 
também deixa de alterar programas ou projetes específicos que signifiquem 
despesas. Fundamentalmente esta emenda tenta transferir para a competên
cia da Assembléía Constituinte, transformada em Assembléia Legislativa, 
primeiro: o -direito de legislar, impedindo que o Governador nomeado provi
soriamente o faça por decretos-leis; segundo, estabelece, transferindo ao Po
der Legislativo estadual, a incumbência de estruturar no que lhe compete, o 
outro dos três poderes, o Poder Judiciário. 

Fundamentalmente, a emenda subst_itutiva nada acrescenta, em termos 
de despesas globais, na criação de um novo estado da Federação brasileira. 
Gostaria, nobre Senadores, de ler pausadamente a justificação apresentada a 
esta emenda, deixando bem claro que a posição das oposições tem sido, já há 
bastante tempo, a da necessidade de se prever, sobretudo~ as eleições do Go
vernador do futuro Estado, concomitantemente com as eleições diretas dos 
demais governadores dos estados da Federação brasileira. E estamos pedindo 
aos cêus que as eleições realmente se realizem. 

A Justificação se pauta nos seguintes termos: 

.. Desde 1970, quando o nobre Deputado Jerônimo Santana re
presentante do Território Federal de Rondônia, na Câmara dos De
putados, iniciou sua primeira campanha eleitoral, o PMDB vem tra
balhando pela elevação do Território Federal de Rondônia à cate
goria de Estado, procurando traduzir as mais sentidas aspirações e 
legítimas reivindicações de sua progressista e sofrida população. 
Mas, na verdade, o que sempre nos interessou, é a transformação de 
um ideal em realidade: A Criação do Estado de Rondônia. 

O Projeto de Lei Complementar n"' 64-A, de 1976, de autoria do 
combativo representante de Rondônia, aprovado, por unanimida
de, pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Com"issãO de Ser
viços Públicos da Câmara dos Deputados, dispensa quaisquer co
mentários pela eloqüência que empresta à nossa luta pela transfor
mação do Território Federal de Rondônia em Estado, o que há mui
to s_e impunha por motivos de ordem econômíca, social, política e de 
segurança nacional. 

Inclusive à época, o nobre Deputado Antônio Morimoto foi re
lator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados. Em reunião realizada a 19 de outubro de 1977, com 
parecer favorável do relator, a Comissão aprovou o Projeto com al
gumas emendas, estando presentes, entre outros, o ilustre parlamen
tar Cantídio Sampaio, atual Líder do Governo. 

Os fundamentos do projeto, aprovado pela douta Comissão, 
são essencialmente democráticos: eleição direta do Governador e 
V ice-Governador do Estado e organização do Poder Judiciário na 
forma que ficar estabelecido pela Constituição do Estado, promul
gada pela Assembléia Constituinte. 

Cinco anos após, a Oposição mantém a mesma linha de coerên
cia no estudo e debates ao Projetes de Lei Complementar n"' 221, de 
1981, emanado do Poder Executivo e enCaminhado ao Congresso 
Nacional pela Mensagem n"' 319/81, do Senhor Presidente daRe
pública, propondo a criação do Estado de Rondônia. 

Não negamos os nossos aplausos à própria iniciatiVa do Gover
no Federal, mas sustentamos a mesma tese do projeto apresentado 
anteriormente por um dos representantes da Oposição: eleição dire-
ta do Governador c Vice-Governador, através de pleito livre e de
mocrático. 

Este ponto constitui o fulcro do Substitutivo ao Projeto do Po
der Executivo. 

Não há como negar que a eleição do Governador do Estado é 
fundamental para o futuro da nova unidade federativa. Por que 
abrir discriminação para o futuro do Estado de Rondônia, quando 
no dia 15 de novembro de 1982 teremos eleições di retas para Gover
nador nos demais Estados da Federação? 

Por outro lado, o 3:rtigo n"' 200, parágrafo único da Consti
tuição Federal, proíbe, expressamente, a expedição de Decretos Leis 
por Governadores de Estado, sem nenhuma distinção entre goverM 
nadores eleitos e nomeados provisoriamente. 

Além da competência da Assembléia Constituinte, cabe ao Go
vernador provisório, excluída a de expedir Decretos-leis. por ser 
constitucionalmente proibitiva, administrar o novo Estado com 
base no artigo 18 do Decreto-lei n9 41 I, de 8 de janeiro de 1969. 

A organização do Poder Judiciário -outro ponto fundamen
tal do Substitutivo em apreço -é matéria de privativa e exclusiva: 
competência da Constituição e das Leis do Estado. ~ vedado à 
União ditar normas a esse respeito, além do que estabelece obvia
mente a própria Constituição Federal. 

O Substitutivo Geral ao Projeto do Poder Executivo, por nós 
elaborado, pelas razões de ordem jurídico-constitucional ora consi
deradas, tem base no Substitutivo apresentado junto à Comissão do 
Interior da Câmara dos Deputados, voto em separado, do ilustre re
presentante_ do povo de Rondônia, pelo PMDB, Deputado JerôniM 
mo Santana, cujas teses e orientação acatamos, bem como no bri
lhante parecer substitutivo, na Comissão de Constituição e Justiça, 
oferecido pelo eminente Deputado Osvaldo Macedo, do PMDB do 
Paraná, trabalhos estes divulgados em publicações da Câmara dos 
Deputados. 

Somos favoráveis à criação do Estado de Rondônia, mas den
tro da lei e da Constituição: eleições diretas para Governador e 
Vice-Governador, organização do Poder Judiciário pela Assembléia 
Constituinte, Governador provisório até a posse do-s eleitos em 15 
de novembrO de 1982, proibida a expedição de Decretos-leis, nos 
termos do parágrãfoTiifiCO do arti_gõ 200 da Constituição Federal. 

O que é de se lamentar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que matéria de 
tal relevância, de tal importância, tenha de ser aqui discutida rapidamente, 
cm tempo recorde e, sobretudo, mal apreciada, com pareceres realizados a to
que de caixa. 

O Sr. Marcos Freire - ~ a criação de um Estado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Quanto a uma matéria, como já dis
se, de importância como essa, que é a criação de um novo estado no País. 

O Sr. Marcos Freire - Chegou ontem! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- A matéria chegou aqui, adentrou 
esta Casa ontem, na sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos, foí en
viada à Comissão de Constituição e Justiça após a realização da sessão ex
traordinária. Não tivemos nós, parlamentares, nenhuma oportunidade não 
apenas de discutir a matéria, mas nem mesmo de apresentar emendas, nestas 
Comissões porque algumas horas após, ainda a toque de caixa, a mesma Co
missão de Constituição e Justiça aprovava um requerimento de urgência, ur
gentíssima, para apreciação de matéria de tal relevância, de tal importância. 

Isso é que é lamentável, extremamente lamentável. Trata-se de nomear 
um Governador, cuja nomeação provisória se extenderá por cinco anos; 
trata-se de ferir os direitos de boa parcela da população brasileira, sacrifica
da, sofrida população brasileira, que habita, que cria riquezas, que colabora 
com o desenvolvimento nacional numa área de expansão de fronteira econô
mica neste País, com todas as dificuldades a que os brasileiros são submeti
dos, sobretudo nestas regiões. 

O Sr. Marcos Freire V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Marcos Freire- Nada disso que V. Ex' acaba de especificar, fere a 
Constituição no entender ·da Bancada majoritária. Agora, a sua emenda, que
rendo que o Governador seja eleito, querendo que o Governador não possa 
dirigir o Estado através de decretos-leis, querendo que uma assembléia cons
tituinte cumpra a sua tarefa de organizar a estrutura politico-jurídica básica 
do Estado e se transforme em legislativo, isto é inconstitucional. E. incrível, 
que no momento em que se diz que este País estaria comprometido com obje
tivos democráticos, se crie mais um Estado nesta Federação, nesta pobre Fe
deração, em que a Casa que representa os Estados brasileiros não tem sequer 
condições de, nos prazos normais de apreciação através das Comissões, exa
minar a matéria. A coisa é feita a toque de caixa: em menos de 24 horas esta 
matéria ter chegado aqui, ela ser aprovada pelo esmagamento da Minoria 
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Portanto, a sua emenda infelizmente não vai nem ser submetida a voto, por
que foi inquinada dé inconstitucional, e quase nem sequer poderia ser apre
ciada e discutida. Estivemos à mercê de ter cerceado o d_ireito de emenda. Pois 
é incrível, Sr. Senador, que entre um nascer e um por de sol, se crie mais um 
Estado na Federação brasileira. Isso que poderia significar o fortalecimento 
da Federação, significa um esvaziamento a mais, enfraquecer mais do que en
fraquecido ela está. Portanto, o PMDB, através de sua iniciativa, procurou, 
quando nada, marcar posição, porque ele não é, repito, contra a criação do 
Estado de Rondônia, mas é sim, contra a maneira pela qual se está criando o 
Estado de RÕndônia. 

O SR. HENRIQUE SANTlllO- V. Ex• tem toda a razão, e estou cer
to, eminente Líder Marcos Freire, de que nenhum dos grandes juristas que 
compõem a Bancada do PDS nesta Casa, se disporia a oferecer pareceres 
como estes que acabamos de ouvir, não houvesse por trás disso interesses 
polífícoS subalternos. E a Nação sabe: tenta-se criar a toque de caixa um novo 
Estado, e diria mais uma vez, repetindo mesmo V. Ex•, com justas razões 
para a criação. É uma reivindicação antiga e bastante sentida da população 
de Rondônia. Mas se cria desta forma, simplesmente para se criarem mais 
três vagas de senadores e mais algumas vagas de deputados federais que hão 
de compor conosco o futuro colégio eleitoral que elegerá o sucessor do atual 
Presidente da República. Esta é a grande questão e é por isso que, a toque de 
caixa, é por isso que açodadamente, é por isso que, às pressas, é por isso que, 
com urgência urgentíssima, o Senado é obrigado a apreciar matéria de tanta 
importância,---de tão alta releVância para a República. 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Ouço o nobre Senador Gilvan Ro
cha. 

O Sr. Gilvan Roc'ha- Quero ingressar no coro dos oposiciopnistas que 
estão aqui reverberando contra esse abuso de poder até, porque não há nada 
que justifique a urgência na criação de um Estado, corno bem V. Ex• e o Uder 
Marcos Freire dizem. Mas desejo chamar a atenção para um pequeno deta
lhe, que só a vivência do dia a dia dessas manobras governamentais vai nos 
alertando. Eu fui alertado, nobre Senador, para todos esses pareceres feitos 
de encomenda, em cinco minutos, que devem ser feitos por um mesmo asses
sor desta Casa, que em todos eles escreve um termo que V. Ex•, médico como 
eu, sabe que faz parte do jargão médico e é muito pouco encontradiço em ou
tro tipo de linguagem. Observe V. Ex•- e a partir de hoje, certamente esse 
assessor fantasma vai tirar isso do seu vocabulário -, que toda emenda da 
Oposição em regime de urgência "padece de um erro insanável". O de V. Ex• 
também padece de um erro insanável. lsso é fazer pouco desta alta Cãsa do 
Pais. 

O SR. PRESlDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que con
clua, porque o seu tempo jã se esgotou. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Concluindo, eminente Presidente: 
por que não hã eleição de governador e viceRgovernador, pela via direta, no 
dia 15 de novembro de 82, no futuro Estado de Rondônia'? Estâ bem claro: o 
que se pretende mesmo é que as eleições de senadores, as eleições de deputaR 
dos federais, de deputados estaduais, de prefeitos e vereadores, se façam sob a 
batuta de um governador nomeado, de um governador biônico, de um gover
nador provisório, mas que não é tão provisório, porqUe estará por cinco anos 
administrando, em nome do Governo Federal, o futuro Estado de Rondônia. 

Este é o grande objetivo, este é um dos grandes motivos pelos quais, Sr. 
Presidente, direi aos meus pares desta Casa que, ainda assim, considerando 
sobretudo a aspiração sentida daque!a gente sofrida, de criação de um novo 
Estado, eu pessoalmente estarei aqui para, com o meu protesto votar a favor 
ri::.t criação do Estado de Rondônia. (Muito bem!) 

O Sr. Itamar -Franco - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, pela 
ordem, ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente: 

Evidentemente posso estar enganado, mas o Senador Henrique Santillo 
apresentou uma emenda de Plenário que foi examinada, com a sessão suspen
sa, pela Comissão de Constituição e Justiça. O Senador Moacyr Da lia deu o 
seu parecer contrário a esta emenda. Nós não conseguimos a distribuição des
ta emenda ao Plenário. Não sei se esse avulso será distribuído ou se esssa 
emenda, com as cópias, serão distribuídas aos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Agora ê exatamente a mim 
que cabe me socorrer das palavras de ainda há pouco do Senador Paulo Bros
sard. ~ evidente que uma emenda apresentada, já em condições irregulares, 
ao Plenário da Casa e recebida porque houve os votos simbólicos de três 

Líderes, que, contrariando a minha decisão, decidiram recebê-la, é evidente 
que esta emenda não poderia ser previamente distribuída. De maneira que eu 
estou com a emenda à disposição de V. Ex', ela é substitutiva e está incorpo
rada ao projeto que está em discussão. Este o esclarecimento que eu me per
mito dar a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer a 
V. Ex• que, por mais quinze ou vinte minutos, todos os Senadores poderiam 
ter a emenda. 

Pediria para deixar consignado em ata o meu protesto por não haver re
cebido a devida emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Continua em discussão. 
(Pausa.) 

- Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa-se à votação. 
O projeto tem preferência sobre o substitutivo. 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nos termos do art. 322, 
item 2, a combinado com o art. 328 do Regimento Interno, por se tratar de 
Projeto de Lei Complementar, exigindo quonun para aprovação, a sua vo
tação deverá proceder-se nominalmente. 

Para encaminhar a votação concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro 
Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

E evidente que não passa pela cabeça de qualquer dos Senadores da 
Oposição, nesta Casa, colocar-se contrariamente à concretização de um so
nho de há muito acilentado pelo povo de Rondônia, que é o de ver aquele 
Território transformado em Estado, dando à máquina administrativa con
dições de autonomia, com Poder Judiciário próprio, Assembléia Legislativa 
própria, e Governador eleito pelo voto popular. 

Trata-se de matéria da maior importância, Sr. Presidente, eu diria, não 
apenas para o povo de Rondônia, mas para o Brasil, já que damos ao País 
mais um Estado para essa destruída Federação, que de Federação, pratica
mente~ gUarda somente o nome, já que vivemos, na prátiCa, sob o guante de 
um Estado unitário. 

~ natural que a Oposição, que de há muito tempo vem lutando pela 
transformação de Rondônia em Estado, se insurgisse contra a proposta do 
Governo que pretende. pura e simplesmente, manter ali um governador no
meado por largo perfodo, dando a esse governador poderes de um suserano 
para editar decretos-leis ao longo de seu mandato, quando jâ se tem a data 
marcada para a eleição da Assembléia Constituinte daquele Estado que, cum
prindo o papel de Assembléia Constituinte, deve, daí para a frente funcionar 
com Assembléia LegfSiativa. 

O eminente Senador Henrique Santlllo, meu compaheiro de represen
tação do Estado de _Goiás, consubstanciando o pensamento das oposições 
brasileiras prepara, não uma emenda qualquer, não uma emenda redigida às 
pressas aqui, mas S. Ex•, diuturnamente debruçado sobre o tema, buscando 
ainda as luzes de constitucionalistas e doutos na matéria, elabora urna emen
da substitutiva que vem consubstanciar os pontos de vista da Oposição, aga
salhando nela, Sr. Presidente, o desejo há longo tempo alimentado pelo povo 
de Rondônia, que ao ver aquele Território transformado em Estado, pode
rem os cidadãos dali, os naturais da terra constituírem, através da votação se
creta, direta e universal, o Governo e a composição do corpo legislativo en
carregado de elaborar a carta. constitucional do novo Estado que vai surgir. 

Mas o que acontece, Sr. Presidente? A matéria aprovada na outra Casa 
do Congresso ante o rolo compressor da Bancada governista que não permi
tiu sequer o melhor estudo da matéria. E, aqui, o eminente Senador Henrique 
Santillo teve que lutar ao lado de seus pares durante várias horas para, só en
tão, ver acolhida a sua emenda, o seu substitutivo. Emenda que deveria seres
tudada, mesmo o projeto estando em regime de urgência, por algumas horas, 
pelo menos. 

O que nós depreendemos, Sr. Presidente, é que, em verdade, a não ser 
que o eminente Relator- designado para a apreciação da matéria, prelimi
narmente, e emitindo o seu parecer sobre ela, seja capaz de ler, não dinarnica
menmte, mas bionicarnente, não teria como, em 15 minutos, absorver a gama 
dos vários enfoques juridicamente concatenados na emenda substitutiva do 
eminente Senador Henrique Santillo. E apenas em 15 minutos de suspenção 
dos nossos trabalhos, é feíta de lavra do eminente Relator, a análise da emen
da substitutiva. Urna emenda substitutiva, Sr. Presidente, que me parece ter 
mais de I O folhas datilografadas. 

O eminente Relator, seguramente, não dedicou a ela nem mesmo 10 li
nhas, pretendendo dar a esse substitutivo um enterro de quinta categoria. E, 
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houve mais, Sr. Presidente- não se pode mesmo admitir ou falar, aqui, que 
o parecer do Relator representa o parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça. Representa, sim, o ponto de vista do PDS porque, consultando vários 
colegas que integram a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão que, 
também, tenho a honra de dela fazer parte, nenhum deles, Sr. Presidente, foi 
procurado para ler o parecer do eminente Relator e aporem, abaixo do pare
per, suas assinaturas de concordância ou, então, de discordância, na condição 
de vencido. 

Daí por que, Sr. Presidente, encerrando, já as minhas palavras, eu quero 
dizer que a Comissão de Constituição e Justiça, do Senado, Comissão que 
tem, Sr. Presidente, a maior relevância nesta Casa c que goza do maior respei
to do País inteiro não pode adotar esse tipo de procedimento, ao arrepio das 
normas mais corriqueiras, ao arrepio da praxe do estudo e da meditação do 
Direito, apenas para satisfazer ao capricho da Maioria, fazer estudos dessa 
ordem, Sr. Presidente, que deixam mal o conceito da própria Casa e, por que 
não dizer, principalmente, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 

Era o que t~nha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira, para encaminhar o projeto, em nome do Partido Po
pular. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Encerrado o encaminha
mento da votação, passamos à votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Marcos Freire- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra para uma declaração de votos, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com a palavra o nobre Se
nador Marcos Freire, que pediu antes. 

O SR. MARCOS FREIRE - Eu havia entendido que anteriormente a 
Presidência anunciara que iria ser uma votação individual, por ser lei comple
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Certo. 

O SR. MARCOS FREIRE - Hâ um ~qllívoco, então? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tomei uma votação inicial 
porque ela poderia ser suprida por um acordo de Lideranças. Várias vezes 
isso já foi feito aqui. Já que não há acordo de Lideranças, passo à votação no
minal. 

O SR. MARCOS FREIRE - Gostaria de fazer uma declaração a rçs
peito da votação e da posição da Bancada do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• gostaria de fazê-lo 
agora, ou depois da votação? 

O SR. MARCOS FREIRE - Eu faria logo agora. 
O PMDB, conforme já. deixou claro na discussão e n~ encaminhamento 

feito, é a favor da criação do Estado da RQndôri_i~. Neste sentido, apresentou 
um substitutivo nos termos em que julgava válida esta criação. Portanto, 
acredita que vot3r a favor do projeto, nos termos em que ele se encontra, nos 
termos em que foi proposto este ato, consagrando eleição indireta e permitin
do que o governador nomeado possa dirigir o Estado através de decretos-leis, 
julgamos que seria coonestar com algo que fere a legitimidade do direito e da 
justiça e, sobretudo, atenta contra os princípios democráticos. Neste sentido, 
a Liderança do PMDB, embora deixe em aberto a posição de qualquer lidera
do, orienta no sentido de, a exemplo do que ocorreu na Câmara dos Deputa
dos, a Bancada se ausentar de plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A votação serâ tomada 
pelo processo eletrônico. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus assentos individuais, e se 
dêem conta de que estão nas cadeiras próprias. 

O Sr. Líder do PDS como vota? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Bancada do PMDB 
retirou-se. 

Como vota o Líder -do PP? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Votamos a favor, com as restrições regis
tradas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. 

Solicito aos Srs. Senadores que verifiquem se as lâmpadas estão acesas e 
se estão sentados nos seus lugares próprios, para evitar reclamação. 

Procede-se à votação. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio 

Chaves - Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Benedito Canelas 
-Bernardino Viana - Dinarte Mariz- Dirceu Cardoso- Euni
ce Michiles ~Evelásio Vieira- Gabriel Hermes- Helvídio Nu
nes - Hugo Ramos - João Calmon -João Lúcio- Jorge Kalu
me- Josê Caixeta- José Fragelli- José Guiomard- Josê Lins 
Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior 
- Lourival Baptista - Luiz Freire- Luiz Viana - Martins Filho 
- Milton Cabral - Moacyr Dalla - Murilo Badaró -Nilo Coe-
lho - Octa vi o Cardoso - Passos Pôrto - Raimundo Parente -
Vicente Vuolo. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 38 Senado-
res e NÃO, 1. 

Não houve abstenção. 
Total: 39 votos. 
Estâ aprovado o projeto. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Hugo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra para uma justifi
cação de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Hugo Ramos, para uma justificação de voto. 

O SR. HUGO RAMOS (Para uma justificação de voto. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, eu faço uma justificação de voto, para que conste 
dos nossos Anais que, por disciplina partidária, votei favoravelmente ao pro
jeto. Tal como sempre acontece em todas as ocasiões em que, fechando o Par
tido a questão, discíplinarmente, voto a favor. Se a questão fosse aberta, eu 
teria votado contra a matêria, por considerá-la inconstitucional. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma justifi
cação de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma justificação de voto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma justificação de voto. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No mundo maravilhoso dos animais, em que há a monera e há o elefan
te, em que hã os pãssaros e hâ os mamíferos, hã determinados animais que 
nascem com o nascer do sol e morrem com o pôr do sol, são as efêmeras, que 
têm a duração de um dia. O Estado de Rondônia foi gestado na manhã de 
hoje e nasceu na noite de hoje, teve a duração de um dia. Foi gestado com o 
nascer do sol e nasceu com o pôr do sol. 

Divergi da minha bancada porque sou favorável à criação do Estado -
não com as concessões que o Govern~ faz, não estou vot.~ndo com o PDS, es
tou votando com 'a minha consciência. Votei a criação do Estado do Acre, 
quando era Deputado Federal. e estou votando, embora contrariando a 
orientação da minha Bancada e do meu Partido, estou votando pela criação 
do Estado de Rondônia, com as restrições que iri~ levantar no Plenário, mas 
que a Mesa não me concedeu este direito. 

Devo declarar, Sr. Presidente, estou no meu partido, estou com minha 
consciência voltada para meus deveres e, acima do meu partido, estou com 
meu comprometimento e a serviço da minha Pãtria, da Nação brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, divergindo do meu partido embora seja esta a 
primeira vez, poderá haver outras divergências e atê outro encaminhamento 
meu aqui no Plenário. Apesar dessas divergências, não estou votando com o 
PDS, esrou votando com minha consciência, com meus deveres de Senador, 
com meus deveres com a população capixaba, uma das maiores existentes em 
Rondônia e que me solicitou desse meu apoio a este projeto, restringindo na
turalmente as aberrações jurídicas que ele porta, mas foi assim, ê e serâ assim 
que me comporto diante da minha consciência e dos meus deveres para com a 
minha Nação, para com a minha Pátria. 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovado o projeto, fica 
prejudicado O substitutivo. A matêria vai à sanção. 
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E o seguinte o projeto apro~·ado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 136, DE 1981 - Complementar 

(N.0 221/81 - Complementar, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Cria o Estado de Rondônia e dá. outras provi~:lências. 

o Congres-so Nacional decreta: 

CAPíTULO I 

Da Criação do Es-~ado de Róndô!Úa 

Art. 1.° Fica criado o Estado de Rondônia, mediante a eleva
ção do Território Federal do mesmo nome a essa condição, manti
dos os seus atuais limites e confrontações. 

Art. 2.0 A Cidade de Porto Velho será a Capital do novo Es
tado. 

CAPíTULO II 

Dos Poderes PúMicos 

SEÇAO I 

Da Assembléia Constituinte e do Poder Legislativo 

Art. 3.0 Os Deputados a Assembléia Constituinte do Estado 
de Rondônia serão eleitos a 15 de novembro Qe 1982. devendo p~
ceder-se à re.spe·ctiva instalação no dia 31 de _j•aneiro de 1983, ~b 
a dlreção do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, até a ele!çao 
da Mesa. 

Parágrafo único. O número de Deputados à Assembléia COns
tituinte será fixajo de aoordo com o que estabelece a Constltnição 
Federal para a composição das Assembléias Legi.s!ativas. 

Art. 4.o Nas eleições previstas no artigo anterior serão eleitos, 
além dos Deputados a Assembléia Constituinte, os Deputados Fe
derais, os Senadores, os Prefeitos e os Vereadores às Câmaras Mu
nicipais. 

§ 1.0 O mandato dos Deputados à Assembléia Legislativa do 
Estado ext!ngulr-se-á, concomitantemente, com os dos Deputados 
às demais Assembléias Legislativas, eleitos a 15 de novembro de 
1982. 

§ 2.0 Os dois Senadores menos vota·:lOS dos três eleitos terão 
mandato de quatro anos. 

SEÇAO U 

Do Poder Executivo 
Art. 5.0 Para o período que se encerrará com o do mandato 

dos Governadores dOO demais Estados, eleitos a 15 de novembro de 
1982, o Presidente da República nomeará o Governador do Estado 
de Rondônia, no prazo de 90 (noventa) dias da vigência desta Lei 
e na forma do disposto no art. 4.0 da Lei Complementar n.0 20, de 
1 de juiho de 1974. 

§ 1.0 o Governador do Estado de Rondônia tomará posse, 
perante o Ministro de Estado da .Tust!ça, no p~azó de 30 (trinta) 
dias após sua nomeação. 

§ 2.0 A partir da· posse e até a promulgaÇão da constituição, 
o Governador poderá expedir decretos-leis sobre todas as matéri·as 
de competéncia leglslat!v,a estadual. 

SEÇAO m 
Do Poder Judiciário 

Art. 6.0 O Poder .Tudiclário do Est·ado de Rondônia será exer
cido pelo Tribunal de .rustlça ora criado, por seus .ruízes de Direito 
e TribunaLs do Júri, com a colaboração dos órgãos auxiliares in.s
tituidos em lei. 

Ai-t. 7.0 O Tribunal de .rustlça ·do Estado de Rondônia compor
.se-á, inicialmente, de sete Desembargadores nomeados pelo Go
vernador. 

Art. 8.0 O Tribunal de .Tustiça !nstalar-se-á até o décimo d!a 
útil seguinte ao da posEe de s:eus quatro primeiros De:::embargado
res. 

Art. 9.0 rn.cumbe ao De.s-emOargador ma1s idoso, dentre os 
quatro primeiros nomeados pelo Governador,_ adotar as providên
cias para a execução do disposto no ,artigo anterior, bem como pre
sMir o Tribunal de Justiça, até a eleição e posse do Presidente e do 
Vlce-Presidente. 

Parágrafo único. A eleição e a posse, previstas neste artigo, 
realizar-se-ão no quinto dia útil seguinte àque1e em que se com
pletar a composição do Tiibunal, exigida a presença da maioria 
dos Desembargadores. 

Art. 10. A eleição do Presidente e do Vic~-Pres!dente do Tri
bunal de .ru.stiça proceJsar-se-á por escrutínio secreto, consideran
do-se eleitos OS que alcançar-em lnaioria dos voto.s dOS Desembar
gadoreB presentes. 

§ 1.0 Em caso de empate. con.siderar-se-á eleito o mais i·doso. 
! 2.0 Os mandatos do Presidente e do Vlce-Pres!detne terão 

·a dul'ação de 2 (dois) ·anos. 
Art. 11. A fim de possibilitar o quorum mínimo de quatro 

Desembargadores, necessário para a instalação e o funcionamento 
do Tribunal de Justiça, poderá o Governador, a seu critério, no 
primeiro provim-ento, nomear: 

I - Desembargadores pertencentes à Justiça do Distrito Fe
deral e dos Territórios, dentre os que, .até 60 (sessenta) dia3 da 
data desta Lei, lhe manlfestem, por escrito, aceitar a nomeação: 

IT - Juizes de Direito integr·antes da Justiça do Distrito Fe
deral e dos Territórios com jurisdição no então Território Federal 
de Rondônia; 

m - urn membro do Ministério Público do Distrito Federal e 
d:os Territórios; 

IV - Jufzes de Direito que integrem a Justiça do Distrito Fe
deral e dos Territórios; 

V - -advogado de notório conhecimento e idoneidade moral, 
oom 10 (dez) anos, pelo menos, de prática-forense. 

§ 1.0 A faculdade conferida ao Governador por este artigo será 
exercida até 90 (nov.entaJ dias da data desta Lei, devendo as outrM 
três vagas de Desembargador s-er preenchidas por indicação do Tri
bunal de .rustlça, obedecido o disposto no inciso m do art. 144 da 
Con..;tituição Federal. 

§ 2.0 Não havendo sido preenchido o cargo de Desembarga
dor, reservado a membro do :Min:stério Público ou a advogado, na 
forma dos incisos ill e V, o Tribunal de Justiça, até o décimo
quinto di·a útil seguinte ao de sua instalação, votará lista tríplice 
mista, observados os requisitos do inciso IV do art. 144 d.a Con.s
tituição Federal. 

Art. 12. O Preoidente do Tribunal de .rustica do Estado de 
Rondônia providenciará a instalação e o funciona~mento do Tribu
nal Regional Eleitoral. 

Art. 13. O T:r.ibunal de .ru.stiça, até o décimo-quinto dia útil 
seguinte ao da posse do Presidente e do Vice-Prestdente, escolhe
rá, mediante eleição pelo voto secret-O, os dois Desembargadors, oo 
dois Jufzes d'e Direito e os seis cidadãos de notável saber jurídico 
e Idoneidade moml, dentre os quais o Presidente da República 
nomeará dois que, com aqueles e o Juiz Federal, comporão o Tri
bunal Reg:onal Eleitoral. 

Parágrafo único. O.s Desembargado-reiS e Jufzes de Direito 
serão empossados pelo Presidente do 'Dribunal de Justiça, em sessão 
do Tribunal Regional Eleitoral, que se realizará no primeiro dia útil 
sub.seqüente ao da eleição, e, em seguida, sob a presidência do De
sembargador ma~s idoso, juntamente com os demais membros jã 
nomeados do Tribunal Regional Eleitoral, elegerão o Presidente e o 
Vlce-Presidente, ob3ervado o disposto no §_.1.0 do art. 10 desta Lei. 

Art. 14. Passarão a integrar a J"ust~ça do Estado de Rondônia 
os J"uíze.s de Direito com exercício em circunscrição judiciári.a se
diada no Território sob sua jurisdição, desde que o requeiram, até 
60 (Sessenta) dias da data de.sta Lei, ao Governador nomeado 
assegurados os respectivos cargos, direitos e garantias. ' 

Parágrafo único. Ficarão em <lisponibilidade os .ruízes que 
não utilimrem a faculc!ade prevista neste artigo. 

CAPíTULO m 
Do Patrimônio e dos Serviços Públicos 

Art. 15. Ficam transferidos ao Estado de Rondônia o domínio, 
a posse e a administração dos seguintes bens móveis e imóveis: 

I - as que atualmente pertencem ao Território Federal de 
Rondônia; 

XI - os efetivarnente ut!llzados pela A<lmlnlstreção do Ter
ritório Federal de Rondônia; 

m -rendas, direitos e obrigações decorrentes dos bens espe
cificados nos inci:os I e II, bem como os relativos aos convênios, 
contratos e ajustes firmados pela União, no interesse do Território 
Federal de Rondônia. 

Art. 16. Os 6rgãos e serviços públicos integrantes da Adml
nist.ração do Territór~o Federal de Rondônia, bem corno as enti
dades vinculadas, ficam transferidos, na data desta Lei, ao Estado 
de Rondônia, e continuarão a ser regidos pela m·esma legislação, 
enquanto não for ela modificada pel;< legislação estadual. 

CAPiTULO IV 
Uo Pessoal 

Art. 17. Observados os prlncip!os estabelecidos no Inciso V do 
art. 13 da constituição Federal, o Governador do E>tado de Ron-
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dônia deverá aprovar os quadros e tabelas definitivos do pessoal 
civiL 

Art. 18. Serão postos à disposição do Governo do Estado, a 
partir da vigência desta Lei, com todos os direitos e vantagens, os 
servidores públicos nomeados o_u admitidos até a data da vigência 
da Lei n.0 6.550, de 5 de julho de 1978, e em exercicio a 31 de 
dezembro de 1981 na &dministração do Terrltó.rio Federal de Ron
dônia. 

Parágrafo único. O Governador do Estado aprovará os qua
dros 'e tabelas provisórios de pessoal da Administração do Estado 
e procederá, a. seu juízo, mediante opção dos interessados, ao en
quadramento dos servidore3 postos à sua disposição, devendo absor
ver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos optantes. 

Art. 19. Os servidores não enquadrados na forma do pará
grafo único do artigo anterior serã"O incluídos eri1 quadro ou tabela 
em ·extinção. que Hcará sob a administração do Governo do Es
tado e supervisão do Ministério do Interior. 

§ 1.° Caberá ao Ministério do Interior, em articulação c"Om o 
Departamento Adm:nistratlvo -do Serviço Público - DASP, adotar 
as providências para o aproveitame·nto do pesso-al de que trata este 
artigo em órgãos da União, pref-erentemente Iocalizado.s no Estado 
de Rondônia, ou cessão a entidades pública.s estaduais ou muni
cipais, assegurados, pela União, os direitos e vantagens pertinentes. 

§ 2.0 o pessoal incluído no quadro ou tabela em extinção con
tinua:rá prestando serviço a•o Governo do Estado de Rondônia, na 
condição de cedido, até que venha a ser localizado definitivamente 
em outros órgãos, mediante atas da autoridade competente. 

§ 3.0 Este artigo não se aplica aos ocupantes d·e cargos em 
comissão ou empregos de direção ou- a·ssesoramento superior, 
bem como de funçõe3 de confiança, em qualquer nivel. 

§ 4.0 O Ministério do Interior, ouvido o DASP, expedirá ins
truções destinadas a disciplinar a execução do disposto neste ar
tigo. 

Art. 20. Serão assegurados pelo Governo do Estado de Ron
dônia todos os direitos e vantagens, inclusive o tempo de serviço 
sem solução de continuidade, dos servidores enquadrado.s nos ter
mos do parágrafo único do art. 18 desta Lei. 

Art. 21. A responsabilidade pe:o pagamento de proventos aos 
ir~ativos e pensionistas, existentes na data de aprovação dos qua
dros e tabelas a que se refere o art _19 de.sta Lei, caberá à Uniã·J. 

Art. 22. O pessoal militar da Polícia Militar do Território 
Federal de Rondônia pa~~a;ré. a const.ituir a Polícia Militar do Es
tado de Rondônia, assegurados os seus direitos e vantagens. 

Parágrafo único. Ao pe:.ssoal militar de que trata este artigo 
aplica-se a legislação federal pertinente, até que o Estado, nos 
limites de sua competência, legisle a respeito, ob..::ervado o dis
post:J no § 4.0 _ do art. 1~ da ConsUtuição Federal. 

CAPíTULO V 

Do Orçamento e da Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Art. 23. O orçame!lto anua1 do Estado de Rondônia, para o 
exercício financeiro de 1982, .será aprovado pelo Governador, me
diante d·ecreto-Iei, no dia de sua posse. 

Art. 24. A partir do ex·ercicio financeiro de 1982, inclusive, 
as transferênciM da União ao Estado de Rondônia, decorrentes 
das di~po.3ições constitucionais e legais vigentes, deverão ser pre~ 
vistas, como receita, nos orçamentos do Estado~ 

Art. 25. As contas do Governo do Estado, relativas aos exer
cícios financeiros anteriores ao da instalação do Tribunal de Con·· 
tas do Estado de Rond6nia, serão apreciadas pelo Tribunal de 
Conta,.:; da União, que dc.:.empenhará, também, as funções de au
ditoria financeira e orçamentária, bem como procederá ao julga
mento das contas dos administradores e demais responsáveis por 
bens ,e valores públicos. 

Art. 26. Até a nome:tção do Governador a Administração do 
Território Federal de Rond6nia será integralmente mantida, na 
sua estrutura, competência e vinculação ministerial, cabendo-lhe 
gerir, a partir da vigência desta Lei, o patrimônio do Estado. 

Art. 27. O Ministério Público será organizado na forma da 
legislação estadual e terá pot chefe o Prccurador-Geral, nomeado, 
em comissão, pelo Governador, até 60 (.Sessenta) dias desta Lei, 
dentre os cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) ano.s~ de notá~ 
rio saber jurídico e reputação ilibada. 

Art. 28. Fica vedada à Administração do Território Federal 
de Rondônia, na gestão do patrimônlo do Estado, nos termos do 
art. 26 desta Lei, a realização de despesa decorrente de: 

I - ingresso de pessoal, a qualquer título; 
II - criação ou elevaç.ão de niveis de cargos ou funções de 

confiança de Direção e Assessorame:nto Superiores - DAS e Di
reç:ão e Assistência Intermediárias - DAI; 

III - criação ou ampliação de quadr.os ou tabelas de empre
gos permanentes, temporários ou em comissão. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de preenchimento de cargos ou empregos que venham a 
vagar por exoneração, de:missão, dispensa, aposentadoria, ou fa
lecimento, desde que não haja aumento de despesa em relação ao 
pes.::oal em atividade. 

Art. 29. Os servidores contratados pela Administração do 
Território Federal de Rondônia, após a vigência da Lei n.O 6. 550, 
dé 5 de julho de 1978, e em exercício a 31 de dezembro d,e 1981, 
passam, a partir desta Lei, a integrar tabela espe~ci~l de empr~
gos, em extinção, do Governo do Estado de Rondo~·na, e deverao 
ser absorvidos nos quadros e tabelas a que se refere o art. 19 
desta Lei. dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos da data de 
instalação do Estado, observadas as normas estabelecidas para a 
contratação de pessoal, e mediante concurso público. 

Parágrafo único. Os empregos -que vagarem na tabela espe
cial temporária, de que trata este artigo, serão considerados su
primidos_ automaticamente, vedada sua utilização para qualquer 
efeito. 

Art. 30. Enquanto não se instalar a Seção Judiciãria da Jus
tica Federal no Estado de Rondônia, terá jurisdição sobre o seu 
Térritó.rio a do Estado do Acre. 

Art. 31. Fica mantida, na sua plenitude, até que se instale a 
Justiça própria do novo Estado, a jurisdição da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

Art. 32. Até que se in::.tale o Tribunal Regional Eleitoral do 
Estac1.o Qe R::~ndônia, suas a trlbuições serão exercidas peio Tribu
nal Regional Eleitoral do Estado do Acre. 

Art. 33. Até a promulgaçã.o da Constituição, o Prefeito da 
Capital será nomeado por ato do Governador. 

Art. 34. O Pod_er Executivo Federal instituirã, a partir desta 
Lei, programa especial de desenvolvimento para o Estado de Ron
dônia, com duração minima de 5 (cinCO) anos. 

Parágrafo único. Os recursos para o programa de que trata. 
este artigo con.starão dos Orçamentos da União. 

Art. 35. Fica a União aut"orizada a assumir a divida funda
da e os encargos financeiros da Administração do Território Fe
deral de Rondônia, bem como os das entidades vinculadas ex~
tentes, inclusive os decorrentes de prestação de garantia. 

Art. 36. A::. despesa,s, até o exercício de 1991, inclusive, com os 
servidores de que tratam o parágrafo único do art. 18 e os arts. 
22 e 29 desta lei, serão de responsabilidade da União. 

Art. 37. Ficam transferidas ao Estado as dotações do Territó
rio Federal de Rondônia, consignadas no Orçamento da União em 
Encargos Ger:3:1s da União, Recursos sob a Supervisão da secre
tar~a de PlaneJament.o da Pr-esidência da República, por onde cor
rerao as despesas preliminares com a instalação do novo Governo. 

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39. Revogam~se as disposições ern contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há várias instituições educacionais privadas que 
fogem às regras dos chamados "balcões de ensino", dedicando-se com espíri
to público e benemerência à sua tarefa. 

É o caso daquelas que, em vários Estados do País, educam apenas 
crianças carentes, mantidas pelo salário-educação, pela Legião Brasileira de 
Assistência e pela Fundação Estadual de Educação do Menor. 

Por isso mesmo, porque não buscam simples finalidade económica, mui
tas delas enfrentam vultoso deficit, algumas sem condições de saldar seu débi
to para com o INPS, há dois e três anos, como acontece com o Centro de 
Educação e Cultura Islâmico-Brasileira, em Parada de Lucas, um pobre su
búrbio do Rio de Jaõeíro-, instituiçãO superiormente dirigida por Fátima Ma
ria Pêgo Bonfim. 

Em carta que nos enviou, recentemente, salienta essa diretora: 
"O ideal é obter do Governo a transformação do desconto des

tinado ao INPS em bolsas de estudo para todas as escolas que te
nham sessenta por cento de alunos pagos pelo salário-educação ou 
mantidos por fundações, como a FEEM, a LBA e a FUNABEM, 
que dão contribuição irrisória por aluno, cm vista das dificuldades 
orçamentárias de cada uma. Tanto seria útil para as famílias caren
tes do nosso povo, quanto para as escolas que, no momento, man
têm esses alunos e o fazem enfrentando seriíssimas dificuldades fi
nanceiras." 

Estamos certos, Sr. Presidente, de que esse pleito deve ser considerado 
pelo Governo. 

Na verdade, a contribuição de algumas dezenas de escolas que se dedi
cam, em todo o País, a tão alta finalidade, como a educação do menor caren-
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te, não deve ser apreciável, nem significar sequer um centésimo por cento da 
arrecadação do lN PS. 

Decerto, com o adicional sobre os impostos Q!le atingem os bens de con
sumo supérfluo e mais as necessãrias medidas de 1-aCionalização administrati
va do INPS e de fiscalização das despesas do INAMPS, o Governo consegui
rã solucionar o deficit daquela instituição. 

Mas, da mesma sorte que conseguimos evitar pesassem esses ônus sobre 
os aposentados e pensionistas, que recebem menos de três salários mínimos, 
ou são obrigados a trabalhar depois de inativados, por insuficiência de ga
nhos, esperamos que o Governo encontre um meio de acudir aos menores ca
rentes, que estudam nesses instituições privadas, como o Centro de Educação 
e Cultura IslâmiCo-Brasileira, que somam algumas dezenas em todo o País. 

A mínima repercussão que ocorrerá nas rendas-do INPS, com a transfor
mação, em bolsas de estudo, das contribuições pagas por essas beneméritas 
instituições, se refletirá no amparo ao menor carente, que constitui um dos 
mais graves problemas nacionais. 

Cada um deles educado nesses institutos significa diminuição no ativo 
dos jovens-problema, uma redução apreciável da_ de_linqüência infante
juvenil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presid~nte. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A poluição de Cubatão está ameaçando a estabilidade ecológica da Serra 
do Mar, como constatam os técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
que trabalham para a Dersa. 

A poluição das fábricas de Cubatão já matou a vegetação em 60 quilô~ 
metros quadrados da Serra. E, sem as plantas como anteparo, as chuvas en
charcaram as encostas, que poderão deslizar. Esse é um perigo constatado 
por cientistas, que estão alertando o governo para o fato. 

Se essa poluição não for controlada com urgência, o solo superficial da 
Serra do Mar, altamente saturada por poluentes e sem a proteção da compac
ta floresta que a protegia das chuvas torrenciais, poderá não resistir. Isto é, as 
encostas encharcadas pela água, qu,e se infiltra rapidamente na terra, poderão 
sofrer deslizamentos. E até soterrar a causa de seu empobrecimento atual: 
Cubatão. 

O Jornal da Tarde sintetiza assim na denúncia acima o fruto de vários 
meses de consultas, inspeções, ensaios e incursões pela Serra de Paranapiaca
ba (ou Serra do Mar, popularmente), em companhia de cientistas como Aziz 

Ab'Saber, Diretor do Instituto de Geografia da USP; Paulo Emílio Vanzoli
ni, zoólogo e profundo conhecedor da serra; Nanuza Menezes, da Sociedade 
Brasileira de Botânica e da USP; Leopoldo Magno Coutinho, professor do 
Departamento de Ecologia do Instituto de Biociéncias da USP; além de ou
tros especialistas do Instituto de Geologia, Instituto de Pesquisas Tecnológi
cas, Instituto Agronómico de Campinas, Unicamp e outras entidades. 

Tais fatos, pela sua gravidade, estão a exigir rigoroso exame da Secreta
ria do Meio Ambiente (SEMA), que deve tomar as providências cabíveis para 
o combate da poluição nessa área, em seus múltiplos aspectos. 

Cumprimentamos, nesta oportunidade, a editaria do Jornal da Tarde e 
especialmente o jornalista Randãu Marques, pelo extraordinário trabalho 
realizado em defesa do meio ambiente. 

Estou encaminhando, ainda, o texto da reportagem ao Dr. Paulo No~ 
gueira Neto, Diretor da SEMA, solicitando sua especial atenção para o 
problema e as informações que puder prestar a respeito das providências que 
devem ser tomadas, a fim de que se evite a catástrofe ecológica que sacrifica a , 
população trabalhadora de Cubatão e ameaça a Serra do Mar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas e 45 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, do parecer da Coinissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem nO? 299, de 1981 (nO? 501/81, na origem), de 9 de no
vembro de !981, peta qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Sr. Guy Marie de Castro Brandão, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República do Equador. 

-2-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte-
riores sobre a Mensagem n"' 300, de 1981 (n"' 502/81, na origem), de 9 de no
vembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio Amaral de Sampaio, Mi
nistro. de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Árabe da Síria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25 minutos.) 

ATA DA 12~ SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1981 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura· 

EXTRAORDINÁRIA 

PRES!Dil:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS !9 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michites 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes ~Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Ma
riz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral 
- Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Gilvan 
Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Loman
to Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- JoãoCalmon- Moacyr Dalla 
-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson CarneirO- Itamar Franco
Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro
Orestes Quércia- José Caixeta - Henrique Santillo - Lázaro Barboza
Benedito Canelas- Valdon Varjão - Vicente Vuo1o - José Fra_gelli -
Mendes Canale - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José Richa -
Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo 
Brossard - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Járbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 64 Srs. Senadores. Há número regimental, declaro aberta 
a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. Não há Expediente 
a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

- - D-iSCUssão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n~" 299, de 1981 (N~> 501/81, na 
origem), de 9 de novembro de 1981, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. 
Guy Marie de Castro Brandão, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Equador. 

Item 2: 

- Discussào, em turno único, -do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem nO? 300, de 1981 (N"' 502/81, na 
origem), de 9 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Antônio Amaral de Sampaio, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Árabe da Síria. 

As matérias constantes da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 
da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em ses
são secreta. 
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Solicito aos Srs. funcionários as provídências necessárias, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 19 horas e 48 minutos e volta a ser 
pública às 20 horas e 3 minutos.) 

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

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a sessãO, antes 
porém, convoca uma sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às I O horas, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 190, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.155, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 
445.179.253,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, cento e setenta e 
nove mil, duzentos e cinqUenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECER, sob no 1.156, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justka, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 6 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE ll-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não sabemos se é azar ou sorte, mas somos treze, neste plenário, às vés
peras do dia 13, quando comemoramos treze anos do malfadado Al-5, pro
mulgado a 13 de dezembro de 68. 

E hoje os jornais trazem, infelizmente, dcciarações d_e um companheiro 
nosso, como que se inspirando naquela data fatídica, para admitir que novos 
poderes de exceção poderão recair sobre todos nós, até mesmo sobre 
membros do Congresso Nacional. 

As suas declarações coincidem com outras proferidas pelo ilustre Presi
dente do PDS, Senador José Sarney, que, talvez nesses treze anos decorridos, 
jamais tenha levantado a sua voz para dizer das outras inconstitucionalidades 
que vêm sendo praticadas contra o povo brasileiro. Sim. Não nos recordamos 
de ter o Senador José Sarney, a 13 de dezembro de 68 ou depois desta data, 
em qualquer outra data, reclamado contra decisões do Poder Executivo que 
feriam, frontalmente, a Constituição do País. -

O próprio dia 13, há treze anos, foi a infringência maior à Constituição 
que o Movimento de 64 havia, ele próprio, elaborado em 1967. Infringiu-se a 
Constituição atravéS de um novo golpe de força, tantos golpes de força se 
praticaram nesses últimos tempos ... 

Pois bem, golpeada a Constituição de 67, em 13 de dezembro de 68 
abriu-se um negro período na História deste País, em que não apenas manda
tos foram cassados, mas até mesmo vidas humanas foram sacrificadas. 

Todos sabemos do período de intransigência, de obscurantismo, de vin
ditas, de violências, de violações flagrantes a direitos humanos, do quanto se 
sofreu neste País, em que uns até recorreram à violência institucionalizada. E 
ao longo de todos esses treze anos, não se ouviu a voz do ilustre Senador José 
Sarney reclamar contra a violação do direito _n"eS:le __ País. 

E a história é quase a dos nossos dias. A história da qual também nós 
participamos-- aqueles que aqui chegaram em 74, talvez um episódio políti
co de transcendental importância, e aqueles outros que se juntaram a nós com 
as eleições de 78. 

Todos somos testemunhas das dificuldades encontradas no processo de 
normalidade democrática que buscamos, e como têm sido maiores os recuos 
do que os avanços, mais significativos para a desgraça nossa os retrocessos, 
que a sua evolução positiva, 

Lembramos-nos- e aqui foi recordado nesta tarde por alguns compa
nheiros- dos episódios de 77, quando, dentro dos textos constitucionais vi
gentes, o Congresso rejeitou uma mensagem do Presidente que reformava a 
Justiça brasileira. Projeto ruim, inócuo, inepto, que, imposto pela vontade 
daqueles que assumiram o poder pela força, aí está a Justiça brasileira, tão 
precária, tão elitista, tão lerda, tão tardia, tão ínacessivet ao povo como era 
antes da reforma imposta pela força. E, no entanto; este Congresso foi fecha
do; algumas novas cabeças rolaram naquele meio de ano fatídico de 77. No 

episódio, nada nos lembra que o Senador Sarney tivesse vindo a público dizer 
que se feria os direitos básicos deste País. 

Mesmo depois da revogação do AI-5, quando, graças à luta de resistên
cia democrática, a sociedade brasileira se conscientizou, se mobilizou, se or
ganizou e pressionou o poder, para que abdicasse daquele instrumento que, 
no dizer de Afonso Arinos, foi o instrumento maior de ditadura que jã pof>
suímos no Brasil; mesmo depois do Al-5, quando o Governo, o Poder Execu
tivo já não possuía aqueles poderes ifimitados, mesmo assim continuou-se a 
praticar medidas que contrariavam os princípios básicos da Constituição Fe
deral. E não existe violência maior,- talvez justificada, como na palavra do 
Líder do PDS. Senador Aderbal Jurema, por ter sido praticado pelas Maio
rias- não conhecemos violência maior e, talvez inédita na história dos povos 
civilizados, do que a Maioria, no regime congrcssual, acabar com o Partido 
da Minoria. E, no entanto, o Senador José Sarney não levantou a sua voz 
para dizer que uma eventual Maioria congressual, extinguindo partido da 
Minoria, praticava uma inconstitucionalidade. 

Igualmente não levantou a sua voz quando o Governo se propôs prorro
gar mandatos eletivos, mandatos que haviam sido concedidos pelo povo e 
que pelo povo, apenas, poderiam ser renovados. E, no entanto, foi o Partido 
que S. Ex~ dirige que assumiu a responsabilidade histórica de golpear as insti
tuições, de contrariar a Constituição e, conseqUentemente, prorrogar manda
tos eletivos. Suspender eleições que a própria Constituição previa, tendo 
como pretexto, a dissolução dos antigos partidos poHticos; pretexto, hoje cla
ramente identificado porque, na verdade, o que eles queriam era o que perpe
traram agora; vincular todas as eleições neste País. de alto a baixo, para ten
tar, desta maneira, se perpetuarem no poder- o que não vai ocorrer porque 
apenas vão permanecer, quem sabe, algum tempo a mais, já que nada evitará 
a vitória final do povo. 

Sim, não se justifica, por exemplo, querer obrigar o eleitor- o eleitor 
que não é obrigado a ter partido político algum- a que ele, restringido no 
seu poder de escolha, no seu direito de opção, só possa escolher os candidatos 
de um mesmo partido político. Até que se obrigue a um partido político a ter 
chapa completa- já aí podemos questionar porque há a autonomia do Dire
tório Nacional, a autonomia do Diretório RegiOnal, há a autonomia do O ire
tório Municipal. E, portanto, pode ser de conveniência política de um dire
tório municipal não apresentar um candidato a prefeito, por exemplo. Já é 
uma violência querer impor que o Partido tenha que apresentar, obrigatoria
mente, candidatos em todos os níveis. Mas violência maior ainda é querer 
obrigar um eleitor que, como dissemos, tem o direito de não ser filiado a par
tido algum, obrigá-lo a votar apenas em um determinado partido político. 
Isso nos parece que fere frontalmente à Constituição e os dispositivos legais 
que asseguram o direito de cidadania. Nada disso sensibiliza o Senador José 
Sarney que não vem dizer que o "pacote de novembro" é inconstitucional. S. 
Ex•, sim, preocupa-se com o comportamento da Oposição, mas com o que 
vão fazer os partidos de Oposição que, amparando-se em textos legais, resol
vem adotar uma das maneiras de unificação entre os seus integrantes. parti
dos legais, com programas registrados na Justiça Eleitoral, partidos que ob
servam a lei - a lei feita pelo próprio Governo- a lei que prevê claramente 
a possibilidade de incorporação; a lei que data de 1971, quando mais negra 
era a ditadura neste País. 

Pois bem, a lei permite, de maneira expressa, clara, insofismável, inques
tionável, o direito de os partidos políticos se incorporarem. 

Mas o Sr. Senador José Sarney- que não levantou a sua voz contra o 
AI-5, que não levantou·a sua voz contra o "Pacote de abril", que não vê in
constitucionalidade alguma na dissolução dos antigos partidos políticos, que 
não viu nenhuma agressão à prorrogação dos mandatos e à suspensão das 
eleições de 1980- de repente, talvez depois de uma noite insone, deu '"um es
talo de Vieira" e anunciou aos quatro ventos que a incorporação é inconstitu
cional, é uma confrontação. Mas confrontação, corno? Ou existe aquela con
frontação legítima das urnas, do voto, do eleitor, da consagração popular, a 
confrontação legal e legítima, ou então é outro tipo de confrontação, de que 
nem o PMDB e nem o PP estão fazendo uso. A nossa confrontação, a que nós 
queremos, é aquela que o Governo teme, porque eles podem ter muita coisa, 
muitas armas, muito poder, mas não tem aquilo que é essencial aos partidos 
políticos e que nós possuímos: o voto do povo. 

Portanto, lamentavelmente, depois da sua tese de que a incorporação é 
um confronto, parte agora o Senador Sarney para dizer que ela é ilegal, é in
constitucional, quando nós temos a nosso favor um texto de lei. Temos até 
mais do que isso. Temos instruções do próprio Superior Tribunal Eleitoral 
assegurando o direito à incorporação. Pois bem, S. Ex'il investe-se agora de ju
rista, de defensor do direito e da Constituição, para nos colocar num pelouri
nho que, na verdade, deve ser ocupado pelo Governo, porque este sim, é que 
tem sucessivamente Golpeado as instituições políticas brasileiras. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos o ilustre Senador Mauro Bene
vides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Marcos Freire, as colocações 
que V. Ex• vem fazendo, na tarde de hoje, na tribuna do Senado Fed(;:ral, são, 
sem dúvida, lúcidas, precisas c irrefutáveis. Quando V. Ex~ procura se deter, 
especificamente, na violência representada pela vinculação de voto, eu me 
permitia e me permito, agora, chamar a atenção de V. Ex' e da Casa para um 
exemplo que foi tornado público há cerca de três dias. na Capital do meu Es
tado, por um dos nossos companheiros do PMDB, que representa o diretório 
regional perante o Tribunal Eleitoral, o advogado Haroldo Mota. Ele procu
rou demonstrar, tendo por base o eleitorado de Fortaleza, que jã ultrapassa a 
casa dos 500 mil e é possível que até o termo do prazo de filiação, alcance o::; 
700 mil, destacando que, computadas as filiações das cinco zonas eleitorais 
do PM DB, do PDS, do PP e dos outros partidos oposicionistas, nós não che
gávamos sequer a 10% de filiados na Capital do meu Estado. Então, V. Ex~ 
verá, com esse exemplo didático, que não se pode coagir o eleitor a dar um 
voto eminentemente partidário, como pretende o "pacote de novembro" que 
esta Casa agora aprecia. Era o aparte que desejava dar a V. Ex•, para que 
mais uma vez se comprove que essa vinculação é verdadeiramente absurda e 
atenta frontalmente contra o direito de escolha do eleitor consciente do nosso 
País. 

O SR. MARCOS FREIRE ........ Foi bom que V. Ex• trouxesse esses dados 
à nossa apreciação, porque aí poderemos juntar a eles uma indagação ao Pre
sidente do PDS. Onde se cabe a usar as suas expressões "ilegal", "injurídica", 
"inconstitucional": no ~·pacote" de novembro ou à possível incorporação do 
PP e do PMDB? S. Ex' afirma- conforme consta na imprensa hoje- que se 
nós admitíssemos esse tipo de adesão e filiação, seria dar ao PMDB aquilo 
que é negado aos outros partidos: receber, em massa, filiações fora dos prazos 
e trâmites legais. 

Ora, a possibilidade de incorporação é dada a todo e qualquer partido 
político. Agora, se ninguém quer se incorporar ao PDS, este ê um problema 
pelo qual não respondemos; é porque, sem dúvida alguma, essa instituição, 
bem mais cedo do que a ARENA, desacreditou-se perante a opinião pública. 
Aliás, lembram-nos que há alguns meses, quando cogitava-se de coligação 
partidária, a prímeira coiSa que se indagava era quem queria fazer coligação 
com o PDS. E o PDS, inclusive, defendia o direito de coligar-se com os outros 
partidos políticos. Mas, não apareceu freguês, o mercado foi muito exíguo e, 
como tal. o PDS resolveu acabar com as coligações. Agora, PP e PMDB re
correm à incorporação baseados num dispositivo de lei previsto, elaborado, 
consagrado, votado pelo próprio PDS. E como o PDS não encontra mercado 
dentro da incorporação, diz que isso é conceder ao PMDB um privilégio que 
se nega aos outros partidos. 

A lei não nega a nenhum partido. São as condições sociais que não per
mitem a nenhum partido agregar-se a um outro que vem sustentando um re
gime antipopular, antinacional. 

O Sr. José Frag(;'l/i - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Com prazer. 

O Sr. José Fragelli- V, Ex• tocou num ponto decisivo. Acabei de ler as 
declarações do Senador Bernardino Viana e, por das, vemos que o PDS, 
como diz V. Ex~. esperava ter adesões de outros partidos e contava com a do 
PP; cita até o nome daqueles que seriam responsáveis pela adesão do PP ao 
PDS. Como o PP não quis fazer essa aliança, hoje o PDS, que segundo ainda 
as declarações do Senador Bernardino Viana, através da inteligência brilhan
te e sutil do Senador Petrônio Portella, teria criado o PP para se filiar ao PDS 
e, não o conseguindo, hoje é contra a fusão e contra a íricorporação. 

O SR. MARCOS FREIRE -Agradecemos o aparte de V. Ex•, que real
mente revela aspectos do namoro que o PDS quis ter com o PP, e que não o 
tendo conseguido, agora se investe contra o PP, porque acha que o PP ... 

O Sr. José Frage!li - Traiu o PDS. 

O SR. MARCOS FREIRE- Exato, quando o PP nunca fez essas pro
clamações de amor. Mas há um outro enfoque nas declarações do Senador 
José Sarney, que merece também um registro. Está dito aqui no jornal, que 
não podem os atuais integrantes do PP, através de uma decisão de sua cúpula, 
transferir os seus filiados para o PMDB. 

Ora, antes de mais nada, não nos parece que seja uma decisão de cúpula, 
porque o que fez o PP, juntamente com o PMDB, foi convocar o órgão máxi
mo de decisão, a convenção partidária, com representação de todas as bases 
espalhadas por este Brasil inteiro. 

O Sr. José Fragelli - Uma representação legítima. 

O SR. MARCOS FREIRE- Portanto, é uma representação legítima 
do todo. Não há, dentro de um partido político, repreSentação mais autêntico 

do que a sua convenção nacional. Então, a decisão não tem nada de cúpula, a 
não ser que se inverta todos os valores. Portanto, a convenção nacional é a 
confluência das bases partidárias e serão ... 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V r Exí' um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- ... exatamente essas convenções do PP e 
do PMDB que vão. no final, formalizar se querem ou não a incorporação. 

Com a palavra, o ilustre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Hwnherro Lucena - Isso é desespero de causa, nobre Senador 
Marcos Freire. O PDS e o Governo não queriam as coligações e~ agora, estão 
atónitos diante da incorporação. É um fato puro e simples o que V. Ex• de
nuncia neste momento. 

O SR. MARCOS FREIRE- E, imagine V. Ex•,o PMDB, dentro desse 
privilégio que se diz que vai ter. O PP se sentiu identificado com o PMDB em 
sua luta e, portanto, resolveu usar um expediente legal, e agora o Presidente 
do PDS vem chorar alto, dizendo que isso é um privilégio, porque o PMDB 
será fortalecido pela adesão voluntária e incondicional ao novo contingente 
político partidário, agregado pelo próprio ato da incorporação. 

Achamos que, inclusive, é boa a declaração nesse aspecto, porque diz 
que o PP está vindo pela adesão voluntária a incondicional, ou seja, que não 
estamos fazendo nenhum cambalacho, estamos nos integrando numa luta 
através de uma fórmula legal. Em compensação, não se trata de um novo 
contingente político partidário agregado pelo próprio ato da incorporação. 
Não, juridicamente subsiste a organização partidária anterior, que recebe os 
novos companheiros que se decidiram por esse tipo de integração. Na verda
de, não existe, portanto, o que o Senador diz, "que a incorporação pretendida 
pelo PMDB e pelo PP consagrará um princípio inaceitável, um tipo de privi
légio que é negado aos demais partidos, que ficarão em desvantagem, o que é 
inconstitucional". 

É forçar muito a situação. Até nos parece- e consideramos isso grave 
-tão insubsistentes os argumentos expostos pelo Senador José Sarney, que 
se quer, no fundo, confundir a opinião pública, revestir de um verniz dejuri
dicidade o combate à incorporação, para depois, pura e simplesmente, dar 
uma solução política contra a incorporação, porque não vemos como se po
derá, do ponto de vista jurídico e através da Justiça, ter ganho de causa uma 
tese dessa natureza. 

O que nos impressiona e nos preocupa é isto: jogar-se esse entendimento 
para a arquibancada que, não tendo conhecimentos especializados em ma
téria eleitoral, poderá até pensar, se amanhã houver um embargo de ordem 
política à incorporação, que há fundamentos jurídicos para esse possível atro
pelamento, ou via congressual, ou através da violência pelas Maiorias a que 
se referiu o Senador Aderbal Jurema, ou a violência pura e simples de atas 
corno esse malfadado AI-5 que estamos a comemorar, no dia 13, os seus 13 
anos de nascimento, graças a Deus já fenecidos. 

O Sr. Eve/ásio Vieira - Permite V,_ Ex'? 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não, Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Marcos Freire, quando o Governo, vio
lentamente, extinguiu ARENA e MDB, um grupo de parlamentares, de elei
tores inscritos no antigo MDB, decidiu, conjuntamente com figuras expressi
vas, inscritas na ARENA, fundar o Partido Popular, surgindo como partido 
de Oposição até as eleições presidenciais. Nós nascemos Oposição, para ser
mos eternamente Oposição; nascemos Oposição, objetivando ganhar con
dições para amanhã disputarmos e, pela vontade do povo, chegarmos ao Go
verno, para realizar uma administração do povo em consonância com o nos
so programa partidário. Compreendemos que algumas figuras do Governo, 
verificando que eminentes homens da ARENA tivessem, na sua maior parte, 
ingressado no Partido Popular, pudessem sonhar com um tributário do PDS, 
como uma linha auxiliar, mas foi apenas um sonho, porque todos aqueles ho
mens do MDB que vieram para o PP, bem como aqueles que deixaram a 
ARENA, com a sua extinção, e vieram para a formação do Partido Popular, 
o fizeram conscientemente, para o cumprimento de uma grande missão: lutar 
a qualquer preço em busca da normalidade democrática neste País, lutar pela 
liberdade, pelo respeito aos direitos humanos, sabendo, conscientemente, que 
estavam trilhando um caminho difícil e perigoso, como este que estamos vi
vendo no momento. Não poderemos aceitar as colocações que outros vêm fa
zendo. É preciso que se diga que não é apenas o Senador Bernardino Viana 
não, há outros elementos do Governo que manifestam estranheza por ho
mens como Jos~_Fragelli, Afonso Camargo, Canet, Guazelli, Cirne Lima, 
Roberto Santos, Mendes Canale, hoje decidam se unir aos homens que estão 
sob a sigla do PMDB. Nós não estamos, nós do PP, aderindo ao PM DB, nós 
estamos nos integrando a uma causa opocisionista, nós estamos nos armando 
mais, buscando melhores condições para enfrentar o pacote eleitoral gover-
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pamental, para podermos dar uma resposta melhor ao Governo, através da 
manifestaÇão do povo, nas próximas eleições. Esta é uma posição bem clara 
da nossa decisão em marcharmos para a unificação com o PMDB, amanhã, e 
trabalhando no sentido de que outros políticos, militantes de outros partidos 
de Oposição, venham também para a mesma trincheira, para que nós, mais 
fortes, possamos ser mais úteis na grande luta que estabelecemos neste País. 

O SR. MARCOS FREIRE- A colocação exatamente corresponde aos 
fatos. O Governo procurou estreitar os caminhos da luta oposicionista. En
tão, as oposições procuram meios de alargar novamente esta vereda que con
duz a uma verdadeira democracia. 

Mas, somos homens de boa fé e acreditamos que o Senador José Sarney 
também o é. Portanto, se S. Ex• está preocupado de que a incorporação pode 
ferir a Constituição, acreditamos que S. Ex• não se advertiu que o .... pacote" é 
que fere a Constituição. 

Trouxemos aqui alguns depoimentos, não nossos, porque já temos feito 
essa defesa, bem como alguns companheiros nossos do PP e do PMDB já têm 
mostrado a eiva de inconstitucionalidade desse pacote, mas de juristas que 
não são do PMDB, do PP nem de nenhum Partido da Oposição e que, por 
certo, vão sensibilizar o Senador José Sarney e temos certeza de que S. Ex•, 
amanhã ou depois, vai proclamar: "realmente, o pacote é que é inconstitucio
nal, o pacote é que é injurídica. O pacote é que é antiético". E S. ExJ, portan
to, há de se integrar nessa luta contra o "pacote" e um dos votos rebeldes irá 
ser o seu, quando, aqui, se examinar o Hpacote~~. S. Ex'" não quer nada que 
fira a Constituição, então S. Ex'" - O Presidente do PDS - vai ouvir algu
mas opiniões de ilustres juristas. 

Temos, por exemplo~ a afirmativa do Dr. Pedro Milton de Brito, que é o 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, na Bahia, que diz: 

"após minucioso estudo, gar'antiu não ser .... possível", através dele
gislação ordinãria ou de lei complementar, introduzir-se validamen
te, isto é, sem ofensa à Constituição" 

-que o Senador José Sarney não quer que a Constituição seja ofendida

"as anunciadas alterações quanto às regras do jogo eleitoral, ainda 
que- e não deve haver ilusões a respeito- tenha o sistema de po
der dominante condições de impô-las pela força." 

Isto é, aquela violência a que se referiu o Senador Aderal Jurema, pela 
Maioria ou pura e simplesmente por ato editado do Executivo. 

Continua a notícia do advogado Pedro_Milton de Brito de que: 

''se baseia no fato do ~'eleitor, se aprovado o projeto, ficar ads
trito, para que o faça validamente, a votar em candidatos do mesmo 
partido - de vereador a governador - e os partidos, a apresentar 
candidatos para concorrer a todos os cargos". 

"É evidente o casuísmo que inspira essa iniciativa, pondo em 
dúvida a seriedade das muitas promessas de estabelecer no País ins
tituições verdadeiramente democráticas" -

Essas declarações que estamos lendo nã_o são do Líder do PMD~. são de 
um jurista, 

'"todavia, a mais grave restrição a fazer-lhe é quanto à eiva de in
constitucionalidade em face da letra e do espírito da Carta Magna, 
mesmo da que aí está. 

Nos estudos feitos pelo conselheiro da OAB/BA a inconstítu
cionalidade do ''pacote" é muito clara, "a começar pelo fato de que, 
a vingar o projeto, o poder, nem mesmo formalmente, emanará do 
povo, como quer e dispõe o artigo }9, parágrafo {9, mas de espúria 
manipulação legal para impedir sua livre manifestação". 

"O prfncípio constitucional segundo o qual todo o poder ema
na do povo não constitui mero ornamento, desprovido de qualquer 
eficácia, pois se trata de norma bastante em si, resultando inconsti
tucional, por infrigi-la, toda nprma situada em plano inferior na es
cala da ordem embarace a livre manifestação do povo, traduzida no 
ato de votar, impondo limitações além daquelas previstas no corpo 
constitucional" - frisou. 

Então, Sr. Presidente, veja V. ex•, o eleitor que não é do PP, não é do 
PDS, não é do PMDB, que não tem nenhum vínculo partidário, lá no interior · 
de Minas Gerais, ou no nosso Pernambuco, ou do Piauí, ele vai votar, no dia 
15 -se eleição houver, porque neste País ninguém sabe o dia de amanhã
mas, enfim, ele vai votar para escolher o vereador de sua pequena cidade ou, 
talvez, quem sabe, o prefeito, que admiriistfafâ umá comunidade, vamos di
zer, de dez, quinze míl habitantes. Esse eleitor, evidentemente, vai levar em 
consideração e ter como prisma na sua opção de apreciação, outros critérios, 
outras qualidades que o candidato local tenha para exercer um mandato mu-

nicipal, ao invés da escolha,_ por exemplo, de um Senador da República, que 
deverá vir para Brasília a fim de tratar das grandes questões nacionais. t evi
dente que o critério é outro, e daí porque ele deve ter o direito, e o tem consti
tucionalmente, de poder escolher um candidato a prefeito ou a vereador de 
um Partido até de que ele não goste ou simpatize- mas que no caso da sua 
comunidadse pequena, com os problemas que o candidto tenha maior conhe
cimento, maior capacidade, maior agilidade, maior faculdade executiva -
mas ele o iria escolher, apesar de ser de partido que não, necessariamente, o 
daqueles outros candidatos que iriam para a Câmara Federal, para a As
sembléia Legislativa ou para o Senado Federal, portanto tratar das grandes 
questões nacionais. 

O Sr. Aderbal Jure ma - Senador Marcos Freire, permite V. Ex•? 

O SR. MARCOS FREIRE --Portanto é um cerceamento à liberdade 
do eleitor, é um cerceamento à liberdade de consciência do cidadão- o direi
to de cidadania tem que ser exercido em sua ampla liberdade, apenas seguin
do os limites da Constituição, quando a nossa Constituição assegura o direíto 
de liberdade de consciência - ou, então, o Governo faça outra violência e di
ga: todo cidadão que for eleitor tem que se filiar num determinado partido, só 
pode votar nos candidatos do seu partido. Seria outra violência, mas até mais 
coerente com essa exigência de um eleitor, que não é filiado, tenha que votar 
num só partido político. ~ 

Damos a palavra ao Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema- Como Líder de plantão, estou aqui ouvindo o 
discurso de V. Ex~. e já acostumado à sua palavra fluente, não apenas como 
atual Líder do PMDB como, anteriormente, quando V. Ex• não era Líder 
mas que usava constantemente da palavra, nesta Casa. Como seu conterrâ
neo, sabe V. Ex• que nos ligam laços de admiração. Mas, o que eu quero dizer 
a V. Ex•. nessa interrupção do seu discurso, é que V, Ex" estâ exercendo, com 
todo o brilhantismo, a sua posição de Líder do PMDB, defendendo a incor
poração dos partidos de oposição, criticando a mensagem do Governo que 
procura estabelecer novas normas para as eleições de 15 de novembro. No en
tanto, ainda ontem, vindo de Recife, eu lia um livrinho muito conhecido, de 
Georges Burdeau, sobre democracia, e ele chamava a atenção para a demo
cracia governante e para a democracia g-Overnada. A democracia governante 
é aquilo que V. Ex•, ainda há pouco citando, disse que é a violência da Maio
ria. Eu não disse que era a violência das Maioria, eu apenas disse que a Maio
ria tinha aprovado detenhinadas proposições e que a Minoria considerava 
violência. Então, Georges Burdeau chama a atenção de uma nuance, como 
gostam de fazer os franceses; a democracia governada é aquela em que o par
lamento não legisla e o Executivo é quem: governa, ditando normas para o 
parlamento, embora em minoria, como ia acontecendo aqui na fase em que 
V. Ex• ainda não era parlamentar, no Governo do ex-Presidente Jânio Qua
dros. O ex-Presidente Jânio Quadros estava em minoria, no entanto, não 
podíamos negar que estávamos numa democracia e, inclusive, o Presidente 
Jânio Quadros foi eleito por uma maioria extraordinãria de votos, neste País. 
E o que diz Georges Burdeau da democracia governante? A democracia gO
vernante é aquela que, transitoriamente, a maioria faz valer o seu voto, ou no 
sistema unicameral ou no sistema bicameral. Ora, acontece que, com todo 
pessimismo das Oposições, o que nós estarriós assistindo ê um debate parla
mentar entre os partidos de oposição e o partido da situação ou chamado 
partido do Governo. De um lado o Pres!dente José Sarney diz que a fusão é 
inconstitucional. Vem V. Ex• e. escudado em declarações de alguns juristas, 
diz que é constitucional. Vamos então assistir, vamos confiar na Justiça do 
nosso País e vamos ver qual serã a decisão do TSE a respeito de tão momen
toso fato. Agora, quanto aos adjetivos que a oposição usa em relação ao Go
verno, esses adjetivos irão se perder no limbo da História. O que deve preva
lecer é, sem dúvida, a vontade da Maioria. E isso, V. Ex•, amanhã, se chegar a 
ser Maioria, itá defender essa vontade, como estou aqui para dizer a V. Ex' 
que nós, embora num período ainda precisando chegarmos a uma democra
cia absolutamente consolidada, e nunca negamos isso, e V. Exf., com a sua in
teligência sabe que ainda nós não estamos num regime consolidado, nós saí
mos de uma Revolução e que essa Revolução tem procurado trazer para o 
País uma demOcracia. Foram os Chefes do Executivo da Revolução que pro
puseram a anistia, foram os Chefes da Revolução que acabaram com o AI-5. 
Então, nós estamos nesse período de transição e não podemos negar que so
mos maioria, ma!gré tout, somos maioria e como maioria vamoS agir na Câ
mara dos Deputados e no Senado FederaL 

O SR. MARCOS FREIRE- É um engano ledo e cego julgar que a de
mocracia é apenas as vontade da maioria. Na verdade, tem que haver ores~ 
peito aos direitos das minorias. 

O Sr. Aderbal Jurema - Eu não disse que era apenas. Eu disse que a 
vontade da maioria é que transforma a minoria em democracia governante. 
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O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos V. Ex• o tempo que V. Ex• quis 
apartear. Pcrmita~nos que, agora, façamos algumas considerações em relação 
ao aparte de V. Ex' 

O Sr. Aderbal Jurema- A tribuna é de V. Ex' 

O SR. MARCOS FREJRE- Portanto, dizer que democracia é governo 
da maioria, seria admitir a hipótese da ditadura da maioria. Por isso é essen
cial, ao conceito da democracia, o respeito ao direito das Minorias. Por isso 
mesmo que, num Congresso, não pode a Maioria decidir qualquer coisa~ as 
que ferem direitos básicos do cidadão. Daí ter sido inteiramente esdrúxulo o 
ato através do qual esta Maioria - e, daí, a caracterização de violência da 
Maioria - acabar com o partido da Minoria, porque todo partido tem atê 
instrumentos de extinguir a si próprio, e um direito de vontade, mas não tem 
o direito de extinguir o partido dos outros por ser_ eventualmente Maioria. 
Fazendo tal, pratica uma violência e, realmente, fere os princípios básicos 
constitucionais que assegura o pluripartidarismo como da essência da demo
cracia. 

Portanto, o que nós estamos vendo, também no caso do "pacote de no
vembro", é outra violência, a violência contra os partidos políticos, ferindo, 
até mesmo, a autonomia de certos órgãos partidários, quando impõe que tem 
que apresentar a ferro e a fogo, quer queira quer não, candidatos em todos os 
níveis. 

O Sr. Aderbal Jurema --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE:__ Ê um outro tipo de violência, que se prati
ca contra o eleitor que não é necessariamente obrigado a fazer parte de uma 
determinada agremiação partidária, e que, no entanto, pelo pacote, é obriga· 
do a votar apenas eni um partido político. 

Tudo isso são coisas que configuram vfolêricias, mesmo que praticadas 
pela Maioria. Por quê? Porque há um limite, há parâmetros par_a a atuação 
da Maioria. A Maioria, _portanto, não pode fazer indiscriminadamente coisas 
que ferem os priilcípios básicos da ordem constitucional. 

O imPortante rião é saber se um Presidente tem Maioria, porque nos paí
ses civilizados há Presi'dentes que têm Maioria no Congresso mas que, nem 
sempre, conseguem aprovar suas proposições no Congresso. Por quê? Porque 
nesses pafses civilizados o Partido da Maioria sabe que o seu papel não é me
ramente homologatório, mas de ser um 6.rgão reiviridicante e de também as
sumir uma posição crítica em relação ao Governo, e por isso mesmo pressu
põe regime delnocrãtico- é evidente, não é o caso brasileiro -, pressupõe 
exatamente diálogo, conversação, compos[ção do Executivo com o Legislati
vo, nele incluindo a sua Maioria, que tantas e tantas vezes, na França, nos Es
tados Unidos e na Inglaterra, dh:erge do Chefe do Gove~:no, até porque apre
senta reivindicações próprias. 

O Sr. Aderhal Jurema - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos novamente V. Ex• mesmo tendo 
algumas considerações a fazer sobre o aparte anterior de V. Ex• 

O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex• e seus companheiros vêm insistindo em 
que nós extinguimos _o partido de V. Ex'. A lei _extingui todos os partidos, co
locou todos na mesma planície, para que se organizassem. Não foi só o parti
do de V. Ex•, foi o meu partido, foi o partido .. a", "b", "c". Todos foram ex
tintos porque queríamos sair do bipartidarismo e partir para o pluripartida
rismo. 

O SR. MARCOS FREIRE- Está se vendo. 

O Sr. Aderbal Jurema - E esta era uma ambição não apenas do meu 
partido, do Líder do meu partido, era urna ambição nacional. O trivial é que 
o partido é uma parcela da opinião pública, jurídica e cçmstitucionalmente, 
organizada. Como a opinião pública do Brasil não era uma só, nem duas, 
eram vãrias, então procuramos ensejar o pluripartidarismo. É coisa sociológi
ca na evolução política dO País. De maneira que não extinguimos o partido de 
V. Ex~. a lei extingui todos os partidos. 

O SR. MARCOS FREIRE- Gostaríamos de saber-como essa tese so
ciológica seria recebida no Parlamento dos Estados Unidos, se um republica
no a sustentasse; o Partido Republicano, de repente, resolvesse extingu.ir o 
Partido Democrático e o Partido Republicano. 

O Sr. Humberto Lucena - Ou yice-versa. 

O SR. MARCOS FREIRE- ora, isto não tem cabimento em nenhum 
país do mundo. Evidentemente, se a ARENA queria se livrar da carga quC: 
pesava sobre seus ombros, isto era um problema seu. Que-ela cometesse seu 
suicídio, apenas, e não nos impusesse a extinção partidária. 

S. Ex.' hoje reclama do bipartidarismo, como se nós fôssemos culpados 
do bipartidarismo, que foi imposto exatamente pelo sistema que aí está. Até o 

final do Governo Geisel, ele dizia que defendia o bipartidarismo, etc. Um 
país que bota bipartidarismo, que tira bipartidarismo, acaba o pluripartida
rismo, estabelece o pluripartidarismo, esse país, realmente, não estã nos seus 
eixos. Um pafs que quer ter um regime democrático, uma das coisas básicas a 
manter é a consolidação de partidos polílitos estáveis, para não ficarem de~ 
pendendo de maiorias. Do contrário. as maiorias resolvem que devem acabar 
um partido c acabam esse partido ... 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- ... E não ter a mínima noção. Apenas o 
próprio partido tem o direito de se extinguir. Isto é outra coisa. Mas não tem 
o direito de querer acabar com os partidos políticos existentes. Mesmo por
que, até para se estabelecer o pluripartidarismo, seria facílimo, bastaria abrir 
condições para criação de novos partidos políticos sem acabar com os ante
riores. Quer dizer, a existência do MDB, de ontem, não impedia que o Gover
no extinguisse a ARENA, se ele não queria mais a ARENA, se o povo não 
queria mais a ARENA. Apenas rejeitava a ARENA. Portanto, acabava com 
a ARENA e partiria para fazer seu pluripatidarismo. Não tinha de nos obri
gar a acabar com nossa sigla. 

Com a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

o-sr~_Humberto Lucena- Neste ponto do discurso de V. Ex•, cabe per
feitamente a minha intervenção. f: que o nobre Senador Aderbal Jurem a afir
mou que o Governo extinguiu os partidos, através de lei, para propiciar o 
pluripartidarismo. Estou de acordo com V. Ex• Bastaria que, através de uma 
nova lei, se diminuísse as exigências para criação de novos partidos. Conse
qüentemente teria ressurgido o pluripartidarismo -no Brasil. Evidentemente 
que, para isto, a mesma lei que diminuísse essas exigências, levantaria provi~ 
seriamente a exigência da criação partidária. Então não era preciso, nobre 
Senador, sacrificar as siglas que já estavam criadas para dar lugar ao pluri
partidarismo. O que se quis mesmo foi sepultar a gloriosa sigla do Movimen
to Democrático Brasileiro. 

O SR. MARCOS FREIRE - E não conseguiram. 

O Sr. Humberto Lucena- Não conseguiram. E hoje renasce mais forte 
na sigla do Partido do Movimento Democrático Brasleiro, fortalecida e pres
tigiada- pela incorporação, às nossas hostes, do Partido Popular e de outros 
partidos que queiram aderir à tese da reunificação das- Oposições dentro da 
Cons:tifLiição e da lei. 

O SR. MARCOS FREIRE- A não ser que, novamente, a Maioria 
queira praticar outras violéncias. Existe uma lei aí e eles podem acabar com 
essa lei. 

Vê V. Ex' como é instável a situação poHtica nacional. E mais, hoje eles 
já renegam o bipartidarismo, mas o defenderam e o mantiveram enquanto o 
bipartidarismo favorecia o Governo. Quando, em determinado momento, a 
saturação da sociedade brãsileira atingiu tal nível que a eleição se tornou ple
biscitária. aí eles corrieçaram a renegar o bipartidarismo. Veja V. Ex~. não foi 
amor a nenhum princípio doutrinário, foi pragmatismo. Os primeiros tempos 
do golpe de força que desarvorou esta Nação, que desorganizou os órgãos re
presentativos dos vários segmentos da sociedade, sindicatos, as agremiações 
estudantis etc~, eles se aproveitaram. Quando os resultados eleitorais começa
ram a dar contra o Governo, eles acabaram com o bipartidarisrno. Hoje eles a 
renegam o bipartidarismo. O bipartidarismo, hoje, até parece que foi fruto de 
outros que não os que faze_m o sístema. 

O Senador Aderbal Jurema, que é de Pernambuco, conhece o Dr. João 
Monteiro Filho e sabe que S. S' é uma das autoridades nordestinas em Direi
to Eleitoral e Direito Constitucional. Vamos ver o que diz o Dr. João Montei
ro Filho. O Senador Aderbal Jurema pode dizer ao Senador José Sarney 
quem é esse nosso companheiro, esse nosso colega jurista. Ele se pronuncia 
exatamente sobre o aspecto da inconstitucionalidade; do pacote. S. S• diz: 

ma. 

·~Quero afirmar que o tal pacote é a antilei. pois subverte a 
Constituição Federal e agride preceito fundamental de sociologia 
política." 

Essa mesma Sociologia Política a que se refere o Senador Aderbal Jure-

"E facílimo demonstrar e o povo compreeender. O ideal seria 
que os governos tivessem o apoio de todos, houvesse o consenso ab
soluto. Mas como isso é impossível, contentemo-nos que os goVer
nos sejam apoiados pelas maiorias. A maioria, quanto mais expres
siva, mais perto estará daquele ideal, sobretudo nos momentos de 
crise. Ora, como conceber que o Estado- o Governo- queira edi
tar urna lei cujo fim declurado é impedir que as maiorias se formem'? 
O pacotão não quer outru coisa senão isso: impedir que o eleitorado 



7346 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<io II) Dezembro de 19'&1 

possa constituir as grandes ni.inorias mediante coligações de parti
dos com programas afins. Daí, a vinculação total de votos." 

Realmente, é principio primordial de um regime democrâtico a possibili
dade de que aqueles partidos políticos que se julguem mais afins se coliguem 
em pleitos eleitorais, para que possam apresentar um 'plano de ação em co
mum e, conseqüentemente, o eleitor poder fazer melhor sua escolha. Escolha 
é opção, portanto opção entre aqueles que o eleitor julgar mais indicados 
para exercerem as funções a que se propõem. 

Contiiluemos com João Monteiro Filho: 

"Os partidos são obrigados a registrar candidatos a todos os 
cargos - e o eleitor obrigado a votar em candidatos que sejam do 
mesmo partido, desde governador até vereador, sob pena de ter 
anulado seu voto. Assim, levada ao extremo, a vinculação de votos 
trarã, como resultado fatal, governos representativos de minorias. A 
vinculação extrema provocará esse desastre nacional, numa hora em 
que o País precisa eleger governos que representem tanto quanto 
possível as grandes maiorias do povo brasileiro. E as grandes maio
rias são democráticas e pacíficas." 

Este é exatamente o ponto de vista que temos defendido aqui. Os proble
mas do Brasil são graves: problemas econômicos, problemas sociais; é a in
flação, é o balanço de pagamentos, é a dívida externa, é o desemprego, é a cri
se energética, é o analfabetismo, são as doenças endêmicas, principalmente. 
Estes problemas só terão solução quando houver a participação da própri"a 
comunidade. A comunidade precisa compartilhar no elaborar e no imple~ 
mentar as soluções para seus problemas econômicos e sociais. Para isto preci
sa um conduto, precisa alguém que mobilize essa sociedade. Então, precisa 
haver o quê? Governos que mereçam a credibilidade do povo e que represen
tem tanto quanto possível as maiorias a nível municipal, estadual e nacional. 

Ora, as coligações permitem exatamente que esses governos possam re
presentar uma maioria - permitam-nos a redundância - uma maioria 
maior do que uma maioria relativa. Se, portanto, aqui temos cinco ou seis 
partidos, é possível até que um determinado pleito não tenha nenhum partido 
vitorioso que represente realmente a maioria da população. 

Ora, como nós defendemos o pluripartídarismo, não esse que aí estâ, o 
pluripartidarisrno legítimo, sem os condicionamentos, Sem os parâmetros que 
restrigem esse pluripartidarismos, é que julgamos necessário ao regime demo
crãtico as coligações, em que há diferenças entre partidos mas que eles se coli
gam, em determinadas circunstâncias. Por exemplo: uma coligação para dis
putar uma prefeitura - em homenagem ao Senador_ Mauro Benevides, que 
tem sido um campeão aqui das autonomias das cidades, das capitais- conse
guimos a autonomia das capitais- vamos sonhar, pelo menos enquanto os 
caminhos não se estreitam mais ou enquanto não conseguimos alargar mais 
esses caminhos. Então, uma eleição na Capital de Fortaleza. Não temos dúvi
das de que, caso o Senador Mauro Benevides trocasse a senatória pelo rn<i.n
dato de prefeito, seria cOnsagrado nas urnas. Mas vamos admitir que S. Ex• 
tivesse uma coligação de forças e não representasse apenas o PMDB, mas re
presentasse o PP, o PT, o PDT ou o PTB. Logicamente a sua eleição era mais 
signifiCatiVa. Eram partidos que estavam identificados, e nós estamos identifi
cados, porque nós, partidos de oposição, combatemos o regime que aí está, 
autoritário, elitista, concentrador de rendas, antinacional, antipopular. Então 
isso jã é unia Identificação entre os Partidos de Oposição. E em face de uma 
função específi'ca, seja o Senado, seja o Governo: seja _a deputação, seja ave
reança, seja a prefeitura, seja um Governo de Estado, então esses partidos 
coligando-se apresentariam um plano comum, eles que estão identificados 
por uma espinha dorsal de combate ao s(atus quo que vigora neste País. 

Então, a eleição de Mauro Benevides para Prefeito, como amanhã a 
eleição de Mauro Benevides para Governador, ou de algum companheiro 
nosso, por uma coligação de partidos, terã mais expressividade do que por 
um partido isolado. Por isso não tem nenhum sentido, e fere a Constituição, a 
proibição de coligação, em relação aos partidos e em relação aos eleitores, 
como procuramos demonstrar, em que o eleitor não é obrigado a ser filiado a 
um partido e no entanto, é obrigado a votar em um só partido político, quan
do ele tem um naipe de função diferentes pela sua natureza. Então, se ele vai 
escolher um vereador, ou um prefeito, com um critério de operacionalidade, 
levando em consideração muitas veze;s mais isso do que outra coisa, ele pode 
escolher um Senador, um Deputado Federal ou Estadual, levando em consi
deração outros critérios que a posição política a que o candidato se filia. 

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

O SR. MARCOS FREIRE-, Sim, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• nesse passo, estã reforçando a tese de 
injuridicidade do projeto, porque realmente além de inconstitucional ele é fla-

grantemente injurídica. Veja bem V. Ex• que a Constituição foi reformada n 
Governo Geisel, se não me engano pela Emenda nQ 11. justamente para per
mitir as coligações, que eram proibidas. Coerentemente, a lei que extinguiu os 
partidos, a Lei chamada de Reorganização Partidária, modificou um disposi
tivo da Lei Orgânica fazendo constar ali que só não seriam permitidas coli~ 
gaçõs para o votO p-roporcional. Por sua vez, o Código Eleitoral (é um códi
go) estabelece em vários e vários dos seus dispositivos o direito tranqUilo das 
alianças partidárias. Então, veja bem, como é que uma lei especial pode vir e 
revogar um código, uma lei geral, agredir dispositivos sistemáticos de uma lei 
geral, que asseguram urna aliança de partido? Então, evidentemente, nobre 
Senador, além de inconstitucional o. projeto é injurídica. 

O SR. MARCOS FREIRE- ~enador Humberto Lucena, V. Ex• tem 
toda razão. Mas, acontece que send4.V. Ex• do PMDB, poderiam dizer que 
os seus argumentos estavam eivado de passionalismo. Mas, dentro da tese 
sustentada por V. Ex•, trazemos e lamente, sobre esse aspecto, algumas 
considerações a mais feitas pelo Dr. oão Monteiro Filho, sobre quem avali
zará, sem dúvida, o Senador Aderbal Jurem a, junto ao Presidente do seu Par~ 
tido em que, dentro dessa linha mestra, S. S• mostra: 

• ~·constitui noção elementar de direito constitucional (nos regi
mes de constituição rígida como o nosso) que a legislação ordinãria 
só tem poder de edição de regras jurídicas onde a Constituição, em 
tais matérias, lhe deixou. Em se tratando de funcionamentos de par
tidos políticos, não é difíeil, portanto, determinar~se até onde vai a 
competência do legislador ordinário. Diante de cada hipót'ese, resta
rá indaga.r se a Constituição - mediante princípios expressos ou 
implícitos- deixou à legislação ordinária, ou não, o di~ciplinamen
to da matéria objeto de exame. No caso da proibição de coligações 
partidárias. Mas, mediante a emenda nQ 11/78 foi dada nova re
dação ao artigo 152 da Constituição, desaparecendo o aludido inci~ 
so VIII, que vedava as coligações partidárias. Portanto, no Direito 
Constitucional brasileiro não existe regra impedindo que os parti
dos políticos celebrem coligações. Por isso, o princípio majoritãrio, 
consagrado na Constituição (art. t•, § I•, art. 15, I e art. 152, I) pas
sou a ter eficácia em todas sua plenitude, sem a restrição contida no 
inciso VII do art. 152 que proibia as coligações e que foi revogado. 
Uma Constituição que erige o regime representativo e democrático 
como princípio fundamental da organização estatal, é Constituição 
que tem por objetivo determinar, por eleição, qual a maioria gover
nante. Se, "tto texto constitucional, inexiste qualquer restrição (ou 
deixou de existir) os meios técnico-eleitorais para os partidos forma
rem maioria, é claro que o legislador ordinário não tem competên
cia legislativa para proibir que os partidos utilizem esses meios, en~ 
tre os quais as coligações. Caso contrário, seria a legialação ordi
nãria_obstáculo a formação das maioria frustrando a aplicação do 
princípio majoritário, espinha dorsal da estrutura política do Esta~ 
do brasileiro, o qual se define como democrático. 

O advogado João Monteiro lembrou, também, que a Consti~ 
tuição só permite colígações em relação à eleição majoritária." 

- Por qu~? Porque ...:__ 

.. Impossibilitando-a em relação às eleições proporcionais em 
virtude da sistemática que a dotou para regular o funcionamento dos 
partidos." 

Realmente, está expressamente proibido, por assim dizer, que o deputa~ 
do federal possa ser de um partido ou do outro porque há proibição, mas não 
existe em relação ao majoritário. E. mais significativo ainda, existia antes e 
deixou de existir em relação ao majoritário. Então estâ evidente que o Sena
dor Josê Sarney que está preocupado que a vinculação, ou seja, a incorpo
ração vã ferir a Constituição, ele tem um inimigo mais perto e mais imediato, 
que é o "pacote" que estã em tramitação. 

Portanto, S. Ex~ vai levar em consideração que, pelo menos, não é só a 
Oposição que julga o projeto inconstitucional, são juristas do mais alto quita~ 
te. 

O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR- MARCOS FREIRE - Pois não. 

O Sr. AderliOFJurema - Invocou V. Ex• o meu nome, a respeito do Ad
vogado João Monteiro, que nós, de Pernambuco, admiramos, tanto eu quan
to V. Ex• O Advogado João Monteiro é especializado em Direito Eleitoral, 
sabe V. Ex• que ele tem sido Advogado de vários casos no Tribunal Regional 
Eleitoral e mesmo aqui, no TSE. Mas, aí, o advogado João Monteiro está fa
lando como político. Sabe V. Ex• que ele é político, ele é do PP, ou do PDT, 
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se não me falha a memória, sei que ele está filiado a um partido e é líder polí
tico, em Pernambuco, ele é da facção Cid Sampaio ... 

O SR. MARCOS FREIRE - Suplente da ARENA. 

O Sr. Aderbal Jurema - Sim, na época em que Cid Sampaio era da 
ARENA. De maneira que com relação a esse problema de João Monteiro, 
não tenho nenhuma restrição a fazer ao valor de João Monteiro, mas quero 
-dizer a V. Ex• que ele está sendo pragmático, corno ainda há pouco V. Ex• fa
lou que estávamos sendo pragmáticos. Pragmáticos somos todos nós, políti
cos, porque a Política, sabe V. Ex•, que é a arte do possíveL 

O SR. MARCOS FREIRE- Aceitamos o veto do Senador Aderba!Ju
rema em relação à insuspeição que deveria ter o jurista João Monteiro Filho. 

Então, recorremo-nos, agora, da OAB, Secção Nacional, que não é do 
PP, nem do PMDB. Vamos ver o que diz. Ontem- o Sr. Senador Humberto 
Lucena transcreveu a nota da OAB, o Senador Aderba! Jurema, que era o ú
nico remanescente da Bancada majoritárilO., talvez não tenha se apercebido 
bem dos termos da nota do Conselho Fedaal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, a entidade máxima neste País que abriga a classe dos advogados e ju
ristas, que tem sido uma das instituições básicas em defesa do Direito, da paz 
social e dà Justiça neste País. 

Vejamos se há conotação partidária, se é pragmatismo da OAB, segundo 
os dizeres do Senador Aderbal Jurema. Vamos ver o que diz a OAB. Leremos 
apenas alguns trechos, porque a nota já foi transCrita, inclusive a pedido do 
Senador Humberto Lucena. 

"O caráter da mensagem, o artificialismo da imposição, o de
sespero aos programas legalmente registrados, seguidos de graves 
ameaças aos eventuais di.scordants, bem mostram que o País ainda 
exibe as marcas de grave deformação jurídica, em que não há regras 
estáveis." 

Realmente, Sr. Presidente, falta o estado de direito neste Pais, porque o 
estado de direito se caracter"iza cxatamente por isto: por regras certas, porre
gras estáveis, que não podem ficar mudando do dia para a noite, conforme as 
conveniências do Governo. e o que a OAB denuncia, em outras palavras: não 
há estado de direito neste País. Mas, como eles enfim outorgaram um texto, 
pela Junta Militar, texto a que chamaram de Emenda Constitucional n~" l, 
que de emenda não tem nada, enfim vamos, para argumentar, aceitar que 
existe o texto constitucional. 

Então, vamos ver o q_ue diz a OAB: 

"t estranho, assim, que se reveria, de maneira tão grave, o pro
cesso eleitoral, às proximidades das anunciadas eleições, e quat:Jdo 
muitos prazos anunciados pela legislação vigente se acham exauri
dos, ou em vias de sêlo. Só esta circunstância basta para evidenciar 
que o projeto do Executivo não envolve qualquer proposta demo
crática mas imposição artificiosa em busca de resultados numêricos, 
e jumais da apumçào da vontade do povo. 

"Dentro da teoria constitucional, as leis devem surgir do livro 
confronto das idéias. 

"A imposição vertical, destrói, a harmonia e independência dos 
poderes e torna o Legislativo caudatário do Executivo, convertido 
em único e absoluto poder. Portanto, serâ tudo menos uma propo
sição democrática, a qual a Ordem dos Advogados não pode ficar 
alheia pela sua própria razão de existir." 

E mais, Sr. Presidente, explícita, específica e enfaticamente a OAB, enti
dade acima de qualquer s.uspeição, afirma: 

"Por outro lado, a vinculação obrigatória dos votos é inconsti
tucional. vilentando a liberdade de escolha e mal escondendo a ten
tativa de monolitismo poHtico." 

E mais adiante: 

''Assim sendo, a vinculação é! um ataque obliquo a essas regras 
constitucionais, por isso mesmo sem o menor suporte jurídico. 

Não sabemos, Sr. Presidente, que denúncia mais válida, de maior peso, 
que não permite resposta, a não ser aquelas que procuram camuflar a verda
de, do que este "acuso" da OAB, através, exatamente, do seu Conselho Fede~ 
r ai. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do 
orador)- Insisto em dizer, nobre Senador Marcos Freire, perante a bancada 
vazia do PDS, do Governo; o Governo e o PDS não acreditam mais na força 
do Direito, mas só no direito da força. 

O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex• se referiu à bancada vazia do PDS. 
Interessante; ironia das coisas; .•. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Vazia ou cheia, ela está sempre vazia. 

O SR. MARCOS FREIRE- ... ironia das coisas, porque nós, da Opo
sição, nos contrapusemos a esta convocação, nos termos em que ela foi feita e 
com os objetivos a que ela se propunha. E no entanto, não fosse a Oposição, 
este Senado não teria funcionado um só dia, nesta semana, porque a Maioria, 
que é Maioria, que apóia o Governo e defendeu a convocação extraordinária 
do Congresso, nem sequer para constar veio aqui esta semana. Só um, dois, 
ou nenhum, como neste instante; nenhum representante do PDS presente. No 
entanto, é este o partido que defende o Governo, defende a convocação ex
traordinária do Governo, e tem uma pauta para aprovar; nem sequer está 
tentando mais aprovar a pauta. 

Repetimos: não teria havido uma só sessão, neste período extraordi
nário, de segunda-feira até hoje, sexta-feira, não fosse a Oposição, PP e 
PMDB, estarem aqui, todo dia, às 14 horas e 30 minutos, para garantir, pelo 
menos, o ciuorum mínimo que permitiria sustentar a sessão. 

O Sr. E~'elásio Vieira - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Sim, Ex• 

O Sr. E~'e•lasio Vieira- Este é o próprio retrato do Governo: ausente nas 
soluç-ões dos sérios problemas brasileiros. 

O SR. MARCOS FREIRE- Mas, vamos atender à solicitação da Me
sa, nos chama a atenção para o término do tempo. 

Ternos aqui um documento em que o Líder do PMDB na Câmara Fede
ral, Odacyr Klein, encaminha uma argüição de inconstitucionalidade do Pro
jeto de Lei n9 28/81. E um documento de peso que ele encaminhou ao Rela
~or; e o Relator, embora pareç-a estar sôfrego em liquidar, o exame da matéria 
naquela Comissão Mista, em três tempos, vai ter que se pronunciar sobre essa 
argüição preliminar de inconstitucionalidade. 

Que S. Ex' não faça, quando trouxer o relatório, o que fez na instalação 
da Comissão Mista, quando ele, na eventualidade de Presidente, foi um trato r 
sobre a Oposição e nem sequer questões de ordem permitiu. Agora ele tem 
que se imbuir da responsabilidade de Relator e deve ouvir as ponderações da 
Oposição. 

Aqui temos um documento sério, mas não sabemos como serâ d anda
mento dos trabalhos naquela Comissão. Solicitamos, portanto a V. Ex~. e 
como o assunto é ex.atamente pertinente ao objeto do nosso pronunciamento 
e à argüiçào de inconstitudonalidade ou não do "pacote", que ele seja trans
crito, como· documento anexo, porque ê um arrazoado político com dispositi
vos legais, mostrando os vários aspectos em que o "pacote" se configura 
como inconstitucional. Como o Senador José Sarney está muito preocupado · 
em que não se fira, em que não se agrida a Constituição, poderá até mandar 
apanhar, na Taquigrafia, uma cópia dessa argüição de inconstitucionalidade. 
Neste final de semana - quem sabe? -S. Ex• poderã dedicar alguns cinco 
minutos para passar uma vista neste parecer, nesta argUição e, por certo, 
preocupado com o resguardo da Constituição, S. Ex• que não admite que ela 
seja arranhada, chegará aqui sem dúvida, na segunda-feira, para combater o 
Hpacote eleitoral'' de novembro. 

A incorpont<_:ão é algo muito simples. é"uin direito previsto na legislação 
vigente, que não é de antes de 1964. A legislação que permite a incorporação 
de partidos é de 1971, dos áureos tempos do General Médici, quando o Go
verno tinha maioria esmagadora no Congresso Nacional. Estava, então nos 
dando os primeiros passos como parlamentar; foi nosso primeiro ano, no ca~ 
so, como Deputado Federal. Pois bem, essa legislação existe, feita por eles, 
aprovada por eles; e é baseados nessa legislação que os partidos querem se in
corporar, modestamente. O Governo estreitou os caminhos e os partidos que
rem ampliá-los, alargá-los. 

O Senador José Sarney está preocupado, porque ao se apticar um dispo
sitivo de lei, S. Ex~ acha que isso irá ferir a Constituição; a lei que eles fize
ram; eles. maioria. S. Ex~ está preocupado que se vai ferir a Constituição. En
tão, com muito maior razão, S. Ex' vai-se preocupar agora com estes depoi
mentos que trouxemos à colação, de advogados da Bahia, Pernambuco, com 
esta argüidío de inconstitucionalidade feita pelo líder do PMDB, na Câma-

Antes da incorporação, S. Ex'!- precisa dar tratos à bola para evitar que a 
Constituição seja ferida, exatamente, por uma Mensagem do Presidente da 
República. S. Ex~ não vai querer isso. O Presidente é muito legalista, o Presi
dente não quer, jurou fazer deste País uma democracia e, portanto, não vai 
desejar enjeitar as opiniões - não já agora as de João Monteiro Filho, por
que descobriram que S. Ex~ é do PP, então não vale o seu parecer de natureza 
jurídica- mas da OAB. Nós achamos que todas as OABs, por este País afo
ra - com exceção das regionais - se manifestaram, mas, agora, é do órgão 

--máximo. Portanto, é do Conselho Federal. 
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Não é possível que, também, o Senador Aderbal Jurema vá arguir parti
darismo da OAB. Pois bem, o Senador José Safiley, temos certeza, irâ Se pro
nunciar, neste final de semana, contra o "pacote", porque S. Ex• que não se 
apercebeu de que o "p<lCOte" era inconstitucíonal, descobriu que a incorpo
ração era inconstitucional. Então, agora, com muito maior razão, S. Ex~. 
guardião das leis e da Constituição do País, irá aqui, a-ssom·ar à tribuna para 
denunciar o .. pacote" como inconstitucional. 

O Sr. Affonsv Camargo - V. Ex• me permíte um aparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE- Pois não. 

O Sr. Affonso C amargo- Senador Marcos Freire, parece-me que, quan
do o Senador José Sarncy se apressou em querer interferir na vida dos Parti
dos de Oposição, S. Ex• também deixa claro que não acredita mais naquilo 
que o Presidente da República diz, nem S. Ex• acredita mais!- porque o Pre
sidente da República disse e assinou, najustilicatíva da Mensa_gem da Refor
ma Partidária, e eu vou ler novamente esse trecho que já foi lido, esta semana, 
pelo Senador Itamar Franco, porque é importante que fique registrado, 
quantas vezes for necessário, nos Anais desta Casa. Diz o seguinte o Presiden
te João Figueiredo: 

"A abertura das estruturas partidárias é indispensãvel à livre iniciativa e 
à conseqüente opção de todos, cumprindo ao Governo apenas cuidar da fun
dação do seu próprio Partido, sem qualquer interferência- que seria desca
bida e impertinente- no plano de interesse e de exclusiva competência da 
Oposição." 

O SR. MARCOS FREIRE- Assinado por quem? 

O Sr. Affonso Ciima-fgo - Presidente João Baptista Figueiredo. 

O SR~ MARCOS FREIRE- e interessante, sabe por quê? Isso aí nos 
faz lembrar o argumento que tem sido apresentado de que a reformulação 
partidária tinha a melhor intenção democrática, ninguém obrigou ninguém a 
dividir as oposições, foram as oposições qUe Quiseram se fracionar, enquanto 
o Governo foi movido apenas por uma grande inspiração democrática de es
tabelecer o pluripartidarismo no País. Mas, se o pessoal quisesse, não tinha 
que sair do MDB, continuava no mesmo partido. Isso foi dito e repetido 
aqui, mil vezes, de que a culpa não foi do Governo; a culpa foi das próprias 
oposições que se fragmentaram. Pois bem, hoje, aquelas oposições que segui
ram caminhos diferentes querem unificar os seus caminhos. Quer dizer, a de
dução natural do argumento que vem sendo apresentado é exatamente que 
quem se separou pode se unir. Até nos enlaces matrimoniais, a separação per
mite o retorno à sociedade conjugal, etc. Então, nós, que êramos de um parti
do de oposições, nos ludibriamos com as intenções do Governo, porque este 
nunca quis pluripartidarismo, o que ele queria era exatamente isso, dividir 
para ganhar. 

O que se queria era manter o poder, as benesses do poder, os atrativos do 
poder. as subvenções do poder, os empreguismos do poder, em fim, com to
das as armas e instrumentos que até legalmente o poder possui, ele tinha 
como atrair e manter mais coeso o seu grupo e, inclusive, através dos artifí
cios de sublcgenda, aquela coisa toda que nós sabemos. 

Apesar disso, ele achou pouco; ele achou pouco e dividiu as oposições, 
nós sempre defendemo_s que não devíamos nos dividir, devíamos ficar unidos. 
Mas, respeitamos companheiros, alguns companheiros nossos que chegaram 
do exHio, que quiseram fazer aqui os seus próprios partidos políticos, e os ad
vertíamos: eles vão permitir o registro dos partidos políticos e, depois, proibi
rem a coligação. 

Outra coisa que precisa ficar clara aqui. Até admitimos que o governo 
quisesse reformular a vida partidária deste País e fizesse sublegenda, proi
bição de vinculação. Poderíamos discordar, mas que se fizesse de vez e dentro 
dos prazos. A reformulação partidária não podia ser feita a conta-gotas; não 
poderia ser feita por etapas; teria que, de uma vez por todas, definir quais 
eram as regras e aí, então, abrir o leque partidário. Quem tomasse outros ca
minhos já sabia as regras do jogo. Mas a verdade é que o Governo fez por 
gosto, propositadamente. Ele vai soltando. É como aquela linha de .. papa
gaio": solta um pouco, puxa para lá, puxa para cá, etc. Então, dá. Hoje, 
aqueles que acreditavam que era possível haver o pluripartidarismo, no País, 
se convenceram que isso daí é um jogo de cartas marcadas e, então, querem 
usar do exercício do direito que lhes dá a lei- essa lei que foi assinada pelo 
General Médici, que teve o patrocínio de Alfredo Buzaid, Ministro da Jus
tiça, um talento jurídico neste País- esta lei que o Senador José Sarney vem 
dizer que é inconstitucional, só porque a OpoSição quer palmilhar o mesmo 
leito, porque se sentiram vítimas de um engodo, que é o engodo do pluriparti
darismo neste País. 

Portanto, vê V, Ex•, e os Anais da Casa, registrarão, pelo menos para o 
futuro, o comportamento da Oposição. E a Oposição denuncia que a intran
sigência e o radicalismo não estão dQ no_sso lado, porque, pelo contrário, 

acontece isso e não estamos apelando para a violência. mas para um dispositi
vo de lei. Eles é que estão querendo apelar para a violência, porque querem 
fechar todas as portas, querem trancar todas as válvulas de escape neste País. 
E, aí, não sabemos qual vai ser o nosso futuro, porque há aqueles, que, como 
nós, perseveram dentro da estreita faixa de legalidade que nos permitem, mas 
há outros que se desesperam e à Violência respondem com a violência. 

- Mas, é como temos dito e afirmado: nós continuaremos a insistir dentro 
das fórmulas legais. Agora,_ que não submetam mais e mais afrontas a estale
galidade que, a mais das_ vezes, terá sido fruto da própria vontade deles. 

Portanto, o PMDB, na data de hoje, pela manhã, reuniu a sua Executiva 
Nacional e, a exemplo do que fez a Executiva Nacional do PP no dia de on
tem, aceitou u incorporação e convocou o órgão máximo do seu Partido, a 
sua convenção, para que, no próximo dia 20, seja dada a palavra final, para 
que não se diga que essa orientação foi uma decisão de cúpula, mas que terã 
sido justamente a decisão do órgão que ê a síntese das bases partidárias em 
que todos os companheiros, delegados de vários Estados do Brasil terão 
oportunidade de ali estarem presentes e, defenderem os seus pontos de vista. 

A unificação dos Partidos de Oposição, hoje do PP e do PMDB e queira 
Deus que amanhã dos demais partidos de oposição, significa uma tentativa a 
mais que fazem aqueles que mantém a luta de resistência democrática de re
solverem os problemas deste País pela solução pacífica, pela solução da lei, 
pela solução do direito. Que eles não fechem, cada vez, mais, esses caminhos, 
porque, aí, nós não saberemos o futuro que nos aguarda. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS 
FREIRE EM SEU DISCURSO: 

ExCdentlssimo Senhor Relator: 
Requeiro, nos termos regimentais, a apreciação, como preliminar, da in

clus3 arguição de inconstitucionalidade do Projeto de Lei n9 28/81 - CN, 
que est3belece normas. sobre a realização de ~Ieição em 1982. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1981.- Odacir Klein, Líder do 
PMDB. 

"A tolerância não é o oposto da intolerância, mas a sua falsifi
cação. Ambas são despotismos. Uma se atribui o direito de impedir 
a liberdade de consciência, e outra, o de autorizá-la."- Tomás Pai
ne. 

A históría recente da evolução política brasileira vem sendo marcadã por 
uma oscilação entre esses dois pólos do despotismo, tão bem sintetizados na 
frase de Puine. Ãs vezes, usa-se a intolerância absoluta e outras a tolerância 
relativa, consoante os acontecimentos que determinam a Nação política go
vernamental. 

A partir de 1964, quando alcançou o poder a chamada força revolucio
nária, tivemos, após um curto periodo de intolerância, uma evolução tolera
da, que cm 1968 regrediu à intolerância, até que, por força do chamado pro
cesso de abertura política, retornamos novamente ao que, no dizer do PAI· 
NE, traduz a sua falsificação. 

Vale notar que, no instante em que a força revolucionária alcançou o po
der do Estado, encontrou-o sob uma estrutura jurídica literal ditada pela 
Constituição de 1946, feita sob o Império da vitóría das democracias na 2' 
Guerra Mundial e, portanto, impregnada dos sentimentos liberais próprios 
de ocasiões como aquela. 

O Poder Revolucionário, que tanto podía afastar-se definitivamente do 
Estado liberal, extirpando de vez da vida jurídica brasileira os princípios libe
rais da Lei Maior de 1946, quanto assegurar sua plenitude, optou por uma so
lução híbrida: manteve o Estado de Direito, representado pela constituição, e 
armou-se, paralela e progressivamente, de legislação excepcional que lhe per
mitisse alcançar os seus objetivos. 

Esta, em rápida síntese, a causa geradora dos dois mundos jurídicos que 
convivem e às vezes colidem: a legislação excepcional que dá estrutura ao Es
tado; e ·a lei tradicional, que preserva a Nação. 

Outro fato, de relevante importância jurídica sobreleva: a nação foi tole
rada porque soube se preservar. A tradição constitucional brasileira, quere
monta às tradições de outras culturas, já havia adquirido o estãgio que se 
convenciona chamar de "vida própria das instituições" que estava de tal 
modo incrustrada na consciência social, que nem as posteriores modificações 
constitucionais, feitas por iniciativa do poder paralelo a eliminar do quadro 
jurídico. Assim, a constituição de 1967 e as Emendas posteriores prescre\;e
ram, no que toleraram, os valores essenciais e inerentes à Nação. Dai ensinar 
Pontes de Miranda, in ''Comentários", vol. V, pãgina 141: 

''A Constituição brasileira de 1967 assegura todos esses direi~ 
tos, em diferentes regras jurídicas. O conteúdo geral é o mesmo." 
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Reqlmente, o "Conteúdo· geral é o mesmo", até porque a Nação é ames
ma. O artigo 153 e parãgrafo da Lei Maior revela que os princípios 'funda
mentais da Nação permanecem. Lã figuram, entre as garantias" individuais, a 
supremacia do direito adquirido; o respeito constitucional à liberdade de 
consciência e a segurança da não privação de direitos, por motivo de con
vicção política. 

São dispositivos básicos de existência da Nação Brasileira. Eles proyam 
sua eficiência e se impôem, ciercitivamente, e a todas a legi,s1ação menor. Es
tas, as legislações menores, ê que são submetidas a elas, e se a submissão é im
possível restam extirpadas do mundo jurídico por incompatibilidade com as 
leis de hierarquia superior. É o princípio do controle constitucional das leis, 
presente na sistemática constitucional brasileira. 

O Controle Constitucional das Leis 
De longa formação hÍstórica, foi nos Estados l.lnidos que se desenvol

veu, mais amplamente, a teoria da supremacia constitucional, através do qual 
são postos parâmetros no consentimento outorgado pelos Governados aos 
Governantes, para o exercício da tarefa de governar. 

Lipson, in "Os Grandes Problemas da Ciência Política", Zahar Editores, 
pâg. 296: bem expõe as causas que tornaram necessária a formulação Judi
ciãria do controle constitucional: 

"Tampouco se pode negar que o consentimento, afirmado de 
maneira absoluta jamais serã plenamente realizado na prãtica. Uma 
yez que a unanimidade nunca se verifica no campo ,dos grandes 
problemas políticos, o consentimento de alguns hã de ser posto de 
lado sempre que a maioria prevaleça, e que a minoria deva 
submeter-se. Mas as maiorias acaso não se mostram também tirâni
cas ou opressoras? E, se assim for, não terá a minoria o direito de re
sistir1 Em outras palavras, o consentimento não é o único pilar de 
uma sociedade livre, embora esteja entre os fundamentais. O proble
ma de assegurar a liberdade dos Governados não consiste, evidente
mente, na sirriples questão de descobrir o que o povo quer e, a seguir 
proceder de acordo com sua vontade. Na maior parte dos proble
mas observam-se muitas vontades, atendendo-se a que os seres hu
manos pertencem a muitos grupos e possuem tantos interesses. Ante 
o fato de na realidade ser o apoio que sustenta um governo, por ve
zes proveniente da maioria, ao passo que em outras oportunidades 
será o da minoria, os Governadores poderão ter necessidade de pro
teção, ora do Governo, ora contra esse mesmo Governo. Afirmar 
que é direito inalienável do povo recobrar sua liberdade por meio de 
uma revolução representa excelente doutrina. Significa, porém, uma 
arma derradeira, a ser utilizada em último recurso. A revolução 
pode constituir um método -plenamente justificado de instituir-se 
um Governo, desde que aplicado contra o despotismo. Não consis
te, porém, num meio de permanente controle das atividades regula
res do Governo por parte do povo. Para esse fim, torna-se neces
sário algo diverso. O traço característico da solução norte
americana proposta ao secular problema de tornar o GovernO a um 
tempo atento e responsável, isto é, a de conferir-lhe o poder de ser
vir e recusar-lhe -o de dominar, consiste no papel especial atributdo à 
Constituição ... 

O "papel especial atribuído à Constituição", cujas causas derivam, no 
dizer de LIPSON, da necessidade de Proteção "contra o ·Governo", 
consolidou-se de vez nos Estados Unidos e se projetou no mundo sem que ne
nhum preceito expresso o assegure na lei constitucional Ameri_cana, 
oficializando-se em 1803; quando do julgamento do caso Marbury x Marli
soo, na Suprema Corte, atravês de julgado histórico~ do Juiz Marshall, em 
que se afirmou~ 

'"'Ou a Constituição ê uma lei superior, soberana, irreformável 
mediante processos comuns, ou se nivela aos atos da legislação 
usual e, como estes, torna-se reformável à vontade de legislatura. Se 
a primeira proposição ê verdadeira, então o ato legislativo contrário 
à Constituição não serâ lei; se verdadiirã a segunda, então as consti
tuições escritas são esforços inúteis para limitar um poder pela sua 
própria natureza ilimitável. Ora, dúvida não hã que todos os que 
têm formulado Constituições escritas, sempre o fizeram no objetivo 
de determinar a lei suprema e fundamental da nação; e, conseqUen
temente, a doutrina de tais Governos deve ser a nulidade de qual
quer ato legislativo ofensivo à Constituição." 

No Brasil, país de Constituição escrita, a questão eStâ di~ciplinada no 
Artigo 119 da Lei Maior, cujo item I, letra .. L", estabelece a competência do 
Supremo Tribunal Federal para julgar as argUições de inconstitucionalidade 
das leis menbres. 

Temos, pois, dois pontos fundamentais: 
a) há, no Brasil, garantias e direitos individuais erigidos e constitucio· 

·nalmente assegUrados; 
b) vige, no país, o princípio do controle constitucional das leis. 

As Garantias Individuais 
Entre estas pontificam a plena liberdade de consciência~ o respeito ao di

reito adquirido e a certeza de não privação de direitos, em razão de convicção 
política. 

A liberdade de consciência e de crença, embora garantidas conjuntam en
to nos parãgrafos 59 e 6~' do Artigo 153 da Constituição da República, são di
reitos estanques, ambos de exercício e liberdade assegurados nos textos da Lei 
Maior. 

A autonomia de ambos é explicado pelo saudoso Pontes de Miranda, 
ob.cit., pâg. 119: 

"A liberdade de consciência e de crença são inconfundíveis. O 
descrente também tem liberdade de consciência e pode pedir que se 
tutele juridicamente tal direito. Bem assim, a liberdade de pensa
mento, que nem sempre é tangencial com a de consciência." 

Com efeito, a liberdade de consciência, seja esta religiosa, política ou de 
qualquer natureza, integra ao quadro jurídico brasileiro das garantias consti
tucionais. Sua concepção é tão ampla, que assim a explica o citado Pontes de 
Miranda, ob. cit., pâg. 130: 

••A liberdade de consciência supõe a liberdade de concepção do 
mundo." 

Como, pois, conciliar tais liberdades com as restrições contidas na Men
sagem Governamental n~' 112/81, cujo conteúdo é exatamente o oposto dos 
princípios da Nação? 

Vejamo-Ia. 
A mensagem possui as seguintes características fundamentais: 
a) obrigatoriedade de registro de chapa completa, com candidatos desde 

a Vereador até Governador; 
b) obrigatoriedade de substituição de candidato, no caso de morte; 
c) obrigatoriedade de ser candidato, vedada que fica a prãtica do ato 

unilateral da desistência; 
d) obrigatoriedade de o candidato manter-se em campanha, sob pena de 

ser considerado desistente tácito. 
e) obrigatoriedade aos candidatos às eleições proporcionais, de manter 

candidato a Governador, posto que o ato unilateral da desistência anula-lhes 
os votos. 

f} obrigatoriedade de o eleitor ter consciência poHtica dirigida a um s6 
partido, em que pese o pluripartidarismo teoricamente vigente. 

Tantas e tais obrigatoriedades, induvidosamente condicionadoras da 
consciência, contrariam frontalmente as garantias fundamentais do Art. 153, 
parágrafOs 51' e 69, da Constituição da República. 

O art. 7~' da Mensagem vulnera o princípio do direito adquirido, estatuí
do no parãgrafo 39 do mencionado Artigo 153, da Constituição Federal, uma 
vez que estabelece perda de direitos por ato unilateral de terceiro. 

O Parágrafo ]'i', do Artigo ]9 

Dispõe a Constituição da República, no Artigo }9, parágrafo 19: 

"Todo poder emana do povo e em seu nome ê exercido.'-' 

Lícitas, pois, as regras de conquista do poder, desde que emanentes da 
vontade popular. 

Na mensagem, o Exm~'·Sr. Ministro de Justiça dirigi-Se ao Exm9 Sr. Pre
sidente da República, e declara: 

"Dando cumprimento às determinações de Vossa Excelên
cia ... " 

Infere-se, pois, que a ú.nica fonte do projeto é a vontade presidencial, que 
sem embargo de ser respeitável, não atende ao ditame constitucional. 

Nem se diga que a apreciação pelo Congresso legitima a fonte do poder. 
Ocorre que, pelo texto constitucional, impõe-se a emanaçãO e não a legiti
mação posterior a esta. 

O Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho. in ~·comentârios à Consti
tuição Brasileira", Ed. Saraiva, Yol. I, pãgina 55, bem explica a questão, ao 
analisar o princípio de que todo poder emana do povo: 

.. Este princípio se completa pelo representativo, enunciado 
pela Constituição." 

''Se completa", diz o autor e não se substitui ou se legitima. 
Logo, para ser observad,o, impõe-se que seja o povo a fonte do poder, so

mente complementado pela representatividade deste. 
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O Artigo 59, parágrafo 19, da Mensagem 

Pretende-se, através da norma em questão, obrigar aos Partidos à apre
sentação de candidatos a todos os postos eletivos, tanto de eleições majori
tários quanto proporcionais. 

O conteúdo do parâgrafo colide, ao que nos parece, com o Artigo 152, e 
seu item VI, da Con_stitl,lição Federal. 

O Artigo 152 dispõe que a organização e funcionamento dos partidos se
rã regulada por lei federal, fixando, contudo, os princípios que enuncia, que 
deverão ser observados. 

Entre estes, dispõe o item VI que a regulamentação observará: 

.. VI - Âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberati
vas dos diretórios locais." 

Certamente em respeito às condições regionãis, de maior conhecimento 
da militância partidária local, tem esta, assegurada na Constituição, o direito 
de deliberar sobre a conveniência, ou não, de lançamento de candidatura, nos 
diversos níveis em que as eleições se processam nas localidades. 

Estipula o artigo 152, no§ 39, que unão terã direito a representação o 
partido que obtiver votações inferiores aos percentuais .. fixados no item II do 
parãgrafo anterior. Assim dispondo, a Constituição fixou, limitatiVamente, 
as hipóteses em que o partido perde ou não tem representação, excluindo, 
pois, possibilidade de ampliar-se a sanção por lei, ordinâría. Em conseqUên
cia, afronta a letra e o espírito da Constituição consignar em lei ordinária que 
implica nulidade de votação e, portanto, perda de representação, O fato de 
um partido não ter candidato a todos os postos eletivos. 

Com efeito, a Mensagem extrapola os limites constitucionais, impondo 
aos diretórios regionais e municipais dos partidos obrigação oposta a direito 
constitucionalmente assegurado. 

Parece-nos, pois, que a Mensagem em exame contém as diversas contra
riedades à Constituição, como apontadas pelo que deverá ser considerado in
constitucional. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1981. - Deputado Odacir Klein, 
Lider do PMDB. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÀO DE 14-12-8/ E QUE, ENTREGUE À REVJSÀO 
DO ORADOR; SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Sabem todos que, como os representantes do Nordeste, tenho discutido 
aqui a problemática da nossa região.. Nos últimos três ano~ ela foi.agravada 
por unta seca inclemente que, segundo previsões, duraria por mais dois anos. 
O Governo, sem um plano definitivo e definido para atacar o mal, vem, im
provisadamente, adotando medidas divel;'sa~ e, algumas vezes, até contradi
tórias. 

Em 1979, o Ministro do Interior anunciava que a questão seria atacada 
de maneir.a diferente, não mais através das célebres frentes de trabalho, mas, 
sim, pelo que ele denominava Plano de Emergência. Este plano, no qual a 
União gastou bilhões e bilhões de cruzeiros, sofreu distorções diversas, algu
mas delasjâ analisadas d_a tribuna parlamentar. Ainda no último sábado, as
sistíamos, na televisão, alguns depoimentos que- inostfam que o dinheiro des
tinado para o Plano de Emergência foi frequentemente desviado, benefician
do pessoas que não faziam jus ao seu benefício. Da mesma forma, a revista 
Veya desta última semana, mostra que o Nordeste, ~ue antes conhecia a fa
mosa indústria da seca, hoje continua a mercê de golpes da seca, em que mi
lhões do Governo foram gastos com falsos _flagelados. Funcionários do Go
verno dizem que distorções desse gênero são impossíveis de serem evitadas, 
mas há aqueles que, no Nordeste, não se conformam com essas distorções, 
com a existência de desonestidades que ferem diretamente a dignidade do 
nordestino. E poderíamos citar o movimento que trabalhadores da agricultu
ra do N ardeste, em especial do nosso Estado, têm encetado ao longo do tem
po, procurando participar de todo um esquema contra a estiagem, e que pos
sa ter resultados mais positivos e menos prejudiciais ao objetivo a que aquele 
plano se propõe. 

Trazemos este assunto à apreciação do Plenário no instante em que, pela 
primeira vez na história do movimento sindical rural do Estado que rePresen
tamos nesta Casa, trabalhadores sertanejos ç de;> agreste de Pernambuco em
preendem uma marcha, de suas regiões distantes, sobre o Recife, devendo se 
concentrarem hoje, em frente ao Palácio do Governo, para tentar sensibilizar 
os que, no Estado, são responsáveis pela implementação do combate às estia
gens. 

Essa é uma longa história de milhares e milhares de homens que reivindi
cam, nada mais nada_menos, do que trabalho, que deveria ser o direito básico 
de todo cidadão que precisa e quer vencer na vida honestamente. Mas, infeliz-

mente, são legiões de homens que estão sem ter o que comer e sem ter onde 
trabalhar. Por isso mesmo, como Senador de Pernambuco, vimos nesta tarde, 
trazer nossa solidariedade a todos aqueles que participam desse movimento e 
que visa exatamente uma nova orientação no ataque do problema das estia
gens no Nordeste. 

Se esse é um problema de toda a Região, ele assumiu conotações mais 
dramáticas em Pernambuco, porque, no início deste ano, o dirigente do Esta
do resolveu suspender o programa de emergência implantado em todo o Nor
deste. E eram 148 mil trabalhadores em Pernambuco beneficiados pelo Plano 
de Emergência; então o Governador do Estado resolveu suspender esse pla-
no • 

Nós sabemos que ele em si não soluciona os graves problemas dos traba
lhadores rurais, desde que hã causas muito mais profundas e muito mais com
plexas. E não é sequer- somente_ a falta de água, mas também a falta de terra 
provocada pela concentração da propriedade da terra nas mãos de uns pou
cos.-

O fato, no entanto, ê que o Plano de Emergência, como vinha sendo im
plantado, apesar de todas as distorções que deviam ser sanadas, sem a sus
pensão do plano, vinha possibilitando uma redução na saída do trabalhador 
rural para as cidades. 

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

O SR.. MARCOS FREIRE- Com satisfação, nobre Senador Humber
to Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Desejo solidarizar-me com o pronunciamento 
de V. Ex• em defesa de uma assistência mais ampla e de carâter mais perma
nente ao Nordeste Brasileiro. No que tange mais particularmente às frentes 
de emergência abertas pelo Governo~ a partir de 1979, para fazer face aos 
efeitos da seca, nas quais trabalham hoje, pelo menos teoricamente, cerca de 1 
milhão de pessoas- no meu Estado quase 200 mil- quero deplorar, como 
fez V. Ex•, as distorções que estão havendo no alistamento do pessoal flagela
do. Conforme V. Ex• disse, a televisão transmitiu para todo o Brasil cenas 
vergonhosas do clientellsmo eleitoral que está predominando nas frentes de 
emergência. Até prefeitos municipais e parentes de políticos, rro meu Estado, 
alistaram-se nessas frentes. Por aí V. Ex• hã de sentir nobre Senador Marcos 
Freire, o que não acontecerá de agora por diante, até as eleições de 1982. 
Quer dizer, até o plano de assistência_ aos flagelados no Nordeste está sendo 
aproveitado para assegurar dividendos eleitorais em favor do PDS e do Go
verno-nas eleições do próximo ano. Então, ao tempo em que V. Ex• cobra do 
Governo providências mais eficazes no sentido de resolver a problemática 
nordestina, sobretudo do semi-ârido nordestino, V. Ex• traz uma denúncia da 
maior gravidade, que eu subscrevo como Senador da Paraíba, porque está 
comprovado, atê pelo próprio Governo do meu Estado, através de sua Secre
taria de Agricultura, que está no momento entregue a um técnico de renoma
da competência, Dr. Marcos Baracuí. Na Paraíba as irregularidades estão 
comprovadas, irregularidades gravíssimas nesse plano de assistência aos fla
gelados. 

O SR. MARCOS FREIRE- Não há dúvida alguma, Senador Humber
to Lucena, de que esse plano permitiu, como já afirmamos, distorções de toda 
natureza, inclusive, muitas vezes, tendo como causa determinante o interesse 
político, na pior expressão do termo, de politiquice, de eleitoralismo, de apa
drinhamento, não para atender o necessitado, mas para, roubando do neces
sitado,_ vir em benefício de homens que não têm reais necessidades. 

O Sr. Nilo Coelho - V. Ex• me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE - Ouviremos o Líder do PDS. Foram fru
tos, sobretudo, de manipulação dos políticos com interesses locais, que inter
viam, em muitos casos, para servir aos objetivos eleitoreiros ou de proprie
tários inescrupulosos que forçavam, não raro, os trabalhadores a dividirem o 
seu já ming-uado salário de emergência, sob a ameaça de exclusão da frente de 
trabalho. Mas, apesar disso tudo, o Plano de Emergência, que deveria ser al
terado para reparar esses· desvios, esses riscoS, eSsas desonestidades, vinha, 
bem ou mal, contribuindo para evitar que êxodo assumisse uma escala mais 
alta do que permanentemente jã ocorre e, ao mesmo tempo fizesse com que os 
trabaihadores rui'3.is- permanecessem próximos aos seus locais de produção, 
nas suas comunidades e sítios, trabalhando em obras comunitárias. 

Por isso mesmo não nos pa-rece que a solução dada pelo Governador de 
Pernambuco, diferentemente da dos outrOs- Estados do Nordeste, de suspen
der pura e sim-plesmen.te o Plano de Emergência, fosse a alternativa indicada. 
Eram 148 mil homens que se encontravam empregados e que, a partir de 
maio e junho do presente ano, foram dispensados. Por mais de dois meses 
ninguém recebeu mais coisa alguma, embora a seca não tivesse cessado, em
bora as causas permanecessem as mesmas e os efeitos cada vez mais dramáti
cos. Por isso mesmo a FETAPE e os sindicatos rurais, às dezenas em Pernam-
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buco, empreenderam esse movimento que hoje culmina com a marcha do ser~ 
tão sobre o Recife, procurando sensibilizar o poder público estadual para que 
atenda a uma série de reinvidicações sobre as quais falaremos logo mais 
adiante. 

Ouvimos o ilustre Senador Nilo Coelho. 

O Sr. Nilo Coelho -Senador Marcos Freire, não gostaria de roubar o 
tempo de que dispõe V. Ex' quando versa sobre um assunto tão palpitante. 
Mas também não quero deixar passar a incriminação feita pelo nobre Sena~ 
dor Humberto Lucena, de que forças políticas ou partidárias teriam partici~ 
pado desse assalto às frentes de serviço, locupletando~se ilegalmente dos co
fres públicos. Eu e a Nação inteira somos solidários com a repulsa de V. Ex• 
Acho que deve haver uma punição. Esse fato denunciado pela televisão é um 
assunto que não pode ter contemplação de ninguém. Desgraçadamente uma 
frente de serviço de um milhão de homens tem que ter um policiamento re
dobrado. Fui GovernadOr, e naquela época chegamos a assistir cento e seten
ta mil homens, e eu me reservava o direito de.não ter nem sábado nem domin
go, no convívio de minha família, para percorrer as frentes de serviço exala
mente para policiar esses abusos e todas as denúncias que ei-ilm feitas. Feliz~ 
mente não figuramos nas manchetes nem nos escândalOs dos jornais. Mas, o 
episódio de Pernambuco só conta, hoje, com cento e dez mil trabalhadores 
nas frentes de serviço e não com cento e quarenta; foi decorrente de um 
problema de inverno nas zonas secas; o programa foi estabelecido com os sin
dicatos rurais, com a Igreja, com os órgãos de classe, e foram selecionados 
problemas de resposta, problemas definitivos de soluções para a região, como 
o caso da perenização dos rios. Deixou-se de jogar dinheiro pela janela para 
fazer o puro assistencialismo no programa de combate às secas em Pernam~ 
buco. De maneira que, acho que V. Ex• devia lembrar que Pernambuco tem 
um Programa chamado Asa Branca que merece o aplauso geral do Estado, 
que é exatamente do combate às secas na Região do semi-árido, do nosso ser~ 
tão pernambucano. Eu acho que não hã nenhum Estado no Nordeste com 
um programa que tenha sido mais discutido, mais debatido, que tenha recebi
do maior colaboração do que o Programa Asa Branca. Eu me permito discor
dar da apreciação que faz V. Ex•. e estou ansioso de que a marcha desses ór~ 
gàos todos, da FETAPE e dos sindicatos rurais, chegue ao Recife, para que 
haja um maior debate com o Governador Marco Antônio Maciel que certa~ 
mente estará pronto para esse encontro com os trabalhadores do interior de 
Pernambuco. 

O SR. MARCOS FREIRE- Esperemos que assim ocorra, porque não 
foi o que aconteceu em tentativas anteriores da Federação dos Trabalhadores 
da Agricultura de Pernambuco e de sindicatos rurais ao solicitarem audiência 
com S. Ex~ o Governador de Pernambuco. Por isso mesmo é que a discordân
cia do Senador Nilo Coelho com as colocações que fazemos, ê: antes com a 
própria FETAPE e com os sindicatos que representam os trabalhadores de 
Pernambuco. Aqui temos, vários documentos da FET APE, alguns assinados 
por presidentes de federações ou de sindicatos, que pedimos fiquem fazendo 
parte do presente pronunciamento; são documentos de 17 de julho, de 15 de 
outubro, de 6 de novembro, de 9 de novembro - este encaminhado direta
mente ao Governador do Estado -de 16 de novembro - uma resposta da 
FIAM à FETAPE- um outro documento da FETAPE, do dia 19 e mais um 
outro informativo. Todos esses documentos fazem colocações diametralmc:n~ 
te opostas às que acabam de ser feitas pelo Senador Nilo Coelho; mostram 
que o Governador do Estado se apresentou hermético ante às tentativas feitas 
pelos órgãos representativos dos agricultores de Pernambuco, para dialogar. 
E só agora, depois de meses e meses de tentativas frustradas, é que se co
meçou a admitir um início de diálogo_. E porque as suas reivindicações não fo~ 
ram atentidas é que eles, ainda hoje, insistem em frente de palácios, para po~ 
derem participar efetivamente desse plano de combate às estiagens em Per
nambuco. Temos também em mãos dois depoimentos da professora Maria de 
Fátima Góes Nunes, da cidade de Triunfo, que mostram a interferência da 
política procurando conectar interesses de partidos políticos a soluções relati
vas ao problema de emergência. 

E para responder, especificamente, ao que afirmou o Líder do Governo, 
Senador Nilo Coelho, lemos uma parte desse Manifesto da FETAPE, assina
do por José Rodrigues, seu Presidente, e que diz: 

.. Este documento não foi sequer discutido pelo Governo. Em 
troca, o Governo do Estado de Pernambuco lança um Programa de 
Construção de Obras Públicas. 

O Governo não ouviu os trabalhadores nem quando resolveu 
acabar com a Emergência, nem quándo resolveu lançar o seu Pro~ 
grama de Obras Públicas. Quando surgiu, na imprensa, as primeiras 
notícias de que o Programa de Emergência iria ser desativado, o 
movimento sindical rural do Sertão do Pajeú encaminhou um docu
mento, em 23 de maio passado, reivindicando a continuidade do 

Programa de .t.mergência, com as modificações que se fizerem ne
cessárias, diante da experiência dos anos anteriores. Estas reivindi
cações não foram atendidas. 

Essa situação é ainda mais grave, quando se sabe que o Gover
no do Estado suspendeu o Programa de Emergência a partir do iní
cio do mês de junho." 

É como afirmamos anteriormente, 148 mil homens foram então dispen
sados. 

Mais adiante, este mesmo documento, que é o primeiro da série a que 
nos ·referimos,· datado de 17 de julho, diz: 

"Ultimamente os Sindicatos da área atingida pela seca estive
ram várias vezes com o Governo, apresentando suas reivindicações 
e sugestões concretas e sensatas. A última reunião, em 14 deste mês, 
contou com a participação de 21 Sindicatos do Sertão e 16 do 
Agreste. ps resultados desta reunião não foram satisfatórios, pelos 
seguintes· motivos:'' 

Aí enumera, mas como solicitamos a transcrição do documento, 
dispensamo~nos de lê-lo na íntegra. 

O fato é que em junho e· agosto de 1981 houve a desativação do Progra
ma de Emergência que, como dissemos, dispensou quase 150 mil homens em 
Pernambuco. Medida estranha, porque só aplicada em Pernambuco. E aí sur
ge esse Programa a que se referiu o Senador Nilo Coelho, do Asa Branca, e 
foi para poder carrear os recursos do plano de emergência para o projeto Asa 
Branca que se sacrificou o sustento, a sobrevivência dos milhares que foram 
desempregados. 

Esse programa de obras públicas, por sua vez, entre os quais se encontra
va inserido exatamente o Asa Branca, implicava na absorção de apenas 25% 
daquela mesma mão~de-obra. De tal forma que, um Programa que existia in
dependentemente da emergência, passou a absorver· os recursos da emergên~ 
cia, levando em consideração, por certo, critérios de ordem técnica, de ordem 
económica, mas não o aspecto social do problema, porque foram milhares e 
milhares que ficaram sem condições de sobreviver. 

O Sr. José Lins- Permita~me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Com todo o prazer. 

O Sr. José Lins- Senador Marcos Freire, o Projeto Asa Branca do Go~ 
verno de Pernambuco vem sendo elogiado por muita gente. Ele significa um 
esforço para a regularização dos rios de seu Estado, para beneficiar a agricul
tura. No ano passado, sugeriu~se que os recursos da emergência poderiam ser 
melhor aproveitados se fossem dirigidos para obras de caráter mais perma
nente. Sugeriram-se obras de nível municipaL Não se decidiu, porém, reduzir 
o volume desses recursos. Não foi sugerida, também, a redução do número de 
trabalhadores a não ser em função das chuvas, caídas em algumas âreas. 
Procurou-se melhorar o Plano de Emergência, aproveitando melhor os seus 
recursos mas sem prejuízos para mão-de-obra. Este ano, o Governo aplicará 
50 bi!hões de cruzeiros para assistir esses trabalhadores.~ claro que há defei
tos na administração de emergência, que há desvios, há incorreções que, cer~ 
tamente, serão corrigidos na medida em que as autoridades vão tomando 
consciência dessas dificuldades. Mas, acredíto que os recursos do Plano de 
Emergência, alocados ao Projeto Asa Branca, não reduziram nem as apli
cações do Governo no mesmo Projeto e nem reduziram o número de traba
lhadores; não foram, digamos, a causa da redução. A redução foi apenas nas 
zonas onde choveu. 

O SR. MARCOS FREIRE - A intervenção do nobre Senador José 
Lins se contrapõe, frontalmente, ao que está contido nos documentos, que te
mos em mãos, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de 
Pernambuco. S. Ex', por certo, por ter chegado ao Plenário após o infcio do 
meu pronunciamento, não terá se aperCebido ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• se engana, nobre Senador, estou, aqui, desde o 
momento em que V. Ex• iniciou o seu c;iiscurso e isto muito me honra. 

O SR. MARCOS FREIRE - Então, fica mais grave. Pretendíamos, 
com a ausência de V. Ex,,justíficar o enfoque distorcido que V. Ex• deu ao 
meu pronunciamento. Nós não estamos aqui para analisar e nem discutir o 
Projeto Asa Branca. Ele entrou incidentalmente porque o que é apresentado 
pela FETAPE é que, exatamente, os recursos dO Plano de Emergência, que 
e:am autônomos no Asa Branca foram alocados para o Plano de Emergên-
cta ... 

O Sr. José Lins -::-_.Mas sem reduzir o Asa Branca. 

O SR. MARCOS FREIRE- Não analisamos o Asa Branca, mas sim a 
gravíssjma situação social em que se encontram os flagelados do sertão, com 
a suspensão do Plano de Emergência que houve em Pernambuco. 
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O Sr. José Uns - Não houve suspensão, esta é a verdade. 

O Sr. Nilo Coelho- Tem mais de 110 mil trabalhadores nas frentes de 
serviço, hoje, Senador Murcos Freire. Não vou roubar o seu tempo qUe é li
mitado, já disse que vou tratar deste assunto, mas, se me permite V. Ex~, faço 
questão de frisar, hoje, que nas frentes de serviço, em Pernambuco, estão alis
tados mais de I 10 mil trabalhadores. Apenas no ano passado nós tivemos 140 
mil. Esta é uma verdade inconteste. Agora, que há gente necessitando de 
oportunidade de trabalho, hoje, também é verdade porque novas zonas estão 
sem água~ então o Governo está procurando oferecer a esse povo mão-de
obra e novos serviços. Mas, V. Ex• está fazendo referência a trabalhos, a rela
tórios de julho. 

O SR. MARCOS FREIRE- De julho a novembro. 

O Sr. Nilo Coelho- Mas V. Ex• está lendo trabalho de julho. Em julho 
o Governo não tinha a mobilização, ainda. 

O SR. MARCOS FREIRE- Mostramos a V. Ex•, referimo-nos ao pri
meiro desses documentos, na lista que tivemos oportunidade de enumerar, 
solicitando a sua transcrição, para mostrar que não era verdade que o Gover
no de Pernambuco estivesse trabalhando em comum acordo com os órgãos 
representativos de classe. 

Por outro lado, cabe dizer que não corresponde à realidade afirmativa 
feita pelo Senador José Lins, de que o plano de emergência não foi suspenso; 
ele foi suspenso cm Pernambuco em meados desse ano, junho, julho, foi sus~ 
penso por solicitação Governador do Estado. Talvez S. Ex• o Senador José 
Lins se equivoca porque isso não ocorreu nem no Ceará, nem em outros Esta
dos nordestinos, onde, a exemplo da Paraíba, o Governador disse: "Aqui não 
se suspende o Plano de Emergência". Era natural, desde de que as causas per
maneciam, a seca permanecem com seus efeitos dramáticos. E ex.atamente o 
que ocorre é que os órgãos representativos, sindicatos rurais, a FETAPE, 
saíram em campo para mostrar o absurdo daquela suspensão. Dentro de uma 
nova orientação do Governo do Estado, que pretendia ficar com as verbas do 
Plano de Emergência para beneficiar o ·seu Projeto Asa Branca, o qual não es
tá em análise nesse instante. Portanto, o que se reivindica, aiTida hoje, com 
esta passeata, que se realiza no Recife, é: 

"REIVINDICAÇ0ES DOS TRABALHADORES RURAIS 

I~) Considerando que cerca de metade dos recursos destina
dos ao Programa de Emergência de Pernambuco estão sendo absorvidos pelo 
Projeto Asa Branca, empregando apenas cerca de 4.000 trabalhadores, e con
siderando que a outra metade efetivamente empregada no Programa de 
Emergência está absorvendo mais de 80 mil trabalhadores rurais, propomos 
que o Governo Estadual transfira os recursos d~ Programa de Emergência, 
que estão sendo utilizados pelo Projeto Asa Branca para a imediata am
pliação das Frentes de Emergência, onde poderiam dar emprego a um total 
de 60 mil a 80 mil trabalhadores. 

2~) Que seja modificada a sistemática de alisamento adotada 
pelo FIAM. O Processo de alistamento_ em vigor ê excessivamente tecnocráti
co e demorado, não levando em conta a necessidade urgente de resolução da 
grave questão social provocada pela fome e miséria dos milhares de trabalha
dores rurais do Sertão e Agreste pernambucanos. 

3•} Que se inicie, portanto, em caráter de urgência o alista~ 
menta dos 100 mil trabalhadores rurais necessitados da Emergência, confor
me relação encaminhada pelos Sindicatos Rurais e FETAPE à FIAM. 

4•) Que o Programa de Emergência não seja desativado até a 
época da colheita, quando os trabalhadores poderão sobreviver com os seus 
próprios recursos. 

5~) Que seja permitida maior participação dos sindicatos no 
processo de alistamento e execução do Programa de Emergência." 

Nos documentos a que nos referimos inclusive o datado de 19 de no
vembro, portanto essa série de documentos começa em julho e vai até os últi
mos dias ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Lamento informar a V. Ex• 
que o seu tempo está esgotado. 

O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos à Presidência, e solicitamos 
que essa série de documentos seja inserida como parte do nosso pronuncia
mento. São documentos da FETAPE, ou de sindicatoS rurais ou depoimentos 
de pessoas a respeito do flagelo do Nordeste. E concluirei, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• será atendido. 

O SR. MARCOS FREIRE- De tal forma mostra-se que as tentativas 
infrutíferas feitas pelo órgão, até que alguma coisa se avançou nesse campo. 
E esperamos que hoje finalmente, que-m sabe pela primeira vez, eles possam 
ser recebidos pelo Governador do Estado, porque até hoje não o fez, apesar 

de, por mais de uma vez, ter a FETAPE solicitado audiência ao Governador 
para esse fim, para entregar inclusive memorial. E, hoje, um novo documento 
deverá ser entregue, se porventura as portas do Palácio se abrirem para a Fe
deração dos Trabalhadores de Agricultura de Pernambuco, que até hoje não 
teve o ensejo de falar com o Governador sobre este assunto, que já transita há 
mais de meio ano, como prova o primeiro daqueles documentos, aqui em par
te transcrito, e que culmina com o documento que deverá ser entregue hoje ao 
Governador, se dessa vez, finalmente, S. Ex• se sensibilizar em recebê-los. 

Esse Governador que, nos slogans publicitârios, diz: Desenvolvimento 
com Participação, mas, na verdade, o que se vê, como denuncia a Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura, é S. Ex• suspender o Plano de Emergência, 
desviar as verbas para um plano de obras públicas, sem ouvir e sem auscultar 
aqueles setores da comunidade interessados nessa reformulação do Programa 
de ataque às estiagens, ocorrido em Pernambuco. 

Portanto, como representante do Estado de Pernambuco no Senado Fe
deral, trazemos ao conhecimento do Plenârio esse movimento, a mobilização 
que hoje ocorre; os trabalhadores estão nas ruas, organizam-se para melhor 
serem ouvidos. Portanto, como a classe política tem que acompanhar dia-a
dia esses movimentos sociais, não poderíamos deixar de trazer ao conheci
mento do Senado essa reivindicação que, se referindo a um problema muito 
complexo, na verdade, apresenta cores mais dramâticas, em face da conjuntu
ra que vive Pernambuco com a suspensão, em junho, do Plano de Emergência 
e com a retomada desse Plano que deve ser feito em escala, o qual possa real
mente absorver os 100 mil indicados pela FETAPE, para que eles possam ter 
direito àquilo que é essencial a todo homem- o direito ao trabalho, o direito 
à comida, o direito à sobrevivência. (Muito bem.' Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCOS 
FREIRE EM SEU DISCURSO: 

POSICIONAMENTO DO MOVIMENTO SINDICAL SOBRE O NOVO 
PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA 

Há três anos consecutivos o Sertão e parte do Agreste pernambucano 
vem s-ofrendo os efeito~ destruidores de uma seca, das muitas que afetam pe
riodicamente o Nordeste. Neste ano de 1981, a situação dos trabalhadores ru
rais daquela área é ainda pior que a dos anos anteriores. Esgotou-se o queres
tava de reserva alimentar proveniente das culturas de subsistência. Os traba
lhadores e suas famílias estão passando fome. 

O Governo do Estado de Pernambuco resolveu suspender o Programa 
de Emergência implantado nesse período. Sabemos que o Programa de Emer
gência não soluciona os graves problemas dos trabalhadores rurais. Esses 
problemas têm causas mais profundas. Não é somente a falta de água, mas 
também a falta de terra provocada pela concentração da propriedade da terra 
nas mãos de poucos latifundiários. 

Entretanto, o Programa de Emergência, como vinha sendo implantado, 
possibilitou reduzir a saída do trabalhador rural para as cidades. Possibilitou 
que -os trabalhadores rurais continuassem próximos aos seus locais de pro
dução, nas suas comunidades e sítios, trabalhando em obras comunitárias. 

Conforme informação do próprio Secretário da Agricultura, o Programa 
de Emergência só foi encerrado no Estado de Pernambuco; nos outros Esta
dos o Programa continua. Sabemos, entretanto, que os efeitos da seca em 
Pernambuco não foram menores que nos outros Estados. 

O Governo do Estado de Pernambuco resolveu suspender o Programa 
de Emergência sem ouvir os trabalhadores, sem ouvir o movimento sindical. 
É claro que o Programa de Emergência tinha sérias distorções em suas finali
dades, como denunciamos vârias vezes às autoridades governamentais. Mas 
essas distorções foram fruto da manipulação dos políticos com interesses lo
cais, que interviram, em muitos casos, para servir aos seus objetivos eleitorais 
e de proprietários inescrupulosos que forçavam os trabalhadores a dividir o 
seu já minguado salário de emergência, sob a ameaça da exclusão da frente de 
trabalho. 

A FET APE, em conjunto com os sindicatos do Sertão e do Agreste, dos 
municípios atingidos pela seca, encaminhou um documento de reivindicações 
e sugestões dos trabalhadores rurais com o objetivo de contribuir para que o 
Programa de Emergência cumpriSse realmente suas finalidades. 

Este documento não foi sequer discutido pelo Governo. Em troca, o Go
verno do Estado de Penambuco lança um Programa de Construção de Obras 
Públicas. 

O Governo não ouviu os trabalhadores nem quando resolveu acabar 
com a Emergência, nem quando resolveu lançar o seu Programa de Obras 
Públicas. Quando surgiu na imprensa as primeiras notícias de que o Progra
ma de Emergência iria ser desativado, o movimento sindical rural do Sertão 
do Pajeú encaminhou um documento, em 23 de maio passado, reivindicando 
a continuidade do Programa de Emergêncía, com as modificações que se fize-
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rem necessárias. diante da experiência dos anos anteriores. Estas reivindi
cações não foram atendidas. 

Essa situação é ainda mais grave quando se sabe que o Governo do Esta
do suspendeu o Programa de Emergência a partir do início do mês de junho e 
até hoje o Programa de Obras Públicas não foi iniciado, de forma a atender as 
necess-idades dos trabalhudores. 

Por que o Governo resolveu acumular os recursos do Programa de 
Emergêndu, deixando cerca de 700 mil pessoc:1.s sem dinheiro e com fome du
rante esses dois meses? 

No documento encaminhado ao Governo do dia 25 de junho passado, 
foi reivindicado que o pagamento da Emergência se estendesse até o mês de 
junho passado, para evitar o agravamento da fome c miséria dos trabalhado
res rurais. Nenhuma resposta obtivemos. 

Ultimamente os Sindicatos da área atingida pela seca estiveram vârias 
vezes com o Governo, apresentando suas reivindicações e sugestões concretas 
e sensatas. A última reunião, em 14 deste mês, contou com a participação de 
2 I Sindicatos do Sertão e 16 do Agreste. Os resultados desta reunião não fo
ram satisfatórios, pelos seguintes motivos: 

I. Mais uma vez o Governo recuso_u-se a discutir a proposta dos traba
lhadores, através dos seus Sindicatos e FETAPE. 

2. O Programa de Obras Públicas será basicamente a incorporação dos 
trabalhadores rurais na execução dos projetas já existentes, sobretudo do Asa 
Branca. A questão social, do emprego de milhares de trabalhadores rurais, foi 
colocada em segundo plano. 

3. Apenas uns poucos projctos foram iniciados; não se tem data prevista 
para o início do trabalho dos milhares de trabalhadores rurais atingidos pela 
Seca. 

4. O Coordenador do Projeto Asa Branca sugeriu que os Sindicatos, 
paru serem atendidos mais rapidamente em suas reivindicações, viessem aRe
cife acompanhados do Prefeito do seu respectivo município, tentando vincu
lar a questão social e sindical à questão eleitoral. 

5. Segundo o Coordenador do Projeto Asa Branca, boa parte das obras 
do Plano, além das constantes do referido Projeto, foi indicada por políticos 
do interior, reforç-ando o aspecto prioritariamente eleitoral do encaminha
mento do Plano de Obra~ Públicas. 

Consideramos que o Programa de Obras Públicas é prejudicial aos inte
resses dos trabalhadores rurais, pelos seguintes motivos, expressos pelos pró
prios trabalhadores da área. 

L O trabalhador rural vai perder o conta to com a produção agrícola. 
Não vai poder plantar cm sua roça, não vai poder preparar o plantio próxi
mo. 

2. O critério de definiçãO para incorporação dos trabalhadores rurais é o 
Lucro das empresas privadas c públicas que serão contratadas para executar 
as obras. 

3L O número de empregos oferecido abrange apenas menos da metade 
dos que se encontravam alistados no Programa de Emergência. 

4. Uma parte sub~tancial dos recursos da Emergência vai servir para au
mentar os lucros das empresas e sustentar uma máquina administrativa, por 
vezes muito pesada e cara. Portanto, esses recursos vão deixar de ser aplica
dos nas úreas realmente necessitadas. 

5. A manipulação político-eleitoral vai ser muito maior. Como na maio
ria dos casos, a Prefeitura será a responsável pela aplicação dos recursos, 
pode-se esperar, pela nossa própría experiência, a intensificação do favoristis
mo de grupos políticos, da discriminação de trabalhadores realmente necessi
tados. 

6. Os trabalhadores continuam passando fome, por um período dema
siado longo para quem está de barriga vazia, enquanto o Governo providen
cia, tecnoburocraticamente, a identificação do local das obras, contratação 
dos convênios com as Prefeituras e outros órgãos, início das obras e finalmen
te a liberação dos recursos. 

7. O Governo, na reunião sofícitad<:i Pelos Sindicatos, colocou-se à dis
posição para receber sugestões de obras públicas indicadas pelos Sindicatos, 
mas não quis se comprometer com o emprego de todos os trabalhadores das 
comunidades. 

Não é a primeira vez que se usa Programa de Obras Públicas para em
pregar trabalhadores rurais atingidos pela seca. Entretanto, quando se ado
teu o critério de o trabalhador permanecer vinculado à sua comunidade e à 
sua produção durante a Emergência, foi justamente em função de uma ava
liação crítica, negativa, dos Programas de Obras Públicas colocados em práti
ca anteriormente. Negativa pelas profundas distorções provocadas pela inter
ferência de políticos e pelas próprias empresas contratadas para execução das 

obra..'>, a!Cm de todos os motivos acima expostos. Por que o Governo quer re
petir essa e.xpcriência? 

Ret:ift.:, 17 de julho de 1981.- Federação dos Trabalhadores na Agricultu
ra do Estado de Pernambuc-o. 

POSJÇii.O DO MOVIMENTO SINDICAL DE TRABALHADORES RU
RAIS DO SERTÃO 

SOBRE O PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS DO GOVERNO DOES
TADO 

Os 20 (vinte) Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Sertão e a Fede
ração dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, reunidos. 
em seu Centro Social, em Serra Talhada, nos dias 14 e 15 de outubro de 1981 
vem manifestar publicamente sua posição sobre o Programa de Obras Públi
cas atualmente executado nos municípios sertanejos, cm substituição ao Pro
grama de Emergência. 

I. Por decisão de encontro anterior, realizado neste mesmo Centro So
cial, em julho próximo passado, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais do 
Sertão encaminharam ao Presidente da República telegrama pedindo a reati
vação do Programa de Emergência, suspenso por decisão do Governo doEs
tado de Pernambuco. Para nossa surpresa, o Governo Federal, através de te
legrama enviado aos Sindicatos, afirma que não foi desatívado o Programa 
de Emergência. No entanto, o Governo do Estado suspendeu, de fato, de ju
nho até agosto de 81, todo o pagamento aos 148.000 alistados nas frentes de 
emergência, retomando, nesse mês, o alistamento de pequena parcela dos an
teriormente alistados. Considerando que o telegrama do Governo Federal 
não :'>e refere a corte das verbas destinadas à Emergência, os trabalhadores ru
rais buscando definir a responsabilidade pela redução efetiva do nível de em
prego no Sertão, indusive para saber a quem dirigir suas reivindicações, per
guntam: o Governo Federal entregou ou não ao Governo Estadual, os recur
sos. destinados ao pagamento dos 148.000 alistados no Programa de Emer
gência? 

2. O Programa de Obras Públicas implantado pelo Governo do Estado 
está prejudicando profundamente os trabalhadores rurais do Sertão, pelos se
guintes motivos: 

a) Os levantamentos efetuados pelo Movimento Sindical de Trabalhado
res Rurais, nos municípios atingidos pela seca, demonstram que o atual Pro
grama de Obras Públicas está empregando apenas cerca de l/4 dos trabalha
dores que estavam alistados no Programa de Emergência até maio deste ano. 
Isto quer dizer que de cada 1.000 trabalhadores anteriormente alistados, cer~ 
ca de 750 estão desempregados, com suas famílias passando fome, privações e 
miséria. 

b) Os empregos oferecidos pelo atual Programa de Obras Púb[icas não 
slio permanentes. Lá são muitos os casos de trabalhadores que ficaram de
sempregados no final das obras, que em geral tem duração de 3 a 5 meses. O 
Programa de Emergência vigente até maio deste ano empregava o trabalha
dor durante toda a época da seca, não havendo esses intervalos de desempre
go. Além de alcançar uma minoria, o emprego no Programa de Obras Públi
cas vem acompanhado de incerteza e insegurança para o trabalhador rural. 

c) O salário mensal pago é inferior ao mínimo regional- ao contrário 
do que havia sido prometido - e tem diminuído na totalidade dos municí
pios. Em alguns municípios passou de Cr$ I .500,00 para Cr$ 1.250,00 por se
mana. Em outros, passou de Cr$ 5.000,00 para CrS 4.000,00 mensais. O Go
verno, ao que tudo indica, está querendo empregar mais trabalhadores dimi
nuindo o salário de quem já está trabalhando. 

d) Não há nenhuma assistência médica e nenhuma garantia de saúde. 
Além disso, quando o trabalhador adoece não tem direito a receber o salário, 
mesmo que apresente atestado médíco oficiaL Justamente quando o trabalha
dor mais precisa, é aí justamente que o Governo deixa de pagar. 

e) Todo o Programa de Obras Públicas está subordinado aos interesses 
dos políticos locais. Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais foram e conti
nuam sendo marginalizados do processo de decisão na insodiação e na fiscali
zação do trabalho nas obras públicas. Tem predominado o apadrinhamento 
dos grupos identificados com os políticos dominantes locais, com objetivos 
puramente elcitoreiros. 

3. O Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais do Sertão, em con
junto com a FETAPE, fez o possível para que a atuação do Governo viesse 
atender às necessidades dos trabalhadores rurais. Nesse sentido já encami
nhou inúmeros documentos ao Governo, com sugestões para a reformulação 
do Plano de Emergência e inclusive com propostas concretas de locais para 
construção de obras comunitárias, acompanhadas dos respectivos termos de 
doação das áreas para as comunidades (conforme solicitação do próprio Go
verno). Estas propostas foram anunciadas em várias audiências com autori
dades governamentais, assim como reforçadas em grandes concentrações 
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públicas, realizadas em 13 municípios do Sertão Central, Vale do Pajeú e 
Ararire. Mas o Governo permanece irredu-tível em suas posições de atrelar a 
questão social à questão eleitoral, ou, em outras palavras, de buscar ganhar 
votos com a seca, tentando fortalecer a velha estrutura da oligarquia do po
der municipaL 

4. É importante ressaltar, entretanto, que todo esse esforço do Movi
mento Sindical de Trabalhadores Rurais tem tido algum resultado. É justa
mente nos municípios onde os Sindicatos tem mais pressionado- reunindo 
os trabalhadores, discutindo e encaminhando a resolução dos seus problemas 
-que existe um maior número de trabalhadores empregados. A pressão dos 
trabalhadores, através dos seus Sindicatos, tem levado o Governo a abrir um 
maior número de empregos. 

5. Devido a atuaç_ão desses Sin,die;atos, em alguns municípios os políti
cos tem procurado de todas as formas intimidar as lideranças sindicais, al
guns dirigentes tem sido chamados à delegacia de poHcia, ameaçados e até 
processados, ror estar cumprindo seu dever de defender o trabalhador. 

6. Os prefeitos dos municírios do interior sertanejo sabem muito bem 
que o controle do emprego nas obra_s _públicas está com a prefeitura e com o 
Governo do Estado. No entanto, mandam os trabalhadores procurar empre
go no Sindicato, com o fim de desmoralizar as lideranças sindicais que estão 
lutando pelos interesses dos trabalhadores. Dar emprego em situações de 
Emergência é função do Governo e não do Sindicato. O que o Sindicato pode 
fazer e tem feito é lutar para que o Plano de Obras Públicas empregue todos 
os trabalhildo_res necessitados, é denunciar as irregularidades e injustiças co
metidas co_ntra os trabalhadores. O Sindicato tem lutado para evitar que o 
emprego nas obras públlcas seja manipulado em favor dos grupos políticos 
locais. O Sindicato é um órgão de luta e defesa do trabalhador. 

7. Diante de todo o trabalho já desenvolvido, o c.Movimento Sindical 
de Trabalhadores Rurais do Sertão, _juntamente com a FETAPE, e CON
TAG, resolvem adotar as seguintes m~didas para, mais urna vez, tentar fazer 
com que a atuação do Governo !l<i ãrea de Ern~rgência seja mais adequada às 
necessidades dos trabalhadores rurais: 

a) Encaminhar os trabalhadores desempregados às Prefeituras dos seus 
respectivos municípios, lá permanecendo até que sejam efetivamente incorpo
rados ao Programa de Obras Públicas. 

b) Marcar mais uma audiência com o Exm<? Sr. GovefllãdOr do Estado 
de Pe-rnambuco para encaminhar e discutir documento de reivindicações dos 
trabalhadares do Sertão. 

c) Caso as reivindicações dos trabifhadores não sejam atendidas, reali
zar, no dia 23 de novembro próximo, uma concentração de trabalhadores ru
rais de todo o Sertão, em frente ao Palácio do Governo quando esperam ser 
ouvidos e atendidos em suas reivindicações. Essa concentração visa sensibili~ 
zar as autoridades para o terrível drama de fome e miséria em que vive hoje 
milhares de trabalhadores rurais e suas famílias. 

Serra Talhada, 15-10-81. 
Federação dos Trabalhadores na A.g:ricultura do Estado de Pernambuco 

- STR de Afogados da lngazeira- STR de lguarad- STR de Tabira
STR de Serra Talhada - STR de Calumbi - STR de Betânia - STR de 
Triunfo- STR de Trindade- STR de Sertânia- STR de- Flores- STR 
de Carnaíba - STR de S. José do Belmonte- STR de Terra Nova- STR 
de Ouricuri- STR de Parnamirim - STR de Ii:mbi- STR de Floresta
STR de Afrânio- STR de S. M'- da 6oa Vista- STR de Araripina. 

TRIUNFO, TERRA DA GENTE 

Os trabalhadores da Emergência do Município de Triundo estão sofren
do todos os tipos de violência por parte dos políticos e encarregados da 
EMA TER local. 

19 --Cinco mil e seiscentos (5.600) trabalhadores estão desempregados 
motivados pela descriminação política, e os mesmos compareceram ao alista
mento, mas foram reprovados no concurso de feição pessoal do Sr. Artur 
Viana, o Prefeito e os membros da EM ATER locaL 

29- Mil c quatrocentos (1.400) trabalhadores passaram no concurso de 
feição pessoal dos políticos. Aí foi que começou os problemas, com o número 
de desempregados já citados e os 1.400, que conseguiram emprego, começa
ram a ganhar Cr$ 1.500,00 por semana, mesmo tendo que cumprir muitas ar~ 
bitrariedades dos dirigentes com_o; 

- Carregar água em galão nas costas com 6 km. 
-Obrigado a trabalhar duas semanas para receber uma. 
- Obrigado a trabalhar doente senão não recebe. 
- Proibido de ir a feira nos sâbados. 
-Muitas vezes obrigados a trabalhar mais de 8 hs. por dia. 
Hoje como surpresa fui ao trecho das frentes de trabalho e ouvi dos tra

balhadores que a EM ATER local junto com a prefeitura que ê o órgão difeto, 
que os vencimentos dos trabalhador~ foram reduzidos de Cr$ 1 .500,00 para 

Cr$ 1.000,00 sem enhuma explicação pelo ato brutal. O Sr. Raimundo d~ 
Souza Ramos foi testemunha ocular de tudo. 

* * • 
A visita, do Senador Marcos Freire, Dr. Jarbas Vasconcelos, Mansueto 

de Lavor, Cristina Tavares e toda caravana do PMDB no dia 26 de setembr.o 
último, fol a gota d'água para que o Vereador Espedito Nogueira e o Vice
Prefeito Augusto Diniz fossem vítimas de falsas promessas e da mais inescro
pulosa perseguição. Sabendo ainda que os dois receberiam o Senador Marcos 
Freire e sua caravana, fato confirmado com a visita da Deputada Cristina Ta
vares, daí por diante as coisas mudaram para os dois dissidentes e fatos estra
nhos lhes aconteceu. 

No dia 12 de setembro os dois dissidentes foram surpreendidos por 3 
guarnições da Rádio Patrulha da PM, os dois foram desarmados sem que fos-
se consideradas suas posições políticas no Município além disso, são homens 
de grandes negócios. O mais estranho para a população que ficou em dúvida 
foi que, no dia 14 do mesmo mês, os Derutados Inocêncio Oliveira e Argimi~ 
ro Pereira levaram os dois dissidentes ao Palácio do Campo da Princesa lá fo
ram recebidos pelo Governador Marco Maciel que lhes entregou cartões para 
receber as armas apreendidas, e uma promessa de quatrocentos (400) empre
gos para o município, com a construção de quatro (4) barragens, só para os 
dois e logo a ordem para fazerem o alistamento e assim foi feito. Tudo iss.o ti~ 
nha uma condição: não receber a caravana do PMDB no dia 26 de setembro, 
como estava programado. 

Até aí os dois dissidentes não tinham pensado que estavam sendo usados 
corno bode expiatório contra-a caravana do PMDB. O desmoronamento dos 
empregos prometidos começou no dia 28 depois da visita da caravana, quan
do receberam eles, ordem para sustar com o alistamento do pessoal dizendo 
as autoridades governamentais que a construção das quatro (4) barragens 
não tinham sido aprovadas. Hoje os dois dissidentes andam desiludidos e 
acabrunhados diante do seu povo. 

Opiniões: prometer e não cumprir é um ato insincero de um político, 
pr.incipalmente diante de uns fomentos discriminados e Oprimidos como o 
povo de Triunfo. - Prof~ Maria de Fátima Gois Nunes. 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SERTÃO 
PELA REATIVAÇÃO DO PROGRAMA DE EMERGENCIA 

INFORMATIVO NP I 

O Governo de Pernambuco desativou o Programa de Emergência no 
período de junho a agosto deste ano, desempregando os 148.000 trabalhado~ 
res inscritos nas frentes de trabalho. No mês de setembro o Governo inicíou 
um Programa de Obras Públicas que absorve hoje pouco mais de vinte e cinco 
por cento dos trabalhadores anteriormente empregados. O salário pago nes~ 
tas obras é de Cr$ 1.000,00 semanais. 
-- O Programa de Obras Públicas, tal como foi implantado nas áreas atin

gidas pela seca, representou um retrocesso em relação ao Programa de Emer
gência vigente até maio deste ano. A situação dos pequenos proprietários, 
posseiros, parceiros, arrendatários e assalariados rurais é muito grave. Fome, 
privações e misérias vem sendo o dia-a-dia de milhares de famílias. 

Desde maioj8l, quando o Governo de Pernambuco anunciou sua in
tenção de desativar o Programa de Emergência, o Movimento Si_ndical de 
Trabalhadores Rurais vem apresentando propostas concretas para a conti
nuidade daquele Programa, com modificações visando torná~ lo mais adequa
do às necessidades dos trabalhadores, em sucessivas audiências com autorida
des governamentais como o Secretário da Agricultura, Coordenador do Pro
jeto Asa Branca, Presidente da FIAM, etc. Uma audiência foi marcada (em
bora não concretizada) e diversos documentos foram encaminhados ao Exm9. 
Sr. Governador do Estado. 

Entretanto, em todas essas audiências, as autoridades, governamentais 
limitaram-se a apresentar o seu Programa de Obras Públicas, recusando-se, 
siquer, a discutir as propostas contidas nos documentos entregues pelos re
presentantes dos trabalhadores. 

Ao nível de município os trabalhadores, através dos seus Sindicatos, já 
realizaram várias assernblêias e concentrações públicas e constantemente le
vam ao conhecimento da prefeitura problemas graves e imediatos para serem 
resolvidos. 

Até o momento, a resposta dos poderes públicos a esse esforço de parti- -
cipação dos trabalhadores tem sido muito insatisfatória. 

Mas, os trabalhadores rurais do Sertão, através dos seus Sindicatos e 
FETAPE, continuam lutando para que a atuação do Governo venha atender 
às necessidades mínimas das milhares de famílias atingidas pela seca que já 
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dura três anos. Nesse sentido, em reunião realizada no município de Serra 
Talhada, nos dias 14 e 15 de outubro passado, decidiram tentar mais uma au~ 
diência com o Exm9. Sr. Governador do Estado para apresentar suas reivindi
cações. O Exm9. Sr. Governador, no entanto, resolveu transferir ao Secre
tário do Planejamento a tarefa de receber os representantes dos trabalhadores 
e discutir suas propostas, em audiência a ser realizada na próxima 2• feira, dia 
9-11~198I. Vale ressaltar que, segundo informação da Casa Civil do Governo, 
o Governador delegou poderes ao Secretário do Planejamento para decidir a 
respeito das reivindicações dos trabalhadores. 

O objetivo do Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais com essa 
audiência é apresentar propostas objetivas, possíveis. Espera que, ao con
trário das audiências anteriores, essas propostas sejam analisadas e discuti
das, ponto por ponto, em profundidade, pelo Secretârio do Planejamento. E 
espera, em conseqUência, que o Governo apresente respostas também objeti
vas, que possam surtir efeito no curtíssimo prazo, pois os trabalhadores ru
rais da área da seca não podem mais prolongar a sua angustiante espera. 

Entretanto, caso os resultados da referida audiência não sejam satisfa~ 
tórios, os trabalhadores rurais de ârea da seca, através de delegações de todos 
os municípios, realizarão uma concentração pública defronte do Palácio do 
Governo, no próximo dia 23, visando sensibilizar o Exm9. Sr. Governi:t.dor do 
Estado para o cruciante problema da fome e da miséria que estão atravessan
do. 

Recife, 6 de novembro de 1981. -Presidente. 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DOES· 
TADO DE PERNAMBUCO 

Recife, 9 de novembro de 1981. 
Exm0 Sr. 
Dr. Marco Antonio Maciel 
DD. Governador do Estado de Pernambuco 

Senhor Governador: 

Diante da continuidade da seca que hâ três anos assola o Sertão e o 
agreste pernambucano, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura e os 
Sindicatos de Trabalhadores Rurci.is abaixo-assinados vêm, mui respeitosa
mente, apresentar a V. Ex• as sugestões e reivindicações dos trabalhadores ru
rais das áreas atingidas pela seca. 

Os trabalhadores rurais definem a situação em que estão vivendo como 
de emergência, o que requer da parte do Governo uma atuação diferenciada 
em relação aos intrumentos de política agrícola tradicionais ou mesmo em re
lação as diretrizes traçadas pelo Projeto Asa Branca. Situação essa que requer 
a colocação, em primeiro plano, do grave problema social decorrente da pro
longada seca que abrange vasta ârea do Estado. Neste instante, o Governo 
deve colocar a questão social em primeiro plano, definindo sua atuação de 
modo a atender às necessidades mínimas das milhares de famílias de peque
nos produtores, responsáveis, em condições climáticas normais, pela quase 
totalidade dos gêneros alimentícios básicos produzidos no Estado de Pernam
buco. 

Os trabalhadores rurais não querem paternalismo; querem trabalho. Os 
trabalhadores rurais da ãrea da seca bem que gostariam de estar neste mo
mento reivindicando crédito farto, a juros baixos, para o pequeno produtor; 
assistencia técnica correta e permanente; preços mínimos compensadores e 
um sistema de comercialização menos extorsivo. 

Entretanto, a situação é de emergência e o governo deve tratá-la como 
tal. A seca destruiu quase todas as nossas plantações e hã muito jâ conSumi
mos e pouco que conseguimos colher. 

Com relação ao Projeto Asa Branca não se trata de discutir seus méritos 
ou deficiências. Buscamos, outrossim, com as nossas reivindicações, evitar 
que o Governo confunda Programa de Emergência com Projeto Asa Branca. 
Acreditamos ser necessário realizar obras permanentes de perenização dos 
rios sertanejos, construir alguns grandes açudes e barragens. Entretanto, nes~ 
se momento, é preciso saber combinar, de forma correta, como propõem os 
trabalhadores, atráveS dos seus Sindicatos e FETAPE, a programação já 
traçada pelo Governo, com as obras indicadas pelas comunidades.· A vanta
gem das obras comunitárias é que aliam, nos seus resultados, o aumento da 
resistência a seca ao atendimento "de graves e prementes necessidades sociais. 

As obras comunitárias, na forrrta proposta no preSente documento, evi
~m a desagregação da unidade de produção familiar - evitam a migração 

para a periferia das grandes cidades; mantêm a família vinculada à sua ativi~ 
dade produtiva, garantindo a continuidade da produção agrícula estadual; 
evita a: fome e a miséria que se alastra hoje por toda a área da seca. 

PROGRAMA DE EMERGENCIA PROPOSTO PELOS TRABALHADO· 
RES RURAIS DA REGIÃO 
ATINGIDA PELA SECA. 

I. Que seja criada Comissão Executiva do Programa de Emergência, em 
cada município atingido pela seca, composta por 1 representante do Governo 
Estadual, I representante do Governo Municipal e 2 representantes do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais com a função de: - acompanhar o processo 
de inscrição para o trabalho nas obras comunitárias; 

- fiscaliz_ar o pagamento do salârio devido aos trabalhadores; 
- fiscalizar o trabalho nas obras comunitárias. 

2. Que o Programa de Emergência tenha dois eixos de atuação: I) Tra
balho em obras comunitárias, a serem indicadas pelas próprias comunidades, 
com a participação da Comissão Executiva acima referida, e 2) Trabalho nas 
roças por parte dos pequenos produtores, quer sejam pequenos proprietários, 
parceiros, arrendatários ou comodatârios. 

3. Çada obra deverá ter um responsável escolhido pelos próprios traba
lhadores, que deverá ser o elemento de ligação com a Comissão Executiva, 
responsabilizando-se, ainda, pelo pagamento semanal. A escolha do respon
sável pela obra deverá ser realizada em reunião coordenada pelo Sindicato de 
Trabalhadores Rurais do Município. 

4. O trabalhador inscrito nas obras comunitárias trabalhará 4 (quatro) 
diás nessas obras, sem prejuízo do salário semanal, quando se tratar de pe
queno proprietário, parceiro, arrendatárío ou comodatário. Os dias restantes 
serão dedicados às suas atividades agrícolas, preparando o plantio próximo. 

5. Que o Plano de Emergência seja estendido até a época da colheita ga
rantindo a manutenção do trabalhador e sua família até que ele tenha con
dições de sobreviver com seus próprios recursos. 

6. Que os atuais inscritos não sejam prejudicados com a reformulação 
do atual Plano de Emergência. 

7. Que o Governo faça a doação das ferramentas e materiais necessârios 
à execução das obras aos trabalhadores. 

8. Que "as obras comunitárias sejam efetuadas em áreas desapropriadas 
pelo Governo, ou mediante prévia emissão, pelo proprietário, de termo de 
doação que possa garantir à comunidade o acesso aos benefícios das referidas 
áreas. 

9. Que seja garantida a inscrição de todos os membros da famflia em 
condições de trabalhar, sem distinção de sexo. 

10. Que não haja interferência de patrões e políticos no processo de ins-
crição. 

11. Quanto aos salãrios a serem pagos nas obras com71nitárias: 
11.1 Que o salãrio não seja inferior ao mínimo regional; 
11.2. Que o pagamento seja feito diretamente ao trabalhador, pelo ór~ 

gão responsável, sem a intermediação de patrões e políticos; 

I I .3 Que o pagamento seja mantido, em ~so de doença do trabalhador, 
de forma integral e enquanto durar a doença, ffiediante apresentação de ates
tado médico. 

11.4. _Que o pagamento seja efetuado semanalmente, no dia anterior ao 
dia de feira; 

11.5. Que o salário seja reajustado semestralmente, conforme o INPC. 
Senhor Governador, estas reivindicações reiteram nossas posições conti

das em documentos jâ encaminhados a V. Ex•, através de outras audiências 
realizadas com diversas autoridades governamentais e tem como objetivo 
contribuir para o aperfeiçoamento da atuação do Governo no combate à seca 
e seus danosos efeitos, de forma que essa atuação possa cumprir sua real fina
lidade, diminuindo a fome e a miséria de milhares de família e evitando o êxo~ 
do rural em massa para a periferia das grandes cidades. 

Esperando que nossas reivindicações sejam atendidas, pois elas expres
sam o resultado das muitas discussões havidas nas comunidades, dos encon
tros e assembléias realizadas pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da
quelas áreas, apresentamos a V. Ex•, nossos votos de elevada estima e consi
deração. 

Assinam o presente documento: 29 Sjn_d_icatos de Trabalhadores Rurais e 
a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco -
FETAPE 
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Exm9 Sr. 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Recife, 16 de novembro de 1981. 

Dr. Jorge Cuvalcanti 
DO. Secretário do Planejamento do Estado de Pernambuco 

Senhor Secretúrio: 
Os Sindicatos dos Trabalhado_rcs Rurais e a Federação dos Trabalhado

res na Agricultura do E!\tado de Pernambuco, abaixo assinados, sem expor e 
reivindicar a V. Ex• o ~eguintc: 

l. Em audiência reazidada no dia 9 próxlrrio piissado, apresentamos a V. 
Ex• documento~ assinado por 29 Sindicatos e FETApE, contendo as reivindi
cações dos trabulhudorc...<>..rurais da área atingida pela seca, com relação ao 
Programa de Emergência. Naquela ocasião, V. Ex•, após discutir todas as rei
vindicnções, sugeriu nova audiência, hoje efetivada, para apre..<>entar as res
postas do Governo às nossas reivíndicações. 

Afirmou V. Ex•, naquela ocasião, que no Tn"tervalo de uma semana pro
posto, poderia entrur em contato com todos os órgãos municipais, estaduais e 
federais encarregados de lidar com o Programa de Emergência no Estado e 
apresentar alternativas que fossem apreciadas pelos trabalhadores. 

2. Na audiência hoje realizada, ficou claro que a forma de participação 
no Plano de Emergência, proposta pelos trabalhadores, não foi aceita. A 
criação de uma Comissão Ex._ecutiva do Programa de Emergência (primeira 
reivindicação d~)S trabalhudores), a nivêl munidpal, com a presença de repre
sentantes dos Sindicato!j do Governo Municipal e do Governo Estadual en
controu sérias resistências. Por outro lado, a contraproposta apresentada 
pelo Governo nUo oferece condições aos Sindicatos de participarem efetiva
mente, porque a nível do município onde atuam nãÓ haveria condições eveti
vas de impedir a:; irregularidades das que hoje vêm ocorrendo na execução do 
Programa de Emergência e que foram denunciadas repetidas vezes nas duas 
sucessivas audiênci:.1s. 

3. Segundo a Diretoria da FIÃM; :.iuiOrizada por V. Ex• a prosseguir 
hoje nas negociações, é impossível a criação da Comissão Executiva do Pro
grama de Emergência porque ela (a Comissão), caso criada, viria ferir a auto
nomia das Prefeituras. 

É preciso ficar bem claro que os Sindicatos de Trabalhadores RUrais não 
querem, não estão reivindicando assumirá execm;ão de Programa de Emer
gência. Os Sindicatos sabem que essa não é a sua coinpetência legal. O Sindi
cato é um órgão de defesa da sua classe e deve atuar sempre-que os interesses 
dos trabalhadores estiverem sendo prejudicados. o· ciue os Sindicatos querem 
apenas é ter uma Participação efetiva no processo de escolha das obras comu
nitúrias, na participação dos trabalhadores e na fiscalização do trabalho nas 
obras. Participação essa em conjunto corn a Prefeitura e com o Governo do 
Estado, ~:o\abura.ndo pma que os recursos, que não são muitos, possam ser 
uplicados de melhor forma possível, dentro de critérios justos. 

4. Achamos que a alternativa apresentada pelo Governo não atende a 
essas necessidade.') acima expostas. É preciso deixar claro que se o Sindicato 
não tiver autorização formal, dentro da sistemática do Programa de Emer
gência, para atuar a nível de Município no processo de indicação das obras, 
inscrição dos trabalh.:1dores e liscaliz:Jção do trabalho nas obras, o mais que 
poderia ocorrer é um simulacro de participação. 1:. preciso criar uma estrutu
ra que permita conter as irregularidades antes que elas ocorram, e não depois, 
o que é sempre mais difíciL Este é o papel da Comissão que propomos, contri
buir para uma melhor aplicação dos recursos da Emergência. -t melhor preve
nir do que remediar: a nossa proposta visa esse objetivo. 

5. Logo, Exmo. Sr. SecretáriO, ni.imtemos a nossa proposta de criação 
de uma comissão executiva do Programa de Emergência na forma acima ex-
posta. 

6. Queremos ainda, com a V. permissão, apresentar mais dois pontos 
que consideramo~ hoje fundamentais e .que decorreram das discussões havi
das nesse período com V. Ex'" 

6.1. Segundo informações de V. Ex•, cerca da metade dos recursos da 
Emergência estão sendo aplicados em obras públicas e não em obras comuni
tárias. Acontece que essa metade que está sendo absorvida pelas obras públi
cas está empregando menos de 8.000 trabalhadores, enquanto que a outra 
metade, que e..c;tá sendo absorvida pelas obras comunitárias, está empregando 
mais de 80.000 trabalhadores. Veja V. Ex• que os recursos que permitem di
minuir em torno de lO trabalhadores nas obras comunitárias estão pagando a 
apenas I (um) trabalhador nas obras públicas. 

Nossa proposta, então, é a seguinte: que o Governo transfira imediata
mente os recursos da Emergência, (que visam atender prioritariamente o tra
balhador necessitado atingido pela seca) que estão sendo utilizados nas obras 

públicas p:.~ra as obras comunitárias. Dessa forma o Governo Estadual teria 
condições de duplicar imediatamente o número de inscritos na Emergência, 
p:.1ssando de 80.000 para (60.000 trabalhadores. Acreditamos que a justiça 
dessa proposta sensibíllzará as autoridades governamentais e que essa reivin
dica~ào será pronU;1mente atendida. 

6.2. Nos~a última reivindicação, a ser incorporada às anteriores, cons
tantes em documento que V. Ex• já têm em mãos e já discutia com os traba
lhadores, é que se inicie ainda esta semana a inscrição dos novos trabalhado
res a serem pagos com os recursos da Emergência que e.<>tão colocados nas 
obras públicas. 

Na certeza do atendimento de V. Ex'" sensibilizado com o problema mui
to grave da fome c miséria do trabalhador atingido pela seca. 

Atenciosamente, 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, 

José Ramalho Lopes de Sousa, STR de Tabira- Wilson !sono da Silva, STR 
de Afogad~s da lngazeira. 

Ofício n' DG-968 
limo. Sr. 
José Rodrigues da Silva 

*" 
Recife, 18 de novembro de 1981. 

Presidente d<.1 FederaçUo dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de Pernambuco - FETAPE 
Nesta 

Senhor Presidente: 
A ~peito das reivindicações apresentadas em memorial dirigido ao Go

verno do E:;tado por essa Federação e subscritas, também, por diversos Sindi
catos de Trabalhadores Rurais, referentes à execução do Programa de Emer
gência, vimos a V. S•, por delegação do Secretário de Planejamento, após sa
lutar e estimulante debate, exemplarmente democrático, exercitado sobretu
do nas reuniões que mantivemos no decorrer desses dois últimos dias, para 
informar e esclarecer a toda representação sindical dos trabalhadores rurais 
no Estado o seguinte: 

a) o Governo do Estado, através da FIAM, acatará, observados critérios 
e restrições do Programa, proposições que lhe sejam formuladas pelos sindi
catos e peht FET A PE, com vistas à ampliação dos contingentes de trabalha
dores em cada munidpío atingido pela seca, as quais deverão conter indi
cações, entre outras, sobre a natureza, localização e número estimado de pes
soas a serem empregadas em cada obra, bem como relações de possíveis tra
balhadores a alistar; fornecerá à FETAPE, em tempo hábil, os subsídios ne
cessários ao seu trabalho de acompanhamento das obras; providenciará a 
apuração de eventuais denúncias de irregularidades que, segundo os sindica
tos, estejam ocorrendo durante quaisquer das fases de execução das obras; 
aceitará sugestões que possam contribuir para a melhoria das condições de 
trablhao e fortalecimento do Programa; 

b) com rela~Uo à reivindicação no sentido de ser o Programa estendido 
até à época da colheita, o GoVerno Estadual a incorpora como sua, para, con
juntamente com a representação sindical dos trabalhadores, requerê-la peran
te o Governo Feder:.~l, inclusive no sentido de obter os necessários apcirté-5 
adicionuis de recursos finunceiros; 

c) o Governo do Estado diligenciará para que os trabalhadores, já ínscri~ 
tos, não venham a ser pre}udicados por qualquer reformul~ção do Programa; 

d) o Governo do Estado continuará assegurando aos trabalhadores o 
fornecimento das ferramentas e demais materiais necessários à execução das 
obras: 

e) referentemente a obras do Programa em terras de propriedade particu
lar, o Governo Estadual continuará a executá-las mediante documento juridi
camente húbil que obrigue o proprietário a assegurar à comunidade o acesso 
aos benefícios introduzidos na área com recursos do Programa; 

j} o Governo do Estado adotará critérios que evitem restrições à ins
crição no Programa de familiares do trabalhador; 

g) a re..<>peíto da remuneração dos trabalhadores inscritos no Programa, o 
Governo do Estado: (l) cuidará para que seja assegurada a continuidade de 
pagamento integral, no caso de doença, devidamente atestada; (2) adotará as 
providências necessárias a garantir seu pagamento diretamente aos trabalha
dores, no último dia de trabalho de cada semana, ou de outra forma, quando 
reivindicada e vier a atender melhor a interesses comunitários específicos; (3) 
reivindicará, a exemplo do que fez recentemente, junto ao Governo Federal 
sua atualização imediata, de acordo com o novo maior valor de referência em 
vigor, sempre que ocorram variações no salário mínimo regional. 

Ao ensejo, esperando que perdure este clima de diálogo franco, renova
mos nossos protestos- de consideração e apreço. 

Atenciosamente. - Aluizio de Souza Leão Safes Jr., Diretor-Geral. 
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FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DOES
TADO DE PERKAMBUCO 

FETAPE 

Ofício no 54/81 Recife, 19 de novembro de 1981. 

Prezados Companheiros: 
Estamos encaminhando anexo 2 Documentos referentes ao nosso Movi~ 

mente de reivindicação da Emergência. Um é a resposta da FIAM às reivin~ 
dicações dos trabalhadores, contendo os compromissos que assume conosco. 
O outro ê a posição do Movimento Sindical diante desta resposta. 

Ao mesmo tempo avisamos que no dia 7 de Dezembro nos reuniremos, os 
Sindicatos do Agreste e do Sertão, para A }'aliarmos o Cumprimento dos Com~ 
promissos da FIAM. Tínhamos combinado deixar a Concentração marcada 
para o dia 7 de dezembro. Mas não poderíamos realizar a Concentração, se 
fosse o caso, sem nos reunirmos para avaliar o cumprimento das promessas 
de alistamento. De modo que a data a deixar marcada para a Concentração 
deve ser exatamente 7 dias depois- dia 14 de Dezembro -, quando teremos 
algum tempo para os últimos preparativos. 

Os companheiros estejam todos presentes no dia 7 de dezembro na sede 
da FETAPE, às 9 horas da manhã para esta importante reunião. 

Nossas Saudações Sindicais. - José Rodrigues da Silva, Presidente. 

POSIÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICUL
TURA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO SOBRE A RESPOSTA DA FIAM ÀS REI
VIND!CAÇ0ES 

DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO 

De posse do Documento da FIAM de resposta às reivindicações dos tra
balhadores rurais do Agreste e do Sertão ~tingidos pela seca, representados 
pelos Sindicatos e da Federação, vimos ãfirmar a nossa posição a respeito do 
mesmo, dentro do nosso dever de deixar cl_aro as reivindicações negociadas 
pelos Sindicatos e FETAPE com a~FIAM. 

A Federação e os Sindicatos não se consideram satisfeitos com a respos
ta da FIAM quanto à questão fundamental do alistamento dos trabalhadores 
necessitados de emergência (item a). A FIAM, no seu Documento de resposta 
às reivindicações dos trabalhadores, não se compromete em alistar todos os 
trabalhadores necessitados. Entretanto, como a FIAM se comprometeu a 
ampliar o número de trabalhadores inscritos recebendo as relações de traba
lhadores e obras indicados pelos Sindicatos, a FET APE e os Sindicatos não 
abrirão mão desta reivindicação. Não hâ outra forma de efetivamente aten
der às necessidades dos trabalhadores. 

Neste mesmo item a, queremos esclarecer que os subsídios a que se refere 
a FIAM, necessários para os Sindicatos fazerem o acompanhamento das 
obras, do alistamento e da garantia para as comunidades terem acesso às 
obras construídas, conforme compromisso da Diretoria da FIAM, são: as re
lações de obras e dos respectivos trabalhadores inscritos, obras atuais e futu
ras e a cópia do termo de compromisso que o proprietário da área escolhida 
para implantação da obra faz para assegurar à Comunidade o acesso aos be~ 
nefícios da obra construída. 

Não podemos também deixar de protestar pelo fato da FIAM não ter 
colocado no Documento uma importante reivindicação negociada e aceita 
pela mesma em reunião com a FET APE na- sua sede, no dia 18 às 10:30 da 
manhã. A FIAM aceitou e se comprometeu a colocar no Documento que o 
engenheiro da mesma deveria obrigatoriamente ser acompanhado de repre
sentantes do Sindicato, quando aquele fosse visita:T-OSTocaís e obras indicadas 
pelo Sindicatos. A FETAPE e os Sindicatos não podem aceitar a omissão 
deste item, porque se trata de um dos mais importantes, pois permite a parti
cipação dos trabalhadores na escolha das obras e na discussão do número de 
trabalhadores a alistar. 

Queremos também lembrar que duas reivindicações importantes não fo
ram atendidas pela FIAM nas negociações: 

1. O trabalho nas roças por 2 (dois) dias na semana sem prejuízo dosa
lário integral. A FIAM alega que o atendimento desta reivindicação iria ferir 
as orientações do Programa definido pelo Governo do Estado. Enquanto que 
os trabalhadores alegam que, chegando as chuvas não poderão plantar pois 
as suas roças não estarão prontas. 

2. A reivindicação do salário mínimo regional (Cr$ l 0.200,00) não foi 
atendida, alegando~se que o estabelecido pelo Governo Federal nas normas 
do Programa de Emergência é a remuneração do maior salário de referência 
(Cr$ 5.773,00). 

Deste modo, deixamos afirmada e clara a nossa posição diante do resul
tado das negociações entre FIAM, FETAPE e Sindicatos. Nossos objetivos e 
nossa luta continuará pelo alistamento de todos os necessitados e pelo cum
primento dos compromissos assumidos pela FIAM diante dos representantes 

sindicais .dos trabalhadores, bem como continuará na defesa firme dos inte~ 
resses e dos direitos de todos· os trabalhadores rurais do Sertão e do Agreste 
atingidos pela seca. - José R"Odrigues da Silva. Presidente - Armando 
Gonçalves Ferreira, 29-Secretário. 

A MARCHA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SERTÃO E DO 
AGRESTE PARA O RECIFE 

INFORMATIVO Ne 2 

Do Movimento Reivindicatório de Emergência dos Trabalhadores Ru
rais do Sertão e do Agreste Atingidos pela Seca, coordenado pelos Sindicatos 
e FETAPE 

Em anexo a posição da FETAPE diante da resposta da FIAM às 
reirndicações dos Trabalhadores Negociadas nos dias 16 e 17 de no
vembro. 

I. As Nossas Vitórias. Analisando como foram as 4 Audiências obtidas 
pelo Movimento Sindical entre maio e agosto de 1981 com as autoridades go~ 
Vernamentais, constatamos uma grande diferença de qualidade entre estas 
quatro audiências e as do dia 9 e 16 de novembro. Nas primeiras quatro au
diências nossas reivindiCações eram apenas lidas e discutidas no geral, as pro
messas feitas eram vagas, sem prazos determinados pelos trabalhadores e sem 
compromissos escritos que pudéssemos cobrar mais diretamente. Com uma 
Concentração Pública marcada para o Recife, com a organização de uma 
marcha de trabalhadores rurais do Sertão e do Agreste em direção ao Palácio 
do Governador, simples audiências foram transformadas em uma Nego
ciação Coletiva: os representantes sindicais negociando com os representan
tes do Governo, enquanto os trabalhadores, mobilizados e organizados, exer
ciam sua pressão coletiva através de uma Concentração Pública marcada. 
Nossas reivindicações foram discutidas uma a uma, a audiência do dia 16 te
ve, num mesmo dia, duas longas sessões de 5 horas cada uma. Ainda obtive-. 
mos um Documento assinado pela FIAM definindo oficialmente seus com
promissos diante d"a FETAPE e Sindicatos. A pressão dos trabalhadores se 
fez sentir de forma evidente, direta, clara. Os Dirigentes Sindicais estavam 
respaldados, nas negociações, pela mobilização e disposição dos trabalhado~ 
res em denunciar de forma pública e direta a violação dos seus direitos ao tra
balho e a melhores condições de vida. 

2. Nossas novas Decisões: 

Por que adiamos nossa concentração? Percebemos que para realizar a 
Concentração com u·ma maior margem de segurança, precisaríamos ter em 
mãos a complementação do levantamento de todos os necessitados de emer~ 
gência, nome por nome. No dia 7 de Dezembro, os Sindicatos do Sertão e do 
Agreste estarão reunidos para A valia r, o Cumprimento dos Compromissos da 
FIAM para com os trabalhadores. Os nossos critérios para cumprimento es
tão definidos: queremos 100% de alistamento e cumprimento dos outros com~ 
promissos assumidos. Não temos nenhuma responsabilidade sobre os proble~ 
mas financeiros e programãticos dos órgãos do Governo. As negociações já 
foram encerradas. Agora é cobrar os compromissos assumidos pela FIAM e 
não deixar de registrar os nossos protestos e denúncias numa Concentração 
Pública no Recife, rio dia 14 de dezembro, se necessário for, assim como não 
deixaremos de reivindicar o que arnda não foi atendido. 

E justamente porque adíamos, esta Concentração será mais organizada e 
mais forte. Saberemos Mostrar que com a Força do nosso Movimento Sindi
cal Saberemos Defender as Nossas Vidas e os nossos legítimos direitos! -
Sindicatos/ FETAPE. 

A MARCHA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SERTÃO 
E DO AGRESTE PARA O RECIFE 

INFORMATIVO Ne 3 

Do Movimento Reivindicatório de Emergência dos Trabalhadores 
Rurais do Sertão e do Agreste Atingidos pela Seca, coordenado pelos 
Sindicatos e FETAPE. 

Companheiros: 
Começam a ser encaminhadas à FIAM as relações dos nomes dos traba

lhadores necessitados de emergência. Neste momento, a FETAPE e os Sindi
catos reafirmam a sua posição diante da reivindicação do alistamento: espe~ 
ramos que a FIAM aliste todos os trabalhadores indicados pelos Sindicatos. 
O nosso critério de cumprimento para o alistamento é 100% de alistamento. 
Não abriremos mão desta reivindicação. Não há outra forma de efetivamente 
atender às necessidades dos trabalhadores. 
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Retificacão do _Informativo n9 02: Nas primeiras quatro audiências, entre 
maio e agosto, o Governo limitou-se a apresentar o seu plano de Obras Públi
cas, sem sequer ler nem discutir com os representantes sindicais os Documen
tos de reivíndicações dos trabalhadores. No informativo n9 02 hã um erro de 
revisão, pois passou a frase Hnossas reivindicações eram apenas lidas e discu
tidas no geral". A diferença, portanto, entre as primeiras quatro audiências e 
as dos dias 9 e 16 de novembro, quando as nossas reivindicações foram lidas e 
discutidas uma a uma diante dos representantes sindicais, é muito grande e se 
explica pela força de pressão que exerceu a Concentração Pública marcada 
para o Recife. 

Companheiros Dirigentes Sindicais: 

Precisamos nos manter bem preparados. Todo esforço possível deve ser 
feito para listar os nomes de todos os trabalhadores necessitados de emergên
cia no Município. As listas devem ser batidas à máquina em 3 vias. 2 vias de
vem ser encaminhadas para a Federação. No dia 7 de Dezembro todos os Sin
dicatos do Sertão e do Agreste reunidos na FETAPE às 9 horas da manhã, 
para avaliarmos o cumprimento das nossas reinvidicações. 

Companheiros que nos estão apoiando: 
A sua solidariedade é um dos pontos fundamentais da no$_Sa luta, ostra

balhadores rurais do sertão e do agreste esperam e contam com esta solidarie
dade. Pedimos às Entidades que enviem telegramas à FIAM solicitando so
lução para a falta de trabalho e a fome das-famílias dos trabalhadores rurais 
do Sertão e do Agfeste. A classe trabalhadora necessitados seus aliados para 
combater as injustiçaS cometidas contra ela. - FETA.PE - Sindicatos. 

ATUAÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL, DE TRABALHADORES 
RURAIS 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM RELAÇÃO AO PROGRAMA 
DE EMERGENCIA. . 

I. Documentos elaborados pelo movimento sindical e encaminhados ao 
Governo do Estado: 

1.1. Em 20 de março de 1981 -documento assinado pelos Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais de Serra Talhada, S. José do Belmonte, Calumbí, Mi
randiba, Flores, Serrita, Terra Nova, Triunfo e Custódia. 

1.2. Em 23 de maio de 1981 - documento assinado pelos Sindicatos de 
Afogad.os da lngazeira, Solidão, lguaraci e Carnaíba. 

1.3. Em 6 de junho de 1981 - documento assinado pelos STRs de Trin
dade e Araripina. 

1.4. Em 17 de junho de 1981- documento assinado por S. José do Bel
monte. 

l.S. Em 25 de junho de 1981- Documento assinado por 20 Sindicatos 
do Sertão e mais a FET A_PE. Assinaram este documento os seguintes sindica
tos: Afogados da Ingazeira, lguar?CÍ, Solidão, Carnaíba, Tuparetama, Serra 
Talhada, Trindade, Bodocó, S. José do Egito, Santa Terezinha, Calumbi, S. 
José do Belmonte, Custódia, Petrolândia, Mirandiba, Tabira, Betânia, Flo
res, Itapetim e Triunfo. 

( +) 1.6. Em 17 de julho de 1981 - Posicionamento público da FET APE, 
em nome do Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, considerando 
que o Programa de Obras Públicas é prejudicial aos interesses dos trabalha
dores e reivindicando a continuídade. 

( +) Em 16 de julho de 1981 - Documento assinado por 57 Sindicatos 21 
do Sertão e 16 do Agreste entregue em audiência às autoridades governamen
tais (Sec. da Agricultura, Coord. Projeto Asa Branca e Superind. da FIAM) 
reafirmando as reivindicações dos trabalhadores do Programa de Emergên
cia, de acordo com as necessiddes dos trabalhadores. 

I. 7 Em 30 de julho de t 981 - Documento assinado pelas Federações de 
Trabalhadores Rurais dos Estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, 
Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, mais 45 Síndfcatos desses estados e 
mais a CONTAG. Esse documento foi entregue ao- Ministro do Interior e aos 
Governadores dos Estados acima. 

1.8._ Em l6fagostojl98l- Documento de reivindicações assinado pelo 
STR de Araripina. 

ri. 

1.9. Em 23/agosto/1981 - Documento assinado pelo STR de Exu. 
1.10. Em 28fagostof198l- Documento assinado pelo STR de Ouricu-

2. Audiências com autoridades governamentais 

2.1. Em maio de 1981- audiência dos STRs do Vale do Pajeú com o 
Secretário da Agricultura, para entregar o documento n'? 1.2., e discutir as rei
vindicações dos trabalhadores. 

2.2. Em junho de 1981 - audiência de 20 STRs do Sertão e mais a FE
TAPE com o Secretário da Agricultura. Nessa ocasião o Secretário prometeu 
que o Governo iniciaria as obras públicas no dia 6 de julho de 81 em todo o 

Sertão. O documento entregue pelo Movimento Sindical não foi sequer discu
tido. 

2.3. Em julho de 1981 - audiência de 21 STRs do Sertão e 16 STRs do 
_Agreste, com o Secretário da Agricultura, Coordenador do Projeto Asa Bran
Ca e Presidente da FIAM E. As autoridades prometeram novamente o início 
"'breve" de obras públicas em todo o Sertão. O documento entregue pelo Mo
vimento Sindical não foi discutido. 

2.4. Em agosto de 1981 - ComisSão de Sindicatos do Sertão e a FET A
PE vão para audiência previamente marcada com o Governador para entre
gar documento de reivíndicações sobre o Programa de Emergência. O Gover
nador não recebeu a Comissão. A Comissão entrega o documento ao Secre
tário Particular do Governador. 

Registra-se aqui apenas aquelas audiências coletivas, marcadas através 
da FETAPE. Entretanto, inúmeras vezes dirigentes sindicais vieram ao Reci
fe apresentar suas propostas e reivindicações às autoridades governamentais. 

3. -p;opostas do Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais para cons
trução de obras comunitárias, encaminhadas ao Governo. 

3.1. STR de Afogados da lngazeira - Relação de 118 obras comuni
tárias a serem executadas e 10 estradas vicinais. 

3~-2.- STR de Iguarací- Relação de 49 obras comunitárias a serem exe
cutadas e 9 estradas vicinais. 

3.3. S~ José do Belmonte- Relação de 80 obras comunitárias a serem 
executadas. 

3.4. STR de Carnaíba- Relação de 74 obras comunitárias e 3 estradas 
vicinais. 

3.5. STR de Solidão- Relação de 45 obras comunitárias e 12 estradas 
vicinais. 

3.6. Serra Talhada - Encaminhou ao Governo 23 termos de doação de 
áreas para construção de obras comunitárias. 

3.7. Betânia- Encaminhou ao Governo 24 termos de doação de áreas 
para construção de obras comunitárias. 

4. Assembléias e concentrações públicas realizadas pelo Movimento Sindi-
cal de Trabalhadores Rurais, durante o mês de agosto/81. 

4.1. Pólo do Vale do Pajeú I 1.000 trabalhadores 
-Afogados da lngazeira - 5.000 trabalhadores 
-Solidão - 2.000 trabalhadores 
- lguaraci _ 1.000 trabalhadores 
- Tabira - 2.000 trabalhadores 
4.2. Pólo do Sertão Central 
-Betânia 
-S. José de Belmonte 
-Custódia 
-Serra Talhada 

4.3. Pólo do Araripe 
-Ouricurí 
-Exu 
-Trindade 
- Araripina 

5. Encontros do Movimento Sindical 

12.500 trabalhadores 
- 1.500 trabalhadores 
- 3.000 trabalhadores 
- 3.000 trabalhadores 
- 5.000 trabalhadores 

6.000 trabalhadores 
.,-. 500 trabalhadores 

- 2.000 trabalhadores 
- 1.500 trabalhadores 
- 2.000 trabalhadores 

5.1. 22/23 de julho de 1981 (Serra Talhada)- Encontro com os STRs do 
Sertão, coordenado pela FETAPE, para avaliar a situação dos trabalhadores 
rurais--diante da seca e programar as atividades do Movimento Sindical. Des
se encontro resultou uma programação de Assembléias Públicas assumida pe
los seguintes Sindicatos: Tabira, Afogados da Ingazeira, Araripina, Ouricuri, 
Cedro, Betânia, Custódia, Triunfo, Carnafba, Floresta, S. José do Belmonte, 
Serra Talhada e Tupanatinga. 

5.2. 27/30 julho 1981 (Fortaleza-Cearã)- Encontro coordenado pela 
CONTAG, com a participaçãO das Federações de Trabalhadores na Agricul
tura dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Cearã, Ma
ranhão, Piauí e Sergipe, mais 45 Sindicatos desses Estados. Desse encontro 
saiu um documento que foi entregue ao Ministro do Interior e aos Governa
dores de todos os Estados. 

DISCURsO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SEsSÃO DE 15-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -·Na última sessão do Senado, em que 
foram votados vãrios projetas de empréstimos, V. Ex' deve estar lembrado de 
que foram à Mesa vários requerímentos de inversão da Ordem do Dia; alguns 
foram votados. Em seguida, chegou à Mesa uma proposição do Senador José 
Lins, solicitando a manutenção da Ordem do Dia. V. Ex' pôs em votação. 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11) Sexta-feira 18 7359 

Foi mantida a Ordem do Dia. Após a votação de uma matéria, o nobre Sena
dor Henrique Santillo encaminhou à Mesa um novo pedido de inversão da 
Ordem do Dia. V. Ex• indeferiu, dizendo que o Plenárío, soberanamente: ha
via mantido a Ordem do Dia. Levantei, então, uma questão de ordem. Houve 
alé, __ nomomento, alusão àquela consulta que V. Ex• fez à Comissão de Cons
tituição e Justiça, que eu entendia, como entendo, que por terminar num pa
recer tinha que ser objcto de apreciação do Plenário, e não o foí. V. Ex', no 
entanto. decidiu a minha questão de ordem contrariamente ao meu ponto de 
vista. Recorri ao Plenário. V. Ex• submeteu o recurso ao Plenário; não houve 
número. Então, o que entendo é que, antes desse recurso do Senador Henri
que Santillo, tem que ser votado o recurso que eu apresentei à questão de or
dem que V. Ex• decidiu naquela sessão anterior, porque esse recurso não foi 
votado pelo Plenário. 

E onde ficamos, então, Sr. Presidente?"E:-0 p-robte-ma que eu colocaria a 
V. Ex• (Muito bem.' A-fuito hem/ Muito bem.') 

res: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES, 
NA SESSÃO DE 16-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (Pda ordem.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

Apenas uma inforniaÇão para um melhor entendimento do Projeto de 
Lei da Câmara: 

Vê V. Ex• que. na exposição de motivos, o Sr. Ministro do Planejamento 
diz que Cr$ 9.968.000.000,00 de Cruzeiros se destinam à distribuição de terras 
e à agro indústria do Nordeste- PROTERRA. Não teria havido um engano? 
Por que toda a verba é destinada ao Ministério da-Educação. Como é que se 
entende que uma verba dessas se destine ao PROTERRA? 

Era o esclarecimento que desejava da Mesa. (Muito bem.') 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRAN
CO, NA SESSÃO DE 16-12-87 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR.IT AI\IAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Mais uma vez o Senado ouviu as palavras do Senador Murilo Badaró. 
Há poucos dias S. Ex• abordou o problema da AÇOMINAS. Ainda ontem, 
tive a oportunidade de tecer comentários, também, sobre a problemática que 
envolve, neste inst'+nte, essa empresa, que tem a SIDERBRÃS como a sua 
príncipal acionista. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu, quando o Senador Murilo Badaró teve o 
cuidado e a gentileza de dizer que precisava se retirar do plenáfíO, que, ao 
abordar o problema da AÇOMINAS, ontem, aqui neste plenário, S. Ex• não 
poderia ir ao fuOdO do problema-. E nãO_p_odedã-eXaüiiTiente-i:)Or quê? Porque 
é um V ice-Líder do Governo, um homem que normalmente obedece as linhas 
mestras de ação do Poder Executivo e, portanto, as suas críticas têm que ser 
dirigidas de uma maneira superficial. E apresentei a seguinte questão, jã for
mulada em requerimento enviado ao Presidente do Sem:ido Federal e indeferi
do pela Mesa, sobre a aplicação dos recursos obtidos pela AÇOMINAS no 
mercado externo: se esses recursos, destinados à empresa, teriam sido desvia
dos para outros setores da atividade nacional. A Mesa entendeu de indeferir 
esse pedido do parlamentar. 

É interessante, Sr. Presidente, salientar que, só agora, depois de dois 
anos, se permite, por incrível que pareça, que senadores possam fiscalizar, 
através de pedidos de informações, os empréstimos concedidos pelo Senado 
Federal aos seus Estados de origem. 

É interessante observar que nós aprovamos empréstimos aos Estados e 
municípios, mas até cerca de dois anos, o Senado estava impossibilitado de 
cumprir a sua função fiscalizadora, não podend"o sequei- o representante do 
Estado obter informações. 

Quando o Senador Murilo Badaró nos fala sobre o assunto Carajãs
tão bem debatido, aqui, com grande propriedade, com inteligência e com a 
sua característica habitual de estudioso do assunto, pelo Senador Henrique 
Santillo- S. Ex•, o Senador Murilo Badaró, fica na superfície, não avança, 
como deveria avançar, para questionar se, neste instante, estamos entregando 
ou não, Carajás ao capital internacional. 

O Sr. Henrique Santil/o - V. Ex• tem inteira razão. Queria apenas 
aparteá-lo rapidamente para isto. Quando fazem críticas, são críticas apenas 
superficiais e não têm a coragem de aprofundar a questão, de ir ao âmago da 
questão. Não fazem isto. Carajás é exemplo típico desse quadro todo. O Go
verno, açodadamente, apressadamente, está procurando implantar Carajás 
como ponto de barganha internacional, porque esse regime levou o País a 
uma dívida extraordinariamente elevada e há déficit no balanço de pagamen
to que é insolúvel. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Henrique Santillo, tem razão V. 
Ex' Veja que a desnacionalização da nossa economia- e ainda ontem afir
mava, isto aqui, no Senado- não é apenas mostrada pela Oposição brasilei
ra: é o próprio Banco Central que mostra o avanço das empresas multinacio
nais no setor da economia. 

O Sr. Gi!van Rocha - V. Ex• me permite, nobre Senador? 
O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer, ouço V. Ex•, nobre 

Senador Gilvan Rocha. 
O Sr. Gilmn Rocha- Vê V. Ex', nessa forma de protesto pacífico que 

todos assumimos aqui, do lado direito da bancada do Senado, que o Governo 
se demonstra incompetente não só pelo silêncio, que é diário, da bancada do 
lado de lá, mas pela evidência que já parece anedótica. Todos os dias que 
abrimos os jornais, Ex', está sendo registrada a incompetêncié:l do Governo. E 
não são jornais partidários. Hoje, por exemplo, todos os jornais isentos deste 
País assinalam que a Usina Nuclear de Angra dos Reis vai ter que operar 
abaixo de 50% de sua potencialidade, porque, se ela passar dos 10%, vai haver 
vazamento perigoso. Vê V. ExJ que por estes e outros fatos é que se diz que 
este País não é um país sério. E qual é a resposta a estes fatos? Qual a resposta 
da incompetência do Governo? A resposta é a ameaça de que vai fechar o 
Congresso. Ora, imagine V. Ex•, vai fechar! A quem interessa o fechamento? 
E à Oposição, que sempre viveu do seu ministério da palavra ou é àqueles que 
estão mamando as tetas do Governo? Nós não nos amedrontamos em denun
ciar diariamente as incompetências do Governo, porque sabemos que q em 
não quer o fechamento é o lado de lá. Porque é o lado de lá que arranja, _n
preguinhos, é o lado de lá que é o lado do Lutfala, é o lado de lá que é o lado 
de todas as negociatas que estão acontecendo neste País. Se quiserem fechar, 
que fechem, porque a responsabilidade da incompetência e do golpe é débito 
do lado de lá e nunca do lado de cá. Nós estamos esperando o fechamento, es
tamos até achando que a solução é o fechamento, para que a História registre 
que nós cumprimos o nosso dever, que denunciamos e todos os dias vemos 
comprovadas as nossas denúncias. V. Ex•, que tão brilhantemente fez parte 
da Comissão de InquéritO, sobre o Acordo Nuclear da qual, nos últimos dias 
participei e que tive que me retirar-por um ato de decência, ficamos abisma
dos a ver que todo esse_ dinheiro que o País ali jogou termina como um castelo 
de cartas de baralho. A nossa usina, que se constituiu no cavalo de batalha 
desse Governo, que se constituiu no escândalo das estacas que envolveu go
vernadores, que consumiu milhões de nosso suor, está aí condenada. Segundo 
todos os jornais deste País, de hoje, se produzir a 50% da sua potência será al
tamente prejudicial à ecologia da região. Então, nobre Senador. a esta altura, 
nós até desejamos que fechem para que esta Nação _aponte, no julgamento 
imperecível da História, quem fechou. E que eles assumam a responsabilida
de perante a Históría das suas incompetências e do seu golpismo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Gilvan Rocha, o Senado 
e a Nação conhecem o espírito público de V. Ex•, desde que aqui pisou, em 
1965. A onda de pessimismo que varre a sua mente e, por certo, o seu co
ração, Senador Gilvan Rocha, é exatamente, Sr. Presidente, o fruto da época 
em que vivemos. em que se ameaça fechar o Congresso Nacional. E por quê? 
Porque as oposições, pretendem, dentro da lei e da ordem, através de dois 
Partidos tentar a sua sobrevivência. E V. Ex•, Senador Gilvan Rocha, tem ra
zão. Ê por isso que quando dizemos que a crítica do homem do Governo dife
re da nossa, ela difere. Porque quando o Senador, representante por Minas 
Gerais, diz que a AÇOMINAS está hoje falida, está quase que impossibilita
da de pagar o 13<? salário aos seus trabalhadores, ele não questiona com firme
za por que acontece isso. Ele não compara, por exemplo, a lembrança que V. 
Ext~ traz à cena novamente; o problema nuclear brasileiro. Como surgiu? Di
zendo que a Região Sudeste, exatamente a Região do nosso Estado, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, estariam com seu potencial elétrico esgo
tado, em 1990. Isto não é mais verdade. Ê a Oposição brasileira quem diz is
so? Não. Ê o próprio Governo que reconhece que há sobra de energia elétrica 
de mais de 3 mil megawatts e, portanto, o açodamento, a pressa do programa 
nuclear não precisaria exigir recursos, exatamente nessa área. como Governo 
tem julgado. 

V. Ex• lembra bem, se dissermos a um cidadão comum que o estaquea
mento, por exemplo, - e o Senador Dirceu Cardoso debateu muito isso na 
Comissão - que cada estaca, em média, da Usina 2 custou três milhões de 
cruzeiros, ou seja, três bilhões de cruzeiros antigos, cada estaca, a preço mé
dio, o cidadão comum há de questionar. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Mil e trezentas estacas a esse preço! 

O SR. ITAMAR FRANCO- E o nobre Senador Dirceu Cardoso re
corda, aqui, que eram 1.300 estacas a esse preço. Então, o cidadão comum há 
de questionar o porquê da escolha daquele local. 

O Sr. Agenor Maria - Permite um aparte, nobre Senador? 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, antes de continuar o meu discurso, 
ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria- Nobre Senador Itamar Franco, o discurso de V. 
Ex• é muito importante e oportuno. Oportuno, põrqüe demonstra a desestaw 
bilização da economia brasileira, a internacionalização do nosso potencial 
econômico. Não entendo, nobre Senador Itamar Franco; os jornais de hoje 
trazem um vultuoso empréstimo de 30 bilhões de dólares para fazer a reforma 
agrária. Não entendo, sinceramente, onde o Governo estã com a cabeça. Es
tamos caucionando as futuras vendas do nosso ferro de Carajás que s6 ·cow 
meçará a produzir cm t 985, já estamos fazendo empréstimo por conta dessas 
vendas. 

O Sr. Gilvan Rocha - E vai ficar um enorrrie buraco. 

O Sr. Agenor Maria- Agora, o Governo_ ~chou por bem influenciar os 
banqueiros americanos, no sentido de levantar esse empréstimo vultoso de 30 
bilhões de dólares, para fazer a reforma agrária no País. Pergunto-me; então 
como vai ficar a nossa balança de serviços com esse débito acima, mas muito 
acima das nossas possibilidades? Portanto, V. Ex• trazer à baila o problema 
de Carajás é muito importante. Eu desejava que o nobre Líder do Governo, 
que está a balançar a cabeça, dissesse alguma coisa a respeito desse vultoso 
empréstimo para fazer a reforma agrária, que li nos jornais de hoje. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, nobre Senador Agenor Maria, se V. 
Ex• for esperar que o Líder do Governo, o nosso bravo e ilustre companheiro, 
Senador Nilo Coelho, aborde esse problema num aparte ao representante de 
Minas Gerais, não sei' se isso será possível. Mas, de qualquer forma, S. Ex• es
tá presente, me deu um sorriso, quem sabe irá responder a sua intervenção e o 
seu desejo de esclarecimento? 

Mas continuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixando bem claro o se
guinte: o Senador Murilo Badaró tem razão nas suas críticas. Evidentemente 
que tem razão no que critica, sobretudo em relação ao nosso Estado. Mas o 
que questionamos e perguntamos ao Senado Federal é: um Líder do Gover
no, um homem do Governo pode ficar como nós outros da Oposição, apenas 
cobrando do Governo, debatendo com o Governo, mostrando as falhas do 
Governo, ou ele teril autoridade suficiente, através da sua Bancada, que é 
Maioria nesta Casa, que representa o Governo iiest_a Casa, para alterar a 
política do Governo? 

O Sr. Henrique Santil!o - Ao contrário, disso, apoiaram a tecnocracia 
durante t7 anos, quase 18 unos. todos os erros, todos os equívocos e toda a 
má fé da tecnocmciu brasileira atrelada aos interesses internacionais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E exatamente, Senador Henrique Sim
tillo, aí é que está a diferença fundamental, que terá que ser evidenciada em 
1982, na campanha eleitoral. 

O Sr. Gilran Rocha- Nobre Senador, eles não sabem nem quando vão 
engolir o "pacotão". Senão vejamos, e aí vai repto: Sr. Líder do Governo, em 
que dia esta Casa vai votar o "pacotão?" Ele não sabe nem isso, imagine o 
resto. Aí está o repto: Sr. Uder do Governo, em que dia o Senado da Re
pública, o maior Poder Lcgíslativo, a Casa mais alta desta RepúbHca, vai vo
tar o Hpacotão "? 

O SR. ITAMAR FRANCO_- Senador Gilvan Rochn, hoje o Líder do 
Governo já recebeu duas provocações- no bom sentido evidentemente
uma do Senador Agenor· Maria e agora de V. Ex•. Ainda bem que é o "paco
tão" que o Governo vai ter_ que engolir. Porque se fôssemos debater o proble
ma minério de ferro que o Senador Murilo Badar6 debate, seria mais difícil 
deglutir. 

Sr. Presidente, continuava eu na linha do raciocíniO __ p.ãfã mostrar exata
mente que essa é a diferença fundamental que o povo brasileiro terá que senw 
tirem 1982: essas críticas, ao se aproximar b períOdo eleitoral, de homens do 
Governo, ... 

O Sr. Nilo Coelho- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Nilo Coelho- Evidentemente, não vou, pelo pouco tempo de que 
dispõe V. Ex• para o debate, ocupar-me dos assuntos que são os mais amplos, 
os mais palpitantes da Nação, como o problema da energia nuclear, o proble
ma de Carajás, o problema da ubertura política, discordando frontalmente do 
meu nobre Colega e amigo, duas vezes, Senador Gilv?n Rocha, que pregou, 
neste instante, o fechamento desta Casa. Acho que S. Ex• não estava bem 
acordado quando disse isto. De maneira que fico apenas atento a um proble
ma tão sério, dcbutido na altura, no nível em que é trazido à Casa. Evidente
mente, não vou, neste instante, num aparte a V. Ex•, contestar, por exemplo, 
que os banqueiros estrnngieros foram enganados quando deram dinheiro 
para Carajás ou para a Reforma Agrária. Isto é uma pilhéria! Deram dinhei
ro, porque o homem que foi pleitear o dinheiro levou programas sérios, pro-

gramas válidos de uma Nação que tem a terceira credibilidade do mundo, 
onde um endividamento de 70 bilhões de dólares não impressiona ninguém, 
porque nós somos a terceira oportunidade do mundo, dos 157 países que se 
reúnem. Então, nós precisamos ter a consciência do que nós representamos 
no cenário mundial. Agora, quanto ao problema da tecnocracia, quero dizer 
no eminente Senador Henrique Santillo, que, se procurar a minha vida pre
gressa, vai encontrar lá muita coisa que diz respeito a uma crítica permanente 
contra esses tecnocratas do ar condicionado, fora do realismo brasileiro e de 
ideologias desviadas. Contra esses é que temos que nos unir e nos insurgir, 
porque esses não estão construindo o Brasil que nós queremos. Esta é a mi
nha palavra. 

O Sr. Henrique San ti/lo - Mas, o Partido de V. Ex• tem apoiado. 

O Sr. Nilo Coelho- O meu Partido não compartilha dessas idéias. Leia 
o c..<;tatuto de meu partido, e verá que ele não compartilha dessas idéias. 

O Sr. Henrique Santillo - E o estatuto da letra morta. 

O Sr. Gil~·an Rocha - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não! 

O Sr. Gil1'an Rocha - Apenas para esclarecer as coisas. 

O Sr. Marcos Freire - Isso evidencia que o Partido do Senador Nilo 
Coelho não está no Governo. 

O Sr. Gilvan Rocha- Não está no Governo! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ou então, o Senador Nilo Coelho não 
faz parte do Governo. 

O Sr. Gil1·an Rociza- Aliás, o nobre Líder disse isso, o que vem compro
v_ar mais uma vez. Foi lançado um repto. O repto é que o Partido não sabe de 
nada, não participa do poder e esse repto, em vez de ser respondido, foi con
firmado. O Partido é contra a tecnocracia e a tecnocracia estã aí. Então, esse 
partido é inócuo. Repare só: cu quis demonstrar aqui que o Partido está abso
lutamente divorci3do do Governo, tanto que nas mínimas coísas, nas coisas 
mais comerinhas, nas coisas em que depende até para deslocamento de Sena
dores que querem reservar passagem de avião, para suas ddades de origem
todos nós queremos passar o Natal com a nossa família- nessas coisas pe
queninas, nessas coisas mínimas, o partido do Governo não tem a menor par
ticipaçãO. E lancei o repto e a reposta do Líder confirma o repto. Eles não 
participam, de nenhuma maneira, porque S. Ex• acaba de afirmar que é con
tra a tecnocracia. e cu pergunto, agora, ao nobre Senador Itamar Franco; este 
Governo é todo da tecnocracia? Então, o Partido do Governo está contra o 
Governo. Ninguém entende mais nada, e é por este caminho que eu quero es
clarecer: ninguém estâ aqui defendendo fech.1mento do Congresso, o que eu 
disse, muito claramente, é que nós, da Oposição, que vivíamos numa réstia de 
liberdade- e o Presidente jurou, pela memória do pai, fazer deste País uma 
dtmw~racia - nós não tememos o fechamento. Porque a responsabilidade 
nõ.o serú nossa, porque o nosso ministério de protesto é da palavra, e o minis
tério ddes é o da violencia. Se eles fecharem, o ônus é todo deles, que vão ser 
jugados pela úníca julgadora imparcial de toda a humanidade, que é a His
tória. 

O SR. ITAMAR r:'RANCO- Muito obrigado, Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Henrique Santi!lo - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. ITAMAR FRANCO- O Lider Nilo Coelho já havia pedido an-

teriormente .. 

O Sr. Nilo Coelho - Desisto. 
O SR. ITAMAR FRANCO- Enüio,"ouço V. Ex• 

O Sr. Henrique Santil!o - Até reconheço que na ex-ARENA, atual 
PDS, h:J honrosas exceçàes. Sempre houve algum3s dissidências que critica
ram isso que aí está, mas realmente de um ponto de vista muito conciliador, 
nu medida em que admitiram emprestar a sua força, ou continuar emprestan
do a sua força ao próprio partido do Governo. Mas que o partido do Gover
no, ARENA e agora PDS, durante o tempo todo foi o respaldo político para 
essa tecnocracia que <lÍ se encontra, amparado em determinadas forças milita
res, cometendo equívocos, erros sobre erros, eu penso não h:Jver dúvida 
qu.:lnto .a isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E V. Ex• tem razão quando sublinha 
bem: partido do Governo: não é o partido no Governo, porque se fosse o par
tido no Governo, Senador Gilvan Rocha, Senador Henrique Santillo, S. Ex• 
o Senador Nilo Coelho, que é um homem contrário a essa tecnocracia e con
trário não de hoje. mas de muitos anos, já teria, evidentemente, como Líder 
que é da m<lior bancada de assento aqui, alterado essa situação. Mas se S. Ex• 
não consegue alterar essa situação, é porque é realmente apenas o partido do 
Governo. 
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O Sr. Henrique Santillo- Mas de qualquer modo são responsáveis, dão 
o respaldo interno a esse Governo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Evidentemente o Executivo procurares
paldo do Congresso, ainda aberto, no partido do_ GoV-erno. Evidentemente a 
repetição precisa ser feita. Essa busca de apoio d.o partido do Governo tem 
que partir de homens da Maioria, mesmo que tenham pensamentos con
trários, como é o caso do Senador Nilo Coelho, contra a tecnocracia. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex' um aparte? 
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Evelásio 

Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira- O Senador Nilo Coelho está correto quando diz 
que o Brasil dispõe de crédito lá fora, só que hoje, em razão do nosso endivi
damento extraordinário, esses empréstimos estão a um custo elevadíssimo. 
Há 5 anos o custo desse dinheiro era 6%, até 8% ao ano, agora estamos pa
gando 22%. É preciso que se diga ainda que o crédito de que dispomos lá fora 
ê em razão das matérias-primas que exportamos a preços vis. Por exemplo, o 
rnanganês é vendido lá fora, hoje, por um preço inferior ao que vendíamos hã 
dez anos passados. 

O Sr. Henrique Santillo - É- o caso dO--ferro em Minas Gerais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Evelãsio Vieira, V. Ex• 
tem razão. Não adianta, por exemplo, o País se ufanar de que é a sétima eco
nomia mundial, se ele não está aplicando socialmente esses recursos. 

O Sr. Henrique Santi/lo - Pode atê: ser a terceira ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Senador Henrique Santil!o acha que é 
a terceira, o Líder do Governo também acha que é a terceira. 

Mas, Sr. Presidente, vou tentar, antes pedindo a V. Ex• apenas 3 minutos 
para encerrar o meu pronunciamento ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Agradeço a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... para voltar ao pequeno aspecto aqui 
abordado, ainda que ligeiramente, pelo Senador Murilo Badaró, quando S. 
Ex' diz, por exemplo, da produção de ferro-liga neste País, lembrando, com 
razão, que 43% são produzidos em MinãS G-erais. S. Ex' faz uma abordagem, 
ainda que de leve, sobre a tarifa de energia elétrica. S. Ex' poderia ter lembra
do e não o fez, talvez por esquecimento, de que a energia de Tucuruí será en
tregue a empresas multinacionais a preços subsidiados. -

São estas coisas, Sr. Presidente, que hão de diferenciar as nossas lingua
gens; não apenas uma linguagem às vésperas das eleições. O homem do Go
verno tem que ficar contra, tem que falar um pouquinho mal do Governo, 
tem que tentar, eu já não diria mistificar, rriaS-lein que mostrar que ele tam
bém discorda do Governo neste ou naquele campo. 

Mas, não basta, Sr. Presidente, dar apenas tapinhas de leve na Compa
nhia Vale do Rio Doce; não, o tapa tem que ser forte, tem que mostrar o que 
a Companhia Vale do Rio Doce tem feito em Minas Gerais, tem que mostrar 
o que está acontecendo com a AÇO MINAS, se é falha da sua empresa, da sua 
direção, ou se o GõVerno Federal voltou as costas para Minas Gerais. O tapa 
tem que ser forte, não basta apenas o murrnúdo, o lamúria de um namorado 
para a namorada. 

Com esta linguagem o homem do Governo não vai enganar ninguém na 
época das eleições, é preciso ser mais ccintlúldente nas críticas, é preciso mos
trar o que realmente está acontecendo neste País. 

Nós concordamos, a Companhia Vale do Rio Doce tem sido ingrata 
com Minas Gerais,-1\tfinas é um exemplo disso com a exportação de minérios, 
os buracos lá estão com a política inadequada, com 10 Imposto único sobre 
Minérios; o Governo está para definir o que ·acoiüece Com a empresa AÇO
MINAS; se é uma falha da sua direção, ou se o Governo Federal, mais uma 
vez, desviou os recursos daquela empresa para outras obras do Governo Fe
deral. 

h esta explicação que nós exigimos da tribUna, nós não pedimos, como o 
Senador Murilo Badaró; nós exigimos, em nom~ de Minas Gerais, como seu 
representante, que o Governo dê as explicações devidas. (Muito bem! Pal
mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE. NA SESSÃO DE 16-12-81, EQUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POStERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Esta é uma Casa que é e deve ser de debates, de controvérsias, de diver
gência. Porém, todo esse tom polémico que se trava entre os parlamentares, 
acreditamos que precisa se projetar no campo das idéias, sem jamais entrar 
no terreno pessoal das retaliações. 

Por isso mesmo, quando dos últimos episódios referentes à escolha do 
Presidente e do Relator da ComisSão"- Mista que examina o .. pacote eleitoral" 
de novembro, surgiu todo um clima passional em torno daquela escolha pelo 
possível veto que teria havido em torno da indicação do nome do nosso com
panheiro, Senador Teotônio Vilela, caso a Presidência coubesse ao Senado 
Federal e a indicação devesse ser feita pelo PMDB. 

O Senador Teotônio Vilela é um homem público que tem relevantes ser
viços prestados à Nação e à causa democrática; tem o seu próprio estilo, os 
seus arroubos, o seu entusiasmo, mas todos, sem dúvida, hão de reconhecer a 

-sua dignidade e,.conseqüentemente, o respeito que ele merece de todos nós. 
Por isso, ficamos surpresos quando noticiários de Imprensa atribuíram a al-
guns parlamentares declarações não condizentes com as normas éticas que 
devem dirigir os nossos passos como Congressistas. Assim, temos aqui no 
Jornal do Brasil, do último dia 12, declarações atribuídas ao Sr. Ernani Saty
ro, que presidia aquela Comissão Mista na sua instalação, e a quem coube, 
depois, as funções de Relator, que teria dito que o Senador Teotônio Vilela 
havia sido vetado porque '"não tem insenção, compustura, nem serenidade 
para ocupar o posto, e disto deu prova quando presidiu a Comissão de Anis
tia, onde transformou as sessões em verdadeiros comícios". 

Ora, pode-se discordar, como dissemos, do Senador Teotônio Vilela, 
Julgá-lo até mesmo, em determinados momentos, arrebatado, mas jamais re
ferências de ordem pessoal que o atinjam pessoalmente. Por isso mesmo, ain
da ontem, em reunião de bancada, os nossos companheiros, por unanimida
de, apresentaram solidariedade a S. Ex~ por tais referências desairosas feitas à 
sua pessoa. 

Da mesma forma, chegou ao nosso conhecimento que o noso ilustre 
companheiro Senador Nilo Coelho, Líder do PDS nesta Casa, teria feito refe
rências semelhantes à pessoa do Senador Teotônio Vilela, julgando que ele 
não poderia exercer essa presidência por lhe faltar, seguundo consta, autori
dade moral para tal. 

ConseqUentemente, a Liderança da Oposição, do PMDB nesta Casa, 
não poderia silenciar e deixar de trazeT à tribuna parlamentar a sua estranhe
za, caso procedente essa versão, e ao mesmo tempo lavrar o seu repúdio con-
tra tal fato, se realmente ocorreu. - -

O Sr. Nilo Coelho - V. Ex' me permite? 
O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos o ilustre Senador Nilo Coelho. 
O Sr. Nilo Coelho ~Eminente Senador Marcos Freire, em atenção pes-

soal a V. Ex'-, meu conterrâneo, meu amigo, Líder, eu me sinto no dever inde
clinável de reiterar o que já fiz a vários companheiros que devem ter um juízo 
sobre minha pessoa, porque faço vida pública há 30 anos: eu seria incapaz de 
me reportar a um colega, nos termos atribuídos pelo Senador, como V. Ex' 
citou. Há um ano divergi frontalmente do companheiro de Casa, da represen
tação de Alagoas, por motivo de desaforo publicado pela imprensa, aos quais 
respondi no mesmo diapasão, e evitei, por todos os modos, qualquer conta to 
que pudesse representar um agravamento de situação. Por isso mesmo, tenho 
evitado qualquer envolvimento em relação à pessoa do Senador, e só por isso, 
pela minha disciplina, pelo meu autopoliciamento, eu seria incapaz de fazer a 
referência a mim atribuída pelo jornal O Globo, cujo corpo de redação no 
Rio de Janeiro, diz não ter encontrado o autor dessa referência. Aqui fica o 
desafio, não ao jorn_a_l_ O Globo, mas a qualquer cidadão que tenha ouvido a 
minha referência, porque eu gostaria de ter a oportunid"ade de me defender, 
até em juízo, deste falso testemunho ao Senador alagoano. 

O SR. MARCOS FREIRE- Se tivéssemo dúvidas da conveniência de 
ter vindo a este microfone para registrar a nossa estranheza, evidentemente a 
intervenção do Senador Nilo Coelho dissiparia essas dúvidas, porque o escla
recimefltO que o Líder do Governo faz, desmentindo, cabal e enfaticamente, 
as referências desairosas ao Senador Teotônio Vilela, só engrandece esta Ca
sa, e mostra que, independentemente das divergências e dos conflitos no cam
po das idéias, das teses, das bandeiras que nós sustentamos, ê: preciso real
mente manter aquele clima de convivência cordial entre os que fazem o Sena
do Federal. 

O Sr. Aloysío Chave_s - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. MARCOS FREIRE- Pois não, o ilustre Senador Aloysio Cha-

ves. 

O Sr. Aloysio Chaves- As palavras do eminente Senador Nilo Coelho jã 
esclareceram, no que me diz respeito, este episódio. V. Ex' faz muito bem em 
verberar os excessos verbais, a conduta incompatível com o decoro e com a 
linguagem parlamentar que nós, mesmo dentro da maior divergência, deve
mos preservar em respeito a esta Casa e a esta Instituição. V. Ex' sabe, inclu
sive há fita gravada, que, nesta mesma reunião, parlamentares não do PDS
não vou citar nomes - cobriram de insultos, de aPodos, o eminente Deputa
do Ernani Sátyro. Nós também devemos verberar este procedímento, esta 
conduta, e esperar que este episódio não se reproduza. Como Presidente desta 
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Comissão, conduzirei os debates dentro do maior clima de respeito aos meus 
colegas, de entendimento e cordialidade, esperando que a convivência demo
crática seja recíproca e não unilateral. Estou certo de contar com a_ colabo
ração de todos os eminentes colegas do Senado, para que possamos chegar à 
apreciação correta e regular desta matéria, não obstante as diverências que 
possam existir em relação à Minoria e ao PDS. 

O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos a intervenção do Senador 
Aloysio Chaves, e esperamos que S. Ex' não imite o Deputado Ernani Satyro 
que, quando na Presidência dos trabalhos, realmente extrapolou das suas 
funções. Na verdade, S. Ex• usou e abusou do seu poder de Presidente, e 
mais, não honrou a instituição quando, ferindo frontalmente o Regimento, 
negou inclusive a oportunidade de parlamentares levantarem questões de or
dem. Acreditamos que o Senador representante do Pará não Cairá naquele er
ro, naquele comportamento que, como dissemos, não condiz com as tra
dições da Casa. 

Na verdade, o Senador Aloysio Chaves, extrapolando o objetivo da mi
nha fala nesta tarde, quis tirar-partido político para defender alguém que, no 
exercício daquela Comissão Mista, de fato se contrapôs à legítima atuação 
parlamentar dos membros daquela Comissão. E todos _os incidentes que en
tão ocorreram, inclusive possíveis frases que tenham sido ditas, já depois de 
cortada abruptamente a continuidade dos trabalhos, tudo isto mostra que 
precisa haver tranqüilidade na condução dos trabalhos. 

O Presidente Aloysio Chaves, acreditamos, agirã de acordo com o Regi
mento da Casa, mas S. Ex' invocou, e o fez porque quis- não tínhamos feito 
qualquer referência a esSe episódio -invocou um episódio que, na verdade 
feriu as tradições da Casa. O Deputado Ernani Satyro, naquele momento, 
agiu de maneira atrabiliária.- Como Líder do PMDB, no momento presente 
na Comissão, solicitamos a palavra e não a obtivemos. O Senador Itamar 
Franco e outros companheiros que quiseram levantar questão de ordem não 
obtiveram êxito. 

O Sr. Itamar Franco - E verdade. 
O SR. MARCOS FREIRE- Portanto, foi um episódio invocado neste 

momento, desnecessariamente, que mostra - e eu não poderia perder este 
ensejo para dizer-, episódio que não ilustra as tradições desta Casa. Espera
mos que S. Ex'" o Senador Aloysío Chaves real_meote exerça as suas funÇões 
com tranqUilidade, com autoridade e com isenção, coisa exahtmente que não 
ocorreu naquele momento da instalação da Comissão Mista. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. MARCOS FREIRE ~ Sim, Ex• 
O Sr. Aloysio Chaves- Concordo com V. Ex'" Estou ratificando os con

ceitos que V. Ex• acabou de ex pendi r. Mas o que quero dizer é que V, Ex' está 
aproveitando este episódio para censurar, para verberar essa falta de lingua
gem e compatível com o decoro parlamentar. V. ExJ é que veio trazer o episó
dio para cá. Estou dizendo a V. Ex", porque a televisão reproduziu, a impren
sa registrou o fato e foram dirigidas ao nobre Deputado Ernani Satyro pala
vras altamente injuriosas, insultuosas, ofensivas, a que todos que estavam lã 
presentes assistiram. Foi um momento de exacerbação, foi um momellto de 
exaltação, que V. Ex• espera não se-Tep1t3. e também esperamos, para que esse 
trabalho possa desenrolar-se normalmente. O excesso que hquve em relação à 
pessoa do Deputado Ernani Satyro- V. Ex• há de concordar, nobre Senador 
Marcos Freire- é absolutamente incompatível com a noção de decoro par
lamentar. 

O SR. MARCOS FREIRE- Equivoca-se o Senador Aloysio Chaves 
quando diz que trouxe-nos à apreciação da Casa o episódio da instalação da 
Comissão Mista. Nada disto. Referimo-nos a declarações, algumas das quais 
publicadas em jornais, em função do veto ao Senador Teotônio Vilela. Por
tanto, não trouxe-nos aqui, a apreciação do episódio. A apreciação do episó
dio foi trazida pelo representante do Parã, que reconhece que houve uma exa
cerbação de espíritos. E perguntaríamos: por que houve essa exacerbação de 
espíritos? Por que houve aquele tumulto? Houve exatamente pela maneira 
atrabiliária com que o Deputado Ernani Satyro se conduziu à frente dos tra
balhos da Comissão Creio que S. Ex• o Senador Aloysio Chaves, que concor
da com a necessidade de se dirigir os trabalhos de acordo com o Regimento, 
sabe que o Regimento foi atropelado pelo Deputado Ernani Satyro. E o que 
isso provocou? Provocou um espírito de revolta, um clima que S. Ex• chamou 
de turbulência. Por quê? Porque um Presidente de Comissão não pode 
conduzir-se de maneira como o fez o Deputado Ernani Satyro. 

Então, que fique assinalado nos Anais da Casa que, na verdade, vimos 
aqui para um episódio específico, restrito, que nada tinha com esses fatos do
loros_o_s e vergonhosos que se passaram na Com-issão Mista, mas, jâ que fo
ram trazidos à baila, precisávamos deixar bem clara a nossa posição. 

Esperamos que o Senador do Pará, que é um homem do Direito, Profes
sor universitário, ex-Reitor, tenha o equilíbrio de não permitir que, sob a sua 

direção, ocorram episódios como aqueles que criaram esse ambiente de tu
multo, pois, depois de exacerbados os espíritos fica muito mais difícil contro
lar o comportamento individual de quem quer que seja. 

O Sr. Aloysio Chaves - Espero o mesmo tratamento da Oposição. 
O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, agradecemos ao Senador 

Nilo Coelho a sua_ intervenção, o desmentido que S. Ex• fez de declarações 
que lhe foram atrabuídas, e esperamos que, malgrado todas as divergências, 
não percamos a tranqUilidade, para melhor condução dos trabalhos parla
mentares. (Muito bem.' Palmas. O orador é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA, NA SESSÃO DE 16-12-81, E QUE. ENTREGUE Ã REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma observação.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Ontem, dia 15 de dezembro de 1981, foi enviada aos Srs. Membros da 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal uma comunicação de
vidamente assinada pelo Diretor das Comissões, Dr. Antônio Carlos Noguei
ra, convocando-os para uma reunião às 9 horas e 30 minutos de hoje, na sala 
da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, junto à qual se anexou a pau
ta dos trabalhos que consta dos seguintes itens: 

I'l'Z..:~ X::MENTA RE:LATOR CONC!.US:i!.o 

! I 
r!F!CJ'J "S" N9 26z de 1 981. o pareo;cr do ~~ 

00 Sr. Governador do Estado LOSen!~;::~uR:;:- ;:i0~0 cP:otl~:~::-,1 <Jc !Unas Gerai:l solicitaodo auto- ...u.otu'lv ~ ~"' ...... J 

l
.:iza~ão do Sc!lado Federal para por cor.st • .:> jl 

l ' •CO•M••vr•••ST•A••A•O• -.:~:-.::•••••••-;:ontratar o;;>erayâo de empréstimo ... " 

· ~~f~~~~:'l~~ ~~i~Se~e d~s~ã~~~~~' ~~~: 0 
SENADOR EUM- o Sen. P.u:nbcr~ 

'e-<'~T.eric:anos} destinados a Progra- BERTO LUCENA Lucen~ -;!cvol'l.re 
• 'l <'e Investimentos ao EsUldo. o processo sem 

,._J_• ~~~~~~~~~~~9 ~;,;,;';;"~""ô',jt~"-''~f"'AN'!'~;"~~"'-'"''' "'----,f--------1-'voC.'=.o em separl< · 

Do Sr. Presi<l:ente aa Repúbli
'-"', sutl!l\Ct:.endo S. aprovação do Sena 
cl~ &'caeral, proposta ao Sr. Minis= 
trr. da Fazenda, para gue seja aut2_ 
rj·~a<la a Prefeitura Municipal de 
Bc'n~o Gonçalves {RS} a contratar o-
p;,ração de crédito no valor de Cr$ 

~-~;,~~~~~g~~io DA CoM.ECONDMIA) 
MENSAGEM N9 314, de l 981. 

Do Sr. Presidente da Repúbli
ca, submetendo i aprovação élo Sena 
do Federal, proposta do Sr. Minis:::" 
tro ~,. Foazerot\a, P-'ra que seja auto 
rizoad.:: a Prereitura Municipal de -
Patu (RN) a contratar operação de 
crél!lito no valor de cr$ ••••••••••• 
12.458.000,00. 

f--- (PROJE'l'o RESOLUÇÃO DA COM. ECONOMIA) 

I 
MENSAGEM N9 315_.. DE 1 9Bl. 

Do S::. Presidente a~ RepÚbli
c.a, submetendo à aprovação do Sen!_ 
do Federal, proposta do Sr. Minis-

4 ;~~-~= !a;~~~=it~~aM~~c~~1 au~~ 
S.arotllna do Mato~ (RN) a contratar 
opcraç5o de crédito no valor de •• 
Cr$10.077 .ooo,oo. 
(PROJ'ETO RESOLUÇ!\0 DA COM.ECONOMrA) 

MENSAGE:M NQ 32-1, do l ~ta. 

ca, s~rn!~;n~~eãi~~~~~a~5o R~;ú~!!~ 
do Federal, propc1st.a do Sr. Mini&
tro da Fazc.:-.:la, para que seja aut2_ 
riz11da a Prefeitura !!unicipal de 
Salto {SP) a contratar operação de. 
crédito no valor de Cr$ ••••••••••• 
54..989.380,82. 

{PROJE:TO RESOLUÇÃO DA CO~.ECOUOMII>.} 

MENSAGDI NQ 308, de 1 981. 

"Do Sr. Presidente da RcpÜbli
ca, submetendo a apro..,ação do Sena 
do Federal, proposta do Sr. !linis:::" 
tro da Fazenda, para que seja auto 
rizada a Prefeitura ttunicipal a'e" 
Galiléia (MG) a contratar oper.e.ç.ão 
de crédito no valot Cle Cr$ .....••• 
36.593.900,00. 

Senador BER
NARDINO VIA
NA 

Senador BER
NARDINO VIA
NA 

Parecer f.?.vo::'i 
vel, po::' eor.i!i= 
titucicnal 
juddi.co. 

Parecer fa ... orâ 
ve', """• co .... , 
titucional e 
jur!dic:o~ 

g~~d~~- ~~~:c: ~r f~:~~ 
t.!.tt•c:jonal e 
jl"rl~4.cc:o. 

Senador f!'JI.!l· Parecer !a ... or5 
cO r!O!'I'I'Q:'{O vcl., por ccns= 

titucional 
juridico. 

Senador ~lOR:r- Parecer !avorá 
LO EADARO vel, ?Dr cons=

t;.itucional 
jur!dico. 

r--t~(~PR~O~J~~ro~S~~G;~~~L~~.~C~~~~S~~~~~~~~!l~;E~~~~N~l~~!~IA~)+----------+-------·---
00 sr. Presidente da RepÜbli.-

~~· F!=i~n~~:a=~o~~ç;~. d~~~~~ 
tro da Fazenda, para que seja auto 
rizada a Pre:eitura !!unici?al de 
Belo n:ori::onte (MG), a contratar ooe 
ração de crédito no valor de Cr~::-
1.879.226. 000,00. 
(PROJETO RESOLUÇ1i.O DA CO!!.ECONOMIJio.) 

MENSAGEM N9 128, de- l 981. 

ca, s~bm;~~n~:[i!;~;~a~~o ~~~!~; 
do Federal, proposta do Sr. Hini.s::
tro da Foazenda, para qut= seja auto 
rizado o Governo do Estado de ru= 
nas Gerais a contratar operaçãq de 
c ré di to no valor de Crl- .••••••••• 
l. 394 .841.410 ,46. 

Senador :!IJRI- Parecer fa"l.•ox-.6. 
LO BADARO vel, po:r ccns= 

Senador TA...-
CREDO NEVES 

tit:ucional e 
jurldico. 

Parece::- !:avor
vel, por con.s 
tj tucional 
.j~·r!dico. 

(PROJETO RESOLUÇÃO DA COM.ECONOMIA)L--------L----__.) 
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Ocorre, Sr. Presidente, que é praxe no Senado, em todas as comissões, 
além dessa convocação por escrito, todos os dias de reunião, pela manhã de 
quarta ou pela manhã de quinta-feira, os Srs. Secretáriõs das Comissões Téc
nicas se comunicarem, por telefone, com os gabinetes dos Srs. Senadores, 
avisando-os da reunião que irá ser iniciada. Hoje, estranhamente, nenhum de 
nós das Oposições, membros da Comissão de Constituição e Justiça, fomos 
avisados do inícío da reunião. 

Eu cheguei ao meu gabinete, cedo; a partir de 9 horas tinha uma reunião 
de urgência, mas fiquei com meu chefe de gabinete em contacto com a Comis
são de Constituição e Justiça, sem não conseguir qualquer notícia. 

Entretanto, Sr. Presidente- e aí é onde está a minha reclamação- que 
o Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o nobre Senador 
Aloysio Chaves, ao que estou informado, logo ao abrir a reunião da Comis
são de Constituição e Justiça, presentes apenas os membros do PDS, extra
pauta, recebeu e submeteu à decisão da Comissão, antes do início dos traba
lhos para os quais fora convocada aquela reunião, um requerimento de ur
gência para discussão e votação de um projeto de lei da Câmara, de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, n" 123, de 1981, que autoriza abertura de 
um crédito suplementar em favor do Executivo de 13 milhões de cruzeiros, e, 
bem assim, para a discussão e votação de 19 projetas que autorizam emprésti
mos externos aos Estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio de Ja
neiro, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Cearâ, Goiás, Sergipe, Alagoas, 
Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Rio Gran9e 
do Norte, Goiás e Paranã e a Prefeitura de Manaus. 

Diante disto"Sr. Presidente, nós, das Oposições, neste momento, e eu 
particularmente, como membro da Comissão de Constituição e Justiça ... 

O Sr. Marcos Freire- Entraram quantos processos, Senador? Mais 20? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não; requerimentos de urgência, 
para votação em plenário,- de 20 projetas. 

O Sr. Marcos Freire - Que não estavam na pauta? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Que não estavam na pauta. 

O Sr. Marcos Freire - Na pauta existiam- qUantos? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Na pauta havia apenas 8 projetes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador Humberto Lu-
cena, V. Ex• tem 5 minutos para fazer a sua reclamação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu vou terminar, Sr. Presidente. 
Mas o que aconteceu, nobre Líder Marcos Freire, é que esses requeri

mentos entraram de surpresa. 

O Sr. José Frizgell{- V. Ex~ permite um aparte? 

O Sr. Lázaro Barboza- Não foi de surpresa, nobre Senador: foi apenas 
um golpe dado contra as Oposições! 

O Sr. Henrique Santillo - Contra as Oposições. 

O SR. HUM BERTO LUCENA- Antes do início dos trabalhos da Co
missão, quando se encontravam presentes apenas os Srs. Senadores do PDS, 
os requerimentos foram apresentados. Então, foi uma votação, a meu ver, Sr. 
Presidente, feita inopinadamente, e que não pode deixar de receber, neste ins
tante, o nosso protesto veemente, no plenário do Senado. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS, NA 
SESSÃO DE 16/12/SI, E QUE. ENTREGUE Â REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt LINS (Para uma questão de ordem.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

,t: muito grave a acusação feita pela Oposição ao PDS. Ela porém não 
atinie somente a nós, atinge também o Departamento de Comissões do Sena
do. Em defesa desse Departamento a:presento aqui, Sr. Presidente, a lista de 
convocação de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça para 
o dia 16-12-81, às 9:30 horas, com a relação nominal de todos os Senadores 
que dela participam. 

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

O SR. JOSt UNS- Ao lado desses nomes figuram assinaturas dos res
ponsáveis que, em cada gabinete, receberam a convo~aç~o. Es.ta é a maneira 
pela qual, sistematica,mente, o Departamento de Comtssoes avtsa aos Srs. Se
nadores. Raramente fui convocado pessoalmente. 

Sempre o meu gabinete recebe as convocações conforme a praxe. Aqui 
está, Sr. Presidente, a lista de Convocação que ponho à disposição de todos 
os Srs. SeTiadores, para que julguem essa descabida acusação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador V. Ex• não faz 
urna questão de ordem V. Ex~ está fazendo uma comunicação à Casa. 

O SR. JOSÉ LINS- Falo a pedido de questão de ordem, da mesma for
ma que o fez o Sr. Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Senador Humberto Luce-
n·a fez uma reclamação. 

O SR. JOSIO LINS - Continuo Sr. Presidente. 

O Sr. Marcos Freire- V. Ex~. então, fala como Líder? 

O SR. JOSJO LINS - Um servidor do gabinete do Sr. Senador Lázaro 
Barboza assinou a Convocação. O mesmo ocorreu com relação aos Senado
res Humberto Lucena e Mendes Canale. De modo, Sr. Presidente, que a acu
saçãO ... 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~. um aparte? Só para esclare
cer, ... 

~O Sr. Marcos Freire- Nobre Senador, V. Ex• está falando como Líder, 
pode conceder o aparte. 

O SR. JOSJO LINS - Não estou falando como Líder. 

O Sr.- Marcos Freire- Só pode estar falando como Líder. Não tem ou
tra figura regimenta]. O Presidente já esclareceu: reclamação, não é; questão 
de ordem, não é; fala corno Líder. 

O SR. JOSÉ LINS- V_ Ex• pretende apenas balburdiar a sessão, Sena
dor Marcos Freire. No ê"ntanto, poderia dar atenção a um testemunho, a um 
documento fiel sobre o que se deu. 

. O Sr. Marcos Freire --Eu só queria saber em que qualidade V. Ex~ fala, 
SÓ !SSO. 

O Sr. Humberto Lucena- Permita-me, Senador José Uns, um aparte, só 
para colocar a questão nos devidos termos. 

O SR. JOSÉ LINS- Não falo como Líder, nobre Senador Marcos Frei-
re. 

O Sr. Marcos Frei_re- Em que qualidade fala V. Ex•? 

O SR. JOSÉ UNS- Eu devo satisfação a dar a V. Ex~ A Mesa me con
cedeu a palavra. 

Desculpe~ me V. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena, mas não posso 
conceder apartes. 

O Sr. Marcos Freire- Porque se o Senador José Lins fala como L,der 
pode muito· b_ern conceder o aparte, já que esclarecimento não é e questão de 
ordem não é. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Mesa procura conciliar e pa
cificar, pois reconhece a sua responsabilidade presidindo o mais alto Parla
mento do País. De modo que eu pediria a todos os Srs. Senadores que se con
vencessem, com o Presidente, de que devemos manter aqui a maior cordiali
dade, o maior respeito entre os colegas, para que possa o Presidente, que é o 
mediador da sessão, chegar ao fim. 

Assim, não vou nem definir como está falando o nobre Senador José 
Lins, já que ele está defendendo o seu Partido das prováveis acusações feitas 
por outros. 

O Sr. Marcos Freire- Mas cabe aparte, Sr. Presidente? ~isso que nós 
estamos querendo saber. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to)- Aí pode ser concedido o aparte. 

O SR. JOSÉ UNS -Sr. Presidente, não desejo conceder apartes. Meu 
objetivo não é debater, não é questionar, mas apenas esclarecer um fato e de
fender o Departamento de Comissões ... 

O SR. PRESIDENTE (f'assos Pôrto}- O orador não concede apartes, 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Marcos Freire - É um direito do Líder, falando como tal, negar 
apartes. Está certo! 

O SR. JOSt UNS - ... que tem sido fiel às suas obrigações. 
Quanto ao mais, Sr. Presidente, o nobre Senador Aloysio Chaves, Presi

dent~ da Comissão, já deu todos os esclarecimentos. Estamos em busca de en
tendimentos, mas entendimentos não significam abdicação. O PDS não está 
disposto a abdicar dos seus direitos regimentais e nem deverá fazê-lo. Esta
mos porém, repito abertos para entendimentos já que o entendimento é a 
base de todo o processo poHtico. 

Era o que eu tinha a di~_r. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES. 
NA SESS,Io DE /6-12-81. E QUE. ENTREGUE À REViSÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (Para uma observação.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, o Senado está trabalhando agora em regime de convocação ex
traordinúria. Então, foi com surpresa que recebi a notícia da reunião da Co
missão de Constituição e Justiça, e para lá me dirigi. Para surpresa maior, 
quando c_heguei. não encontrei ninguém - não havia sequer luz na sala. 
Encontrei-me, na saída, com Dona Edith e perguntei: "Houve reunião da Co
missão?" Ela me respondeu queja havia terminado. Continuei: "deliberou-se 
sobre alguma coiSa?" "Alguns projetes e essa coisa toda.'' Não tomei conhe
cimento de nada, nem vi a pauta; eram menos de onze horas. Fiquei surpreso 
com a rapidez com que ela se reuniu. O tempo jamais seria suficiente para o 
exame de matéria tão vasta, como vejo agora. 

Outra coisa de que quero dar conhecimento à Casa, é que, já no passado, 
houve um caso grave a comprometer a Comissão de Constituição e Justiça. 
Isso ocorreu na gestão do Senador Aloysio Chaves e jamais ocorrera antes: 
foi o caso de um empréstimo do Paraná, em que as assinaturas foram obtidas 
cm plenário. O próprio Secretário na época, instado a confirmar que real
mente as assinaturas foram obtidas em plenário, terminou sendo, ao depois, 
destituído pelo Presidente. 

De maneira que a Comissão de Constituição e Justiça, doravante, a per
manecer sob esse critério, não merece confiabilidade. 1:. deplorável para a Ca
sa. Aquela Comissão, pela sua própria natureza,jamaís Se reuniu fora dos pa
drões estabelecidos, mas está havendo isso e é extremamente constrangedor. 

O Sr. Humberto Luana - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- Já que o Senador José Lins não me deu o pra
zerde_aparteá-lo, vou, então, esclarecer, através de V. Ex•, a questão nos seus 
devidos termos. Quando eu pedi a palavra foi para lembrar que se quebrou 
uma praxe, porque a convocação para as reuniões daS Comissões, não é feita 
só através de um papel, que é encaminhado aos gabinetes dos Srs. Senadores, 
- e até cu o li, na íntegra - incluindo, anexando a pauta. Mas, no dia da 
reunião- sabe V, Ex'- que o Secretário, por oi'dem do Presidente, telefona 
sempre para todos os gabinetes, fazendo um chamamento final, para a reu
nião. Porque, muitas vezes, no tumulto dos trabalhadores do Congresso, um 
funcionário recebe a convocação, põe cm cima de sua mesa ou do Senador, e 
o Senador não é advertido. Daí por que a necessidade do telefonema na hora 
da reunião. fsso hoje, excepcionalmente, não aconteceu. Pelo menos em re
lação a nós das oposições. 

O Sr. Marcos Freire- Será que V. Ex• não chegou atrasado ao gabine-
te? 

O Sr. Humberto Lucena - Não. 

O SR. LEITE CHAVES - Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo 
aos Membros da Comissão, para que restabeleçamos a confiabilidade. Quer 
dizer, todas as Comissões se pronunciam sobre méríto, a nossa, além do méri
to, obrigatoriamente fala sobre constitucionalidade e juridicidade. Quer dizer 
ela tem que mercer confiança indiscutível. No instante em que ela proceder 
temerariamente, como tem ocorrido, nestes dois fatos a que me refiro, sobre
tudo nesse anterior, eu que, pela primeira vez, em sete anos, vi um parecer ter 
as assinaturas colhidas aqui dentro, então desaparece a confiança no único 
setor que não a pode perder; ali sequer o posicionamento político pode preva
lecer. Estamosjungidos, no nosso serviço, em razão de matérias superiores ao 
próprio Regimento, que são a Constituição e a própria Lei. 

O Sr. lv/arcos Freire - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Pois não. 

O Sr. /1./an.·os Freire- V. Ex•. que é um dos ilustres membros da Comis
são de Constituição c Justiça talvez pudesse me esclarecer: foi pedida urgên
cia, se não me engano, para 20 processos de empréstimos externos, milhões de 

dólare:;, etc. Eu pergunto: seria atribuição da Comissão de Constituição e 
Justiça pedir essa urgência que pressupõe a análise de mérito nesses pedidos 
de empréstimos, sem que esses processos fossem à Comissão de Finanças, qUe 
seria o órgão mais indicado para, entrando no mérito, solicitar a urgência? 
Talvez V. Ex~ possa esclarecer a respeito. 

O SR. LEITE CHAVES- Ao longo destes anos jamais houve um pedi
do de urgência da Comissão. O que há, às vezes, é o seguinte: a pedido do re
lator, é incluído processo na pauta. Mas pedido de urgência da Comissão em
bora regimental, não tem ocorrido. 

O Sr. Marcos Freire- E sem ter ido à Comissão específica para a análi
se do pr()jeto _externo, que é a Comissão de Finanças. 

O SR. LEITE CHAVES- Embora sejam atribuição de qualquer comis
são mas não houve, pelo menos ao que eu conheço. 

O Sr. José Lins - Qualquer comissãO pode pedir urgência. 

O Sr. Afarcos Freire- Passand_o por cima da comissão específica, que é 
a de Finanças? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Senador Leite Chaves, V. Ex• jã 
esgotou os seus 5 minutos. 

O SR. LEITÇ CHAVES- Sr. Presidente, eu termino esse depoimento 
na certeza de que cometimento dessa natureza não volte a existir. Porque en
tão desaparecerá toda a confiabilidade. (Muito bem!) 

DiSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE L/NS. NA 
SESSÃO DE 16-12-81. E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR; SERIA PUBLiCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSÉ LINS (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Em respeito mesmo à questão levantada pelo nobre Senador José Fra
gclli, peço a V. Ex~ que me conceda a palavra. 

A previsão está feita no texto. Se o nobre Senador José Fragelli, a tiver-se 
a exposição de motivos, poderá ler textualmente: 

No primeiro caso, isto ê, quanto a parcela de 9 bilhões, 968' milhões, 
trata-se de receita decorrente da correção monetária calculada com base na 
variação das ORTNs. 

A previsão é de que, essa renda tenha um acréscimo de 9 bilhões, 968 mi
lhões. 

Quanto à outra parcela, de 3 bilhões e 865, está também prevista a sua 
origem: _ _ _ 

O aumento decorre da nova sistemática de arrecadação e recolhimento 
das receitas da contribuição do Salário-Educação." 

A[ está, exatamente_ o que S. Ex~ pede: a indicação das fontes da receita 
acrescida. 

Concluo, lembrando que a previsão da receita, em qualquer orçamento é 
feita sempre por estimativa. A despesa é que é fixada, é que é definitívamente 
autorizada no seu limite máximo. 

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

PORTARIA i'i' 153, DE 1981 

O Dirctor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 177 daRe
solução n~' 58, de 1972, Resolve: 

Designar os Doutores Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, Classe 
"Especial'"', Referência NS-25, Luiz Antonio Soares Laranja, Técnico Legis
lativo, Classe "C", Referência NS-17, e Mário Sérgio da Silva Martins, Téc
nico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-24, para, sob a presidên
cia do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância incumbida de apurar 
os fatos contidos no Processo n9 005972 81 7, na forma do disposto no artigo 
453, § 1"', do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1981.- Aiman Nogueira da Gama. 
Diretor-Gcral. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 117, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 (seiscentos c trinta e quatro milhões, cin~ 
qüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dí"'ida consolidada. 

Art. l' É o Governo do Estado do Piauí, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de I I de outubro de I 976, do Se
nado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar operações de crédito no valor global acima menciona
do, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinadas à execução de diversas obras de interesse social, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de dezembro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho. Presidente. 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 13• SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1981 
l.l -ABERTURA 

1.2- ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n9 190/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a elevar em Cr$ 445.179.253,00 (qUatrocentOS tb quarenta 
e cinco milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e três cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
"quorum", após falarem no encaminhamento de sua votação os Srs. Ita~ 
mar Franco~ Henrique Santillo, Gilvan Rocha, Dirceu Cardoso, Pedro Si
mon, Mauro Benevides, Mendes Canale e Orestes Quércia. 

1.3- COMUNICAÇÃO DA PRESIDf:NCIA 

Convocação de sessão do Senado, a realizar-se segunda-feira_ próxi
ma, às lO horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD- Observações sobre o relatório 
encaminhado pelo Ministério da Justiça ao ltamarati, a respeito do se
qüestro de cídadãos uruguaios, que teria ocorrido no País, envolvendo mi
litares daquela nação e policiais do Brasil. 

SENA DOR LOURÍVAL BAPTISTA -Concessão, pela Universida
de de Brasília, do título de "'Doutor Honoris Causa" ao Jornalista Rober
to Marinho. 

SENADOR FRANCO MONTORO -Artigo publicado no jornal O 
Estado de S. Paulo, intitulado Futurologista otimista - 82. Participação 
do Professor Fábio Konder Compara to no Ciclo de Debates sObre a Lin
guagem dos Textos Legais, promovido pela Comissão de Redação da Cã~ 
mara dos Deputados, durante o mês de setembro próximo passado. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Lançamento, na capital do 
Estado do Ceará, do jornal Diário do Nordeste. 

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

2- ATA DA 14' SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1981 
2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Dicursos do Expediente 

SENADOR PAULO BROSSARD- Clima de exacerbação da Opo
sição como reação natural aos casuísmos eleitorais do Governo para 
manter-se no. Poder. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Telex recebido do Presidente 
da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, contrário à taxação de 
produtos considerados supérfluos. 

2.2.2 -Requerimentos 

- N9 448, de 1981, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado, de discurso proferido pelo Se~ 
nadar Gabriel Hermes, por ocasião de sua posse na Presidência da Ordem 
d-os Contadores do Brasil. 

- N9 449, de 1981, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, soli~ 
citando a transcrição, nos Anais do Senado, da conferência pronunciada 
pelo Prof. Fábio Konder Compar~Ho, na reunião do Ciclo de Debates 
sobre Textos Legais. 

2.2.3 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
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2.3- ORDEM DO DIA 

2.3.1 - Declaração de prejudicialidade 

Dos Requerimentos n9s435 e 436/81, de adiamento da discussão dos 
Projetes de Resolução n9s 99 e 188, de 1981, por haverem perdido a opor
tunidade. 

2.3.2- Fala da Presidência 

Referente ao adiamento da apreciação das matérias da pauta. 

2.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Atuação desenvolvida pelos 
partidos de oposição em busc_a_ do aprimoramento democrático, a propó
sito do discurso proferido pelo Senhor Presidente da República, por oca
sião do almoço que lhe foi oferecido pelos oficiais-gerierais das Forças Ar
madas. 

SENADOR JOSE LINS- Resposta a recente pronunciamento do 
Senador Franco Montoro, quando S. Ex• teceu críticas sobre a compra, 
pelo Brasil, de material.ferroviário na Inglaterra. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Situação da indústria ferro
viária no País, a propósito do discurso de seu antecessor na tribuna. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Necessidade do apoio gover
namental em favor do reconhecimento da capoeira como esporte digno do 
orgulho nacional. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Apelo às autoridades do Mí
nistperio da Saúde e do DASP, em favor dos médicos sanitaristas perten
centes à Superintendência de Campanhas de Saúde Pública- SUCAM. 

SENA DOR JOSE RICHA - Anãlise das causas que vêm gerando o 
agravamento das tensões sociais no País, 

SENADOR ADALBERTO SENA- Transcrição do artigo Um car
deal que age, publicado no jornal Folha de S. Paulo, de enaltecimento da 
posição ãssumida pelo Cardeal D. Eugênio Sales no caso das torturas no 
Presídio da Ilha Grande - RJ. 

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

3- ATA DA 15• SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1981 

3.1 -ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3-2-1 -Oficio 

Subscrito pelas Lideranças do PMDB, PP e PDS, sugerindo à Presi
dência da CaSa a designaÇão de Ordem do Dia para as sessões do Senado 
no períOdo de 21 a 31 do corrente. 

3.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n~" 190/81, que autoriiã o Governo do Esta
do de Minas Gerais a elevar em Cr$ 445.179.253,00 (quatrocentos e qua
renta e cinco milhões, cento e setenta e nove mil e duzentos 'e cinqUenta e 
três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, tendo fei
to declaração de voto os Srs. Dirceu Cardoso e Marcos Freire. Ã Comis
são de Redação. 

-Projeto de Resolução n~" 179/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guarujâ- SP, a elevar em Cr$ 142.358.000,00 (cento e quarenta e 
dois milhões, trezentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado, após usarem da palavra na sua discussão 
os Srs. Dirceu Cardoso e Leite Chaves, tendo feito declaração de voto o 
Sr. José Lins. A Comissão de Redação. 

3.4- MA TI': RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Resolução n9 190/81, constante do pri
meiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 
450/81. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 179/81, constante do se
gundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n~> 
451/81. À promulgação. 

3.5- COMUNICAÇ0ES DA PRESIDENCIA 

-Cancelamento da sessão extraordinária convocada para o dia 21, 
às 10 horas. 

- Acolhimento da sugestão das Lideranças da Casa, contida no ofí
cio lido no expediente da presente sessão, atinente a designação de Ordem 
do Dia. 

3.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DIRCEU CARDOSO -Inauguração, dentro em breve, 
de uSina destinada à fabricação de álcool de mandioca no Estado de Mato 
Grosso. 

SENADOR MARCOS FREIRE. como Líder- Declarações do Sr. 
Ministro da Marinha e do Sr. Vice-Presidente da República, atinentes à 
al;ieir(ufa pólítica e à incorporação pretendida pelo PP e PMDB. 

SENA DOR JOSE LINS, como Líder- Considerações sobre tópicos' 
do discurso proferido na sessão anterior pelo Sr. Paulo Brossard e, sobre o 
pronunciamento do orador que o antecedeu na tribuna. 

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

4- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

-Do Sr. Teotônio Vilela, proferido na sessão de 30-11-81. 
-Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 16-12-81. 
-Do Sr. Marcos Freire, proferído na sessão de 17-12-81. 
-Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 17-12-81. 
-Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de 17-12-81. 
-Do Sr. Teotônio Vilela, proferido na sessão de 27-11-81 (Republi-

cação). 

5-ATAS DE COM!SSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 13~ SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1981 

1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 
-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDtNCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO, CUNHA LIMA 
E JUTAHY MAGALHÃES 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Ma
riz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral 
- Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Teotô-

nio Vilela- Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João 
Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peíxoto- Hugo Ramos- Nelson Car
neiro - Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves - Amaral 
FUrlan- Franco Montoro- Orestes Quércia- José Caixeta- Henrique 
Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Valdon Varjão Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Ca
margo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto
Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossOS-trã.balhos. 
Não hã expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 190, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 I. I 55, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar, em CrS 445.179.253,00 (quatrocentos e qua~ 
renta e cinco milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cin~ 
qiienta e três cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 1.156, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a 

votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Trata-se, Sr. Presidente, de mais um pedido do Estado de Minas 
Gerais e, desta vez, destinado "à construção, ampliação, reforma da rede físi
ca de atendimento da FEBEM e aquisição de equipamentos para todas as 
unidades operacionais" em nosso Estado. 

Vale a pena esclarecer, Sr. Presidente, que, de uma maneira geral, o pro~ 
cesso de endividamento pode ser explicado como sendo a solução natural 
para financiar projetas de investimento, quando os recursos próprios disponí
veis são insuficientes. Assím, a formação de uma dívida- qualquer que seja 
o nível de observação pessoal, institucional, público ou empresarial -
apresenta-se como uma opção suplementar de financiamento às decisões de 
investir. No caso específico da dívida pública, esta se justificaria nos casos em 
que ... as formas mais tradicionais de captação de receita, via sistema tribu
tário, seriam insuficientes para atender às necessidadeS de investimento'', 
como muito bem assinala, em seu livro intitulado .. Finanças Públicas", o 
Professor Fernando Antônio Rezende da Silva. 

A partir desta caracterização da dívida pública como fonte suplementar 
de recursos de investimento, poderemos identificar os elementos essenciais no 
exame de todo processo de endividamento. Em primeiro lugar, teríamos a 
análise do próprio projeto de investimento, a fim de ser determinado se o seu 
grau de prioridade justificaria a opção do endividamento. 

Seria, então, o caso de se examinar, neste instante, se esse endividamento 
tem uma prioridade de ordem social. 

Tratando-se de projetes na ârea econômica, a prioridade poderia ser de
terminada tecnicamente em função da taxa de rentabilidade estimada. Jã os 
projetas da ãrea social exigiriam estimações mais complexas, passíveis de per
mitir a aplicação de modelos de análise custo-benefício. Seria o caso, por 
exemplo, de estimar o beneficio resultante da aplicação de um plano de saúde 
pública ou de educação, em termos da taxa de incremento potencial da pro
dutividade do trabalho, decorrente da melhoria do desempenho físico e inte
lectual dos beneficiários do plano. E evidente que a multiplicidade de hipóte
ses possíveis de serem levantadas e de parâmetros utilizáveis tornam a análise 
bastante complexa. Porém, o reconhecimento do nível de compl~xidade e di
ficuldade da análise não pode explicar, e muito menos justificar, a ausêricia 
da mesma, principalmente quando a pluralidade de alternativas de investi
mentos contrasta com as limitações oriundaS âa díSponibilidade de recursos. 

Sr. Presidente, ainda vale a pena assinalar para o Senado Federal e, evi
dentemente, estamos aprovando esses projetas de maneira apressada, que o 
nosso Estado, por exemplo, a partir de 1971, já solicitou aproximadamente, 
em relação à dívida interna, mais de 12 bilhões e meio de cruzeiros e, aproxi
madamente, em relação à dívida externa, 600 milhões de dólares. Exceção, Sr. 
Presidente, vale a pena realçar, o caso de 167 milhões de dólares correspon
dentes à garantia concedida ao projeto Fiat. 

Outra observação, Sr. Presidente: por incrível que pareça houve uma 
prioridade maior para a construção de rodovias. Se nós ana1isarmos, Srs. Se
nadores, o perfil da dívida externa de Minas Gerais, vamos verificar, tanto na 
sua dívida interna como na externa, que a construção de rodovias foi benefi
ciada com esses empréstimos. 

Por outro lado, não encontramos - e aqui chamamos a atenção, se é 
que se pode chamar a atenção do Senado Federal, nesta hora, para alguma 
coisa - nenhuma previsão de investimento em educação. 

Veja, Sr. Presidente, vamos aprovar, daqui a pouco, um empréstimo e ao 
Senado não interessa discutir por esse aspecto, mas devo, como representante 
do meu Estado, proceder a uma anâlise, ainda que superficial, da sua dívida 
pública, no seu aspecto interno e externo, para dizer que o Estado de Minas 
Gerais está-se endividando, e endividando de uma maneira perigosa, sobretu
do em relação a sua dívida externa. 

Praticamente, hoje, os pedidos de empréstimos, a nível externo, de Mi
nas Gerais são destinados a pagamento daqUilo que se chama ro/1-over, isto é, 
estamos obtendo empréstimos para pagar apenas os juros e as amortizações e 
bastaria, como eu disse, uma análise do perfil da dívida externa mineira tam
bém para caracterizar uma cOisa importante. 

Sr. Presidente, fiz uma distribUição temporal do serviço da dívida apre
sentada ao Senado Federal pelo Governo mineiro e examinei isso até maio de 
1980. co-nsegui, então, os seguintes elementos de informação sobre os encar
gos financeiros do Estado, nos próximos 6 anos: 1'982, da ordem de 5 bilhões, 
221 milhões e 98 mil; para 1983, acima de 4 bilhões de cruzeiros. E, aqui, a 
nossa Observação, Sr. Presidente, em 1984, nós encontraríamos mais de 7 bi
lhões; para 1985, acima de 4 bilhões; para 1986, acima de 2 bilhões; e, para 
1987, acima de 2 bilhões. 

Então, analisando esses dados, e é isso que caracteriza um fato imporM 
tante, podemos observar que a maior concentração de encargos, se encontra 
no ano de 1984, reduzindo-se o valor dos mesmos, progressivamente, a partir 
de 1985. Esse é um detalhe, Sr. Presidente, que precisamos convenientemente 
discutir. 

Cumpre considerar, também, que após maio de 1980, mais oito autoriw 
zações de dívidas foram solicitadas pelo Estado de Minas Gerais, sendo cinco 
internas, no valor de mais de 9 bilhões de cruzeiros, e três empréstimos exter
nos, que totalizam aproximadamente 183 milhões de dólares. Considerando 
que o prazo -de carência é normalmente de três a seis anos e que os encargos 
com juros e demais despesas financeiras incidem a partir do ano seguinte ao 
da contratação do empréstimo, haveria, a partir de 1982, acréscimo adicional 
no serviço da dívida que seria bem mais intensa a partir de 1985, quando se 
deverá iniciar a amortiZaÇão dos novos empréstimos contraídos a partir de 
maio de 1980. I Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar as campainhas.)
Há um orador na tribuna. Eu solicito aos nobres Senadores que atentem para 
as palavras de S. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, acho que o Senador Muri
lo Badaró pode, realmente, dialogar comigo porque o diálogo estã geral. 
Realmente, nós temos que dialogar· como estamos fazendo ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Solicito a V. Ex• que, após o 
diálogo, encerre o seu encaminhamento de votação. · 

O SR. ITAMAR FRANCO- No Senado Federal temos uma frase inu
sitada, quem tem razão é o Líder do Governo. O Líder do Governo tem razão 
num aspecto, e nós, que já tivemos um pequeno entrevera com S. Ex•, admi
ramos S. Ex• nessa sua sinceridade que lhe ê característica. O Senador Nilo 
Coelho tem uma vantagem, quando brigamos com S. Ex•, brigamos de frente. 
Então, S. Ex• diz o seguinte: Maioria ê maioria e tem que votar. E isto nós da 
Oposição não aprendemos, Sr. Presidente, durante todo o ano de 1981. 
Quando o governo quer 'estabelecer o seu rolo compressor, seja na Câmara 
dos Deputados, seja no Senado Federa], ele o faz. E nós deveríamos ter sem
pre em mente as palavras sinceras do Líder do Governo: Maioria aqui estã 
para aprovar. Mas, lamentavelmente, as Oposições brasileiras, quando po
dem influir no processo de votação, elas cedem e fazem determinados acor
dos. 

O Sr. Bernardino Viana- Senador Itamar Franco, eu poderia fazer uma 
pequena observação? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer. I O Sr. Presidente faz soar as 
campainhas) 

O Sr. BernardinO Viana - Só uma indagação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• não pode fazer inda
gação no momento, porque S. Ex• está falando em encaminhamento devo
tação. Não são permitidos nem apartes nem consultas. 

Solicito aO -n-Obre senador Itamar Franco que conclua o seu encaminha
mento de votação, porque S. EX• já ultrapassou dois minutos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• apenas 
que me descontassem os minutos que tive aqui de perturbação no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estão descontados e V. Ex• tem 
mais um minuto. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Quantos minutos eu tenho? 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mais um. 

O SR. !T AMAR FRANCO - Um minuto? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Dois minutos, então, porque 
precisamos concluir. São dez minutos para encaminhamento. V. Ex' teria de 
concluir às 10 horas e 36 minutos e já o relógio marca 10 horas e 39 minutos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, então, nestes dois minutos 
que me restam, eu enfatizo que o Estado de Minas Gerais precisa ter cuidado 
com a sua dívida interna e externa. Chamaria para isso, particularmente, a 
atenção do nobre Senador Murilo Badaró que pretende governar o Estado de 
Minas Gerais ... 

O Sr. Murilo Badaró - Pretendo não, vou governar ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -ü~nobre Senador Murilo Badaró disse 
que vai governar o Estado de Minas Gerais, Sr. Presidente. Eu acredito que 
vai, Sr. Presidente, porque com as Oposições comete_ndo esse_ desatino de ca
minhar desunidas, V. Ex' talvez tenha razão, é possível atê que essa temerida
de aconteça com Minas Gerais. V. Ex' seja o governador em 1982. 

Senador Murilo Badaró, só para chamar atenção de V. Ex' ... 
O Sr. Murilo Badaró- Só que V. Ex• não empregou a palavra como eu 

gostaria, pelo seu sorriso indicava. Ao invés de dizer temeridade ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. Temeridade é em relação a nós da 
Oposrção. 

O Sr. Murilo 8adaró _--:- Ah! também, muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois acredito que será uma satisfação 
para seus correligionários a sua eleição, para nós da Oposição será uma teme
ridade. 

Mas, é só para alertar V. Ex• Senador Murilo Badaró, que a partir de 
1984, o futuro Governador de Minas Gerais, terâ encargos difíceis de serem 
cumpridos. Ele terá, como eu disse, de obter empréstimos para pagar a dívida 
do seu setor de amortizações, deixando de pagar o principaL 

Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, mais uma vez cumprimentamos 
o Senador Nilo Coelho pela sua sinceridade. Eu gostaria, Senador Nilo Coe
lho, que essa sua frase ficasse escrita ali em frente. Acho que nós deveríamos 
colocar em bronze esta frase, vis a vis aos Srs. Senadores, não só em homena
gem ao Estado de Minas Gerais, porque a frase ê de um grande político mi
neiro, mas, sobretudo, para alertar as futuras Oposições, nesta Casa, de que 
isso é verdade; maioria não discute, maioria vota. Nós estamos sentindo _o_ 

rolo compressor, nós estamos sentindo aqui as vezes em que se permite discu
tir o aspecto constitucional quando interessa; quando não interessa, o aspecto 
constitucional não é discutido. 

Eu vou encerrar, Sr. Presidente, para dizer que a Bancada do PMDB vai 
aprovar esse empréstimo para Minas Gerais, porque ele se destina ao aspecto 
social; outros foram destinados para o aspecto não social, mas este, nós, 
como representantes de Minas Gerais, não poderíamos negar o nosso voto. 
Ele se destina a uma aplicação aos menores carentes do nosso Estado. 

Nós aqui não fazemos essa oposição sistemãtica, nem contrária ao Go
verno de Minas Gerais. Nós o combateremos nas ruas, se for preciso, mas 
sempre num nível alto, no nível das idéias, nunca descendo ao chão, nesse 
projeto de alto cunho social, para não votarmos a favor. 

Mas, fica, Sr. Presidente, esta esperança de que~-um dia, as oposições 
brasileiras compreendam que elas precisam ser oposição e saber set oposição 
mesmo com o rolo compressor. (Muito bem!) 

O _Sr. Evelásio Vieira- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, para enca
minhar a votação, ao nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Para encaminhara votação.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O Governo do Estado de Minas Gerais, com base no que esta
belece o art. 29 da Resolução n9 93, de 11-10~76, do Senado Federal, 
pede autorizaçãO para contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 445.179.253,00 (quatrocentos e quarenta e Cinco milhões, cento 
e setenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e três cruzeiros), jUnto à 
Caixa Econômiçª federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
construção, ampliação e reforma da rede física de atendimento da 
FEBEM e aquisiÇão de equipamentos para todas as unidades opera
cionais, naquele Estado 

O Partido Popular, Sr. Presidente, é a favor, porque o Brasil, hoje, é uma 
ilha cercada por problemas os mais sérios~ especialmente no campo social. A 

violência urbana é um dos problemas que nos angustia, que nos íntranqiiiliza, 
que nos retira a segurança. 

Por que a violência urbana cresce de forma inusitada neste País? As ra
zões são várias, Uma delas, Sr. Presidente, é o péssimo salário da grande 
maioria dos trabalhadores brasileiros, que não têm condições de proporcio
nar aos seus familiares uma vida condigna; é o pai que tem que trabalhar, 
além do horário normal, horas extraordinárias, e a sua esposa, também, tem 
que trabalhar para conseguir uma renda familiar que possa oferecer aos famiR 
liares uma subalimentação; são as crianças que, sem terem a proteção dos 
seus pais, não recebem uma orientação adequada e se encaminham para a 
senda da delinqUência; é a falta de escolas neste País, a tal ponto que o Brasil, 
hoje, tem 14 milhões de crianças em idade escolar, de 7 a 14 anos, marginali
zadas do processo educacional, exatamente porque o Governo brasileiro até 
hÓfe não se conscientizou da necessidade de drenar mais recursos para a edu
cação, para se construir escolas em número suficiente e atender a todas as 
matrículas do Brasil; do Governo, que não oferece recursos financeiros para 
equipar escolas, para remunerar com justiça professores. 

Há, em razão disso, uma grande carência educacional. Estes são fatores 
a contribuir para a delinqUência infanta-juvenil que prolifera no Brasil. E daí 
surgem organismos, como a FEBEM, para tentar atenuar esse profundo fla
gelo social. 

Ocorre que estas entidades vivem geralmente numa luta titânica em bus
ca de recursos para a sua própria manutenção, para o seu próprio funciona
mento, procurando recuperar crianças, salvar crianças. Mas estas entidades, 
que deveriam ter a proteção dos órgãos públicos federais, não a têm, porque 
os próprios governos estaduais e os governos municipais também são caren
tes de recursos financeiros para outras atividades e têm, como acontece no 
Governo de Minas Gerais, no presente, que contraiu empréstimos para a 
construção de novas unidades, reformar prédios já exitentes para equipar 
suas unidades. Tudo isto porque nós não temos uma política tributária que vã 
ao encontro das necessidades dos estados e dos municípios, que se encontram 
hoje em maiores dificuldades do que ontem, para atender às necessidades das 
suas comunidades, para atender às aspirações das suas comunidades. 

Nós, do Partido Popular, temos consciência desse problema gravíssimo 
e, por isso, é que nós prestamos o nosSo apoio à aprovação desse projeto au
torizativo, para que o Governo de Minas Gerais consiga esse valor para que a 
FEBEM, no Estado de Minas Gerais, possa, pelo menos, se manter e tentar 
recuperar crianças que já vinham trilhando a senda da delinqiiência. Mas, ê 
preciso que o Governo federal seja sensível a este problema e reformule a sua 
política tributária, destinando melhores percentuais às prefeituras, aos Esta
dos, para que estes não precisem se socorrer de empréstimos para manter en
tidades como essa; é preciso que o Governo realize o combate não aos efeitos, 
mas às causas fundamentais desses problemas; é preciso que o Governo adote 
uma política de redistribuição da riqueza, com justiça social, para que ostra
balhadores brasileiros possam ter uma remuneração que possibilite manter a 
sua família, os seus familiares, em condições normais e que não precise a mu~ 
lher se ausentar do lar, em busca do trabalho, de uma renda para contribuir 
na manutenção de sua própria família, enfim, para que a mãe possa estar, 
permanentemente, com os filhos, orientando-os e dando-lhes uma boa edu~ 
cação, para que essas crianças não se transformem, na sua adolescência, em 
marginais perigosos. 

Os noSsos presídios, a cada dia, ganham novos hóspedes, exatamente 
porque não há uma ação impeditiva do crescimento desses marginais mirins. 
É preciso, Sr. Presidente, não apenas autorizarmos empréstimos para estas 
entidades mas criarmos condições para que a delinqüência infanta-juvenil 
não continue a prosperar neste País, evitar que a delinqüência, a violência que 
hoje atinge um grau impressionante no Estado do Rio, em São Paulo, em Mi~ 
nas Gerais, nas grandes metrópoles, avance, também, para as cidades de mê
dio porte, para todos os quadrantes do Brasil. ~preciso uma ação do Gover
no neste sentido e, para isto, é preciso melhorar a remuneração do trabalha
dor brasileíro, é preciso melhorar o ensino no Brasil, é preciso criar as con
dições básicas para irripedir um mal tão grande como este. 

Por tudo isto, Sr. Presidente, é que o Partido Popular vota a favor da au
torização desse empréstimo para o Governo de Minas Gerais, a fim de ameni
zar o problema em que vive a FEBEM de Minas Gerais, atenuando, com isto, 
o próprio problema do menor naquele importante Estado. 

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

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma- ooinunicação. Sem revisão do 
orador.) -·Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sou supervisor do PRODASEN e cabe--me comunicar à Casa que fize
mos uma troca de lugares entre os Srs. Senadores José Guiomard e Benedito 
Canelas, atendendo a ponderações de saúde do Sr. Senador José Guiomard. 

Nesta troca, Sr. Presidente, o Senador Guiomard vai ocupar, como jã es
tá ocupando hoje, o lugar do Senador BeneditO Canelas. Mas, no painel, essa 
alteração já se procedeu. Esta comunic3.ção se· torna importante, para evitar 
qualquer observação durante o período de votação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PresiGC:nte. 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

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

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não há dúvida de que, dentre os grandes problemas sociais do País, o 
problema do menor abandonado, do menor carente, ganhou vulto entre nós e 
foi assumindo tal dimensão que eu não hesitaria em dizer ser, sem dúvida al
guma, o problema mais grave dentre tantos problemas graves com os quais 
convive o País. 

Eu me pergunto, Sr. Presidente: até hoje, em profundidade, ~om efetiva 
decisão política de fazer reverter as cifras medonhas de menores abandona
dos por este País afora, o que é que já foi feito'? 

A última CPI do menor feita no Con&rCsso Nacional evidenciou a exis
tência de uma chaga, entre nós, que nos envergonha e nos compunge. Nos en
vergonha, Sr. Presidente, porque é impressionante constatar_ que 23 milhões 
de menores no País estão catalogados nas faixa de carentes e marginalizados, 
a maior parte deles. E, lamentavelmente, os programas de governo até aqui 
têm sido apenas paliativos nesse setor que estã a exigir um posicionamentO 
firme, um posicionamento político, de decisão política, no sentido de mudar 
tudo isso. 

Sabe a Casa que sou autor, inclusive, de uma proposta de emenda consti
tucional criando o Ministério da Família e do Menor, proposta de emenda 
constitucional que, hã alguns anos, estâ tramitando na Casa, renovada de vez 
em quando~ esquecida nas gavetas, tantas vezes, das comissões técnicas. Até 
hoje não logrou, Sr. Presidente, não logrou nem mesmo rÕmper o cerco das 
comissões. Isto porque decidiu a direção da Casa fazê-la caminhar conjunta
mente com uma proposta similar, feita na Câmara dos Deputados pela emi
nente representação de Minas Gerais, a Deputada Junia Marise. 

Em verdade, os programas da FEBEM, os programas paliativos, a distri
buição, praticamente, de esmolas não resolvem o problema do menor carente 
no Brasil, que a cada dia aumenta, para desespero de todos nos. e. mais do 
que hora, Sr. Presidente, do Senado da República e a Câmara dos Deputados 
se conscientizarem da necessidasde de forçar o Governo a adotar uma atitude 
firme em defesa do menor abandonado, criando efetivas condições de recupe
;raçã.o dos menores marginalizados e impedindo que essa cifra continue a au
mentar. Mas, para isto, não basta a abertura de determinados créditos desti
nadQs· aos programas sociais que aí estão; para isto, quase nada vai adiantar, 
serã apenas mais um paliativo, o empréstimo de 445 milhões, 179 mil, 253 
.cruzeiros que o Senado vai autorizar ao Estado de Minas Gerais no aumento 
da sua dívida Consolidada. 

Isto não vai ter significação basicamente nenhuma. Nós votaremos a fa
vor, porque, de qu~lquer maneira, ê uma proposição que se reveste de pro
fundo interesse social. Mas, o que insisto em dizer, o que insisto em alertar o 
Congresso Nacional, é para a necessidade de um posicionamento novo, Sr. 
Presidente, que não pode estar apenas voltado para o Menor carente, mas vol
tado para o atendimento de um pressuposto que, hoje, clama por uma so
lução da vida brasileira; que é a da melhor distribuição de renda. Porque, se
não, vamos continuar sempre incorporando aos milhões de menores margi
nalizados, outros milhões que, a cada ano, se marginalizam, fruto da política 
econômica posta em prática e teimosamente mantida por todos os Governos 
pós 1964. 

Vamos entrar no mesmo circulo vicioso, se não adotarmos esse posicio
namento consciente do problema da erradicação do analfabetismo no Brasil. 
Criou-se o MOBRAL, deu-se a ele uma enorme ênfase, parecia atê que era a 
upedra mágica de Salomão'~ que resolveria o problema do ~nalfabetismo no 
País. Segundo os relatórios, alfabetizaram, no MOBRAL, 15 milhões de 
adultos, e, desgraçadamente, aí estão os dados do IBGE a demonstrar que 
aumentou a cifra de analfabetos no País, antes, de Pouco. mais de 16 milhões, 
para 18 milhões. Este é o problema do menor que, em verdade, é mais grave 
ainda do que o do número de adultos analfabetos, número que vem aumen
tando progressivamente. 

Sr. Presidente, ao encaminhar a votação favoravelmente à aprovação da 
matéria em pauta, aproveito esta oportunidade regimental para encarecer, 
desta Casa, das Comissões Técnicas, que dêem andamento a nossa proposta 
de criação do Ministério da Hamília e do Menor. (Muito bem!) 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Para encaminhar a votação, 
concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

O SR. JOS!t FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, seja-nos permitida, também, uma 
rápida manifestação a respeito desse projeto de concessão de uma autori
zação desta Casa ao Governo de Minas Gerais, para um empréstimo de quase 
450 milhões de cruzeiros, destinado à FEBEM daquele Estado~ para cons
trução, ampliação e reforma da rede física_ e de equipamentos para as unida
des operacionais da FEBEM. 

Ontem, Sr. Presidente, tive a satisfação de me encontrar, nos corredores 
desta Casa, com o ilustre e eminente Governador de Minas Gerais, Sr. Fran
celina Pereira, a quem sempre, desde que o conheci na Presidência da ARE
NA, dediquei minha admiração e estima pela maneira como soube desempe
nhar aquelas suas funções, estreitando sempre as relações com os seus correli
gionários. 

Pedira vista, Sr. Presidente, de um empréstimo a Minas Gerais, não com 
aquele intuito de colocar obstãculos, nem de ganhar tempo' para a concessão 
daquele empréstimo, mas para fazer uma análise rápida da matéria, tendo, 
aliás, devolvido o processo, em dois ou três dias. 

Devo dizer que nada, aliás, e por ninguém me foi solicitado que fizesse 
logo essa devolução. Mas, a consideração que me merece, de maneira toda es
pecial, o ilustre Governador Francelina Pereira, fez com que eu me apressasse 
no exame daquela matéria. 

Agora, vem um novo empréstimO com a destinação que aqui se encontra 
especificada, não podendo, nenhum de nós, ser contrãrio à concessão de re~ 
cursos para essa finalidade. 

Se bem me lembro, Sr. Presidente, e minha memória é fraca- -nem sem
pre guardo bem os dados das leituras que faço - mas, recordo-me que, em 
um livro desse Sr., hoje é o ilustrado Presidente do Banco Central, Carlos 
Langoni, ele faz um estudo sobre a rentabilidade dos investimentos em edu~ 
cação, em ensino. E diz, o ilustre economista, que o investimento em edu~ 
cação, considerado em seus termos de rendimento de trabalho humano na 
formação de uma população economicamente ativa, o maior rendimento, a 
melhor capacidade produtiva é dada por aqueles que recebem o ensino pri
mário. Portanto, o investimentO mais socialmente produtivo seria o da apli
cação na educação primária. Em seguida, com relação à rentabilidade do tra
balho social, vêm as aplicações em ensino secundário. E, finalmente, social
mente menos rentável é a educação, é O ensino, é o treinamento. Portanto, um 
investimento menos rentável, em tenilos sociais, é justamente o dos cursos su
periores. 

Confesso, Sr. Presidente, que ao ler esse estudo de Carlos Langoni, tive 
uma surpresa, porque, aparentemente, seria um investimento na educação, 
no ensino dos cursos superiores, aquele que produziria maior rendimento so
ciaL 

Se é assim, Sr. Presidente, no que concerne aos investimentos em edu
cação e em ensino, nesses-três setores, eu perguntaria qual seria a rentabilida
de social no emprego de recursos como esse para a Fundação do Bem Estar 
de Menores, que são elementos da sociedade, crianças, jovens que, além de 
não receberem nenhuma educação, pela sua condição social, ainda estariam à 
margem de toda a atenção, de toda a vigilância e de todo o cuidado da socie
dade e do Estado. 

Acredito, portanto, que a aplicação de recursos dessas fundações que vi
sam recuperar menores, torná-los crianças, jovens acessíveis ao ensino, inclu
sive moral, ao ensino, do ponto de vista, cívico; essa rentabilidade dos investi~ 
mentos sociais deverá ser maior mesmo do que aquelas referidas pelo ilustre 
economista cujo nome acabei de mencionar. 

De sorte, Sr. Pfesidente, que nós sempre aqui da Oposição haveremos de 
nos manifestar a favor de solicitações de recursos como estes, mostrando, 
portanto, que nós não fazemos uma oposição sistemática. 

Tàlvez se pudesse considerar, também, na questão da assistência do ensi
no, da educação de menores abandonados, até mesmo o aspecto social racial. 
Ainda, ontem ou anteontem, eu li um comentário num dos jornais, falando 
desse aspecto racial da nossa sociedade, lembrando que se formos aos cárce
res, se formos onde hã reclusão dos marginais da sociedade, lá encontraremos 
um número maior de negros, de pardos, daqueles que ainda, pela cor, não re
cebem da sociedade e do Estado aquela atenção e aquele concurso que deve 
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ser dado para chegarmos àquela democracia racial, tão orgulhosamente feste
jada por Gilberto Freire. 

De sorte que, no aspecto da FEBEM, onde acreditamos que justamente 
essa parte dessa nossa população racial deve ter uma representação maior, 
pelo menos em número, considerando esse aspecto do problema social, só po
demos manifestar a nossa adesão à concessão de recursos para essa finalida
de. 

Assim, Sr. Presidente, eU me permitiria um últímo comentário com res
peito ao Ministêrio da Família e do Menor, cuja criação, acabei de saber ago
ra, foi proposta pelo nobre Senador Lá..zaro .Barboza, através de emenda 
constitucional. Pode-se criar e deve-se criar um tal Ministério. Não conheço a 
emenda de S. Ex• Gostaria apenas de lembrar que, na criação de um tal Mi
nistério, ·não devia ser esquecida a criação também _de receita específica, por
que, neste País, quando se cria um servíço~ quando se Cria um órgão, se não se 
cria também a receita específica; de nada vale a providência. Se bem me re
cordo, quem já reclamava disso era Calógeras, quando o Ministério da Agri
cultura, criado na República Velha, mas que sem recursos específicos, alija
zia, dentro do grande organismo burocrático, quase sem funções realmente 
criadoras. 

E sempre que, Sr. Presidente, forem criados novos órgãos, por exemplo o 
Departamento Nacional _de Estrada de Rodagem, com recursos específicos, 
esses órgãos realmente prestaram serviços. O FUNRURAL, Sr. Presidente, 
prestava os melhore!' serviços no atendimento às populações rurais carentes 
quando o FUNRURAL era FUNRURAL e tinha receitas específicas. Ago
ra, que se diluiu no INPS ou coisa que o valha, o FUNR URAL está atenden
do pessimamente, sobretudo porque os recursos captados da economia rural 
não são aplicados na sua verdadeira finalidade. 

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

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Henrique Santi!lo para encaminhar a votação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para encaminhar a votação. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Leio a Mensagem n9 196/81, em que Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República solicita desta Casa autorização para que o Estaaoac Minas Ge
rais contrate operação de crédito no valor 445 milhões, 179 mil, 253 cruzeiros, 
junto à Caixa Econômica Federal, destinando esses recursos à construção, 
ampliação e reforma da rede fiSica de atendimento da FEBEM. 

Tr-ata-se, a meu juízo, Sr. Presidente, de mais uma medida paliativa e 
mistifi-cadora como tantas que se vêem. Mistificadora, porque são medidas 
que se recusam a adentrar no âmago do problema. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que todos estamos de acordo quanto ao 
diagnóstiCo do quadro gravíssimo da situação do menor abandonado e caren
te neste País. Quanto ao diagnóstico, tenho imprCSSãõ -de que não há dúvida: 
estamos todos de acordo. O quadro é gravíssimo, são quase 20 milhões de 
menores abandonados e carentes, marginalizados social, econômica, cultural, 
moral política e religiosamente. 

E. a meu ver, o sintoma mais dramático da situação em que vive a socie
dade brasileira é este: a situação do menor abandonado c carente neste País. 

O grande problema é quanto à terapêutica, é de se saber se FUNABEM, 
se FEBEM, deste ou daquele Estado está aí para resolver o problema. Não é 
verdade. Nào é verdade, c a imprensa, diariamente, cotidianamente, estampa, 
quando não na primeira página. mas nas páginas internas dos jornais, no 
vídeo da televisão, através das várias freqüências das emissoras de rádio, que 
o quadro é dramático, cada dia mais dramático. FUNABEM, fundações es
taduais do bem estar do menor, tanto·quanto o antigo SAM continuam sendo 
indústria da deliqüência juvenil neste País. 

Padecemos, em primeiro lugar, da falta de formação _de quadros que pu
dessem atender ao menor abandonado e carente. Não os temos neste País. A 
escassez é também dramática nesse setor. Os recursos, quando existem, são 
aplicados improvisadamente, por pessoas incapazes, com raras e honrosas ex
ceções. Ainda penso cu, a meu juízo, ainda que aplicados consccnciosamente, 
ainda que aplicados por pessoas capazes, mas de modo equivocado, como o 
Estado, neste País, encara o problema, ainda asslm, não seria solução. Por
que a soluçi:io não e.<;tá no assistencialismo e no paternalismo com que as eli
tes brasileiras pretendem continuar visualizando o problema das massas mar
ginalizadas neste País. Porque a solução está em se formar uma sociedade jus
ta submetida a estruturas econômico-sociais, justas! E aí que estará a solução 
deste problema! 

Portanto, Sr. Presidente, nestas breves palavras, deixo consignado o meu 
voto contrário, porque este, tanto quanto os empréstimos aos Estados e aos 
Municípios brasileiros, são medidas que encobrem apenas a questão verda-

deira, o âmago do problema, a mtrm1dade na questao e ev1tam ou sobretudo 
amortecem a necessidade da luta da sociedade para promover estruturas jus
tas que dêem condições a todos de trabalho, em que haja uma distribuição 
justa das rendas nacionais e da riqueza do País;- que permita a todos os filhos 
nossos, negros, índios, brancos, cafuzos, mamelucos ou mulados, se con
graçarem na festa da democracia, d~ democracia em sentido amplo, no senti
dO irrestrito da palavra que engloba, não apenas a democracia formal, 
político-institucional, mas que, sobretudo, se adenda para a democracia ver
dadeira do social, do econômico, do cultural. Enquanto esta sociedade e o Es
tado que pretende governá-la, estiverem visualizando este problema da forma 
assistencialista e paternalista como continua, pois que apliquem bilhões, bi
lhões c bilhões de recursos e o problema continuará dramático, continuará in
solúvel e a questão continuará sendo encaminhada para a senda da delin
qUência juvenil, conseqüência das ·es(nituraS tarcornfdas, apodrecidas, mas, 
sobretudo, injustas dessa sociedade! 

Responsabilidade nos cabe, membros da elite política deste País, nos 
cabe uma responsabilidade grave, a de tentar procurar discutir esses proble
mas nesta Casa, nas Comissões técnicas, nas CPis, lá na Câmara dos Deputa
dos, também, em suas comissões, como ele deve, realmente, ser discutido. 

São milhões de brasileiros, menores, sem escolas. Sim. Por que estão sem 
escolas esses milhões de brasileiros? Porque a sociedade é que é injusta, é por
que há urna sociedade que oprime, porque há uma sociedade que é dividida 
em castas e que, por minoria, há castas extremarriente privilegiadas e há uma 
maioria oprimida, que não consegue usufruír das benesses do desenvolvimen
to cconômico. É esta a questão? Meu voto, portanto, Sr. Presidente, é con
trário. Que me desculpem todos os meus companheiros que aqui o encami
nharam favoravelmente. Meu voto será contrário. Não colaborarei nesta 
Casa com nenhuma medida paliativa, mistíficadora, e que leve a uma com
preensão equivocada dos graves e dramáticos problemas vividos por este 
País. (Muito bem.' Palmas.) 

O Sr. Gilvan Rocha- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Com a palavra o nobre Se
nador Gilvan Rocha para encaminhar a votação. 

O SR. GIL VAN ROCHA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores: · 

A nossa sessão de hoje é mais um demonstrativo do posicionamento das 
Oposições brasileiras nesta Casa. Posicionamento que já é, de resto, conheci
do em todo País, c que tem fundamentalmente duas diretrizes: A primeira, é 
uma diretriz que eu diria de filosofia, quando nos rebelamos aqui, contra esta 
forma de ajuda que se faz a Estados e municípios, uma forma paternalista, 
muito do agrado de um Governo autoritário, Governo que não conhece seu 
país, que não conhece seus problemas e que recebe informações tortuosas, 
u.truvés de o Serviço Nacional de Informações. Esse posicionamento filosófi
co é muito coerente com a nossa posição e com o nosso programa. Sempre 
protestamos contra essa Federação, que só existe nos papéis, porque sabe
mos, Sr. Presidente, que a célula inicial do País é o município, município que 
é quem conhece os seus próprios problemas e, portanto, quem pode apontar 
as suas soluções. A centralização do Governo, fruto do Movimento de 1964 é, 
na nossa opinião, por isso mesmo, antinacional, antibrasil porque centraliza 
demais c, pior do que isso, desinforma-se a medida em que vêem os proble
mas nacionais com óculos cor-de-rosa como os do Ministro Delfim Netto, o 
qual não tendo nenhum compromisso com este País pinta o quadro do seu 
agrado, para justificar a sua traumática passagem pelo Ministério do Planeja
rnento. 

Por outro lado, o posicionamento das Oposições em face da obstrução 
conhecida em todo o País, é também um ponto de vista de filosofia democrá
tica. Atravessamos, Sr. Presidente, todo esse período entremeado de abertu
r-as e fechamentos seguidos, sístoles e diástoles do Ministro Golbery do Couto 
e Silva de uma maneira quase total, encostados na parede pela prepotência, 
pelo rigorismo, pelo autofitafismo do Governo ce-ntral. A obstrução, !':!_ntão, 
par<l as Oposições brasileiras é um salva-vidas, é uma maneir.a de manter ace
sa u nossa chama, é uma maneira de empunhar as únicas armas que possuí
mos- que são o microfone c a palavra- no sentido de que não se perca to
talmente no País, a esperança que já se vem perdendo gradativamente. 

Agora mesmo. Sr. Presidente, as Oposições brasileiras quando entenden
do a profundidade, o golpe branco que o Senhor Presidente da República 
desfechou ao País depois de dii:er que estenderia- a mão, mão que ele recolheu 
paru trazer-nos de presente de Natal o famigerado pacote, agora mesmo, den
tro desse espírito de sobrevivência política, reacendendo a chama que é a úni
t:a esperança e é a única coisa visível nesta escuridão deste País, as Oposições 
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tencionam em parte se unir, nós recebemos recados diretos do Senhor Presi
dente da República. Eu não diria díreto, porque o Senhor Presidente da Re
pública nos mandou, ontem, urna indireta. Aliás é mais um demonstrativo de 
que Sua Excelência gosta muito das indiretas e nos mandou uma indireta, in
direta que nós já estamos acostumados, cerceados de ameaças! Ele mesmo 
desfazendo a lei que existe sob a sua pro,teção e sob a sua égide- é uma lei 
que permite a incorporação de um partido por outro. ~ua Excelência amante 
das indiretas nos mandou mais uma qtie nós devolvemos, com respeito, mas 
com--redobrada altivez. O Senhor Presidente da R.epú"I:)Iica não tem o menor 
direito de se imiscuir na economia interna dos partidos de Oposição que con
tinuam a trabalhar dentro do texto da lei. 

Por este motivo, Sr. Presidente, o motivo de coerência demOcrática, o 
motivo de filosofia do entendimento do problema econômico é que as Opo
sições brasileiras vêm se insurgindó-Contra essa indiscriminação de emprésti
mos internos. Mas ao tempo que se insurge tal demonstrativo e que rnalgra
do, do próprio Presidente da República, ternos demonstrado que não faze
mos oposição ao País. Fazemos oposição a um Governo desastiado, incom
petente, que trouxe a esta riquíssima nação a sua maior crise econômica e so
cial, desde que as caravelas de Pedro Âlvares Cabral apertaram na Bahia. E 
não há nenhum exagero em culpar o Goverho por iSSo, Si. Presidente, por
que, se considerarmos, por uma eliminação-aritmética, Que este é um pafs pri
vilegiado na sua geografia social, que este é um país privilegiado pelo seu po
tencial de riqueza, que este é um país privilegiado pela sua unidade racial, lin
gUística e por sua situação econômica no mundo, evidentemente que não sen
do o País, não sendo o povo, é claro que a culpa é de quem dirige o País. 

Este Governo que levou o País para a sua maior crise por absoluta in
competência, fruto comum àqueles todos governos que se encapuçam, 
cobrem-se de cortinas e não vislumbram a realidade qacional. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, estamos muito à vontade para dizer, 
num demonstrativo mais que evidente, que a Oposição Ôão faz oposição ao 
País, que votaremos a favor desse empréstimo; o empréstimo a Minas Gerais, 
empréstimo a um Estado que, no dizer do Senador Itamar Franco, está com
pletamente endividado, mas que S. Ex•, mesmo reconhecendo isto e dizendo 
do seu espírito público, votará a favor desse empréstimo, com aquela ressal
va, que não é dele, mas é de todos nós, que esses empréstimos correspondem a 
colocar recursos num saco sem fundo. Porque todos sabemos que o problema 
do menor abandonado do País não vai se resolvei emprestando dinheiro, ê 
um problema de filosofia assistencial é um problema de filosofia educacional, 
é um problema básico, é um problema de nutrição, de alimentação, que en
vergonha um País como o nosso, que importà alimentos de primeira necessi
dade. 

Nós estaremos, então, Sr. Presidente, votando a favor desses recursos, 
não sem dizer do nosso convencimento de que isso é um pequeno curativo 
numa ferida muito grave, quando nós sabemos que o maior, o mais funda
mental, o mais profundo problema desta Nação é o problema da assistência 
às gerações que nos irão suceder. Não preciso nem Telembrar, Sr. Presidente, 
das iníquas e vergonhosas taxas de mortalidade infantil neste País, não preci
so nem voltar a lembrar, Sr. Presidente, de que se passa fome na terra de Ca
nal., não preciso nem lembrar, Srs. Senadores, de que no Nordeste ainda se 
morre de fome no País que possui duas safras agrícOlas anuais e que possui a 
maior área agricultável do planeta. É preciso que não se receba essa votação 
favorável da Oposição a esse empréstimo como uma retirada, uma revisão da 
nossa ideologia. Continuamos contra por dois motivos: pela filosofia tribu
tária e porque temos que continuar contra, para que continUemos com esses 
microfones, que são os respiradouros da Pátria, os microfones do lado direito 
do Senado Federal, das Oposições brasileiras, para que, através deles, até 
onde for possível, nós continuemos a dizer que soluções como essas são so~ 
luções simplistas, sem profundidade, que desservem o Brasil, que não resol
vem o problema, e porque não resolvem o problema não servem o País, por
que são fruto de um Gov~rno que não entende de Brasil, não entende de Bra
sil porque desconhece o seu povo, e tanto desconhece a seu povo não confia 
nele. Então, não confia nele e só se mantém no poder através de pacotes, pa
cotinhos e pacotões. 

As Oposições brasileiras continuam cumprindO o seu dever, Sr. Presi
dente, apenas lamentando que um fato que significa um ato patriótico, um 
ato de consciência, um ato de emergência que é a votação desses recursos 
para menores carenciais em Minas Gerais, seja reSpondido com uma agressão 
absolutamente sem sentido do Senhor Presidente da República, ontem, numa 
solenidade militar, onde, com o· dedo em riste, aponta os caminhos que as 
Oposições brasileiras devam tomar, como se as Oposições brasileiras não fos
sem constituídas de homens serenos, de homens com convicções profundas, 
de homens sem medo. Porque com medo nunca se construiu país algum, e 
não vai ser com medo que nós vamos resolver os problemas nacionais. 

Estaremos aqui presentes, votando de acordo com as circunstâncias dos 
projetes, mas dentro daquela teorização geral de que empréstimos, apesar de 
serem a filosofia desenvolvimentista do País, não servem à Nação, não ser
vem ao Senado Federal, não servem ao Congresso, e, princfpalmente, não 
servem às gerações que vão nos substituir. (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, primeiramente, baseado no art. 
16, item VIII, alínea a do Regimento Interno, peço a palavra para uma recla
mação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma reclamação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma reclamação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, requeiro à Mesa que seja levantada a sessão pelo prazo de 5 
minutos, a fim de que se designe uma Comissão, integrada por participantes 
da Mesa, para verificarein as obras, as grandes obras que estão impedindo as 
galerias de serem ocupadas por populares, obras, Sr. Presidente, que fui ver 
em companhia do ilustre Senador Lázaro Barboza e que eu, com um martelo 
e seis pregos, recomponho toda a casca que tiraram do Senado, ali na boca 
daquela reentrância- sem ônus nenhum para o Senado. Aliâs, o Senado tem 
uma preocupação muito grande com a economia - não gasta dinheiro. En
tão, com seis pregos, na sessão da tarde- eu trarei da minha casa um marte
lo e seis pregos e vou restaurar as obras do Senado. Não vai haver risco de 
vida para ninguém. Corto o meu pescoço se alguém tropeçar ou se alguém se 
machucar. Se alguém ferir a ponta do dedo, faço aquilo que o PDS quer: cor
to o meu pescoço - trago a navalha e corto o meu pescoço aqui. Com seis 
pregos e um martelo, vou recompor o Senado. 

Sr. Presidente, a Oposição foi empulhada. Mas, como tudo jâ se passou e 
todos os crimes que iam ser perpetrados foram perpetrados ou iam Ser perpe
trados ... Ninquérn assistiu, o povo está de"fora. Mas, Sr. Presidente, todos es
ses atos de violência têm um troco, têm uma resposta e urna contrapartida. 

Então, Sr. Presidente, eu pediria que por 5 minutos, e eu estou falando 
em nome da Oposição, por delegação do Líder, uma Comissão, integrada por 
dois membros da Mesa, da Oposição, e toda a bancada do PDS, só dois da 
Oposição e toda a bancada do PDS, verifique as obras lã, por 5 minutos ape-
nas. 

E o requerimento que eu faço. antes de encaminhar a votação do projeto 
que nós estamos discutindo. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - V. Ex• jã encerrou? 

O Sr. Dirceu Cardoso - Já encerrei há muito tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Infelizmente, a Mesa não 
pÕderá atender V. Ex• porque estamos em fase de votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, seria possível, depois da votação, 
compor-se a Comissão? 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Depois da votação, a 
Mesa decidi rã se poderá ou não suspender os trabalhos. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Está certO, está muito bem! Ou, então, depois 
da sessão pode, ou então logo mais à tarde pode, uma hora pode. Mas logo 
mais eu vou consertar, eu peço licença a V. Ex•, para que não seja preso, com 
um martelo e seis pregos, está avisada a Mesa, eu vou consertar ali o pano, o 
pano que tiraram da face do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex~ terã que entrar em 
entendimento com o Sr. }'ii-Secretário da Casa, o nobre Senador Cunha Lima, 
que é o responsável pelas obras. 

V. Ex• tem a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. DJRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há dias, esteve aqui no Senado Federal o Presidente da FEBEM de Mi
nas Gerais, para solicitar os préstimos da Bancada da Oposição Para o proje
to que ora discutimos, a fim de liberar os fundos de que a FEBEM necessita 
para atender os seus serviços. 

O Diretor da FEBEM de Minas Gerais, Dr. Henrique Campos. também 
urna vítima da paralisia infantil na sua infância, veio aqui sobre duas maletas 
- LJ!fl_homem ativo, inteligente e vivo, que me emocionou quando pediu a li
·beraÇão desses recursos, em nome de cinqUenta mil menores que a FEBEM 
trata, assiste e agasalha em todo o Estado de Mi nas Gerais. Portanto, são cin
qüenta mil menores abandonados, verdadeiros farrapos humanos que foram 
recolhidos em subúrbios, em lares abandonados, em famílias desfeitas, em 
todo o território de Minas Gerais. 

Vejo que o apelo será atendido pelos dois partidos que se propõem avo
tar, favoravelmente à liberação desses recursos. 
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A presença do Dr. Campos, aqui no plenário, nos falando e nos exortanw 
do, faz com que tenhamos na hora de votar, a lembrança de que 50 mil neno
res precisam desses recursos. 

Vou, Sr. Presidente, discutir o projeto como cidadão e como Senador; 
como cidadão eu aprovo, como Senador voto contra. Como didadão, não 
posso negar o apoio a essa campanha benemérita e grãfl-diloqua que cobre o 
Estado de Mínas Gerais, assistindo menores que a estas horas, Srs. Senado
res, devem estar fazendo a sua refeição ligeira, em todos os asilos, em todos os 
abrigos da FEBEM do Estado de Minas Gerais. Portanto, eu tenho que con
ciliar o meu coração de cidadão com os meus deveres de Senador. 

Não luto aqui apenas por ser contra o empréstimo - tenho um pensa
mento mais à frente - luto contra a liberação de todos os recursos, na hora 
em que outros menores abandonados estão lutando nas portas de residências, 
sem pão, sem dinheiro e sem recursos, pelo sagrado pão de cada dia. 

Todo o dinheiro que nós liberamos aqui pesa contra as classes menos fa
vorecidas. O Senado, hoje, vai liberar os recursos para o Estado de Minas que 
bate à nossa porta, trazendo à frente, como seu padrinho, a FEBEM, o Presi
dente da FEBEM, Dr. Henrique Campos, como esCudO_ protetor deste pedido 
que_ mereceu apoio de todos aqueles que falaram antes de mim. 

Pois bem, a liberação desses recursos joga dinheiro e tem uma carga in
flacionária contra outroS menores que não estão recolhidos, filhos de 20 mi
lhões de famílias de brasileiros que não têm recurSos e não terão amanhã ou 
depois, porque o Senado está jogando dinheiro em circulação. 

Ontem, ouvimos, aqui as teorias sobre a inflação, nOvas teorias refutan
do todas aquelas autoridades financeiras deste País, que dizem que o nosso 
inimigo, agora, é a inflação. 

Portanto, Sr. Presidente, acho que devo votar contra o pedido de Minas 
Gerais e da FEBEM; os meus deveres e a minha luta contra todos os emprés
timos me impedem de votar a favor. Gostaria de estar livre para votar a fa
vor, mas sou um homem sujeito, e ninguém é mais escr:iVó do que um honiem · 
de princfpíos. 

Hoje eu li no jornal Diário da Manhã, de Goiânía, o seguinte suelto: 

"Nesta época do ano, pobre se reúne, arranja uns badulaques, 
violas, tambores, enfeites e sai por aí dizendo que é folia de reis. 

Isto porque ele não sabe da verdadeira folia de reis que o Go
verno está fazendo com o seu dinheiro, estimulado pelo Senado que 
libera esses recursos e esses dinheiros que aumentam o meio circu
lante, aumentam os meios de pagamento e inflacionam a inflação, 
sopram a inflação, engorgitam a inflação, incham a inflação." 

Ouvi os teóricOS do lado de lá, citando autoridades de Minas Gerais, au
'toridades do Paquistão, de Londres, da Tanzânia, da Transilvânia, da Con
chinchina, da Nicarágua e da Noruega. 

A inflaÇão no Brasil, ainda vizinha de 100%, se está vizinha, Srs. Senado
res, foi porque o Senado não abriu as comportas dos trezentos e vinte e seis 
pedidos de empréstimos que estão aqui. Se tivéssemos aberto estas compor
tas, desde o princípio do segundo semestre, teríamos jogado mais de 300 bi
lhões em circulação. Mas isto não é inflacionário, só é inflacionário aquilo 
que eles querem que seja inflacionârio ... 

Tenho aqui um ofício, mas só vou ler na sessão da tarde ou nas outras 
sessões que vêm por aí, ofício do Ministério da Fazenda respondendo à mi
nha consulta sobre a inflação. Com ele vamosresponder aos novos teóricos 
que estão aqui na Casa dos quais o Ministério do Planejamento está perden
do a colaboração -- deviarn ser convocados para ser subministres ou mesmo 
Ministro da Fazenda, ou mesmo Ministro do Planejamento, essas novas au
toridades que dizem "'nós podemos lançar todo o dinheiro em circulação que 
não há um reflexo na carga inflacionária que o País comporta. 

Srs. Senadores, todo o dinheiro, só este ano, representa quase 3 mil cru
zeiros por brasileiro. Trago os dados e vou exibi-los mais tarde. Trago tam
bém aqui o retrato do nascimento, na Maternidade de Taguatinga, de 4 nasci
toros, de 4 crianças que nasceram, quadrigêmeos, cujo pai já está devendo
é a carga inflacionária que recebeu- cerca de lO mil cruzeiros por terem nas
cido 4 filhos em sua casa. Já está devendo. Já é um devedor. 

Por quê? Porque o Senado está liberando recursos que vão recair sobre 
cada brasileiro, com uma carga de quase 3 mil cruzeiros por brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Solicito a V. Ex• encerre 
seu pronunciamento, pois o seu tempo já está esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quantos minutos, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Dez minutos. V. Ex• jã es
tá com 12. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou encerrar jã, Sr. Presidente. 
Vamos discutir outros emprêstimos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como cidadão sou favorável à FEBEM. 
Como homem de princípios, escravo a eles, vou votar contra os empréstimos 
de municípios do meu Estado, vou votar contra empréstimos de municípios 
do Espírito Santo, vou votar contra empréstimos em que municípios do meu 
Estado estão interessados. Vou mostrar que sou homem de princípio, e escra
vo deles, e não do seu coração. 

Portanto, como existe número na Casa e como as Oposições, todas, vão 
votar a favor, até do meu procedimento não vou abrir mão. Vou requerer ve
rificação, para que todos saib_am que houve um só que votou contra, que fui 
eu. 

Antes só com a minha consciênciª_do que, _às vezes. mal acompanhado. 
(Muito bem.l) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em votação o projeto. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Para encaminhar a vo
tação, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Para _encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador)- Sr. Presidente e Srs, Senadores, na minha modesta atividade parla
mentar no rio Grande do Sul, quer como vereador quer como deputado, tive 
sempre uma preocupação muito grande com o problema do menor. Uma 
série de projetes e urna série de iniciativas, inclusive na época em que tributos 
eram possíveis, apresentei e consegui a sua aprovação, destinados exatamente 
ao problema do menor. 

Chamaria a atenção para um detalhe que me parece essencial, mudança 
que, por determinação nacional, se fez com relação ao problema do menor no 
Brasil inteiro. 

Durante muito tempo, o Estado tinha um órgão encarregado de resolver 
o problema do menor, um órgão que era uma autarquia, que tinha o seu orça
mento diretamente ligado ao orçamento estadual. Tinha a responsabilidade 
pelo problema do menor. De acordo com a lei, -de acordo com a Constituição, 
de acordo com as normas, o problema do menor era um problema do Estado. 
O Estado é que tinha de se responsabilizar, o Estado é que tinha que tentar 
buscar as verbas, o Estado é que tinha que tentar as fórmulas para buscar o 
equacionamento do problema do menor. 

Eis senão quando se aprovou, na Assembléía Legislativa do Rio Grande 
do Sul- e verifiquei, a posterior[, que fora uma decisão adotada em todos os 
Estados- a criação de uma Fundação, a Fundação Estadual do Bem-Estar 
do Menor. E o Estado lavou as suas mãos. A essa Fundação ficou a responsa
bilidade do problema do menor. 

O Estado, é verdade, dá a dotação e o Estado mantém essa Fundação, 
mas o Estado, na responsabilidade que tinha, na responsabilidade que adota
va, no sentido de equacionar o problema do menor, o Estado passou, pura e 
simplesmente, a lavar as mãos. 

O Estado dota a Fundação de determinada verba. Com essa verba, a 
Fundação faz o que pode e o que não pode. Azar da Fundação. 

Tentei, na Assembléia do Rio Grande do Sul, na hora em que se criou a 
Fundação do Bem-Estar do Menor, determinar a obrigatoriedade de o Esta
do colocar uma verba, com o aumento proporcional ao aumento da inflação 
anual, mais um percentual constante ao aumento do problema do menor, 
para responsabilizar o Estado, no sentido de que ele não criasse a Fundação e 
lavasse as suas mãos. 

Infelizmente, apesar de a lei ter sido aprovada e da responsabilidade exis
tir, não há como provar, não há como buscar o cumprimento da lei, e a Fun
dação recebe do governo as verbas que o Governo bem entende. 

Então, parece-me, Sr. Presidente, que votar este projeto não é o mais im
portante. O mais importante é que, em meio às verbas orçamentárias de um 
Estado, ele tenha que recorrer a empréstimos, para que a Fundação possa 
funcionar. 

Reparem os nobres Senadores, que, por mais mal que possa ir o Estado 
de Minas Gerais financeiramente, parece-me que, dentro das suas verbas, o 
problema do menor prioridade deveria ter. Verbas, auxflios e empréstimos 
poderiam solicitar para uma série de obras e para uma série de iniciativas. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON- Este projeto está a demonstrar, clara e preci
samente, como o Governo lavou as mãos no problema do menor. Hoje, o 
problema do menor nã.o é um problema do Governo de Minas Gerais, como 
não é um ·problema do Governo do Rio Grande do Sul, mas é o problema de 
uma Fundação, que, de acordo com as verbas que tem, dâ ou não o apoio ne
cessário ao problema do menor. 
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Sr. Presidente, parece-me que nós, Senadores da República - e digo 
nós, a começar por mim -, viVendo aqui em Brasflia, que mais parece a Ca~ 
pital de um pais superdesenvolvido, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON- Nós, andando pelos corredores deste Con
gresso que tem tudo para ser um Poder, e, um dia deverá sê~ lo, porque as con
dições mate:d~lis ele jã as tem, só não tem o pOder de -decidir, me pareCe qUe 
nós, muitas vezes, nos despreocupamos, muitas vezes terminamos ficando 
frios na nossa maneira de analisar, não sentindo e não vivendo o -prOblema da 
dramaticidade da realidade deste País. 

E dentro do drama de um país que tem dentro de si dois países;· uma mi
noria, de classe média e classe rica, que n1io chega a 20, 25%, para a qual o 
Governo_ governa, televisão, produção de supérfluos, vantagens e regalias; e 
uma imensa maioria, que é outra nação, de pobres, de miseráVeis e desajusta
dos, que vivem à margem, numa triste realidade deste País e para os quais, 
muitas vezes, nem nós temos uma palavra com a força e com o vigor e Unia 
atuação com a importância e com o destaque que seriam necessários. E. den
tro desses 80 milhões, há urna parcela fantástica de menores, que vivem no 
. abandono e no esquecimento, pais desempregados, ou pais que ganham um 
ou meio salário mínirito, milhões de crianças que escola não têm, que ves
tuário não têrri, que remédio não têm, que casa não têm, que condições de 
vida futura não têm. E, no enta-rito, não vemos e não sentimos, por Parte de 
todos nós, a importância e o significado deSta realidade. 

Quando vejo o Governo, para um "EStado como Minas Gerais, o segun
do em população do País, pedir a importância de 445 milhões para o proble~ 
ma do menor, eu me pergunto qual é a verba da FUNABEM e o que pode o 
Governo fazer com essa verba, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem~ 

O SR. PEDRO SIMON- ... a fim de atender a pelo men.os um milhão e 
meio de menores abandonados que existem em Minas Gerais? 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON- Na verdade, o que o Governo faz é pinça r em 
meio a milhões que vivem na miséria, meia dúZia, centenas, aos quais ele dê 
algum amparo e dê algum apoio. Mas, o problema real, o problema objetivo, 
o problema concreto, o problema dos milhões que nascem sem horizonte e 
nascem sem futuro, não há FUNABEM (Muito bem!) e não há ninguém que 
tenha a mínima preocupação em resolver. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhiíes)- Solicito a V. Ex• que en
cerre, nobre Senador, porque o seu tempo jâ está esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON - Jã encerro, Sr. Presidente. 

O GovernO já criou, no passado, até o Ministérío -da Propaganda. E. te
nho certeza, aquilo que o Governo gasta em publicidade, através de seus ór
gãos, é, pelo menos, dez vezes maior do que o que o Governo gasta para re
solver o problema do menor neste País. Isso equaciona a realidade de um Go
verno despreocupado com a realidade social que estamos vivendo. (O Sr. Pre~ 
sidente faz soar as campainhas.) 

Parece que o assunto não lhe agrada, Sr. Presidente, e encerro. (Muito 
bemf) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Não se trata disso.!'. oRe
gimento, nobre Senador Pedro Simon. V. Ex.f pode ter certeza de que se o Re~ 
gimento permitisse, nós ouviríamos, com todo agrado, V. Ex' falar por mais 
tempo. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides, para encaminhar a votação. 

O SR. MAURO BENEV!DES (Para encaminhar a votação.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Ao chegar a esta Casa, na Legislatura iniciada em 1975, trouxe, sucessi
vamente a debate, neste plenário, e em suas Comissões técnicas, a questão re~ 
lacionada com a fiscalização do Executivo e dos órgãos integrantes da admi
nistração indireta. 

Recordo-me, Sr. Presidente, de que naquele ano, depois de fluir razoável 
prazo de promulgação da Carta Magna, ainda se tentava regulamentar os 
arts. 70 e seguintes da Lei Maior do País, a fim de oferecer eficácia a um dis~ 
positivo que, utilizado corrctamente, muito poderia valorizar o trabalho par
lamentar. Mas, somente em julho de 1975 é que aquela norma pertinente à 
fiscalização financeira e orçamentária pôde ser regulamentada através da Lei 

n"' 6223, infelizmente inaplicada, em termos de eficiência e de rentabilidade, 
para prestigiar- a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. 

Mas, reconhecendo que a regulamentação dos arts. 70 e seguintes repre~ 
sentou um passo significativo para assegurar ao Congresso Nacional a utili
zação da sua prerrogativa fiscalizadora, logo em seguida, iniciamos um traba
lho beneditino, persistente, obstinadO, com o objetívo de, também, oferecer 
eficácia ao art. 45 da Lei Fundamental do País, exatamente o que se relaciona 
com a fiScalização dos atos do Poder Executivo -sobre o seu aspecto dele-
galidade - e órgãos componentes da administração indireta. 

Após três anos de tramitação de um projeto de lei que recebeu a apre
ciação formal da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Fi
nanças, conseguimos, em 1980, numa manifestação memorável para o Con
gresso Nacional, a apro·yação, l?ela u_n~nimidade_ da Casa, de uma proposiÇão 
que, a seguir. encaniinhâda à oufra Casa do Congresso, somente nos últimos 
instantes da sessão legislativa ordinária de 1981 é que teve um pronunciamen~ 
to conclusivo, pur parte da totalidade da Comissão de Fiscalização Financei
ra e Tomada de Contas íricumbida regimentalmente de decidir sobre o mérito 
da matéria. 

Relator da proposição o nobre Deputado Adhemar de Barros Filho, S . 
Ex~, num parecer de várias laudas, reconheceu aquele esforço desenvolvido 
pelo Senado da República e, com apoio de todos os seus pares naquele órgão 
têcnico, permitiu qUe aquela matéria fOSse encaminhada para uma próxima 
deliberação por parte da Câmara dos Deputados. 

Como, lamentavelmente, o Senhor Presidente da República não fez inse~ 
rir, na mensagem de convocação do Congresso, aquele projeto, ele aguardará 
ainda, Srs. Senadores, a oportunidade da Sessão Legislativa de 1982, quando 
se espera que tenha termo a sua tramitação tramitação que-se iniCiou, aliás, 
no Senado da República e que terá o seu instante decisivo quando o Chefe da 
Nação receber o autógrafo enviado pela Câmara e vier a sancioná-lo abrindo 
perspectivas para que o Congresso Nacional utilize uma prerrogativa de in~ 
questionável relevância para o cumprimento dos seus encargos primordiais. 
(Muito bem!) 

Mas, Sr. Presidente, verá V. Ex~. na seqUência deste pronunciamento, 
que há uma conexão de encargos entre a prerrogativa de fiscalização do Con
gresso e a competência que é deferida ao Senado Federal, para conceder em
préstimos a Estados e Municípios e, jã agora, por via indireta, a órgãos inte
grantes das administrações municiPal e -eStaduaL 

Hoje, esta Casa discute uma solicitação do Governo de Minas Gerais 
para beneficiar, diretamente, a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor 
com um empréstimo a ser concedido com recursos do FAS num montante de 
400 milhões de cruzeiros. 

Vê-se, assim, Sr. Presidente, a exemplo do que ocorreu com o Estado de 
Goiás, que pleiteou, há poucos dias, pleiteou um empréstimo para a Escola 
de Educação Física daquele Estado, jã agora é Minas Gerais que, descentrali~ 
zando o comprometimento com essa dívida que será assumida perante a Cai
xa Económica Federal, atribui à Fundação do Bem Estar do Menor também 
a competência para contrair empréstimos e, conseqüentemente, ampliar a ca
pacidade de endividamento do Estado, já que é oferecido em garantia o Im
posto sobre Circulação de Mercadorias, através das cotas recebidas pelo 
erário estadual de Minas Gerais. 

Então, V. Ex•,_ Sr. Presidente, chegará à fácil constatação de que é im
prescindível aparelhar~se o Poder Legislativo em todos os níveis, a nível de 
Congresso Nacional, a nível de Assembléia Legislativa, a nível de Câmara 
Municipal, para que nesta hipertrofia do Poder Executivo, com seu desdobra~ 
mente em autarquias, em sociedades de economia mista e empresas públicas e 
fundações, não se mantenha ao arrepio de uma severa fiscalização quanto à 
aplicação desses recursos com os quais nos tornamos solidários na concessão 
das autorizações, como -no caso de Minas Gerais. 

Direi a V. Ex~ e à Casa que, certa vez, a Comissão de Finanças do Sena
do Federal, pretendendo realizar um trabalho de natureza pedagógica junto 
aos órgãos postulantes de empréstimos, deslocou-se ao Estado de São Paulo, 
a convite do então prefeito de sua Capital, que pleiteara um empréstimo de 
trezentos milhões de dólares para realização de obras de urbanização ao lon
go de um trecho beneficiado pelo metrô paulistano. 

Pois bem, Sr. Presidente, quando chegávamos à capital de São Paulo, a 
nossa comissão, integrada pelas suas nguras mais preeminentes, recebia inter~ 
pelaçào de uma jornalista da televisão local, que, com aquela acuidade de um 
profissional experimentado, indagava ao Presidente da Comissão, salvo enga
nO o eminente colega Senador Cunha Lima, se nós ali estávamos para exerci
tar uma prerrogativa de fiscalização para sabermos se efetivamente a prefei
tura paulistana estava aplicando de maneira correta os trezentos milhões de 
dólares concedidos pelo Senado da República. 
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E fomos obrigados a prestar àquela jornalista a informação de que o 
nosso objetivo era outro, porque constituiria íhffingência à autonomia do 
município se nós procurássemos verificar a aplicação dos recursos que o Se
nado concedera porque essa competência é conferida legalmente ao Tribunal 
de Contas de São Paulo e à Câmara Municipal daquela cidade. 

Vemos, Sr. Presidente, que, neste caso, é uma fundação, órgão integrante 
da administração indireta, que postula a concessão de empréstimos através de 
solicitação do próprio Governo de Minas Gerais. 

Quem vai fiscalizar esse dinheiro, esse dinheiro que vamos, consciente
mente, conceder para uma programação de assistência e menores? A As
sembléia Legislativa de Minas Gerais já dispõe de um instrumehto legal ade
quado que lhe permita cumprir à risca o encargo constitucional de fiscali
zação? ResPondo que não, Sr. Presidente, porque nem o Congresso Nacional, 
nem o Senado da República, nem a Câmara dos Deputados, nenhuma das 
Casas do Parlamento brasileiro até hoje quis cumprir à risca este preceíto 
constitucional, que valeria muito para preSITglar o Congresso e representaria 
um esforço permanente para a defesa do interesse público. 

E, no momento em que se discute essa proposição, nós não poderíamos 
desperdiçar o ensejo sem procedermos a essas colocações, que objetivam sen
sibilizar o Poder Legislativo, já o Congresso, jã as Assembléias e as Câmaras 
Municipais, para que atentem fundamentalmente para o cumprimento preci
so, exato dessa prerrogativa em torno da qual tenho feito tantos pronuncia~ 
mentos, sempre com o estimulante apoio e a confortadora solidariedade dos 
nossos eminentes pares. (A-fuito bem!). 

O Sr. Mendes Canale- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mendes Canale para encaminhar a votação. 

O SR. MENDES CANALE (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ouvimos, ainda há pouco, o Líder da nossa Bancada, dando orientação 
aos seus liderados de que o nosso Partido e a nossa B_ancada são favoráveis à 
concessão do empréstimo pretendido pelo Governo de Minas Gerais, na im~ 
portância de 445 milhÕés 169 mil e 253 cruzeiros, jUntO à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio do Desenvol
vimento Social - o F AS - destinado à construção, ampliação e reforma da 
rede física de atendimento da FEBEM e aquisição de equipamentos para to
das as unidades operacionais daquele Estado. 

Sr. Presidente, talvez não mais fosse preciso que Uin liderado da Bancada 
do Partido Popular aqui viesse trazer o seu depoimento, ji.Iritar as suas consi
derações às várias jã expendidas a respeito do problem;:~ do menor, em enfo
ques dos mais interessantes e importantes para a Nação e para esta Casa, por
que é, sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o problema que 
preocupa a todos os governantes e que deveria, por certo, preocupar ainda 
mais o Poder Central. 

Mas ao que temos assistido, Sr. Presidente, é exatamente o contrário: é o 
completo abandono em que se encontra o menor em nosso País. 

Lutamos, Sr. Presidente, porque, sensíveis ao problema, quando à frente 
da Prefeitura Municipal do nosso Município de Campo Grande, nós criamos 
um serviço de orientação do menor. Não obstante Campo Grande ser uma ci
dade com uma população pequena frente a outras cidades brasileiras, nós jâ 
víamos surgir o problema relacionado com o menor. E pudemos assim, Sr. 
Presidente, desenvolver um grande trabalho, trabalho esse que sensibilizou a 
opinião pública da minha cidade, contando sempre com a colaboração dos 

·munícipes campo-grandenses ao lado daquele trabalho que a nossa Secretaria 
de Promoção Social desenvolvia no campo de assistência ao menor. 

E, Sr. Presidente, com as atenções voltadas para o menor, nós procurã~ 
vamos assim manter contatos e entendimentos com outros setores especiali
zados, também relacionados com o problema do menor. E fornos buscar exa
tamente, através de entendimentos com uma pessoa que teve sempre a sua 
vida e as suas vistas voltadas para o problema do menor, um mato-grossense 
ilustre, que no Rio de Janeiro procurou sempre, dada a sua inteligência,. a sua 
capacidade de trabalho em favor da solução do pro.blema do menor. 

Refiro-me, Sr. Presidente, à figura do rnato-grÓssense Elpídio dos Reis. 
Além da figura de um grande humanista, é um homem que tem as "suas vistas 
voltadas para as letras, um poeta que honra Mato Grosso, mas que nos honra 
muito mais pelo trabalho que tem desenvolvido nó campo da assistência ao 
menor. Quando conversávamos com Elpidio dos Reis, ele nos dava um qua
dro diferente, daquela situação em que vivia o menor antigamente, sujeito à 
legislação que o SAM impunha e que eles procuraram transformar, depois, 
nà FUNABEM. Ele nos informava, para tristeza nossa, Sr. Presidente, o que 
se verificava no plano nacional, dizendo do trabalho que eles desenvolviam 

no Rio de Janeiro. Disse que, certa vez, levando uma autoridade para visitar 
o centro onde se encontruvam os menores abrigados, ficou a autoridade mui
to bem impressionada com o que ali assistíra. A assistência dada a vinte mil 
menores abrigados naquele centro correspondia, sem dúvida, ao que a espe
rança poderia nos levar quanto ao atendimento a todos aqueles necessitados, 
menores desamparados e necessitados da atenção do Poder Público. Frente 
aos elogios recebidos por aquela autoridade pela forma por que desenvolvia 
os trabalhos daquela fundação, se de um lado, como ele disse, estava satisfei
to pelos elogios feitos, por outro lado sentia o fato de que apenas podia favo
recer a 20 mil crianças desamparadas, muito pouco frente ao número enorme 
que assusta todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro como em São Paulo. Isto, 
como citei no início das minhas palavras, se constituía já preocupação de uma 
prefeitura que, naquele tempo, deparava com uma população de perto de 200 
mil habitantes. 

Sr. Presidente, naquela nossa Campo Grande as atenções sempre foram 
voltadas para o menor, não só na ãrea municipal, por nós desenvolvido o tra
balho, mas por um trabalho anteriormente exercido, já em decadência, já 
quase que inexistente, levado a efeito pela sociedade Miguel Couto dos Ami
gos e Estudantes. Aproveito a oportunidade para homenagear uma mato
grossense dedicada ao serviço de assistência ao menor, desconhecida, natural
mente, aqui dos senhores, mas tão qUerida de todo o Mato Grosso, qll;e é a 
Sr' Oliva Enciso. (Muito bem!) Rendo esta homenagem, Sr. Presiden(e, sensí
vel assim ao problema do menor, que toca todos nós, que preocupa a todos os 
governantes e todos os legisladores, porque sentimos que vai crescendo o nú
mero de menores desamparados, originários de tantas fontes, de tantas si
tuações aqui já enfocadas. Acato a advertência de V. Ex', Sr. Presidente, de 
que está findo o meu tempo. Não vou continuar no exame deste assunto, mas 
os colegas Senadores que me antecederam, encaminhando esta votação, cha~ 
maram a atenção do país para este problema que se agrava. Portanto, nesta 
hora em que Minas Gerais vem bater às portas do Senado· Federal, para que 
seja autorizado a contrair empréstimo dessa natureza, como disse o nosso 
ilustre Líder Evelásio Vieira, não pode faltar o apoiamento do Partido Popu
lar. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vimos à tribuna com o objetivo de trazer uma palavra de apoio ao proje
to que ora está a nível de votação no Senado Federal, o empréstimo ao Go
verno do Estado de Minas Gerais para ampliar, dar melhores condições à 
Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, no Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, nós que presidimos, ultimamente, uma Comissão Parla
mentar de Inquérito que analisa as circunstâncias da violência urbana em 
nosso País, principalmente nos grandes centros, embora ainda não tenhamos 
um relatório final a respeito do estudo dessa matéria, ternos uma conclusão 
preliminar, de que a violência urbana se deve, entre outras causas essenciais, à 
marginalização do menor desamparado. Acredito que, depois do relatório 
que será apresentado pelo Senador Murilo Badaró, representante de Minas 
Gerais, da parte do PDS e, também, de um relatório que deverá ser apresen
tado pelo ilustre Senador Henrique Santillo, de Goiás, da parte do PMDB, 
nós, mesmo sem a conclusão desses relatórios, podemos salientar que um dos 
aspectos que deverão ser levantados e que aumentam a violência urbana nos 
grandes centros deste País é exatamente o fato de que os menores abandona
dos não têm a atenção necessária da parte dos governos, da parte das autori
dades responsáveis. 

Recordamos, Sr. Presidente, de que na nossa Comissão Parlamentar de 
Inquérito tivemos o depoimento de uma senhora de São Paulo, que é dirigen
te de uma fundação de menores e que fez severas críticas, severas denúncias à 
FEBEM, a nível do nosso Estado de São Paulo. Como Presidente da C PI, nós 
estivemos, pessoalmente, visitando aquela instituição da FEBEM do nosso 
Estado de São Paulo e, embora deparássemos com alguns aspectos razoáveis, 
nós pudemos constatar que, no essencial, no mais importante, ainda há uma 
falha muito grande na assistência aos menores. 

E um dos dados levantado pela CPl é o de que 70% dos crimes nos gran
des centros são devidos à reincidência; 70% dos crimes cometidos violenta
mente nos grandes centros urbanos do País são devidos à reincidência, isto é, 
homens e mulheres que já cometeram algum crime e que voltam a reincidir, 
porque não tiveram uma reeducação necessária nas prisões. E, talvez, muito 
especialmente, porque provieram das FEBEMs, espalhadas em todo País, 
sem condições, sem aparelhamento, sem assistência efetiva para encaminhar 
esses menores, que acabam fazendo daqueles lugares, que são instituídos para 
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a recuperaçUo dos menores, escolas de crimes, de onde eles saem para os co
metimentos mais prejudiciais à sociedade brasileira e a eles próprios. 

Portanto, Sr. Presidente, votar um projeto que financia a FEBEM de 
Minas Gerais, que deve sofrer os mesmos entraves, os mesmos problemas, as 
grandes dificuldades que sofre a FEBEM de São Paulo, é, de nosso ponto de 
vista, algo que deva merecer o apoio, o respaldo do voto do Senado Federal. 

Principalmente, Sr. Presidente, levando-se em conta aspecto importante 
deste empréstimo em que a Caixa Econômica Fede}al está emprestando ao 
Governo do Estado de Minas Gerais, comandado pelo piauiense que teve o 
privilégio de ser indicado pDra o Governo de Minas Gerais, Francelina Perei
ra, e este é um empréstimo privilegiado, porque é do Fundo de Assistência 
Social que provém o dinheiro. E, também, porque a correçâ-o monetária desse 
empréstimo está estabelecida em 40% da variação das Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional. 

Este emprésfímo é uma forma de o Governo Federal fmanciar o Gover~ 
no do Estado rrivilegiudamente. Isto é importante, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, no momento em que todas as camadas de pensamento do País recla
mam da concentração de todas as decisões, de todas as arrecadações tribu
tárias nas mãos da União. 

Um dos aspectos condenáveis do regime de 1964 é exitamente aquele 
que proporcionou a concentração de rendas nos _cofres do erário público fe~ 
deral. Possibilitando empréstimos privilegiados como este, através do qual 
um governo de Estado vai melhorar as condições da FEBEM, de alguma for
ma, é uma maneira de o Governo Federal descentralizar alguma coisa dos 
seus recursos em benefício de um Estado da Federação, entre aspas. 

Portanto, Sr. Presidente, fazendo coro às palavras aqui proferidas por 
outros companheiros do PMDB, por outras companheiros do PP, e sob oco
mando da sensibilidade deste grande combatente, que é o eminente Senador 
Dirceu Cardoso- rcpresent;.mte do Estado do Espírito Santo, que, de fato, 
comanda esta obstruçiio no Senado da República - sob esta orientação de 
entusiasmo, que estamos aqui falando, parlamentares do PMDB e do PP, 
numa demonstruçilo de que as nossas Bancadas, conscientes da rebelião que 
grassa na sensibilidade, nos corações e na inteligência do povo brasileiro, ten
do em vista a insensibilidade de um Governo que quer se manterá custa de 
pacotes, é esta a maneira de representarmos essa rebelião popular, fazendo a 
obstruçüo que estú sendo efetivada aqui dentro deste Senado da República. 
E, evidentemente, não custa nada lembrar, que esta obstrução é do PMDB, é 
do PP, mas se deve muito ü combatividade, ao dinamismo, à sensibilidade do 
nosso companheiro Dirceu Cardoso. 

Portanto, Sr. Presidente, deixamos aqui a nossa palavra, no sentido de 
que votaremos favoravelmente a este projeto. Aliás, deixando ainda algo do 
nosso pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães. Fazendo soar as campai
nhas.)- O tempo de V. Ex~ está esg-otado. Eu agradeceria que V. Ex• colabo
rasse_ com a Mesa, como os demais. 

O SR. ORESTES QUÊRCIA -Agradeço a V. Ex• e vou encerrar. 
Apenas para reafirmar, finalmente, que somos favoráveis a esse projeto e 

gostaríamos de ser favoráveis a outros mais que, como este, viriam a possibi
litar melhorias de condições das FEBEMs dos Estados, no sentido de melho
rar o atendimento aos menores abandonados. Muito obrigado, Sr. Presiden
te. (Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Não hã mais oradores ins
critos para encaminhar a votação. Sendo evidente a falta de quorum deixo de 
submeter o projeto à votação. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, pela ordem. 
V. Ex~ diz que é evidente a falta de quorum, então, eu solicitaria a V. Ex~ 

que aplicasse o Regimento e acionasse as campainhas. 

O Sr. Diceu Cardoso- Sr. Presidente, faça a votação simbólica. Nós esM 
tamos favoráveis. A Oposição está favorável. Então, é V. Ex• quem está con
tra o projeto. A Oposição comprometeu-s~ a votar favoravelmente ao proje
to. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• está falando como 
o quê? Está pedindo a palavra pela ordem ou está fazendo alguma recla
mação? O que é que V. Ex' está fazendo? 

O Sr. Dirceu Cardoso - É a uma pessoa que estâ na Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• está falando como 
Senador? Ou está pedindo a palavra pela ordem? 

Se V. Ex• pedir a palavra para uma questão de ordem eu lha concederei. 
Mas, para dialogar com a Mesa, nãol 

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• é que está dialogando. Então, peço a pa
lavra para uma questão de ordem. 

Aqui está a Oposição que se comprometeu a votar. Então, ponha em vo
tação. Se houvesse obstrução, aí sim. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra a V. 
Ex~. Sena-dor Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO -O Sr. Senador Dirceu Cardoso está com 
uma questão de ordem, esperarei qtie termine. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Qual é a questão de ordem 
do Sr. Senador Dírceu Cardoso? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, a Oposição, pela voz de todos os s_eus oradores, 
comprometeu-se a votar favoravelmente. Não há contrariedade na votação. 
Se hú número, enlão, por que V. Ex~ não quer votar? Ninguém vai protestar. 

Esta é a questão de ordem que remeto a V. Ex• 
Não fique ouvindo estes espíritos santos de orelha. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• procure respeitar a 
Presidência. V_ Ex~ não fique dialogando. V. Ex• tem a mania de ficar d'ialo
gando com a Mesa. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Dialogando não, Sr. Presidente. Fiz uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - V. Ex• respeite a Mesa 
corno a Mesa está procurando respeitar V. Ex• Se eu estivesse no Plenário da
ria a resposta a V. Ex~ de outra maneira. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Então venha para o Plenário dar a resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• será atendido pela 
questão de ordem que levantou e nós colocaremos em votação a matêria. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecem sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirau Cardoso - Requeiro verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Vai-se proceder à verifi-
cação. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
Solicito o voto dos Srs. Líderes. 
O Líder do PDS, como vota? 

O SR. JOSÉ UNS - Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O Líder do PMDB, como 

vota? 
O SR. MARCOS FREIRE - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O Líder do PP, comovo-
ta? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Os Senadores jâ podem 
votar. 

Procede-se à l'Otaçào. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Amaral Peixoto 
Dinarte Mariz 
Evelásio Vieira 
Gi!van Rocha 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
José Fragelli 
José Lins 
José Richa 
Lázaro Barboza 
Lomanto Júnior 
Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Mendes Canale 
Octãvio Cardoso 
Orestes Quércia 
Passos Pôrto 
Pedro Simon 
Tancredo Neves 
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso 
Henrique Santillo 
Paulo Brossard 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Vai-se proceder à apu-
ração. (Pausa. J 

Votaram SIM 19 Senadores e NÃO 3. Não houve abstenção. 
Total, 22 votos. Não houve quorom. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma decla
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma declaração de voto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma declaração de voto. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vê a Casa, em face do painel que peço que não se apague ... 
Pediria a V. Ex' que mandasse acender novamente o painel. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Para isso teria que fazer a 
votação de novo. -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu sei, Sr. Presidente, mas a minha de
claração de voto é firmada no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• terá a lista de pre
sença. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Gostaria que pãss-ásse; então às minhas 
mãos a relação dos votantes. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -V. Ex• será atendido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Aguardo a chegada da relação para fa
zer então a declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Enquanto V. Ex• aguarda, 
a Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se às I O horas do dia 
21 de dezembro, segunda-feira próxima, destinada à apreciação do Projeto de 
Resolução n9 243, de 1981. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Segunda-feira! Podia marcar para ama
nhã, domingo, estão com pressa, vamos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Como, infelizmente, não ê 
possível fazer ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- A relação, Sr. Presidente! A Mesa vai 
ter que trabalhar segunda-feira e jã não estã com vontade mais de entregar a 
relação. O Senado vai ficar 15 dias de "papo para o ar ... ~~ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Como, infelizmente, não 
podemos fornecer, imediatamente, a lista, actonarenlos as campainhas por w' 
minutos para fazermos uma nova votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, Sr. Presidente, a relação não 
pode vir, isso é uma coisa ... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Chegará, posteriormente; 
está havendo um problema mas V. Ex• receberá logo que seja poSSível. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, Sr. Presidente, eu desisto da pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• pode desistir. 
Vamos acionar as campainhas para nova votação, segundo o Regimento 

Interno. 
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, V. Ex• já anunciou até a matéria 

de segunda-feira para encerrar a sessão, e agora_. convoca uma sessão outra 
vez? 

(Suspensa às 12 horas e 45 minutos, a sessão é reaberta às 12 ho
ras e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está reaberta a sessão. Vamos 
proceder a uma segunda votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus- lugares. (Pausa.) 
Solicito o voto dos Srs. Líderes. 
O Líder do PDS, como vota? 

O SR. JOSt LI:-.<S - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Líder do PMDB, como vota? 

O SR. MARCOS FREIRE - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O Líder do PP, como vota? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Sim. 

O SR. PRESIDE~TE (Passos Pôrto)- Os Srs. Senadoresjâ podem vo
tar. (Pausa,! 

Procede-se à l'Otaçào. 

VOTAM "SlM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Carnargo 
Dinarte Mariz 
Evelásio Vieira 
Franco Montoro 
Gabriel Hermes 
Gilvan Rocha 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
José Lins 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lázaro Barboza 
Lomanto Júnior 
Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Mendes Canale 
Oc~vi-o Cardoso 
Orestes_ Q uércia 
Pedro Simon 
Tancredo Neves 
Vicente Vuolo 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso 
Henrique Santilto 
Paulo Brossard 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Vai-se proceder à apu-
ração. (Pausa.) 

Votaram Sim, 21 Senadores e, Não 3. 
Não houve abstenção. 
Total 24 votos. 
Não houve quorum. 
Fica_ adiª da a votação. 
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presídente, para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)-Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Dirceu Cardoso, para uma declaração de voto. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Já apagaram o painel. Sr. Presidente acenda o 
painel, por favor. 

Sr. Presidente, por que essa pressa louca? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - V. Ex• não o havia solicitado 
antes. Como ê providência da Mesa, após a proclamação do resultado e o seu 
anúncio, desligá-lo. Peço desculpas a V. Ex• e lhe darei a (ista do painel ele
trônico. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, eu que peço desculpas a V. Ex• 
pela minha impertinência. V. Ex• tem sido um grande Presidente nesta Casal 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Muito grato a V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso- E faço votos que V. Ex• vá até o fim da convo
çação extraordinária presidindo a sessão. Vão ser removidos todos os obstá
culos, até as grandes diferenças serão todas rem_ovidas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• está com a palavra para 
uma declaração de voto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para dedaração de voto. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero apenas assinalar, pelare
lação da votação anterior e a de'agora, que se verifica o seguinte: os que estão 
ausentes são Senadores do PDS. Eles é que estão ausentes, com exceção do 
Více-Líder, do nobre Senador Vicerite VU-ôlo, do nobre Senador Lomanto Jú
nior, do nobre Senador Gabriel Hermes, do nobre Senador Otávio Cardoso, 
do nobre Senador Dinarte Mariz e mais um ou dois. 

Logo, Sr. Pre_sidente, todos nós estamos aqui presentes e cumprimos com 
o nosso dever. 

A convocação extraordinãria foi por conta do PDS. O projeto era deres
ponsabilidade do PDS e foi o PDS que esteve ausente. 

Sr. Presidente, às vezes nas batalhas polílicas, vence quem foge. (Muito 
bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia_ 
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O Sr. Paulo Brossard- Peço a palavra, como Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard que falará como Líder de Partido. 

O SR. PAULO BROSSARD (Como Líder. pronuncia o seguinte discur
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei muito breve, até porque parece 
que escassos são os minutos que faltam para o termo da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• tem vinte e seis minutos, 
porque a sessão se encerra ãs 14 horas. 

O SR. PAULO BROSSARD- Muito agradecido pela sua informação, 
mas espero não cansar o Senado com 20 minutos na tribuna. 

Só hoje, Sr. Presidente, pude passar os olhos por alguns dos jornais de 
ontem, entre eles, O Estado de S. Paulo. Por isso, só hoje tomei conhecimento 
da notícia estampada pelo grande jornal paulist~ s?b o título: "Celiberti: rela
tório no ltamaraty''. A notícia é procedente de Brasília, e diz assim: 

"CELJBERTI: 
RELATÓRIO NO ITAMARATY 

Da sucursal de Bras(/ia 

O Ministério da Justiça encaminhou ontem ao Ministério das 
Relações Exteriores o relatório secreto elaborado pela Polícia Fede
ral sobre o seqiiestro dos uruguaios Lillian Celiberti e Universindo 
Díaz- seqüestrados por militares uruguaios com a _ajuda de poli
ciais brasileiros. o relatório foi anexado ao processo contra os poli
ciais Pedro Seelig e Didi Pedalada, envolvidos no fato. 

O Ministério da Justiça só tomou a medida depois que os mi
nistros Abi-Ackel e Saraiva Guerreiro deram ao Senado Federal in
formações desencontradas: o Itamaraty informou haver solicitado 
as conclusões do inquérito da PF ao Ministério da Justiça, sem ter 
conseguido resposta. Por sua vez, o ministro Abi-Ackel desmentiu o 
ministro Saraiva Guerreiro afirmando ter atendido à solicitação, 
quando na verdade só havia acusado o recebimento do pedido do 
Itamaraty. Ao final, o relatório foi encaminhado,_d_epois que o líder 
do PMDB, Senador Paulo Brossard, e do PDS, Senador Nilo Coe
lho, voltaram a solicitar a medida e criticarain os dois Ministérios 
por sua desatenção ao Poder Legislativo." 

A notícia não me parece rigorosamente exata, em matéria circunstanciais 
e acidentais, como, por exemplo, informações que teriam sido prestadas ao 
Senado, quando em verdade não foram ao Senado, foi através da imprensa, 
ou quando me atribuía a qualidade de Líder do PMDB, o que não é exato, 
embora a confusão tenha se originado, talvez, pelo fato de o assunto ter ocor
rido ou nascido quando eu exercia a liderança. Mas essas variantes digamos 
assim, em nada desmerecem a notícia em si mesma, a sua importância, que 
justifica minha rãpida intervenção. 

Realmente o Ministério das Relações Exteriores, depois do meu penúlti
mo pronunciamento, quando ouvi a voz do Líder Nilo Coelho censurando a 
omissão do Itamarati em não responder a despachos meus expedidos de Por
to Alegre, noS últimos dias de janeiro e nos primeiros dias de fevereiro deste 
ano, o ltamarati deu uma nota oficial em que prestava esclarecimentos, os 
quais conflitavam com noticias do Ministério da Justiça, segundo as quais te
ria prestado as informações solicitadas quando, em verdade, segundo se veio 
a saber, o Ministério da Justiça tinha se limitado, como diz a notícia, a acusar 
o recebimento do A viso do Ministério do Exterior. 

Chamei a atenção do Senado e desta Nação, em relação à nota oficial do 
Itamarati, divulgada pela imprensa, dois dias depois do meu primeiro discur
so sobre o assunto, e antes do meu segundo pronunciamento, é o que estava 
em conflito com a resposta dada pelo próprio Itamarati ao Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados. Porque, enquanto _na nota ele dizia ter solicitado 
as informações ao Ministêrio da Justiça e não as recebera, na resposta ao 
Conselho Federal da Ordem, oficio de 31 de julho, ele afirmava que o caso do 
seqüestro dos uruguaios era diferente do caso Biggs. Corno poderia dizer que 
era diferente, se não tinha recebido as informações do Ministério da Justiça 
que solicitara? 

Bom, mas não é isso, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna. O que me 
traz à tribuna é que o Ministério da Justiça mandou ao Ministério das Re
lações Exteriores o quê'? O relatório que ele cbalna de secreto, e que secreto 
não é porque está junto a um processo judicial. É um 

.. relatório secreto elaborado pela Polícia Federal sobre o se
qüentro dos uruguaios Lillian Celiberti e Universindo Diaz- se
qüestrados por militares uruguaios com a ajuda de policiais brasilei
ros." 

Não é secreto porque leio a notícia e confirmo, perante o Senado: 

··o Relatório foi anexado ao processo contra os policiais Pedro 
Seelig e Didi Pedalada. envolvidos no fato." 

Um deles condenado em primeiro instância, condenado em segunda ins~ 
tância, e tendo tentado o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal, vi~o 
indeferido. Quer dizer, a respeito da materialidade do seqiiestro e da partici
pação nele os policiais brasileiros existe condenação da Justiça, existe coisa 
julgada criminal. 

O outro foi absolvido por falta de provas, embora no Tribunal tivesse 
havido um voto entendendo que as provas eram suficientes para condená-lo. 

Não estou discutindo o mêrito da decisão; estou apenas observando que 
o fato, a materialidade do seqUestro, está judicialmente comprovada pela Jus
tiça brasileira, em setença transitada em julgado. 

Agora, Sr. Presidente, o que aconteceu agora, depois desta longa espera, 
foi exatamente aquilo que eu temia que acontecesse quando, ainda de Porto 
Alegre, no dia lll ou 2 de fevereiro, passava um segundo telex ao ministro Sa~ 
raiva Guerreiro, depois de os jornais terem noticiado que o Itamarati havia 
solicitado informações ao MinistériO da JUstiça. 

Que dizia eu nesse telex, Sr. Presidente'? Dizia que não me parecia nada 
estranho que um ~in_~stério solicitasse a outro informações, até porque os 
Ministérios são departamelltos de um mesmo poder. De modo que nada mais 
natural. 

Mas eu queria chamar a atenção do Itamaraty pelas suas responsabilida
de$ e pelo bom nome que tem, que subordinado ao Ministério da Justiça e à 
Polícia Federal, e a Polícia Federal criminosamente havia elaborado um rela
tório tendencioso, segundo o qual os uruguaios seqUestrados em Porto Ale
gre, e o fato de que o seqUestro foi judicialmente apurado, tinham atravessa
do a fronteira do Uruguai, exatamente pela minha terra, cruzado a fronteira 
no Aceguã, em ônibus, indo até à cidade de Melo, que fica lã dentro do Uru~ 
guai, e lá, então, presos. Era isso que eu queria chamar a atenção e chamei a 
atenção do Itamaraty já naquela ocasiãol que ele não podia endossar uma 
versão notoriamente falsa e internacionalmente desacreditada, pelo o fato de 
o seqUestro estar judicialmente apurado. De modo que esse relatório enviado 
pelo Ministério da Justiça ao Itamaraty é um relatório criminoso, porque 
houve adulteração consciente da verdade. 

Na Polícia Federal, o jornalista da Veja, Luís Cláudio da Cunha, hOje 
em Brasília, foi ameaçado por ter levantado o fato do seqiiestro. E como· ele 
,reagiu com hombridade, como ele não se acovardou, eles não tiveram cor11~ 
gem de levar a ameaça adiante. Mas esta versão da Polícia Federal não hã 
uma pessoa que acreditasse nela. Mas hoje não há quem possa nela acreditar1 
porque existe decisão judicial transitada em julgado, apuradora do fato, do 
fato material do seqüestro. De outro lado, o embaixador do Uruguai no Bra~ 
si! não tem qualquer dificuldade em aludir ao seqüestro dos uruguaios, dizen~ 
do que o fato do seqüestro de Lilian e Universindo não pede molde a com
prometer a imagem do Uruguai perante a opinião pública brasileira.~ o em~ 
baixado r da República Oriental do Uruguai que fal'a no seqUestro como uma 
coisa natural, tão natural que não pé de molde a comprometer a imagem do 
seu país perante a opinião pública brasileira. 

Isto disse o Sr. Embaixador do Uruguai, Sr. Casal, em entrevista publi
cada onde e por quem? Em entrevista publicada pelo Jornal do Brasil. Não se 
trata de uma folha anónima, mais ou menos clandestina, que tenha circulação 
em algum burgo, em algum recanto do território brasileiro. Não, pelo Jornal 
do Brasil. 

Mais ainda, Sr. Presidente, quando o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, atendendo solicitações do atual Presidente do Conse.. 
lho, o secional da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. José Mariano de Freitas 
Becker, requereu ao Itamaraty que desse aos uruguaios seqüestrados em terri~ 
tório brasileiro por autoridades uruguaias, com a conivência e colaboração 
de autoridades policiais rio-grandenses, desse aos uruguaios seqUestrados o. 
tratamento que havia dado ao assaltante do trem pagador, Mr. Ronald Biggs, 
o ltamaraty, em ofício assínado pelo ilustre Ministro Ramiro Saraiva Guer
reiro, disse que os dois casos não eram iguais, porque no caso de Mr. Biggs 
não havia dúvida que ele havia sido seqüesirado só por estrangeiros, e no ou
tro caso tinha havido participação de autoridades brasileiras e que o ministro 
chama de torpes. 

O Ministro, no seu oficio aO Conselho Federal da Ordem, fala na torpe
za· cometida por autoridades brasileiras. Torpeza foi a palavra empregada 
pelo eminente chanceler. E, por isto, o fato de haver a presença de pessoas 
torpes que haviam cometido a torpeza de participarem do seqüestro, os casos 
não seriam iguais. A distinção não é minha, é sua. Eu apenas a registro para 
mencionar que o próprio It::i.inaraty, erri documento oficial dirigido ao Conse
lho Federal da Ordem, jã aludiu ao seqUestro apenas dizendo que ele se dife-
rençava do outro, do Mr. Biggs, porque neste não tinha havido a participação 
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torpe de policiais brasileiros ou de outras autoridades. Mas a materialidade 
do seqUestro é conhecida, está proclamada, oficialmente proclamada, judi
cialmente apurada. Como eu não_ quero que o Ministérío de estrangeiros do 
meu país se conspurque, é que estou aqui, maiS uma vez, Sr. Presidente, 
dando-lhe a minha colaboração leal e pública para que não aceite como idô
neo um papel desacreditado, um papel que deveria levar os seus autores à ca
deia, um papel desonesto, um papel que, se houvesse polícia neste país, jã te
ria engaiolado seus autores e remetido ajuízo o inquérito para -fins de proces
so criminal. Porque conduzir um processo com a i_nten.ç_ão e o objetivo de fal
sear a verdade, ou isso é· crime, Sr. Presidente, ou eu não sei mais distiriguir o 
que é crime e um ato lícito. 

Era isso, Sr. Presidente, que queria dizer aqui, nesse apagar de luzes des
sa sessão, porque não poSso- permitir que com o meu silêncio, com a minha 
omissão possa gerar algum equívoco no Itamaraty. O Itamaraty não ignora 
esses fatos, ele não pode ignorar esses fatos, a Nação brasileira está com seus 
olhos abertos e seus ouvidos atentos para ver e ouvir o que a casa de Rio 
Branco vai decidir _neste caso. 

Farei, SI'. Presidente, .o que for possível, não apenas para que aqueles 
dois miseráveis que lá se encontram nas masmorras montevideanas sejam de
volvidos ao Brasil- e depois o Governo Que faça deles o que quiser, e se qui
ser expulsâ-los, no mesmo dia, como pessoas indesejáveis, que o faça, eu não 
criticarei-, mas farei muito mais do que isto- não direi muito mais porque 
lá é, digamos, um problema de direitos humanos e aqui é uma questão de di
reitos soberanos -: mas f;1rei tudo quanto for possível para que a respeitabili
dade do meu País não seja quebrada por uns ... falta-me a palavra apropriada, 
Sr. Presidente, o Regimento do Senado e mais do que o Regimento, o Senado 
me impõe limites ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - São impublicáveis. 

O SR. PAULO BROSSARD- São improferíveis. Eu não disse a pala
vra que ia dizer, Sr. Presidente, mas, não dizendo, creio que todos entende
ram mais e melhor do que se eu a dissesse. 

Sr. Presidente, permitir que autOridades secundárias, armadas, em coni
vência com autoridades brasileiras que, segundo o l_t_a_m_araty, tiveram um 
procedimento torpe, entrem no Território Nacional, cheguem a Porto Alegre 
e façam o que fizeram, e voltem ... E depois vem a Polícia Federal dizendo que 
os uruguaios saíram livremente pelo Rio Grande afora, chegaram a Bagé, to
maram um ônibus, atravessaram o Aceguá, fOram a Melo e lã então foram 
presos- uma notícia mentirosa, mentirosa!- e depois receber esse ri::Iatório 
e decidir com base nele, quando hã uma publicidade universal a respeito do 
seqüestro. A ONU, Sr. Presidente, a ONU já pediu ao governo uruguaio a li
bertação desses homens, porque foram seqUestrados. Hoje, ê um fato interna
cional. E isto eu não posso permitir, porque, como brasileiro, não posso per
mitir, nem assistir-que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é 
um órgão que tem honrado o nosso País, interna e externamente, se preste ao 
papel de acobertar, com base num papel fraudulento, um ato ignominioso 
que no julgamento do Ministro Saraiva GuerreirO, no que tange aos policiais 
rio-grandenses, foi Uma torpeza. 

Era isto, Sr. Presidente, que a consciência mandava que eu dissesse no 
fim desta sessão. (Muito bem! Palmas.) 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
~esidente, Srs. Senadores: 

Não ê freqüente, podermos mesmo afirmar ser acontecimento raro em 
qualquer País, a concessão de disdtinções acadêmicas como a Honon·s Causa 
às personalidades que se distinguem pela sua contribuição ao desenvolvimen
to cultural, cientifico ou tecnológico. 

São geralmente sábios como Einsteim, Oppenheimer e, recentemente, 
Alberto Sabin, entre outros, os que as Universidades co_stumam distinguir a 
fim de manifestar o reconhecimento e a gratidão das sociedades humanas pe-
los benefícios porventura recebidos nos domínios da pesquisa, do ensino, da 
tecnologia ou bem-estar em geral. 

Constitui, igualmente, uma magnífica tradição universitária a consa
gração dos expoentes da literatura, professores, ou simplesmente, escritores 
cujas obras adquiriram, pela sua excepcional categoria e ressonância, dimen
sões e influência em condições de justificar a concessão das láureas e diplo
mas da envergadura de uma consagração acadêmica como Honoris Causa. 

Alguns Chefes de Governo e estadistas são também, homenageados des
sa maneira, inclusive postumamente, pelo que fizeram durante a vida. 

A Universidade de Brasília (UnB) muito dificil e raramente concede di
plomas Honoris Causa, devendo ser considerados excepcionais os casos que 
se poderiam enumerar. 

Justifica-se, por conseguinte, Sr. Presidente este meu rápido pronuncia
mento, levando ao conhecimento desta Casa do Poder Legislativo, que no úl
timo dia 15 de dezembro, a Universidade de Brasília outorgou o título de 
Doutor Honoris Causa, ao insigne brasileiro Roberto Marinho, Presidente de 
O Globo e Diretor-Geral da Rede Globo de Televisão; Presidente da bene
mérita Fundação Roberto Marinho que vem conscientizando a Nação brasi
leira, no concernente aos imperativos de preservação do nosso patrimônio 
artístico histórico e cultural. 

Seria desnecessário enumerar, neste instante, os títulos e motivos que le
varam a Universidade de Brasílía a conceder ao insigne jOrnalista e homem de 
empresa Roberto Marinho, a consagração máxima a que podem aspirar esta
distaS~ escritores, cientistas, sábios e, de um modo geral, o reduzido número 
dos que consagram suas vidas ao bem-estar dos seus contemporâneos, em 
qualquer país. 

Parece-me, que, neste caso eSpecífico a Universidade de Brasília cumpriu 
o seu dever, e praticou um ·ato de justiça integral, ao conceder o diploma de 
Doutor Honoris Causa a uma personalidade que bem o merece, por que resol
veu dedicar-, depois de atingir os altos píncaros do sucesso e do êxito inte
gral, em todos os seus empreendimetos e projetes - a fazer o bem aos seus 
semelhantes, a promover o progresso cultural da Nação brasileira, contri
buindo, pelo seu trabalho, competência invulgar e absoluto desprendimento, 
para concretizar o advento de um Brasil digno das suas dimensões continen
tais e da sua vocação históricã. 

Um Brasil poderoso, civilizado, desenvolvido e feliz, caracterizado pela 
sua identificação com os ideais superiores da democracia, da liberdade e dos 
valores cristãos. 

Era o que desejava acentuar, Sr. Presidente, depois de ter encaminhado 
ontem à mesa requerimento solicitando a transcrição nos Anais do Senado 
dos discursos pronunciados por ocasião da outorga do diploma de Doutor 
Honoris Causa ao Jornalista Roberto Marinho, lamentando não ter podido 
comparecer àquelas solenidades- convidado pelo Magnífico Reitor da Uni
versidade de Brasília, Professor José Carlos de Almeida Azevedo- em virtu
de dos trabalhos que me retiveram nesta Casa. 

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

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

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O jornal O Estado de S. Paulo publicou, em sua edição de 9 do corrente 
mês, artigo do jornalista Mauro Chaves intitulado "Futurologia otimista-
82'". 

Em tom jocoso, Mauro Chaves aproveita a onda de profecias própria 
desta época do ano para fazer suas ''previsões" para 82. A inflação. a dívida 
externa, o desemprego, a crise do Sistema Previdenciãrio e a descoberta de 
novas reservas petrolíferas são alguns dos assuntos tratados. 

.. Em 82 a inflação no Brasil estará definitivamente controlada - dessa 
vez mesmo-, não devendo ultrapassar os 45%, para chegarmos em 83, àque
le almejado índice de 23% (que por algum lapso havíamos previsto jã para 
este ano). Nossa dívida externa, para assombro do mundo, quase chegará ao 
nível zero, e isso por diversas razões, dentre as quais: como~ membros da 
OPEP (graças às fantásticas reservas petrolíferas descobertas pela PE
TROBRÁS no Ceará e pela PAULIPETRO no Paraná) nossas exportações 
de petróleo resultarão em um fabuloso incremento de divisas, pelo que jã se 
falará em ''petrocruzeiros", em todo o continente. Também participaremos 
do novo cartel OPEA- Organização dos Países Exportadores de Álcool
(aliás, como membro único), ó que será decisivo para nossa balança comer
cial, tanto quanto as toneladas de ouro que exportaremos. Bateremos recor
des de exportação de manufaturados, especialmente automóveis, o que nos 
emparelhará somente com o Japão. Operando a pleno emprego, nossa indús~ 
tria absorverá toda a mão-de-obra disponível, qualificada ou desqualificada, 
sendo esta última de nível universitário ou não. (Aliâs, já no segundo ano de 
faculdade todos os universitários terão seu emprego garantido. Haverá uma 
verdadeira corrida das empresas, competindo entre si para a contratação do 
maior número de futuros diplomados.) 

Quando o desemprego estiver totalmente eliminado no País, ano que 
vem, nos lembraremos como foi fácil resolver, aquilo que parecia um grande 
problema: um verdadeiro "ovo de Colombo", descoberto pelo governador 
Salim Maluf. Pois foi s6 ele dizer a cêlebre frase: uQuero que toda fábrica te
nha o aviso precisa-se de empregados", para, imediatamente, todas as indús
trias brasileiras colocarem tais avisos em suas respectivas portas, a partir do 
que milhões de novos empregos foram criados. Mais uma vez, o mundo intei
ro se espantará com tamanha criatividade. E por falar em Maluf, haverá uma 
positiva transformação do objeto social da PAULIPAU S/ A, a qual terá sede 
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na Freguesia do O, e destinar-se-â, exclusivamente, a prestar assistência médi
ca a vítimas de espancamentos, de qualquer espécie. Aliás, serã graças aos 
méritos dessa instituição que o Sr. Salím Maluf conseguirá uma boa votação 
na Freguesia do_Ó, em sua candidatura para vereador. Evidente que para tan
to também terá cQntribuído o fato de o atual governador devolver ao erário 
público tudo o que gastou como .. verba de representação", com seus banque
tes, medalhas, hospedagens cinco estrelas, fretes e passagens aéreas, etc., e 
mais "higiene pessoal" (que chegaram a mais de 733 milhões de cruzeiros em 
79 e 80- e mais o outro tanto, corrigido, gasto em 81, incluindo-se as despe
sas de suas viagens de circunavegação), apesar de tal devolução ser decorrente 
das centenas de Ações Populares contra ele propostas. A propósito de .. devo
lução" de dinheiro público escusamente esbanjado, teremos em 82 outras 
notícias realmente alentadoras: todos os favorecimentos ilícitos propiciados 
por insfituíÇões financeiras oficiaiS ã irúPas empresariais mal geridos ou qua
se falidos cessarão por completo. As várias CPis e-CEIS, relativas à corrupção 
institucionalizada, chegarão todas a termo, os responsáveis reembolsarão o 
Tesouro pelos desvios, bem como prestarão contas à Justiça, por seus a tos." 

Ridendo castigat mores. É co~ as armas da ironia e do riso que Mauro 
Chaves aponta os grandes desvios de nosso desenvolvimento, ao mesmo tem
po em que ridiculariza as manifestações ufanistas da prOpaganda oficial e os 
pronunciamentos irresponsáveis de muitos representantes do Governo. 

O artigo vale como advertência e convite ao bom senso. Que os respon
sáveis pela propaganda oficial se convençam de que o respeito à verdade é 
condição preliminar de qualquer comunicação digna desse nome. 

, Sr. Presidente, Srs. Senadores, realizou-se em Brasília, durante o mês de 
setembro passado, um Ciclo de Debates sobre a Linguagem dos Textos Le
gais, promovido pela Corriíssão de Redação da Câmara dos Deputados. 

Entre inúmeras figuras da vida jurídica e parlamentar brasileira que par
ticiparam das reuniões, destacamos a presença do Prof. Fábio Konder Com
parato, nome dos mais conhecidos e respeitados da inteligência brasileira. 

O Prof. Fábio Konder Comparato é Doutor em Direito pela Uniyersida
de de Paris; livre docente de Direito ComerciaCda Faculdade de Direito da 
universidade de São Paulo; Professor-Adjunto do Departamento de Direito 
Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1973; e 
Professor Titular do Departamento de Direito ComerCial da Faculdade de 
Direito da Universídade de São Paulo, em 1975. 

Tem vasto currículo na área de atividades profissionais: concurso de Di
reito Comparado, no Instituto de Direito Comparado da Universidade de Pa
ris, com aprovação nos exames dos anos letivos de 1961 e 1962; Secretário 
Jurídico do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, de agosto de 1963 a maio 
de 1964; estágio de pesquisa sobre métodos jurídicos de planificação econô
mica, em Paris, sob os auspícios do Ministério francês das Rel~ções Exterio
res, de 1964 a 1965; Diretor e Chefe do Departamento do Contencioso do 
Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, de 1970 a 1975; colaborador da 
Coniissão Elaboradora e Revisora do Anteprojeto do Código Civil Brasilei
ro, na parte referente ao contrato de seguro; Diretor Executivo da Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, publicação do Insti
tuto do Direito Comercial Comparado e Biblioteca Túlio Ascarelli; Diretor 
do lnsJ,ituto de Direito Econômico e Finariceiro,-da Faculdade de Direito de 
São Páblo; e Diretor da Metal Leve S.A. Indústria e Comércio, de 1975 e 
1977. 

Pertence à Societé de Legislation Comparée, de Paris, ao Instituto dos 
Advogados de São Paulo, ao Instituto Brasileiro de Direito Comercial Com
parado, à Biblioteca Túlio Ascarelli da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, ao Conselho Jurídico da Associação Comercial de São Paulo, e 
ao Instituto dos Advogados Brasileiros. 

Dentre seus livros publicados, destacam-se: .. Essai d' Analyse Dualiste de 
l'Obligation en Droit Privé'', edição da Faculdade do Direito e das Ciências 
Económicas da Universidade de Paris; ' 40 Seguro de Crédito"; "Aspectos 
Jurídicos da Macroempresa"; "O Poder de Controle da Sociedade Anôni
ma"; 4 'Comentários àS Disposições Transitórias- da Nova Lei da S0ciedade 
por Ações"; "Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial"; e "Novos Ensaios 
e Pareceres de Direito Empresarial". 

Discorrendo sobre a responsabilidade civil_ do _legislador, o Prof. Fábio 
Konder Comparato inicia sua exposição inter-jjretãiido essa responsabilidade 
sob duas concepções: urna técnico-jurídica e outra ético-política. A primeira, 
decorrente da interpretação democrática da ato de legislar, de que todo poder 
emana do povo e em seu nome é exercido, e, a outra, baseada no dever que 
tem o legislador de atuar em prol do bem comum. 

Daí o expositor parte para responder algumas indagações fundamentais, 
como a que deseja saber em que consistiria- o ín"ieresse geral, o bem comum, 
quais os fins do Estado no mundo contemporrâneo, quem é legislador e o que 
significa legislar no Estado Moderno. 

Advoga a necessidade de transformar a concepção clãssica da represen
tação política, tida corno representação da Nação, num todo abstrato, para 
uma representação de interesses vivos, concretos, identificados. Em decorrên
cia disso, para que o exercício do poder político possa ser tido como a ema
nação da soberania popular, é necessário que "o Estado se assente numa so
ciedade civil suficientemente organizada, coesa, atuante, onde se forme a opi
nião pública", o que não acont~çe nQ Brasil. 

Nessa linha, o expositor conclui que o associativismo é fundamental 
para a democracia, para o autogoverno do povo. Que esse ·associativismo 
realiza-se, em primeiro lugar, no mundo sindical, pelo fortalecimento das as~ 
sociações das classes trabalhadoras, pela educação básica, com a criação de 
estruturas de livre informação popular, e chega até à liberdade de consti
tuição de partidos políticos. 

E, finalmente, considera fundamentais, para a participação mais efetiva 
do povo no poder, medidas como a ampliação do âmbito da ação popular e 
da competência normativa geral do Judiciário, a ação penal subsidiária de 
qualquer do povo nos crimes contra a administração pública, o fortalecimen
to do Poder Legislativo e a autonomia do Poder Judiciário. 

Ã exposição seguiu-se um debate sobre a tese central do Prof. Compara
to, o fortalecimento da sociedade civil brasileira, que confirmou, para todos 
os participantes da reunião, a extraordinária dimensão da inteligência, do !j:a
ber e do espírito público desse grande brasileiro. 

Assim, Sr. Presidente, reconhecendo a importância da conferência pro
nunciada pelo Prof. Fábio Konder Comparato, estou solicitando a trans
crição do seu inteiro teor nos Anais do Senado Federal, como forma também 
de homenagear esse expoente da inteligência brasileira. 

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

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

O SR. MAURO BENEVIOES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, passa a circular, a partir de amanhã, na Capital 
do meu Estado, um novo órgão da imprensa cearense- O Diário do Nordes
te- vinculado ao Grupo Verdes Mares, de que é dirigente máximo o empre
sário Edson Queiróz. 

Com uma equipe integrada par profissionais altamente qualificados e 
dispondo de um parque gráfico dos mais modernos, o novo periódico ado tará 
uma linha editorial independente, defendendo, acima de tudo, os legítimos in
teresses do Ceará. 

Com uma distribuição que alcançará todo o território nacional, inclusive 
Brasília, O Diário do Nordeste será, sem dúvida, um poderoso instrumento de 
comunicação, publicando, permanentemente, farto noticiário de todo o mun
do, bem assim emitindo opinião, em seções próprias, sobre questões da atua
lidade. 

Precedendo-o, a TV e a Rádio Verdes Mares jã vinham pugnando -
dentro das mesmas diretrizes em que se situará o novo veículo- pelo desen
volvimento do Polígono, reclamando uma ação pronta e eficaz do Governo 
que possibilite o advento de melhores dias para a nossa comunidade. 

Juntando-se aos demais jornais e emissoras alencarinos, o diário conta
rá~ sem tardança, com número aprecíável de leitores que lhe garantirão uma 
ampla tiragem, capaz de superar, desde logo, as previsões de seus idealizado
res. 

Vindo a lume numa hora de preocupação para todos os brasileiros,. 
quando a crise sócio-econômica angustia as camadas mais sofridas da popu
lação, não se negará, certamente, a nova folha a apontar- para que sejam 
sanadas - as gri~antes falhas do modelo imposto ao Brasil pelos que se en
cas.telaram no poder, há quase duas décadas. 

No âmbito institucional, é de esperar que O Diário do Nordeste some es
forços na busca de rumos democratizantes, capazes de propiciar um crescente 
aprimoramento do nível de politização de nossa gente. 

Defendendo as liberdades públicas e condenando todas as modalidades 
de autoritarismo, não lhe será difícil impor-se à admiração dos nossos coesta-:: 
duanos e de quantos se identificarem com a sua linha de pensamento. 

Não poderia, assim, Sr. Presidente, deixar de saudar o auspicioso acon
tecimento, que se insere na história cultural do Ceará com marcante desta
que, num instante em que a presença de um jornal serve para revitalizar a 
vida democrática do País. 

Faço votos, pois, para que O Diário do Nordeste mantenha-se, através 
dos tempos, fiel aos nobres objetivos que inspiraram o seu aparecimento no 
seio da brava imprensa brasileira. 

Era o que tii1bU ã dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de hoje, às 
14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Re~olução n9 4, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclu_sã_o de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza ã Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar, em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos. e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos), o montante de sua dívida consolidáda, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e -Justiça, pela constitucionalid_ade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar, em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqíienta e seís mil, setecen
t~s e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das ComissõeS: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e J·uridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n918, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar, em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatro
centos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos}, o montante de 
sua dívida consolidada~ tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38; de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusãá de seu .Parecer n9 279, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
CrS 282.483~630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta 
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES; sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9 60, de 1981 (apre-
sentado pela ComiSSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396, 
de 1981), que autoriza O-Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhõ~, novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros), 6 montante de sua divida consolidada tendo, 

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n910l, de 1981 (apre
sentado pela C'lmissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675, 
de 1981), que àutoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar, em 
CrS 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 

trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l02, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis ·milhões, setecentos e dezesseis 
mil _cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões: 
-d.e Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

8 

Discussão, em turrio único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n9 1.211, de 1981), do Projeto de Resolução n9 49, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta mi

'lhões de dólares americanos), destinados ao programa de investimentos do 
Estado. 

Dependendo da votação do Requerimento n9 434, de 1981, do Senador 
Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 27-12-81). 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n? 99, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como 'conclusão de seu Parecer n9 
673, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, 
em CrS 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil 
cruzeiroS), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de 1981 (a
presentado peta Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 
1.116, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocen
tos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cru
zeiros); tendo 

PARECER, sob n• 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re.solução o9 92, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o9 
613, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a elevar, em 
Cr:$4.228.000,00 (quatro milhões1 duzentos e vinte e oito mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, teodo 

PARECERES, sob n•s 614 e 615, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro; e 

- de Munidpios, favorãvel. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 444, de 1981, de autoria 
do Senador Henrique Santillo, de adiamento da discussão para a sessão de 21 
do corrente.) 

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

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 14 minutos.) 
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ATA DA 14~ SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1981 
1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. GILVAN ROCHA E ALMIR PINTO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Luiz Fernan
do Freire - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto -José 
Lins- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lu
cena- Milton Cabral- Marcos Freire- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha 
- DirCeu Cardoso - Moacyr Dalla- Itamar Fr~nco- Franco Montoro 
-Lázaro Barboza -- Valdon Varjão- José Fragelli- Mendes Can;tle-
Saldanha Derzí- Affonso Camargo- EvC:Iãsio Viéira- Paulo Brossard
Pedro Simon - Octâvio Cardoso. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos rioSsos trabalhos. 
Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Bro_ssard. 

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE: -

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena, para uma breve comunicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para urna comunicaçãO. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi e leio para que conste 
dos Anais o seguinte telex, da Paraíba: 

IIm• Sr. 
Senador Humberto Lucena 
Senado Federal 
Brasília - (DF) 
Telex NR. 674/81-FIPB 07-12-81 
A nível estadual opinião classes produtoras e entidades conver

ge consenso repudiando taxação, produtos considerados supérfluos, 
já com repercussão nacional, vez que sua consumação trará prejuí
zos enormes à nação, particularmente, nossa região. 

Documento ser entregue Sua Excelência o Sr. Presidente daRe
pública está sendo ultimado com endosso todos órgãos e entidades 
classe âmbito nacional, propondo busca viabilidade outra solução 
não venha significar aumento carga tributária. 

Ante exposto, rogamos mais uma vez solidariedade e espírito 
público ilustre parlamentar unir-se demais companheiros bancada, 
objetivando reforçar pleito alta relevância. 

Certos V. S. acatará nosso apelo mesma autenticidade outrosjã 
formulados anteriormente, aproveitamos ensejo renovar-lhe protes
tos distinta consideração e apreço. 

Cordiais saudações, - Agostinho Velloso da Silveira, Presidente Fede
ração Indústrias Estado Paraíba. 

Faço minhas as palavras do Presidente desse órgão de classe do meu Es
tado, num apelo veemente ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido de que se 
a tenha às palavras da liderança empresarial quanto ao perigo que nos ronda a 
respeito do relacionamento dos chamados produtos supérfluos, para efeito de 
tributação como forma de socorrer o caixa da Previdência Social neste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Sobre a mesa, requerimentos 
que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 448, DE 1981 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado Federal de discurso do Excelentíssimo Senhor Senador 
Gabriel Hermes, pronunciado no dia 17 de dezembro do corrente ano, por 
ocasião de sua posse na Presidência dos Contadores do Brasíl. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1981. -Mauro Benevides. 

REQUERIMENTO N• 449, DE I98I 

Requeiro, nos termos .regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, da conferência pronunciada pelo Prof. Fábio Konder Comparato, 
na reunião de 2 de setembro de 1981, do Ciclo de Debates sobre Textos Le-

gais, patrocinado pela Comissã.o de Redação da Câmara dos Deputados, cujo 
texto anexo ao presente. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1981. -Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- De acordo com o art. 233, pa
rágrafo único, do Regimento Interno, os requerimentos serão submetidos ao 
exame da Comissão Difeiora. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- A presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e'30 minutos, destinada à apre
ciação dos Projetes- de Resolução rl9s 190 e 179, de 1981. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Eunice M{chiiCs- :Evandro Carreira- Aloysio Cha
ves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sar
ney- Alberto Silva- Agenor Maria- Martins Filho - Aderbal Jurema 
-Nilo Coelho -João Lúcio- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon -Amarai 
Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Murilo Badaró- Tancredo 
Neves - Amaral Furlan - Orestes Quércia - José Caixeta - Henrique 
Santillo- Benedito Canelas- Vicerite Vuolo- José Richa- Leite Chaves 
- Jaison Barreto- Lenoir Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estã finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência declara prejudicados os Requerimentos n'i's 435 e 436, de 
1981, de autoria do ilustre Senador Henrique Santillo, em que Sua Excelência 
solicitava o adiamento da discussão dos Projetas de Resolução n9s 99 e 188, 
de 1981, a fim de que fosse feita na sessão ordinãria anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Por evidente falta de quoru
mem plenãrio, deixam de ser apreciados oS projetas constantes da Ordem do 
Dia de hoje que dependeriam de votação do Plenário. 

Concedo a palavra para uma comunicação, como Líder de partido, ao 
nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Como Líder. para uma comunicação.) - · 
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O General João Baptista Figueiredo participou no dia de ontem de um 
almoço em que estiveram presentes oficíais-generais das três Armas. 

Na oportunidade, ao identificar na reunião o sinal de uma coesão indis~ 
solúvel, reconheceu o esforço que as Forças Armadas fazem para se manter 
adestradas e equipadas, prontas para cumprir seu dever constitucional. 

Delas, numa observação que por certo se dirigia aos demais brasileiros 
que não aqueles que ali estavam, afirmou nunca ter "ouvido lamúrias pelas 
dificuldades encontradas". 

DeixOu o generarFigueiredo de esclai-ecer melhor esta passagem do seu 
pronuncia-mento, pois nela acusou implicitamente alguém de se lamuriar sem 
enfrentar os problemas. 

Estaria Suil Excelência se dirigindo ao povo brasileiro em geral? 
E: difícil acreditar que sim, pois a esse povo, de quem se exige tudo, não 

se tem dado oportunidade de demonstrar claramente que deseja mudar a 
orientação política e a direção económica, as quais têm mantido a população 
sob o império da necessidade e com pouquíssimo horizonte de transfor
mação. 

Na medida em que o General Figueiredo afirma que "muita coisa se tem 
obtido", se bem que "não ainda o desejável, mas o possível" em favor dos 
brasileiros em geral, fica a indagação sobre o quê. 

De fato, para todos os brasileiros temos hoje pela frente uma grande 
honra, qual seja aquela de amortizar, com suor e lágrimas, uma dívida exter
na da ordem dos 70 bilhões de dólares. 

Sem dúvida, além de sofrer hoje esse povo uma restrição do seu consu
mo, que jã era insuficiente, de modo a haver maiores excedentes exportãveis, 
têm sido os brasileiros mais humildes aqueles que suportam os males de uma 
inflação de 100% ao ano e, além disso, são obrigados a enfrentar o desempre
go, que significa fome e desespero. 

Dificilmente, Senhor Presidente, estã o povo brasileiro satisfeito com 
tudo o que hoje ocorre no País. Tanto é verdade que o próprio Governo, no 
que reconhece essa situação, busca encontrar uma tãbua de salvação, ou um 
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pacote eleitoral milagroso, que adie por mais um pouco a solução dos problew 
mas, do contrário não haveria necessidade do Pacote Eleit.oral de Novembro. 

De fat_o tem razão o General Figueiredo quando afirma que a luta pelos 
mais humildes continua. Essa luta continua especialmente contra a atual 
orientação econômica, que desconhece as reais neCessidades do País, as suas 
potencialidades verdadeiras e sobretudo aliena ao exterior aquelas fontes 
sobre as quais se poderia erguer a redução da economia, em favor exatamente 
daqueles que mais sofrem. 

Os êxitos atuais que ó General Figueiredo enumerou no seu pronuncia
mento são ilusórios, sem profundidade e somente foram obtidas por intermé· 
dio de medidas superficiais, que em grande medida somente serviram parare
forçar as distorções existentes. 

Como se obteve o saldo da balanç.a comercial hoje exaltado? Por inter
médio de vantagens excessivas aos grupos exportadores, que hoje dispõem de 
recursos extraordinárioS, os quais remuneram um esforço que não houve, no 
tocante à produção_. 

A melhor credibilidade externa, também apoiada no saldo comercial, se 
devem basicamente a ter sido imposto ao País um elenco de medidas con
trãrias à sobrevivência da população brasileira, mas que mereceu todo o 
apoio da denominada comunidade financeira internacionaL 

O resultado dessas medidas frutificaram aqui mesmo, pois estamos dian
te de uma crise social profunda, que não recebeu até agora qualquer atenção 
governamental, pois o desemprego, que hoje afeta a milhões de trabalhado
res, sequer mereceu um programa mínimo de emergência, -que pelo menos ali
viasse a fome e o desespero de brasileiros humildes e os livrasse das dificulda
des crescentes que têm enfrentado. 

Sr. Presidente, 
A fala do General Figueiredo contemplou também problemas políticos 

atuais. 
O juramento de fazer deste País ux:na democracia mais uma vez recebeu 

reafirmação. 
Antes assim, pois as últimas providências encaminhadas no plano políti

co são de m_ol_d_e a deixar em dúvida esse compromisso. 
Há, sabemos todos, uma grande distância entre o dizer e o fazer. Quan

tas vezes as palavras vão num sentido e a ação em outro. 
O pacotão eleitoral de novembro prova isso. Quer-se democracia, 

afirnta-se a necessidade de democracia mas, afinal, nega-se o princípio básico 
dessa, a livre manifestação do povo. Amarra-se o povo com o voto vinculado, 
impede-se o povo de se movimentar na hora de escolher os seus candidatos 
aos diversos níveis de Governo e aplica-se a tudo isto o rótulo de democracia. 

Quer-se democracia, mas sem oposição, pois se chega à certeza de que a 
oposição nem sempre aceita todas as coisas. 

Mas outro não pode ser o comportamento oposicionista e mesmo quan
do há um acordo desses partidos para uma ação comum o que se exercita é 
um direito democrático simples, aquele de escolher entre uma coisa e outra, o 
que pode aproximar-se duas agremiações distintas. 

Pluripartidarismo não quer dizer por isso isolamento totalOe cada grupo 
em si mesmo. Pluripartidarismo quer significar a existência de diversos pro
gramas, mas não compreende que nada, entre esses diversos programas, se 
aproxima. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Exf- um aparte, Senador Evelásio Viei-
ra? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Com muito prazer, Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Está aí uma observação importante de V. Exf
Ontern Sua Excelência o Senhor Presidente da República- e dizia hoje o Se
nador Gilvan Rocha que foi de uma maneira indireta, ou de uma maneira di
reta, como querem alguns - mandou um recado às Oposições brasileiras, 
neste momento em que dois Partidos pretendem a sua incorporação sob a égi
de da lei. Mas veja, Sr. Senador Evelãsio Vieira, que em 1979, este mesmo 
Presidente da República, o honrado General João Baptista Figueiredo, envia
va ao Congresso Nacional uma mensagem de alteração da legislação eleito
ral. E o que dizia essa mensagem, entre outras coisas? Revogava a sublegen
da, só a permitindo a nível municipal, mas permítia as coligações partidárias 
nas eleições majoritárias. Evidentemente Sua Excelência mudou o seu pensa
mento de 1979 para 1981. Os motivos, ou o que levou Sua Excelência a fazer 
isso não sabemos. Mas, de qualquer forma, não mudamos nós, mudou o Se
nhor Presidente da República. Este é um aspecto importante, para que se de
monstre sobretudo que as Oposições brasileiras, quando falam na sua incor
poração e, como disse, sob o império da lei, naquilo que estabelece a nossa le-. 
gislação partidária, não estamos fazendo, conforme acabou de dizer o Sr. Se
nador Paulo Brossard, nenhum tipo de radicalismo. Se amanhã vier o con
fronto democrâtico, via eleitoral, o Governo pacificamente deve aceitar, o 

Governo não pode é querer dizer, em 1979, uma coisa e, em 1981, outra, 
sobretudo num pacote autoritário, que vai exatamente obrigar as Oposições a 
essa incorporação. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Bela contribuição de V. Ex• a esta apre
ciação que estamos a fazer do discurso do Presidente da República pronun
ciado ontem em almoço com as mais altas autoridades das três Forças Arma
das do Brasil. 

O Sr. Gilvan Rocha :-::- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouço o nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gi/van ROcha- Nobre Líder, é tempo de Natal, é tempo de recor-
dar o famoso poema da Literatura Brasileira, que diz: HMudou o Natal ou 
mudamos nós"? 1:: hora de perguntar ao Senhor PreSidente da República que, 
repito, nos mandou uma indireta no seu discurso- aliãs, demonstrativo que 
Sua Excelência gosta muito das indiretas. É hora de perguntar ao Senhor Pre
sidente: mudamos nós da Oposição ou mudou Sua Excelência? O homem que 
prende e arrebenta e que nem prendeu e nem arrebentou o pessoal do Riocen
tro, agora nos manda, novamente, sob aquela desculpa que a Nação não mais 
acredita, da Revolução de 1964, mandou nos dizer, muito claramente, que vai 
nos impedir de cumprir um preceito legal, que é a incorporação de um parti
do pelo outro. Veja V. Ex•: mudamos nós ou mudou o Presidente? Porque es
te, que está nos dando esse recado indireto, é-o mesmo que jurou pela alma li
beral do seu pai. A insistência, nobre Senador, em que voltamos a esse tema é 
para que não se perca na abóbada desta Casa essa nossa indignação; para que 
fique gravado, perenemente, nos Anais do Senado que, novamente, aqui po
deremos repetir o famoso soneto do Natal: ··o Natal não muda, mudamos 
nós". Oposição não muda, porque a Oposição estã no caminho da democra
cia pura. Mudam, mais uma vez, eles para vergonha não nossa, mas deles 
próprios. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - O recado não preocupa os homens da 
Oposição, que estão agindo num direito legítimo, dentro da legalidade, per~ 
feitamente, buscando a autodefesa para alcançar a democracia, neste País. E 
tranqüilos continuamos a nossa marcha, Coritlriiiiiinos a nossa luta, esperan
do que o Senhor Presidente da República, amanhã, se reencontre com as pro
messas que fez a este País. 

Em certos momentos como agora, Senhor Presidente, a existência de um 
problema pode levar dois ou mais partidos, todos inclusive, a se unir. Os 
acontecimentos do.Riocentro levaram todos()s partidos a uma ação comum 
de apoio ao General Fígueiredo, no sentido de haver um esclarecimento co_m
pleto daquele fato. 

Tal ação, à época, foi reconhecida pelo Governo. Por que agora o pró
prio Governo, pela palavra daquele que ocupa o seu mais alto posto, nega 
essa ação comum, somente porque voltada contra ele? 

São dois pesos e duas medidas, Sr. Presidente, com o que não podemos 
concordar. 

Os partidos de oposição têm em comurri a luta pelo aprimoramento de
mocrático, enquanto buscam, no campo econômico-social, inúmeras modifi
cações na atual direção desses setores. 

Nada mais natural que haja uma aproximação entre esses partidos, de 
forma a que, aliados, possam somar esforços no sentido de encaminhar asso
luções exigidas pelos problemas. 

Outro fosse o seu comportamento, aí sim, seria condenável, pois se esta
ria negando o princípio democrático essencial de que o poder que emana do 
povo deve ser exercido em benefício desse povo. 

Graves e sérios são os problemas hoje enfrentados pelo povo brasileiro. 
É urgente a sua resolução, e para enfrentar a indiferença governamental cabe 
a união de todas as forças cuja orientação é alternativa àquela que vem sendo 
seguida. 

A nossa luta deve ser em torno desses problemas e se até o próprio Go
verno manifestar concretamente o propósito de resolvê-los, não terá por certo 
qualquer voto contrário da oposição brasileira. 

Sr. Presidente, encerramos este nosso pronunciamento, no qual busca
mos esclarecer o que entendemos por Oposição e Governo. Mais do que nun
ca, se se quer fazer deste País uma democracia, esta distinção deve estar pre
sente. 

Não nos move qualquer ressentimento. Estamos abertos ao diálogo, ao 
entendimento, mas é certo dizer tambêm que esses só podem existir num pla
no de mútuo desarmamento de espírito. 

A força a nada conduz senão ao arbítrio, desde que a força somente en
tra em cena quando falham os argumentos, ou estes não existem. 

ReafirmamoS a nOssa disposição para o diálogo construtivo, não aquele 
que serve apenas para manobras que só conduzem ao tumulto, à maior inde~ 
finição da situação do País. (Muito bem!} 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins, que falará como Líder. 

O SR. JOSE L!NS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Quércia, por cessão do nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Estranhamos o pronunciamento do Líder do Governo para assuntos 
econômicos, ilustre Senador José Uns, neste trecho final em que justifica a 
compra de material ferroviário no exterior, exatamente quando lemos, nos 
jornais de hoje, para ser mais específico, na Folha de S. Paulo, uma notícia va
zada, a sua parte primeira, nos-seguintes termos: 

"METALÚRGICOS NÃO QUEREM A MAFERSA 

"Vender a MAFERSA é vender o Brasil". Essa afirmação en
cerra o documento assinado por oito entidades sindicais de metalúr
gicos paulistas e mineiros, que se reuniram ontem em São Paulo 
para estudar fórmulas de lutas contra a privatização da Materiais 
Ferroviários S(A- MAFERSA, cujo controle acionário está em 
mãos do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico há 17 
anos." 

O fato, Sr. Presidente, é que a indústria ferroviária, de modo geral, em 
nosso Pais, está com uma capacidade ociosa, sem precedentes na sua história. 

Recentemente, na Câmara dos Deputados, o Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Ferroviária, Sr. Marcos Xavier da Silveira, na Comis
são de Transportes, fez um pronunciamento em que definiu, claramente, a 
real situação da indústria ferroviária em nosso Pds. 

No que tange, Sr. Presidente, por exemplo, a carros de passageiros, a 
ociosidade atinge à percentagem de 74%. Ociosidade que foi aumentada a 
partir do ano de 1979. Nós nos lembramos, Sr. Presidente, de que o ilustre Se
nador Virgílio Távora, companheiro, amigo e colega do nosso Senador José 
Lins, dizia, aqui, há alguns anos, quando, então, era Presidente o General 
Geisel, que o Governo iria modo ficar os critérios de investimento no sistema 
de transporte para privilegiar as ferrovias. E, realmente, naquele ano, se não 
me engano, 1977 ou 1978, houve no Orçamen-to da União o privilegiamento 
do setor ferroviâriO. Mas, no decorrer do ano fiscal, nós votamos aqui, diver
sas modifiC<.~ções no orçamento, retirando exatamente verbas excepcionais 
que eram antes definidas para o setor ferroviário e fazendo modificações para 
que essas verbas fossem transferidas para o setor rodoviário. 

Sr. Presidente, além desse aspecto que o ilustre Senador José Lins tentou 
defender, e, no nosso ponto de vista, com dificUldade, porque realmente a in
dústria ferroviária brasileira Cstácom uma capacidade ociosa impressionante, 
no que diz respeito à construção de locomotivas e no que diz respeito à cons
trução de outros materiais. A MAFERSA, por exemplo, está aqui, sendo lei
loada. Os jornais de hoje estão publicando: A MAFERSA está sendo leiloada 
e, segundo o depoimento de líderes sindicais, ameaçada de ser transferida 
para o capital estrangeiro. O Presidente da ABIFER demonstrou _claramente 
aqui, na Câmara Federal, neste documento que nós temos em mãos, a terrível 
capacidade ociosa da indústria ferroviária em nosso País. E o ilustre Líder do 
Governo vem à tribuna do Senado Federal dizer que no Recife há necessida
de de um investimento muito grande, que o povo precisa desse investimento 
para seu transporte urbano, e com isto justifica a compra de materiais ferro
viários no exterior, enquanto a indústria ferrov11í"d8 do Brasil está diminuin
do o número de empregados. A partir de 1977/78 há uma dimuição extraor
dinária, há um desemprego violento na indústria ferroviãriil. 

Há uma ociosidade extraordinária nessa indústria em razão mesmo das 
circunstâncias que envolvem a política do Governo, que, ao invés de se emen
dar e investir nas ferrovias, investe nas rOdovias, colocando o Brasil numa si~ 
tuação de desigualdade em termos percentuais com as grandes nações do 
mundo, como o Japão, por exemplo, onde 41% dos passageiros são transpor
tados através de ferrovias, enquanto aqui no Brasil a percentagem é de 0,9%, 
menos de l %. 

No que diz respeito à carga, também a disparidade_ é enorme. Mesmo as~ 
sim o Governo não se emenda, não investe em ferrovia, investe só em rodo
via, enquanto continuamos dependentes do petróleo. E a nossa situação fica 
mais difícil em razão dessa dependência. 

Há o problema da falha nos investimentos porque, primeiramente, me
lhor seria investir em ferrovia, e depois investir naquilo que nos fosse possí
vel. Por exemplo, melhorar a situação da indústria ferroviária, de materiaís 
de ferrovias. O Brasil compra materiais lá fora. 

O Sr. José Lins - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA- Ouço o nobre Senador José Lins, com 
todo o prazer. 

O Sr. José Líns- Nobre Senador Orestes Quércia, creio que não foi 
possível entendermo-nos completamente. Acho que nenhum de nós pode ne
gar que há ociosidade na indústria brasileira, e no caso da indústria ferro
viária essa ociosidade não é nova, nem pequena. Longe de mim querer desco
nhecer esse problema, aliás grave. O que eu disse, nobre Senador, é que se te
rnos poupanças não para aplicar em bens que necessitamos, inclusive para re
solver problemas sociais graves, não é crime ir buscar poupanças externas, 
principalmente quando essas poupanças além de atenderem esse objetivo fun~ 
damental, econômico e social, ainda apartam alguns recursos para diminuir 
essa ociosidade de nossas indústrias, que eu reconheço grave. 

O SR. ORESTES QUÊRC!A- Permita-me. Como vamos diminuir a 
ociosidade da índúsiria~ estamos comprando material ferroviário lá fora, ao 
invés de comprar aqui? 

O Sr. José Lins- Será que V. Ex• não entende, ou eu estaria falando ou
tra língua? 

O SR. ORESTES QUÊRCIA - Acho que V. Ex• fala outra língua. 

O Sr. José Líns- Se podemos conseguir recursos lá fora, para nossas in
dústrias dirninuirem a ociosidade, e se para isto for exigido aplicar um pouco 
de dinheiro a prazo, conseguir empréstimos externos, para uma parte dessas 
indús~rias, par~ _essas encomend~. é melhor colocarmos um pouquinho lá fo
ra; ou uma parte-Já fora, e uma parte maior aqui dentro, do que não colocar
mos nada. Não sei se V. Ex~ me entende? O que o Governo fez foi identificar 
a necessidade, na impossibilidade, na falta de dinheiro para se fazer essas en
comendas todas no País, partiu um pouco, contanto que conseguisse dinheiro 
para encomendar alguma coisa às nossas indústrias. Nesse ponto, eu digo a 
V. Ex•, os problemas da indústria ferroviária não estão resolvidos, talvez até 
esses recursos sejam muito poucos. Se o Governo pudesse colocar mais enco~ 
mendas junto a essas indústrias, melhor para nós. Agora, nobre Senador, 
uma coisa é o ótirno, outra coisa é o possível. 

O SR. ORESTES QUÊRCIA- Agradeço o esforço de V. Ex•, mas real
mente é uma posição indefensável, do meu ponto de vista. Eu não posso en
tender que, existindo ociosidade da indústria ferroviâria no Brasil, o Governo 
possa encomendar lá fora uma roda de ferro, sob quaisquer argumentos, di
zendo que há um empréstimo e que junto com esse empréstimo o Governo 
tem obrigação de comprar alguma coisa da Indústria ferroviãria inglesa. Es
sas coisas explicam mas não justificam. Esta é a grande realidade. 

Nós sabemos que, em razão das circunstâncias do modelo económico do 
País, existem certos tipos de subordinação em que o País é obrigado a entrar. 
É exatamente este o nó górdio. Nós lamentamos que isso ocorra. Por exem
plo, eu sei que, enquanto a nossa indústria de vagões está ociosa, recentemen
te o Governo importou centenas de milhões de dólares de vagões de outros 
países da Europa. E a argumentação é no sentido de que, se o Governo não 
comprar os vagões, o Governo não vai receber determinada dívida que tem 
daquele país. E é obrigado, então, a comprar os vagões. Ocorre que essa justi
ficativa aparentemente justa, de fato, não o é, porque o Governo não podia 
ter feito negociação com aquele país, não podia ter vendido material do Bra
sil, nessas condições, prevendo que aquele país só iria pagar com vagões, 
quando temos uma fábrica de vagões aqui dentro do Brasil. 

Justificar pelo contexto geral determinadas posições individuais ou espe
ciais, nós não podemos concordar com isto. A realidade é que existe um erro 
fundamental na formulação da política econômica do Governo. E essas dis
paridades forçam exemplos como este: nós estamos com a indústria ferro
viária ociosa e o Brasil está comprando material ferroviária lá fora. Querer 
explicar,justificar que é pouco e que o dinheiro maior vem para comprar aqui 
dentro, isso explica mas não justifica. Aliãs, aprendi isto nos anos em que ser
vi ao Exército. Talvez seja em razão disso, do atual regime do Brasil, que a 
Maioria queira usar este mesmo critério: explicar mas não justifi-car. 

Enquanto isso, Sr. Pfesidente, ainda me socorrendo da palestra do P~esi
dente da ABIFER, Marco Xavier da Silveira - sei que estamos malhando 
im Íerro frio há muitos anos, falando sobre a necessidade de incentivar-se a 
ferrovia no Brasil - apenas à guisa de lembrança, vamos deixar assinalado 
mais uma vez, nos Anais da Casa, a comparação entre o nosso País e alguns 
outros países desenvolvidos, no que diz respeito ao transporte de carga e ao 
transporte de passageiros. Por exemplo, em termos de transporte de cargas, 
nos Estados Unidos__. pela rodovia: 24,7%; pela ferrovia, 35,7%; 23% por via 
duto; no Japão, transporte rodoviário: 38%; ferroviário, li%. 

Sr. Presidente, embora no Japão o transporte de cargas alcance 38% para 
a rodovia e somente 11% para a ferrovia, no transporte de passageiros, na-
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quele país, quase a metade de passageiros são transportados por ferrovia, en~ 
quanto aqui, no Brasil, não alcança a 1%. 

São somente alguns dados que queremos, mais uma vez, relembrar, para 
lamentar que o nosso Governo não se preocupe com o desenvolvimento fer
roviãrio. O Gen_e_ral Geisel, em determinada época do seu Governo, saiu de 
Brasília e foi ao Rio de Janeiro contemplar os estragos que o povo, revoltado, 
fez em algumas estações, em alguns vagões, em alguns trens da Rede Ferro
viária Federal. Voltou, aqui, modificou a direção da Rede Ferroviãria Fede
ral, colocand'o lá, se não me engano, uma autoridade militar e prometeu que 
iria modificar o investimento para privilegiar a ferrovia e ficou tudo na pro
messa. 

Na realidade o Governo demonstrou por ato, por ação, que não se preo
cupa, realmente com este País; que não se preocupa com o transporte ferro~ 
viário, que em todo o mundo é o sustentáculo do d~senvolvirnento dos gran
des países e aqui no Brasil é abandonado é desprezado. E o retrato disso é a 
ociosidade alarmante da indústria ferroviária aqui t10 Brasil, enquanto o Go
verno compra material ferroviáriO lã fora. 

Era isso, Sr. Presidente, que nós queríamos tratar e, coincidentemente, 
discurso do nobre e ilustre Senador José Lins, que defendia a posição do Go
verno, exatamente no último trecho do seu pronunciamento, fez menção à 
compra de material ferroviário lã fora. 

'Nós sabemos que, muitas vezes- aquilo que eu jâ havia dito- o Go
verno é tangido à determinados negócios em razão de uma estrutura de negó
cios que do nosso ponto de vista esta errada. Mas, ê importante ressaltar a ne
cessidade de se investir realmente na ferrovias, porque não é questão de se sa
ber mais do que o Governo ou de se querer ensinar o Governo, ou querer 
orientar o Governo. h uma realidade que aí está demonstrada por países 
como o Japão, Alemanha, Inglaterra, Rússia, e Estados Unidos. A realidade 
está aí demonstrada no fato de que esses países privilegiaram as ferrovias e es
tão bem. Nós, um País com dimensões continentais, não privilegiamos ainda 
as ferrovias, a despeito das reiteradas promessas que temos assistido nos Go
vernos que se sucedem. 

Deixamos, mais uma vez, o nosso protesto contra essa forma de ação do 
Governo, no sentido de abandonar as ferrovias como, por exemplo, a MA
FERSA. Hoje, os jornais noticiam qúe ela está abandonada. Os empregados, 
os sindicatos estão até com possibilidade de acesso à dfii!Ção e à propriedade 
da MAFERSA, que está sendo jogada ao Deus darâ- uma empresa de ma
teriais ferroviários. Enquanto o nosso Pais nã_o privilegia aquilo que deveria 
privilegiar, fica dependendo do petróleo e fica, reiteradamente, privilegiando 
a rodovia, difiCultando a arrancada de um desenvolvimento que este povo e 
que este País merecem. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimír Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-· 
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr .. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Um dos traços mais persistentes do subdesenvolvimento é o colonialis
mo cultural, que supervaloriza tudo o que é estrangeiro, por ser estrangeiro, e 
despreza o que, sendo genuinamente brasileiro, é tido como inferior, atrasado 
e pobre. A esse estado de espírito podemos designar como consciência colo
nial, que infelizmente ainda não escapou ao vezo das·- predileÇões estéticas, 
artísticaS, esportivas e até técnicas impostas pelo colonizador. 

Os caminhos do imperialismo constroem-se também sobre os terrenos da 
cultura e invadem o campo das artes, da ciência, dos esportes. ~ preciso de
nunciar a situação de desprezo a que estão relegadas muitas das manifes
tações mais fortes, mais genuínas e autênticas do caráter brasileiro e da verda
deira criação estética nacional. 

Hoje quero referir-se especialmente à capoeira. Ela nasceu durante as lu
tas de libertação do escravo negro, do século XVI, e aparece em nossa cultura 
como algo irrevogavelmente associado à nossa história. No entanto, o que 
acontece com a capoeira? h aprioristicamente desprezada. A política oficial a 
ignora, como se fora um jogo desprezível de classes sociais inferiores. E nossa 
própria cultura não a valoriza, talvez porque não tem o toque alienígena que 
a consciência colonial tanto admira. 

Contra este estado de espírito felizmente sempre aparecem vozes, no iní
cio solit_árias, que conseguem sensibilizar a população e as autoridades. A voz 
do Mestre Paulo Gomes, nascido na Bahia, mas que tem divulgado a capoei
ra no Estado de São Paulo, tem persistentemente se elevado na luta pelo reco
nhecimento da·capoeira como um esporte digno do orgulho nacional. Nas 
suas academias, milhares de alunos aprendem a capoeira, com toda sua his
tória, seus ritmos, seus jogos. Muitos se tornam mestres e continuam, apaixo
nadamente, esta missão de divulgar o que é nosso. 

Este ano, o Mestre Paulo Gomes lançou um livro sobre "Capoeira, Suas 
origens, suas histórias e suas têcnicasn. Não se trata apenas de um meio de di~ 

vulgação da nossa cultura. É também um grito de alerta que pretende chamar 
a atenção para a beleza deste desporto e para suas possibilidades como luta 
marcial nacional. Em um dos capítulos do livro, Paulo Gomes lembra que a 
capoeira em nada fica a dever a outras lutas, tais como o Judô e o Karatê. No 
entanto, nos países de origem dessas modalidades de luta, elas são motivo de 
orgulho de seu povo, recebem todo o apoio do governo e fazem parte obriga
tória dos currículos escolares. 

Esperamos que as autoridades esportivas e culturais brasileiras acordem 
para a necessidade de valorizar o que é nosso e dêem à capoeira a oportunida
de que necessita para se implantar como luta nacional brasileira. Em 1972, o 
Conselho Nacional de Desportos deixou de considerar a capoeira como luta 
puramente folclórica, para reconhecê-la como um esporte. Infelizmente, a 
ação do Conselho ficou nisto. É preciso prosseguir na valorização desse es
porte brasileiro, assegurando-lhe os meios de se manter e crescer dentro do 
meio cultural e das instituições educacionais e artísticas de nossa terra. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Não me demovo da posição que venho a dotando, desta tribuna, com res
peito aos decretos-leis. Vejo nessa forma de legislar total incompatibilidade 
com um processo legislativo democrático. Frutos da vontade exclusiva do 
Presidente da República, elaborados sob a égide de falsos princípios de ur
gência e de interesse público relevante, os decretos-leis, sobre os quais o Con
gresso Nacional tem apenas o poder homologatório, vão sendo baixados, isto 
sim, em detrimento dos interesses públicos, da coletívidade, dos direitos indi
viduais. 

Há pouco trouxe eu ao conhecimento deste plenãrio, os reclamos de fun
cionários da universidade do meu Estado colocados em situação de desespero 
em razão de normas contidas em decreto-lei que, entre outras extravagantes 
determinações, reduziam até os salários daqueles servidores. Depois comentei 
sobre a expedição de quatro ou cinco decretos-leis que foram diminuindo as 
alí_quota do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosos, criando, com isso, completo esvaziamento do Fundo Rodoviãrio 
Nacional e trazendo conseqüências calamitosas aos Departamentos Esta
duais de Estradas de Rodagem, de toda a Federação, além de sacrificar ainda 
mais as Prefeituras, os Municípios de todo o País, já sem condições de aten
der aos seus programas sociais e económicos de que suas populações necessi
tám. 

Segurança Nacional, então, é a matéria geratriz de um sem-número de 
decretos-leis. Do conceito dúbio, indefinível de segurança nacional, extrai o 
Poder Executivo justificativa para baixar uma série de normas que vão atin~ 
gir, praticamente, vários setores da vida nacional e, repetimos, sem que o Po
der Legislativo sequer tenha o direito de emendá-las. 

E mesmo, Sr. Presidente, Senhores Senadores, que, em uma hipótese re
motíssima, de ser rejeitado um decreto-lei, seus efeitos, quando de sua vigên-
cia, não serão nulos. ~ 

Falam, entretanto, os que puseram em prática, dentro do processo legis
lativo, o decreto-lei, que serve ele à agilização que, nos dias atuais, tem que 
dar o Poder Executivo aos problemas s_6cio-econôdticos do país. Falsa filoso
fia, porquanto se assim fosse estaria o país hoje com todos os seus problemas 
sociais e econômicos resolvidos tal o número de decretos-leis expedidos desde 
o regime de exceção que, em 1964, instalou-se no Brasil. 

Mas, esses meus comentários relacionados com os decretos-leis, vieram
me mais uma vez à mente, no momento em que me chega às mãos justas 
apreensões de Médicos Sanitaristas concursados pelo DASP e do quadro per
manente da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública- SUCAM. 

Companheiros da Paraíba com a qualificação de Médicos Sanitaristas 
pedem-me que leve ao conhecimento da Casa, do DASP e do Ministério da 
Saúde o que está acontecendo com a classe em face da expedição do Decreto
lei n9 1.874, de 8 de julho deste ano e que dispôs sobre o reposicionamento de 
servidores pertencentes às categorias funcionais de Médico, Médico de Saúde 
Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário. 

Baixado aquele decreto-lei excluiu~se das categorias funcionais a que ele 
se refere os Médicos Sanítii'istas, numa injustiça clamorosa contra uma classe 
que exerce funções da mais alta relevância. Deles dependem o sucesso dos 
grandes programas preventivos, evitando-se endemias. São eles, os Médicos 
Sanitaristas, que planejam e executam mesmo as campanhas de vacinação er
radicando a varíola e procurando eliminar do quadro das endemias a polio
mielite e a meningite meningocócica. O papel que exercem nos programas de 
prevenção primária das doenças é dos mais importantes, senão o mais impor
tante dentro das atividades médicas. Dedicam-se com exclusividade aos seus 
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misteres, em tempo integral. Não podem ter outro vinculo empregatício. No 
entanto, os médicos das outras carreiras foram incluTdos no Decreto-lei n9 
I .874, com as vantagens de jornadas de trabalho mais reduzidas, percentuais 
de nível superior sobre mais de um emprego, que podem ter, e, afinal, com 
suas atividades médicas menos espinhosas voltadas que estão para uma 
atenção individual. Não desejo, com esta minha observação mostrar-me con
trário aos direitos e vantagens das classes médicas reposicionadas pelo 
decreto-lei, apenas quero demonstrar que ao se redigi-lo não se fez justiça a 
uma classe de médicos- a dos Médicos Sanitaristas, relegada a segundo pla
no e que, após o referido decreto-lei, PassoU a ganhar menos, mensalmente, 
em relação às outras categorias, a importânc1ã. -de Cr$80.000,00. 

Espero que o Ministério da Saúde e o DASP reexaminem o que foi dis
posto no Decreto-lei n9 1.874, deste ano, oferecerido aos Médicos Sanitaristas 
o mesmo reposicionamento concedido às outras categorias. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nado r José Rícha. 

O SR. JOSI:: RICHA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

Sexta-feira última, Londrina foi abalada por um crime violento, cometi
do por um alcagUete da polícia contra um jovem -de 17 anos, assassinado a 
sangue frio, por motivoS atê agora não inteiramente exp1icados, mas com to
das as características da futilidade e da torpeza. 

A população em massa, revoltada, realizou duas passeatas de protesto 
contra o descaso das autoridades e contra a falta de segurança que a polícia 
devia garantir, mas cujos membros freqUentemente são os próprios algozes 
do povo. 

Ainda anteontem, novamente, conforme telefonema que recebi, outros 
três estudantes foram assaltados quando voltavam da Faculdade e um deles 
baleado no pescoço por ter esboçado uma reação. 

Semana passada, em Curitiba, durante as comemorações do Dia da Jus
tiça, o desembargador Zeferino Krukoski, Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná, de 61 anos de idade, à saída do Clube Curitibano, onde se 
realizou uma cerimônia a propósito da data, foi assaltado no próprio estacio
nament_o do Clube, seviciado e seqUestrado em seu próprio carro, tendo sido 
colocado no porta-malas do veículo e mais tarde largado em local ermo nos 
arredores de Curitiba. Esse crime foi solucionado, por acaso, pela polícia ca
tarinense, Estado para onde fugiram os malfeitores. 

Sexta-feira foi o estudante Sérgio Augusto Peres da Silva, filho de conhe
cida família, rapaz cuja formatura era ontem, cortando-se, assim, uma vida 
em plena formação, por um elemento ligado à própria polícia. 

Semana passada foi um desembargador. Anteoniem, mais três estudan
tes em Londrina e, assim, sucessivamente. TOdos os dias os jornais nos falam 
de violência e mais violência. 

E isso está acontecendo até num Estado como o Paraná, que sempre foi 
conhecido em todos os tempos como um dos Estados mais tranqUilos da Fe
deração, como tendo um povo dos mais ordeiros, o que vem provar que essa 
escalada da violência está-se tornando insuportável. 

Por que isso acontece? Por que serã que a violência tomou um ritmo im
pressionante nos últimos 15 anos? Terâ sido por mera coincidência? Terá sido 
por acaso? Será que os homens e mulheres deste País, sempre tão cordiais, 
alegres, generosos, âe repente, sem mais nem menos, teriam decidido passar a 
ser violentos? Claro que não! O comportamento humano não é clirecionado 
caprichosamente, mas, ao contrário, é sempre baseado em causas bem defini
das, umas ostensivas, outras ocultas, mas sempre definidas e podendo, por
tanto, ser objeto de análise e conc1usões com fundamento nos efeitos conheci
dos, nas circunstâncias envolvidas em tais comportamentos. 

VejamoS o que dizem algumas pessoas que ocupam posição na qual po
dem com melhor conhecimento de causa avaliar esses fundamentos e moti
vações do comportamento violento. 

Leio aqui, na Gazeta do Povo, de Curitiba, edição de 14 de dezembro últi
mo, declarações do diretor da Polícia Civil do Paraná, o Promotor de Justiça 
Luiz Chemim Guimarães, dãs quais vale destacar alguns pontos. 

Inicialmente, diz ele que a violência é uma forrita de conduta em que há 
- abro aspas - uum intenso dissabor social". 

Mais adiante, depois de analisar os diversos tipos de violência, entre os 
quais destaca a violência moral - abro aspas novamente - .. representada 
pela ameaça que se dirige a per"turbar a liberdade e tranqUilidade psíquica de 
alguém, através da intimidação, manifestada pelo propósito de se causar um 
mal futuro a alguém", o diretor da Polícia Civil paranaense declara não tole
rar a impunidade, a qual- aspas novamente- "se constitui_também em fa
tor criminógeno". 

São palavras de um homem com experiência no assunto, não um políti
co, que vale repetir: "'A impunidade é um fator crimínógeno". E aqui deve
mos tomar a palavra impunidade em toda a sua amplitude. Isto é. a impuni
dade de modo geral, em qualquer setor, é efetivamente um fator criminógeno. 

Porque é bom acentuar que não se trata apenas da impunidade quanto à 
prâtica dos crimes cõmuns- que incentiva novos crimes. Também a impunida
de em relação à prâtica dos crimes contra a administração pública, a impuni
dade dos desmandos da autoridade, a impunidade generalizada e acobertada 
pelos poderosos do dia é um grande estímulo para a prática de fraudes, des
mandos e abusos novos, levando os cidadãos ao desencanto, ao desespero, ao 
medo difuso e generalizado, que, por sua vez, são novos estímulos à crimina
Iidâde,-diarlte- do povo acuado e sem defesa. 

Segundo o Promotor Diretor da Polícia Civil do Paraná, nosso Estado 
"deverá fechar o ano com um aumento da críminalidade, em relação ao ano 
anterior, da ordem de 18 por cento", e, como causas, entre outras como asjã 
apontadas, ele relaciona - abro aspas mais uma vez - "as dificuldades 
sócio-econômicas da população, ao lado de inúmeros outros fatores, como, 
por exemplo, a falta de uma melhor educação e estrutura familiar". 

E é essa falta de melhor educação e estrutura familiar que é também 
apontada por ele como uma das causas do incremento da delin_qUênciajuvenH 
e do consumO de drogas por largos segmentos da sociedade, desnorteada com 
os rumos que sua vida vem tomando nos últimos quinze anos, pelos desacer
tos administrativos, pelos desmandos e abusos sem punição, pela falta de 
perspectiva que leva à desmotivação, ao embotamento dos sentimentos e dos 
princípios morais, que leva, finalmente, à violência. Tudo isso, sempre, com 
base na certeza da impunidade, como, aliás, também acentua o Professor AI~ 
cides Munhoz Netto, presidente da Seccional paranaense da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, quando afirma, na mesma série de reportagens publicada 
pela Gazeta do Povo, que "o delinqUente age sempre com a certeza da impuni
dade"'. 

Para o Professor Alcides Munhoz., o aumento da criminalidade violenta 
....,.... mais uma vez, aspas- utem sua causa preponderante na situação sócio
económica a que estão submetidas as classes mais humildes, em conseqüência 
de uma política de distribuição de rendas profundamente injusta". E prosse
gue o presidente da OAB paranaense: 

"O desemprego, o aviltamento dos salários pela inflação sem 
precedentes, o incessante aumento do custo de vida, a miséria das 
favelas, a falta de assistência adequada aos menores de idade, diz 
ele, levam ao desespero e à criminalidade." 

E acrescenta: ''Enquanto não se corrigirem as distorções da atual políti
ca de agressiva concentração de riquezas nas mãos de poucos, é muito difícil 
debelar o fenômeno". 

Por outro lado, o Professor Alcides Munhoz Netto acentua que contri
buem para que os delitos patrimoniais sejam cometidos através de meios vio
lentos, a "revolta dos marginalizados em nos.so sistema econômico~social, e o 
uso generalizado de tóxicos e a ingestão de álcool, com que muito procuram 
-grifamos- anestesiar as suas angústias, sobretudo os jovens, aturdidos em 
face das contradições de nossa vida comunitária". 

Não são palavras nossas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são de duas pes
soas de alta responsabilidade, uma delas um homem do próprio Governo. 

Onde estão as causas dessa angústia que domina não apenas os· nossos 
jovens, mas todos os cidadãos desta República? 

Para nós, e provavelmente para todos os analistas isentos, reside tão
somente na falta de democracia a que esta Nação vem sendo submetida desde 
o golpe de 64, dado a pretexto de restabelecer a plenitude democrática, que se 
dizia ameaçada pelos governantes de então, mas que, na verdade, veio a ficar 
inteiramente desprotegida, amordaçada, castrada precisamente pelos que to
maram o poder em 64. 

É essa falta de democracia, progressivamente suprimida a partir de 64; é 
essa falta de oportunidade para que o povo decisa sobre seu próprio destino, 
substituída pelas decisões em conselhos fechados; é a sucessiva castração das 
possibilidades de manifestação popular que têm feito crescer as angústias do 
povo, o seu desespero, o desestímulo de quantos honesta e patrioticamente 
desejam ver o Brasil crescer e engrandecer·s.e perante as outras nações, e que, 
pelo contrário, vêem o País ser entregue à sanha das multinacionais, ao saque 
de suas riquezas pelo capital estrangeiro, sem qualquer defesa por parte de 
seus governantes, pelo contrário, até com a conivência de alguns deles e mes
mo até com a iniciativa de outros, incapazes para o trato da coisa pública. 

Quantos milhões de jovens existem que tinham seus I 5, I 6, 17 anos em 
64, e que hoje, aos 32, 33 e 34 anos de idade, não sabem o que seja escolher o 
governador de seu Estado, o presidente da República e, em muitos casos, nem 
mesmo o prefeito de sua cidade? 
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Quantos inilhões de (!apacidades para gerir a coisa pública não foram 
castr-adas, seccionadas, rompidas, embotadas por fal\3- de opo'rtUnitlade para 
participar das grandes decisões nacionais, atravês do voto? 

t esse progressivo cerceamento da liberdade de decidir os seus próprios 
destinos, ao lado do cerceamento de Ol,l.tr.as lii;Jerd_ades fundamentais, que es
tão contribuindo para o agravamento das tensões sociais, para o aumento da 
angústia que jã beira a neurose, para o aumento da criminalidade violenta, 
sem que o Governo, do alto de sua torre de marfim, tome consciência de que 
de nada adiantam os casuísmos de que se tem valido para manter o grupo que 
tomou o poder nas suas posições. O povo tem o direito de participar de seus 
destinos e não pode ficar permanentemente subjugado ao talante de uns pou
cos solitãrios que teimam em não largar o poder que abocanharam ilegitima
mente. 

Agora, mais uma vez, o Governo vem de cometer nova violência contra 
as Oposições, e, conseqüentemente, contra o povo, contra a maioria do povo, 
pois estas Oposições jã provaram nas urnas que são a maioria do povo, em 
duas eleições seguidas, resultado que nem os maiores artifícios de argumen
tação podem alterar. 

Trata-se do pacote eleitoral de novembro, que o Presidente da Repúbli
ca, faltando com seu juramento de fazer deste País uma democracia, enviou 
ao Congresso Nacional, para, mais uma vez, impedir que o povo possa mani
festar, coerentemente, sua total inconformidade com a situação a que foi le
vado pelos sucessivos governos da malfadada Revolução de 64. 

Tem-se dito muita coisa a respeito desse pacote, mas o que ele represen
ta, em si mesmo, é mais uma violência contra o povo, a pretextos os mais va
riados. 

O objetivo do pacote outro não é senão confinar _os diversos partidos 
oposicionistas em compartimentos estanques, através do voto vinculado de 
Governador a Vereador, e através da obrigatoriedade de todos os partidos te
rem candidatos próprios em todos os níyeis. 

Com isso, mais uma vez e por novo artificialismo, impede-se, inconstitu
cionalmente, cada cidadão de livremente escolher em quem deseja votar para 
este ou aquele cargo. É preciso não esquecer nunca que o eleitor não é obriga
do a ser filiado a qualquer partido político, pois isso ê da essência da liberda
de de opinião, da liberdade de manifestação do pensamento, e, portanto, o ci
dadão não pode ser obrigado a votar em quem ele não deseja, como quer o 
pacote eleitoral do Governo. 

Mas o objetivo da violência é sabido e conhecido. O que se deseja é exaw 
tamente que o eleitor, violentado em seu direito de escolher quem quiser, ou 
anule seu voto, mantendo sua opinião, votando em quem ele quer, e não em 
quem o Governo manda, ou então, para não se ver violentado em sua cons
ciência, deixe de comparecer ao pleito, ou, comparecendo, vote em branco, 
porque qualquer dessas atitudes favorece os homens que estão no Governo e 
dele não querem mais sair. 

É preciso, porém, que esses homens que se aferram ao poder que usurpa
ram do povo não se esqueçam de que a violência gera a violência, e, mais cedo 
ou mais tarde, essa violência se voltarã contra seus autores, e então ela serã 
incontrolãvel. Nem mesmo a força a dominarã. Pr~a aos Céus que não te
nhamos de ver nosso País engolfado num confronto violento desses. 

O povo brasileiro é conhecido por sua generosidade, sua magnanimida
de. Mas é preciso não confundir isso com fraqueza. O povo brasileiro jã de
monstrou em numerosos episódios históricos sua extrema coragem e galhar
dia e sua vocação para a liberdade. 

A chamada abertura é fruto, sem a menor dúvida ou contestação, das 
pressões populares. Ela não é uma concessão dos poderosos. Mas acontece 
que os atuais detentores do poder estão querendo fazer apenas uma abertura 
política, sem no entanto fazer a abertura democrática. O que estâ faltando é a 
abertura democrãtica, a verdadeira aspiração do povo, jã cansado de abusos 
sem conta. O povo jâ estã ficando impaciente. Não encostem o povo contra a 
parede! (Muito bem!) 

O' SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para solicitar, na forma regimental, a transcrição nos nos
sos Anais do suelto do representante no Estado do Rio de Janeiro do jornal 
Folha de S. Paulo, sob o título "Um Cardeal que age", em que este jOrnalista 
enaltece o gesto de Sua Eminência, D. Eugênio Sales, cardeal-arcebispo do 
Rio de Janeiro, negando-se a comparecer ao Presídio da Ilha Grande para ce
lebrar a missa natalina que hã anos faz realizar na ilha-presídio, como forma 
de protesto contra torturas aplicadas contra os presos, num flagrante desres
pejto aos direitos humanos. 

Solidarizando-me com as manifestações de repúdio do cardeal-arcebispo 
do Rio de Jan'eiro, denunciando com clareza e firmeza a abominável prática 

de tort.uras e espancamentos, que, segundo noticiaram os jornais, atingiram 
até as mulheres dos presos em condição de colonos, desejo homenagear a to
dos os que, como Sua Eminência, não se arrcceiam de denunciar aquelas prã
ticas de violência, que coriStituem manifestações de regressão em matéria de 
combate à criminalidade e um desrespeito à dignidade da pessoa humana. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADALBERTO 
SENA EM SEU DISCURSO. 

UM CARDEAL QUE AGE 

Na semana em que uma grande fração da opinião pública festeja o car
deal Vicente Scherer, que espontaneamente sai de campo mas deixa seu time, 
um ou~ro príncipe da Igreja gap.ha o destaque das primeiras páginas. D. Eu
gênio de Araújo Sales, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, homem de po
sições firmes e claras, nega-se a comparecer ao Presídio de Ilha Grande para 
celebrar a missa natalina que hã anos acontece na ilha-presídio, como forma 
de protesto contra tortura. 

Quando se sente atingido pelos poderes públicos, o cardeal do Rio de Ja
neiro tem por hãbito não comparecer pessoalmente aos eventos e fazer com 
que todo mundo saiba as razões. 

Os presos comuns só têm sido assunto de imprensa, normalmente, nas 
vésperas de Natal pelos possíveis indultos, ou durante as periódicas rebeliões. 
Afora a Pastoral Penal da arquidiocese, ninguém mais se preocupa com esses 
seres humanos recolhidos aos presídios do Estado. As entidades que defen
dem os direitos humanos, que defenderam a anistia, só tiveram preocupações 
com os presos políticos ou, quando muito, com os presos por ações políticas 
que o Estado classificou de ações criminosas comuns. 

Ontem, o cardeal Eugênio Sales deveria ter ido à Ilha Grande, como o 
faz hâ vãrios anos. Na segunda-feira última, ele visitou o galpão da Quinta da 
Boa vista, onde celebrou missa, e declarou que não iria à Ilha Grande: "Que~ 
ro manifestar meu repúdio não indo", disse. O que houve no presídio da Ilha 
Grande? Segundo o relato chegado ao cardeal, após a fuga de um assaltante 
de bancos condenado a 300 anos de cadeia, a direção do presídio, ao que pa
rece, culpou toda a população carcerâria. Começaram os espancamentos em 
sêrie, que atingiram, tambêm, as mulheres dos presos em condição de colo
nos. As sessões de espancamento e tortura foram presenciadas pelas irmãs de 
caridade que prestam assistência no presídio. Depois, elas foram proibidas de 
entrar na_s celas, como também foram proibídos enfermeiros e encarregados 
de distribuir refeições. 

Não são recentes as denúncias de maus tratos em presos comuns na Ilha 
Grande. Periodicamente elas chegam à Assembléia Legislativa ou às redações 
de jornais, embora as pessOas que podem levã-las em frente, para apurar sua 
veracidade, suspender sua prática e punir os responsáveis, nem sempre este
jam preocupadas com criminosos corp.uns, esquecidos de que também são se
res incluídos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por mais crimi
nosos que possam ter sido ou sejam. 

D. Eugênio Sales é a voz que se levanta. E, sabe-o quem o conhece, ele só 
fala em última instância, pois prefere agir. No período mais negro da repres
são política, quando unidades militares se transformaram em prisões políti
cas, muitos prelados falaram, através dos púlpitos ou mesmo da imprensa, 
obtendo meritórios resultados. D. Eugênio nünca ou pouco falou- e talvez 
por isso hoje seja acusado de omisso~ mas sempre agiu. São inúmeros os ca
sos de pessoas que foram literalmente tiradas por ele, pessoalmente, de cãrce
res militares. Nesse sentido, o testemunho do general Silvio Frota é importan
te. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)...., Não hã mais oradores inscritos. 
(Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão designan
do para a sessão extraordinãria, a realizar-se às I 8 horas e 30 minutos, a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 190, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? I .155, 
de 1981), que autoriza o Goverrio do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 
445.179.253,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mílhões, cento e setenta e 
nove mil e duzentos e cinqUenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida 
consoliàada, tendo 

PARECER, sob n• 1.156, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela con~titucionalidadse e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de -Resolução n9 179, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 
1.086, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a elevar 
em Cr$ 142.358.000~00 (cento e quarenta e dois milhões, trezentos e cinqUen
ta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.087 e 1.088, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 4 minutos.) 

ATA DA 15~ SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1981 

1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIOf:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E CUNHA LIMA 

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume -José Guiomard- Eunice Michiles
Evandro Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Her
mes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Jo
sé Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir 
Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz
Martins Filho - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral -
Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Teotônio 
Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista -Passos Pôrto- Jutahy Ma
galhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu -Cardoso- João Cal
mon - Moacyr Dalla -Amaral Peixoto - Hugo Ramos- Nelson Carnei
ro --Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves-Amaral Furlan 
-Franco Montoro- Orestes Quêrcia- José Caixeta- Henrique Santillo 
-Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Valdon Varjão- Vicente Vuolo 
-José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi - Affonso Camargo 
-José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira--.:.:. JalSOn Barreto- Lenoir 
Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRES10EN1'E (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, ofício que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

11 lido o seguinte 

Senhor Presidente: 
As Lideranças que este subscrevem sugerem a Vossa Excelência que, no 

período de 2I a 31 de dezembro de 1981, determine que a Ordem do Dia das 
Sessões do Senado Federal seja destinada a "Trabalhos das Comissões". 

Sala das Sessões, I 8 de dezembro de I 981. -Humberto Lucena, Líder do 
PMDB - Evelâsio Vieira, Líder do PP - José Lins Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item l: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 190, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 1.155, de 1981), que autorfZa o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar em CrS 445.179.253,00 (quatrocentos e qua
renta e cinco milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cin
qUenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n' 1.156, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 23 de novembro últi
mo, quando teve a sua discussão encerrada e a votação adiada por falta de 
quornm. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, contra o voto do nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, peço a palavra para declaração 
de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para declaração de voto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para declaração de voto. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Havia feito, na sessão da manhã, a declaração de que, como cidadão, 
gostaria de aprovar esse projeto, mas corno homem de princípios, que tem 
adotado essa luta contra os empréstimos, eu votaria contra, como de fato vo
tei. Mas, em virtude de acordo de Lideranças- ninguém é mais escravo do 
que um homem de Partido- vou deixar de pedir verificação de quorum. Pri
meiro, em homenagem a uma entidade que asila, que abriga, que protege 50 
mil menores em Minas Gerais. Embora, como jã se disse aqui, o Governo-de 
Minas Gerais devesse liberar uma parte dos seus recursos para a FEBEM da
quele Estado. Contudo, acho de nosso dever apoiar a liberação dos mesmos. 

Portanto, Sr. Presidente, votando contra, presto uma humilde e obscura 
homenagem à FEBEM não requerendo a verificação, para que não deixe de 
receber auxílio através desse empréstimo para fazer bem a cinqUenta mil me
nores abrigados por ela em todo o território de Minas Gerais. (Muito bem!) 

O Sr. Marcos Freire - Sr. Presidente, para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Marcos Freire, para declaração de voto. 

O SR. MARCOS FREIRE (Para declaração de voto. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente: 

Apenas para declarar a posição do PMDB que foi bem exposta, na ma
nhã de hoje, através das discussões que foram travadas aqui, e que o mérito 
da destinação desses recursos acaha de ser assinalado pelo nobre Senador 
Dirceu Cardoso, de forniã. que o PMDB presta uma homenagem à iniciativa 
que visa amparar o menor. 

Neste sentido é que a Bancada do PMDB abriu exceção, por reconhecer 
o alto valor a que se destinam os presentes recursos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 179, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.086, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Guarujá (SP) a elevar em Cr$ 142.358.000,00 (cento e quarenta e 
dois milhões, trezentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o montante 
de- sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.087 e 1.088, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favoráveL 

Em discussão o projeto. 
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. OIRCEU CARDOSO (Para discutir o projeto. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Acordaram as Lideranças da Oposição e do Governo, através de um 
acordo de cavalheiros, que dois projetes fossem colocados na pauta da sessão 
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extraordinãria e recebessem a vo!aÇão da Ca~a, a fim de que pudéssemos en
trar no recesso branco até os primeiros dias de janeiro. 

Este é o segundo projeto, Sr. Presidente. O primeiro destinou-se impor
tância à FEBEM de Minas Gerais, e este segundo à Prefeitura de Guarujã, 
destinado, como dizem os pareceres das comissões técnicas que estudaram o 
projeto, à implantação da Creche Jardim Boa Esperança e da Creche Jardim 
dos Pássaros. 

Sr. Presidente, como se trata de emprego específico de dinheiro, da im
portância desses empréstimos em obras meritórias de assistência à criança, o 
primeiro, à criança desvalida e, o segundo, às crianças gue vão ser recebidas 
nessas creches, enquanto suas mães são liberadas para o trabalho, as Opo
sições, pela suas Lideranças, acordaram em atender à liberalização desses re
cursos. t um acordo de cavalheiros entre a Oposição e a Bancada do Gover
no. Enquanto, Sr. Presidente, hã 326 projetas na Casa, dOis apena-s ser'ão libe
rados, e com destinação tão meritória, tão alta,_ tão eloqüente, que fala mais 
do que qualquer palavra ou qualquer encaminhamento. 

Mas, Sr. Presidente, c-omo tenho guardado, através desses dois últimos 
anos, uma posição obstinada contra os empréstimos,_ sejam externos ou inter
nos, porque empréstimo libera dinheiro, e, posto em circulação, aumenta o 
meio circulante do País, redundando portanto em carga inflacionãria para o 
povo- ninguém pode ter mais dúvida-, partindo do pressuposto de que es
ses 326 empréstimos que estão aí em tramitação, ou estiVeram em pauta nes
tes últimos dias, liberarão recursôs de alguns bilhões de cruzeiros, duas ou 
três vezes mais que os recursos que a Casa da Moeda liberou neste País no 
ano de 1981, segundo dados do Banco Central, dados esses que tenho aqui do 
Banco Central do Brasil- não são dados da minha cabeça-, aproveito, Sr. 
Presidente, o fato de estarmos na última sessão desta primeira semana de con
vocação extraordinária e, talvez, a última sessão do último dezembro em que 
esta Casa vai funcionar. No próximo dezembro, nós, destroçados nos nossos 
Estados, nós, Sr. Presidente, com os nossos caminhos obstruídos pelas 
eleições de 15 de novembro ou por um golpe que vem por aí, não encontrare
mos o caminho desta Casa, estamos falando na última oportunidade que te
mos, no último dezembro da nossa vida parlamentar. Já não teremos outro 
dezembro, Sr. Presidente, teremos um dezembro mas sem reunião extraordi
nária, porque o resultado de 15 de novembro de 1982 nos conduzirá a outros 
caminhos e a outras situações. 

Então, Sr. Presidente, estamos na curva extrema do caminho extremo. 
Não se repetirão mais os a tos que aqui tivemOs, da-resiStência cívica da -Opo
sição ao massacre do Governo. Não teremos mais isso. O dezembro que vem 
será um dezembro sombrio. Quem está falando, Sr. Presidente, está-se despe
dindo neste dezembro de 1981, e não sei se levarei saudades. Não sou como 
um poeta, Sr. Presidente, e poderia dizer: 

"Quando amanhã raiar o sol na estrada d~erta, imensa e _nua, 
Já não serei tão só nem serás tão sozinho" - com relação à 

Casa-
"Hei de levar comigo uma saudade tua, 
Hã de ficar contigo uma saudade minha." 

O Sr. Paulo Brossard- Agradeço a citação de um poeta rio-grandense. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - lõ isso mesmo. 
Portanto, Sr. Presidente, não poderei dizer assim. Não deixarei sauda

des, mas levarei poucas saudades. E vou fazer uma confissão: se eu morrer 
nessas férías, deixo uma carta à Presidência; não quero que ninguém fale 
sobre minha Pessoa. Poucos terão o direito de falar. Vou citã-los nominal
mente, se tiverem de falar, serão só esses, os outros não terão çl.ireito de falar. 
A minha luta vai até além da morte, tamanhas as mãgoas que a gente tem, 
que não se pode esquecer assim com facilidade, e o que não esqueço eu não 
perdoo. Isto também é filosófico, são devaneios. 

O Sr. Paulo Brossard- Permita-me, Senador. V. Ex• é exatamente o 
éontrário de um grande amigo seu, e uma grande figura rio-grandense, Depu
tado Brito Velho, que uma vez, logo que foi eleito deputado estadual, ainda 
na fase Constituinte da Assembléia Rio-Grandense, ele trazia uma questão 
antiga com um adversãrio, e fez dois ou três discursos com aquela veemência 
que conhecemos, absolutamente natural, espontânea, e no terceiro discurso, 
corno o destinatário das suas objurgatórias tivesse, cristamente, suportando a 
todas elas, ele, ao descer da tribuna, com aquela voz muito baixa que ele cos
tuma usar, bradou:,perdoo mas não me esqueço. ~ exatamente o contrãrio de 
V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- É exatamente o contrário, o que não es· 
queço não perdôo. - · 

Portanto, Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade do último de
zembro, do último ano, penúltimo, porque no ano que vem, nós destroçados 

pelas eleições, muitos perderão o caminho desta Casa, muitos não voltarão 
aqui mais, depois das eleições; nem voltarão. 

E fim de mandato, Sr. Presidente, é doloroso; uns vêm para recordar e 
outros vêm só para despedir; e, às vezes, não se tem nem vontade de despedir 
de niguém, fica-se no fundo do meu Estado, no meu Município pequeno, um 
pedaço no meu coração, nesta terra, para fazer aquilo que o poeta pediu à pa
gem ou à mãe de criação: 

"Canta-me cantigas, 
Lento, muito lento, 
Tristes, muito trístes 
Como a noite ao mar, 
Canta-me cantigas 
Para ver se alcanço, 
Que a minha alma durma 
Tenha paz, descanso, 
Quando em breve a morte 
Me vier buscar." 

Continuando, Sr. Presidente, ternos aqui dados do Banco Central. Des
culpe a digressão, o descambamento nesta hora de tantas agonias, e mágoas 
tamanhas com que nós nos despedimos. 

Portanto, em dezembro de 1981, Sr. Presidente, a Casa da Moeda emitiu, 
até hoje, 116 bilhões de cruzeiros. A Casa da Moeda, oficialmente, segundo 
dados do Banco Central, que temos aqui: 116 bilhões de cruzeiros, e se n6s li
berarmos os 320 tantos empréstimos que estão aí, Sr. Presidente, s6 em dóla
res 880 milhões de dólares, que multiplicados por 125 cruzeiros, que é o valor 
oficial do cruzeiro, 880 milhões de dólares vão alcançar a cifra de cento e tan
tos bilhões de cruzeiros. Isso só os externos; mais do que a emissão da Casa 
da Moeda do Brasil, no ano de 1981. Isto seria feito num dia. 

Disse aqui, e vou repetir, Sr. Presidente; se os dígitos da inflação não es
tão na casa dos 2, é porque, Sr. presidente, uma das variãveis, são vãrias, e eu 
seria um tolo se quisesse dizer que esses nossos valores, essa nossa luta que 
forma uma das variáveis, fosse ela somente responsável por isto; seria uma to
lice, Sr. Presidente. Mas é uma das variãveis que fez com que baixasse a in
flação da casa dos três dígitos para a casa dos dois dígitos. Porque a quanti
dade de dinheiro é uma enxurrada de dirtheiro, em que as comportas, se nós 
abrirmos, Sr. Presidente, estaremos diminuindo o poder do nosso dinheiro, 
estão aumentando o_s meios de pagamento, estão int1acionando este desgraça
do e infeliz País. 

Sr. Presidente, trouxe aqui uma lembrança, um documento faro: é a pri
meira página do New York Times dos últimos 60 anos. Isto aqui foi compr.a
do quando o Senado me enviou, junto com o Senador Paulo Brossard, para 
representar o Brasil na ONU. Em certa tarde, ele me comunicou que havia 
comprado isto, e me levou na livraria. Eu comprei pelas mãos do nobre Sena
dor Paulo Brossard. Aqui estão todos os principais assuntos: a declaração de 
guerra. o bombardeio de Pearl Harbour, etc. E muitas outras páginas estão 
aqui, com assuntos importantíssimos, mas que não citarei para não me demo
rar por demais. 

Então, Sr. Presidente, quando eu estiver lá no meu cantinho, no meu 
Município, e estiver acompanhando os acontecimentos do mundo, lendo es
sas págínas, está aqui uma marcada, uma que classifico como o dia da infân
cia, o dia em que se discutia, em Washington, com embaixadores do Japão, a 
paz do mundo; uma frota de porta-aviões com milhares de aviões caminhava 
sobre o Havaí para o célebre bombardeio de Pearl Harbour, em 8 de de
zembro de 1941. 

Portanto, Sr. Presidente, aqui também tivemos esses exemplos. Às vezes, 
discutimos aqui, e às vezes o PDS falta ao compromisso; nós lutamos por um 
acordo, como fizemos aqui -o Sr. Ministro da Justiça levando ao Senhor 
Presidente o resultado daqueles encontros e voltando de lã com o célebre pa
cotão de novembro. 

O Sr. Marcos Freire - É o Pearl Harbour da Oposição. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- É o Pearl Harbour da Oposição, como 
já disse o Presidente do senado. Mas isso vai passar. Tudo passa neste mun
do, num ligeiro galopar; só não passa a saudade do que foi para não voltar. 
São essas considerações que faço; vou votar Contra esse empréstimo. Só não 
vou pedir verificação de quorum, Sr. Presidente, porque, em virtude do meu 
Partido ter-se comprometído com o Governo para apoiar um empréstimo de 
cento e poucos milhões, 142 milhões, qué se destinam a duas creches no mu
nicípio do Guarujá, uma creche do Jardim Paraíso e uma creche do Parque 
dos Pássaros; portanto, uma destinação muito útil, meritória e humanitária, 
Sr. Presidente. Mas, como disse, se eu não tivesse o princípio de lutar contra 
os empréstimos, também lutaria e pediriã. verificação, mas, estão aí os jorna
listas e os presentes, numa sessão sem número, o que me arrepia, nós vamos 
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aprovar este empréstimo, mas como é um acordo, que se faça o acordo e que 
se cumpra, em tudo o rito e nós vamos cumpri-lo. 

Vou deixar de pedir a verificação, Sr. Presidente. Queria apenas fazeres
sas considerações finais do meu procedimento, porque não s·ei o que irã ocor
rer daqui até janeiro, não sei se agente volta em janeiro, ou se isso aqui vai ter 
outro destino, o que for, Sr. Presidente, mas de qualquer maneira o meu pen
samento, se voltar, creio voltar o mesmo; só se voltar com o miolo frouxo, 
mas se voltar com o mesmo miolo, volto com as mesmas disposições de lutar 
até o fim. 

O Sr. Almir Pinto- Se voltar com o mesmo miolo, volta com a mesma 
casca. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Diz o nosso colega, Senador Almir Pin
to, que, voltando com o mesmo miolo, volto com a mesma casca. 

Então, diz aqui o nosso Almír Plrito: .. vejam só a poesia, desfraldando a 
saudade, pela voz de um Senador, com ares de abade''. 

Assim, Sr. Presidente, vou votar contra, e não vou pedir, pela segunda 
vez este ano, verificação de quorom, cumpríndo o que me determinou a Lide
rança do meu partido. 

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

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Para encaminhar a votação, 
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 (Cunha Lima) - Continua em discussão a ma-
téria. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

O Sr. José Lins- Peço a palavra, Sr. Presidente, para declaração de vow 
to. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Uns para declaração de voto. 

OSR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. ~ 

Sobre a mesa, redações finais de proposições aprovadas na Ordem do 
Dia da pre:-.ente sessão e que, nos termos regimentais, se não houver objeçào 
do Plenário, serão lidas pelo Sr. l'i'-Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER No 1.438, DE 1981 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 100, de 1981. 
Relator: Senador Murilo Ba.daró 

A Comissão apresenta aredação final do Projeto. de Resolução 
n.o 190, de 19811 que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a elevar em Cr$ 445.179.253100 (qüatrocentos e quarenta e cinco 
milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e três 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna. 

Sala das COmissões, 18 de dezembro de .1981. - Adalberto Sena, 
Presidente - Murilo Badll.llÓ, Relator - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO. PARECER N.' 1.438, DE i981 
Redação final do Projeto de Resolução n.• 190, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou1 nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.o , DE·1981 

Autoriza o Governo do Estado de .Minas Gerais a elevar 
em Cr$ 445.179.253,00 (quatrocentos e quarenta e cinco 
milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e três cruzeiros) o montante de sua. dívida consolidada.. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o ::m o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termoS 

do art. 2.0 da ReSolução n.• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a· elevar em Cr$ 445.179.253,01} (quatrocentos 
e quarenta e cinco milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos 
e clnqüenta e-três cruzeiros) o montante de sua dívida. consolida
da, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor 
junto à Caixa Econômica .Jrederal1 mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, des
tinado à. construção, ampliação e reforma da rede fislca de aten
dimento da FEBEM e aquisição de equipamentos para todas as 
unidades operacionais, naquele Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo~Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entta em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER No 1.439, de 1981 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n.o 179, iie 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução. 
n.O 179, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujo). 
(SP) a elevar em Cr$ 142.358.000,00 (cento e quarenta e dois mi
lhões, trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros) o montante de' 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 18 de_ dezembro de 1981. -Adalberto sena, 
Presidente - Saldanha Dem, Relator - Aderbal Ju:rema. · 

ANEXO AO PARECER N.0 1.439, DE 1!181 

Redação final do Projeto de Resolução n.O 179, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promul!(.O a seguinte 

RESOLUÇli.O 
N.O , DE 1981 

Autoriza. a Prefeitura. Municipal de· Guarujá., Estado 
de São Paulo, a eJ~var em Cr$ 142.358.000,00 (cento e qua
renta e dois milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

ó seriado Federal resolve: 

Art. t.• J!: a Prefeitura Murilclpal de Guarujá, Estado de São 
Paulo, nos te:nnos: do art. 2.0 ct.a Resoluç.ão n.0 93, de 11 de ou ... 
tubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar em .... 
Cr$ 142.358.000,00 (cento e ·quarenta e dois milhões, trezentos e 
cinqüenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua divida ~con
solidada, a !lm de que possa contratar empréstimos n,o valor global 
acima m.enclonado, junto à. Caixa Econõmfca Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento 
Social ~ FAB, destinados à implantação das Creches Jardim Boa 
Esperançá e Jardim doo Pássáros, bem como suplementação do 
financiamento CEF/FAB 2.040/77, obedecidas as condições admi
tidas !)elo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na d(lta de sua pu- · 
bucação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - As redações finais lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vão ser lidos pelo Sr. }VwSecretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 450, DE 1981 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para ifnediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução nv 190~ de 1981. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 198 L - José Lins. 
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REQUERIMENTO No 451, DE 1981 

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' 179, de 1981. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1981. - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Aprovados os requerimentos, 
passa-se à imediata apreciação das redações finais lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 190, de 1981. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em- votação. 
Os Srs. Senadore_s que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A Presidência comunica ao Ple

nário que resolveu cancelar a sessão extraordinária anteriOrmente convocada 
para segunda-feira, dia 21 do corrente, às dez horas. 

Comunica, ainda, que, atendendo à sugestão das Lideranças e de acordo 
com o disposto no art. 197, alínea b, do Regimento Interno, designai para a 
Ordem do Dia das sessões ordinárias a se realizarem no período de 21 a 31 do 
corrente, "''Trabalhos das Comissões". 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução n' 179, de 1981. (Pausa.) 

sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Dirceu Cardoso___.:. Sr. Presidente, peço a palavra para uma comu
nicação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Acabo de receber do pioneiro, do criador de cidades no Pais. em Mato 
Grosso e no Paraná, ~nio Pepino, a primeira amostra de álcool de mandioca 
produzido pela Usina Sinope, de sua propriedade, lá no alto interior de Mato 
Grosso. Uma usina, Sr. Presidente, que ele está instalando com um sacrifício 
imenso, um sacríficio financeiro de alguns bilhões de cruzeiros, que está pro
duzindo, na fase inicial, 150 mil litros de álcool por dia, até atingir a cifra de 
500 millitrosjdia obtidos de mandioca, com uma característica, Sr. Presiden
te, que eu quero registrar nesta Casa: essa usina será iriãiigurada em fevereiro 
deste ano. 

Ele mandou para o Senador Alexandre Costa, de quem é muito amigo e 
foi o grande protetor seu, e ao obscuro Senador, que teve a oportunidade de 
conhecê-lo, também. Mas, quero chamar a atenção, Sr. Presidente, para as 
seguintes características: a plantação de mandioca que produz esse álcool -
que vai abastecer o Brasil naquela região toda e, inclusive, Roraima e Acre
é dividida pela população na cidade que ele criou em volta, pois nada é de 
propriedade da indústria; 'são lotes em que cada família cultiva uma determi
nada quantidade de mandioca que a vel)dé àusina. Não hã port~nto, Sr. Pre
sidente, a escravização d'o colono trabalhando na terra. e. a terra:.que ele divi
diu em glebas, fez as casas dos colonos, construiu a cidade de Sinop que é 
uma das grandes cidades, hoje, do interior de Mato Grosso, com arrecadação 
brutal e onde se cultiva a màndioca e de onde serão fabricados SOO mil litros 
de álcool de mandioca que vão abastecer o interior do País. 

Aí, então, Sr. Presidente, a minha lionienagem a esse espírito pioneiro, a 
esse grande brasileiro, um homem simples qtle está produzindo, com o seu en
tusiasmo, perdido nesse interior, Sr. Presidente, e cuja fábrica será inaugura
da em fevereiro próximo com a presença do S~nhor Presidente da República e 
de altas autoridades deste País. 

O Sr. Leite ChaveS - Permite V. Ex• urn aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Com muito prazer. 

O Sr. Leite Chaves- A homenagem que V. Ex• presta é merecida. O Sr. 
Enio Pepino é um plantador de cidades. Ele fez dei versas no Paraná, com su
cesso, e agora estã realizando a cidade de Sinop, onde jã estive. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Certo. 

O Sr. Leite Chaves - É um modelo de cidade para a Região. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Perfeito. 

O Sr. Leite Chaves- E essa usina é modelar: é uma indústria que servirá 
de modelo, até nos seus 'rudimentos, para outras que se implantem no País, e 
sobi-etudo, a partir do álcool de que é pioneira no País nestas proporções. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço o aparte de V. Ex• 
Sr. Presidente, esta a comunicação que eu queria fazer, com o meu 

aplauso extraordinário a este brasileiro ilustre que, perdido no interior de 
Mato Grosso, está produzindo álcool da mandioca como sucedâneo da gaso
lina de que nós tanto dependemos. 

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

O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Marcos Freire como Líder. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. José Lins - Sr. Presidewnte, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador José Lins, pela liderança do PDS. 

O SR. JOS/1 L!NS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÀO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Srs. Senadores, registro a felici· 
dade de haver presidido os trabalhos desta última sessão, uma vez que, de 
acordo com a sugestão dos Srs. Líderes, as atividades de Casa ficarão reserva
das às comissões até o dia 31 de dezembro. 

A Presidência reitera os votos que já formulou a cada um e a todos, de 
felicidades no Natal e de paz e concórdia em 1982. Especialmente, agradece 
aõ Líder Marcos Freire as formulações feitas no tocante ao comportamento e 
aos votos que dirfgidiu à Mesa, que recebo em nome de toda a Comissão Di
retora. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, também agrego os meus agradecimen-
tos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Junto também os meus agrade
cimentos de retribuição aos votos que V. ex• acaba de formular. 

Muito obrigado aos nobres Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e /5 minutos.) 

DISCURSO fRONl)NC!ADO PELO .!)R. TEOTONIO VI
LE{-A NA; SESSÀO J)E J0-/1-Si J! QUE. ENTREGUE À REVI
SÀÓ DO ORADO~. SERIA PYBL!CADO POSTERIORMENTE: 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, desejo registrar, desta tri
buna, um belo trabalho realizado pela Universidade Federal deAiagoas,jun
tamente com várias equipes de professores universitários de vários Estados da 
Federação, no estudo do Quilombo dos Palmares. 

Para os que se informaram sobre o Quilombo dos Palmares através da 
história oficial, pouco tem a ver ou a acrescentar, hoje, ao relato ou fato que 
se comemora aos 20 dias de novembro. Mas acontece que o Quilombo dos 
Palmares, um dos maiores feitos da rebelião do homem pela liberdade1em 
qualquer tempo da História e em qualquer parte do Mundo, o Quilombo dos 
Palmares, que durou 100 anos e não meia dúzia de anos, o Quilombo dos Pal
mares merece dos brasileiros o reconhecimento que lhe foi negado até hoje, 
Resgatar a memória do Zumbi e seus companheiros é qualquer coisa como 
resgatar a memória de Tiradentes. Coloco no mesmo plano o negro Zumbi, lá 
da Serra da Barriga, nas Alagoas, e o glorioso patrono da liberdade brasilei
ra, Tiradentes, das Minas Gerais. 

- Atrevo-me a dizer que o Zumbi antecedeu, na luta pela libefdade, ao he
róico mineiro. Não possuía, evidentemente, como o mineiro, cb'nhecimentos 
da vida brasileira, estudos, relacionamento com o exterior; não possuía, 
como Tiradentes, uma consciência muito clara do contorno nacional, mas 
possuía~ no peito, a consciência da liberdade. 

O Quilombo dos Palmares, Sr. Presidente, se iniciou no princípio de 
1600 e foi até 1698. Da Serra da Barriga~ pass_ando pela Serra dos Guaribas, à 
Serra dos Dois Irmãos, à Serra do Bananãl e provavelmente até 'à Serra Bran
ca, no Município de Quebrângulo, percorrendo, portanto, quatro municí
pios, o Quílombo dos Palmares integrava uma população de cerca de 30 mil 
almas, comO rezam as crônicas imperiais. Trinta mil pessoas, no ano de 1670, 
que foi mais ou menos quando se obteve esta estatística, é afirmar, Sr. Presi-
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dente, que a população dos Palmares quase que desafiava a população de 
Olinda, a população de São Vicente, em São Paulo, a população da Bahia, 
nascida em Porto Seiguro. -

Dizer, como dizem os historiadores oficiais, que os negros viviam de sa
quear, que os negros viviam de roubar, enfim, que os negros viviam do alheio, 
é não ter o mínimo cóhecimento da organização dos quilombolas. Como po
deria uma população de trinta mil pessoas viver de saques a modestos enge
nhos, fortemente guarnecidos de superdefesas, como os de Porto Calvo, os de 
Alagoa~ os de Penedo, os de Serinhaém, os de Barreiros, enfim, o grupo de 
propriedades de engenho que cercava o Quilombo dos Palmares, parte no 
hoje Estado de Pernambuco, parte no hoje Estado de Alagoas? Esses enge
nhos não dispunham de abastecimento necessário à população dos quilom
bos dos Palmares, empenhados, muito mais, em plantar cana do que outras 
lavouras de subsistência. 

Além de uma organização política que lhes conferiu o título de Repúbli
ca, os Palmares tinham, os quilombolas, uma_ organização social admirável. 
Tudo isto é verdade, que nas recomendações do Conselho Ultramarino, que 
nas recomendações dos Governadores, que nas conversações do Governo de 
Lisboa e de Madri, acentuava-se a necessidade improrrogável das forças que 
combatiam os quilombolas, primeiramente, ataéarem as suas lavouras e as 
suas criações. 

Isto, Sr. Presidente, Srs. senadores, isto se encontra nos documentos que 
Ernesto Eanes conseguiu reunir, há outros que se ericontram na Torre de 
Tombo, em Portugal, como muitos espalhados entre institutos, na Espanha, e 
bibliotecas, na Alemanha. Documentos mais recentes foram obtidos pelo 
Professor Décio Freitas, responsável, na verdade, o que encabeçou, estimulou 
e concretizou a Semana de Defesa do Quítombo dos Palmares, em Alagoas, 
onde atualmente ministra curso, embora gaúcho, um rio-grandense do sul, 
curso tão empolgante que inclui seminãrio versando sobre a grandeza da raça 
negra e seu legado à cultura brasileira. Após uma semana de debates, brilhan
tes conferências, participação de todo o mundo intelectual da terra das Ala
goas, e convidados de outros Estados, encerrou-se a Semana, com a inaugu
ração do Memorial Zumbi, na Serra da Barriga. O dia vinte de novembro fi
cou ratificado como o Dia da Consciência da Liberdade Negra. Acrescentei, 
Sr. Presidente, que esse dia fosse também considerado, simplesmente, como 
da consciência da liberdadse nacional. Antes da cerimônia na Serra da Barri
ga, ou melhor, no dia anterior, sobrevoei num teco-teco a região das serras de 
minha terra, revendo carinhosamente a região que fora ocupada pelos negros 
do Quilombo dos _Palmares; e de cima vi as antigas estradas que os registres 
coloniais apontam como as estradas por onde penetravam as forças que iam 
combater os negros da liberdade: a estrada de Serinhaém, a estrada de Porto 
Calvo, a estrada da antiga cidade das Alagoas, a estrada da cidade nascente 
de Maceió, a de Penedo. Por uma questão de festivo capricho da ecologia da 
região, todos os ipês que restam ainda da devastação das matas de minha ter
ra estão florados. Rigorosamente todos os ipês, que lá nós chamamos de pau 
d'arco, todos os ipês estavam florados, também no dia 20 de novembro, dia 
em que morreu o Zumbi, dia em que o Zumbi foi assassinado na Serra dos 
Dois Irmãos, no meu Município de Viçosa, ao lado da cachoeira do rio Paraí
ba. 

Hoje está provado com documentos claros, insofismáveis, o lugar onde 
tombou o Zumbi. É provável que o Zumbi, cercado de muito mais flores do 
que há hoje, tenha morrido ao som do murmúrio da cachoeira e aspirando o 
odor das flores da terra. Nessa magnífica paisagem, abriu-se seu túmulo. É 
um episódio que, hoje, à distância, ninguém dâ importância, sobretUdo por
que foi uma luta realizada por negro. E ainda se diz, neste País, que não hã 
discriminação racial! Pois bem, Sr. Presidente, oS negros, no Brasil, realiza
ram até boje o mais belo feito pela liberdade que a nossa História já registrou 
- depois deles, apenas Tiradentes e os seus companheiros da Inconfidência 
Mineira. Houve uma terrível guerra de 100 anos, uma guerra de 100 anos pelo 
direito de viver livremente, travada nas modestas serras das A lagoas, onde 
floresceu a. República dos Palmares. 

Quantas guerras de 100 anos nós conhecemos na história da humanida
de? Uma, e assim mesmo manchada de interesses menores, interrompida por 
conciliações menores. Ouso dizer que a maior guerra da história foi a guerra 
dos Palmares, em Alagoas, no Brasil, e uma bela guerra; para ser bela uma 
guerra, basta ser digna; e guerrear pela liberdade durante 100 anos ininterrup
tas, por uma só razão, cumprindo um só dever; até q.ue todas as forças nacio
nais se reunissem num só comando para enfrentar a República dos Palmares, 
é um feito que exige reparação, principalmente pelo seu conteúdo ideológico, 
comunitário e humanista. Trata-se da primeira experiência brasileira de orga
nização polítíco-social com sucesso, livre de qualquer injunção estrangeira. E 
essa bela experiência foí exterminada pelas forças comandadas por Domingos 

Jorge Velho, cujos pecados na matança de índios, de negros e de brancos ja
mais o -Iíóeúarâ das profundez3.s do inferno, segundo me informam os estu
diosos da matéria. 

O Sr. Valdon Varjão- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Com muito prazer. 

O Sr. Valdon Varjão- Desejo juntar a minha humilde voz ao discurso 
de V. Ex• como-descendente da raça afro-brasileira e representante do povo 
brasileiro, quero dar-lhe os parabéns pelas brilhantes palavras, ao mesmo 
tempo acrescentar ao que V. Ex• afirmou: de que em nosso País existe precon
ceito racial. Tanto existe que nós temos uma lei controladora. Se não existisse 
o preconceito racial, nós não precisaríamos da Lei Afonso Arinos para fisca
lizar a fúria de segmentos sociais que subjugam os nossos irmãos de cor. Mui
to obrigado. 

O Sr. Marcos Freire - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, nobre Senador, pelo 
seu aparte. Concedo o aparte ao nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire- Senador Teotônio Vilela, eu exalto a louvação 
que V. Ex•, integrante da nossa Bancada, faz aos negros do Brasil e, em espe
cial, as homenagens que presta à República dos Palmares, esse movimento 
realmente imorredouro na História pátria, embora não devidamente assinala
do como um dos eventos pátrios. A figura de Zumbi se tornou um símbolo, 
um símbolo de resistência de toda uma raça que foi injustiçada e vítima da ci
vilização branca. Por isso mesmo, realizou-se no Recife, no último dia 22, 
uma solene missa, celebrada por Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pi
res, da Paraíba, e Dom Pedro Casaldáliga, em que se procurou não só prestar 
honras àquele movimento e às vítimas daquele massacre, como, sobretudo, 
se procurou repor perante a história o valor e o significado daquele movimen
to. Naquela oportunidade, Dom Helder teve ocasião de pedir perdão, em 
nome de nós todos, em nome da civilização brasileira, às violências que se 
praticaram neste País contra os homens de cor. Portanto, como Líder do 
PMDB nesta Casa, associo-me às homenagens que V. Ex.', representante de 
Alagoas, faz desta tribuna, neste istante. A República dos Palmares, o episó
dio, a história, o valor, o significado, evidentemente que não pertencem só a 
Alagoas.. As trilhas palmilhadas pelos negros que fugiram do cativeiro para 
aquele grito de libertação, foram as estradas de Pernambuco. Por aquelas es
tradas palmilharam também as forças repressoras, mas que por aquelas estra
das de Pernambuco e Alagoas nós possamos continuar a sustentar aqueles 
mesmos ideais de liberdade que foram então sustentados a ferro e a fogo por 
homens que acreditavam no futuro de libertação não só dos negros, mas de 
todos os brasileiros. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, nobre Senador. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a velha luta Pela liberdade. É a mesma 
luta pela liberdade que continuamos a travar hoje no País, com aspectos dife
rentes, com fisionomias diferentes, mas com a mesma raiz- o exercício do li
vre direito de viver. 

O "pacote" deflagrado pelo Palácio do Planalto, a semana passada, é 
uma das formas mais brutais de relembrar tudo que é violência, tudo que é ig
norância, tudo que é ignomínia contra a ascensão da liberdade. Pertence ao 
rol de forças que só um Domingos Jorge Velho é capaz de comandar. 

E como é triste, Sr. Presidente, verificar a decadência dos chamados libe
rais brasileiros. Eu digo decadência porque, em outras oportunidades, a co
meçar por aqueles em que despontava a coragem de defender a liberdade, a 
começar pelos negros do Quilombo dos Palmares, a começar por aqueles que 
defenderam a escravatura, a começar por aqueles que defenderam a Indepen
dência do Brasil, por aqueles que defenderam a Proclamação da República, a 
terra brasileira sentia neles a sempiterna defesa da liberdade, espanta-me, ho
je, Sr. Presidente, o silêncio dos liberais brasileiros diante do golpe violento e 
ignominioso que o governo acaba de desfechar contra as liberdades públicas, 
qual seja esse o "pacote de novembro" do General Figueiredo assestado con
tra as eleições. Eleições que significam democracia e liberdade. O cerceamen
to ao direito do voto e à escolha livre do cidadão contrariados pela tutela, o 
arbítrio. 

Mas não é isso somente o que se deve olhar e revelar. O problema tem al
cance maior- ê a comunicação à Nação brasileira de que, com esse golpe, 
garante-se a_manu_tenção do atual governo por mais tempo, garante-se o arbí
trio, garante-se o poder militar, infelizmente, para que ele continue detentor 
do monopólio do poder político e do monopólio do poder económico. Esta é 
a face negregada do problema. À semelhança do Al-5, e à semelhança do 
"pacote de 1977", o "pacote de novembro de 1981 ", em plena abertura políti
ca, tem as mesmas origens dos seus antepassados e pretende produzir os mes-
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mos efeitos: garantir a inalterabilidade da situação de poder dominante. Urna 
situação condenada pela sociedade brasileira e que leva essa sociedade a uma 
decisão plebiscitária em 1982,- sobre se bane ou não os ocupantes do Pãla
cio do Planalto de suas posições. 

De outras vezes havia muitas formaS: de disfarçar o pronunciamento po
pular. Desta vez não, Sr. Presidente, desta vez nós vamos entrar numa verda
deira guerra cívica pela liberdade do cidadão brasileiro, que não vai seassujei
tar, de maneira alguma, ao golpe de novembro de 1981 desfechado por um 
grupo de militares encastelados no Palácio do Planalto, e não pasSam de 20 
ou 30, que desejam perpetuar sua direção sobre este País. 

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

O SR. TEOTÚNJO VILELA - Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- O seu discurso merece nossos aplausos, nobre 
Senador Teotônio Vilela, porque V. Ex• prossegue hoje a luta das Oposições 
brasileiras, particularmente do PMDB, contra esse famigerado pacote eleito
ral. A esperança que tenho é de que nem tudo está perdido. Creio firmemente, 
nobre Senador Teotónio Vilela, que o Congresso Nacional, que se reafirmou 
nos últimos tempos com a rejeição do projeto de ex.tensão das sublegendas às 
eleições de governadores e quando forçou o Governo a fazer um corda com 
as oposições para evitar o massacre de milhares e milhares de aposentados e 
pensioniStaS, no caso da Previdência Social, há de, mais uma vez, fazer valer a 
sua dignidade, a sua independência, a sua soberania, derrubando por maiória 
de votos esse absurdo pacote eleitoral, para que possamos assegurar no próxi
mo ano a livre manifestação do povo brasileiro nas urnas. 

O SR. TEOTÚNJO VILELA- Muito obrigado, nobre Senador Hum
berto Lucena. O que parece bastante significativo, nObre Senador Humberto 
Lucena, é que os jornais de sábado publicam, em grandes manchetes, decla
rações do Ministro Ibrahim Abi-Ackel, anunciando que Vamos ter eleições 
limpas. O que teria dado na cabeça de S. Ex• o Sr. Ministro, uma vez que nin
guém tinha argílído nada em contrário, para se dirigir à ~áção a acautelá-la 
trlizendo que as eleições serão limpas, imediatamente d~oi.S d. e editado um 
ft,acote sujo? 
f O Sr. Ministro da Justiça deve ter razões que a nossa ratão não conhece 
oi.J entende. E até eu faço um grande esforço para ente-ndê-lo, o Ministro, a 
quem rendo a minha homenagem. Especialmente ao seu cavalheirismo; em 
última análise, S. Ex• quer dizer que as eleições em si serão limpas, os cami~ 
nhos é que estão sujos. Cada um de nós, portanto, que tome cuidado no cami
nhar; cada um de nós, portanto, que se cuide. Era como se alguém dissesse a 
outro que desejaria banhar-se: o banho é limpo, mas as ãguas são sujas. 

Era como se alguém disesse a outro que desejava banhar-se: o banho é 
limpo, mas as águas estão sujas. 

Sujaram, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as águas eleitorais estão sujas, 
sujas e fétidas. Mas é nesse tipo de caudal que sacia a sede a segurança do po~ 
der constituído, em que se banha a Lei de Segurança Nacional e com o que se 
robustece a doutrina de Segurança Nacional? Criam um pacote, criam uma 
sujeira diante da qual todos nós nos arrepiamos, mas é isto o que deseja o Go
verno- o nosso arrepio, o nosso nojo, o nojo da Nação - e com o nosso 
afastamento ele mergulhe e tire os proveitos do mal feito. As águas eleitorais 
de 1982 estão irremediavelmente sujas. Mas, é possível, Sr. Presidente, até 
mesmo procurando homenagear o Sr. Min_i_stro Ibraim Abi-Ackel com a sua 
advertência, é possível restaurã~las, purificâ~las, desde que o Congresso Na
cional, defendendo os interesses da Nação, se ponha a serviço de uma grande 
causa: a causa da derrubada o "pacote" no Congresso Nacional (Muito 
bem!). Isto é uma questão de honra nacional, isto é uma questão de honra 
política, isto é urtiá questão de honra institucional. (Muito bem!) 

E o caminho, Sr. Presidente, é o único meiO de _limpar as âguas;--do con
trário, pouco importa dizer que o banho é limpo, se as águas são sujas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha)- La
mento informar a V. Ex' que o seu tempo se esgotou. 

O SR. TEOTONJO VILELA- Nobre Presidente, pela primeira vez eu 
escrevi um discurso e não li, e de improviso pronuncio outro. E até que prezo, 
de algum modo, o que escrevo; até que penso melhor escrevendo, mesmo por
que escrever é o que venho fazendo há muitos anos- e o exercício do jorna
lista e escritor não é outro. Mas, de tal modo me aflige, me constrange, me 
dói, hoje, a imposição palaciana aos meus direitos, ao direito do cidadão bra
sile~ro de votar, que não me contento com a palavra escrita. Sinto como qUe ã 
necesSidade inelutável de gritar - e a palavra escrita me parece morta, ou já 
morreu. Quero que meu grito saia vivo da minha garganta. Pode não atraves
sar, ali, a Praça dos Três Poderes- e para quê atravessar?!- Mas ele chega, 
de algum modo, ao meu povo, a mim e à Nação, a mim e à Pátria. Sempre es-

tá chegando lá, irá criando raízes no seio do povo. Sei que brotará, sei que 
frutificará. 

Hei de percorrer, Sr. Presidente, ao longo desses próximos meses até o 
dia das eleições- porque vai haver eleições, qUeiram ou não queiram os pa
lacianos, ainda esse "pacote", editado com vistas a não realização de eleições, 
como bomba do Riocentro- percorrerei, com o impulso da consciência cívi
ca, todas as tribunas que me forem franqueadas País afora, para dignificar a 
necessidade de ser brasileiro com liberdade democrática. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me Permite um aparte? 

O SR. TEOTÚNIO VILLELA- Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo- Muito rapidamente, vou dizer a V. Ex• que já 
começam, alguns setores lígados ao Governo, sobretudo, a especular acerca 
de uma divisão profunda nas Oposições. De sorte que está o pano de fundo 
militar exigindo uma marginalização total das forças mais à esquerda, que 
compõem essa grande luta democrática. Eu gostaria, através do discurso de 
V, Ex•, além de me Solidãrizar com as sUas-pilavras in totum, dizer também 
que as Oposições brasileiras, que formam essa grande frente de luta democrá
tica, na verdade têm isso em comum e não romperão esse laço, ao contrário 
disso, manter-se-ão unidas quaisquer que sejam os casuísmos, subterfúgios 
ou sofismas utilizados pelo regime. E ao mesmo tempo, sem dúvida, ela se 
aprofunda e se amplia no seio da sociedade brasileira. Hoje, é praticamente a 
Nação brasileira, como um todo, que está compondo essa grande frente que 
há de derrotar o regime autoritário. 

O SR. TEOTONIO VILLELA - Muito obrigado, nobre Senador. 10 
esta realmente a nossa missão, e se hoje presto aqui uma homenagem à me
mória de Zumbi, símbolo da liberdade, quero comunicar ao Senado da Re
pública que as Oposições brasileiras retomam, neste instante, e para sempre, 
a legenda que o General João Baptista Figueiredo jogou por terra, aos nossos 
pés, qual seja, a de fazer deste País uma democracia. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁS!O VIEI
RA NA SESSÃO DE 16-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, os temas políticos têm sido alvo de nossas considerações. 
Também os de caráter sócio-econômico têm fid_o o mesmo tratamento em to
das as oportunidades possíveis. 

Vamos, nesta oportunidade, tecer considerações sobre a agiotagem ofi
cializada e desenfreada neste País, uma das causas da descapitalização das 
empresas brasileiras e do alto índice de desemprego neste País. 

As épocas de inflação a_celerada, principalmente quando acompanhadas 
de escassez de recursos m_onetários, favorecem a concentração da renda nos 
denominados intermediários financeiros, que nada mais são do que os diver
sos segmentos que realizam atividades de reunir recursos em moeda e 
emprestá-los. 

A falta de dinheiro favorece a usura, a especulação e, como toda moeda 
tem um reverso, alguém paga finalmente por isso, e cada vez mais caro, sejam 
os consumidores finais ou mesmo as empresas que só repassam uma parcela 
dos juros que pagam. 

Sr. Presidente, está muito difícil trabalhar com esta zoeira, com este vo
zeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estou de acordo com V. Ex• 
Faço um apelo ao Plenário, para que ouça com atenção o discurso do nobre 
Senador Evelásio Vieíra. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Sr. Presidente, esperamos que ocorra res
peito não a quem esteja falando, mas pelo menos àquelas pessoas que escu
tam este pronunciamento. 

Juros altos favorecem a concentração de rendas e esta é fator para nova 
reconcentração. Afinal, quem perde é a atividade produtiva real, asfixiada pe
los custos financeiros, e, mais que todos, os trabalhadores que ficam sem mer
cado de trabalho. 

Neste ano de 1981 vimos o Governo estabelecer uma artificial escassez 
de moeda, a fim de elevar os juros internos~ forçar a contratação de emprés
timos nos mercados monetários do exterior. 

Não precisava tanto, Sr. Presidente, jã que os juros internos, por meios 
de práticas de reciprocidade, são bastante elevados. 

O que são essas práticas de reciprocidade? São simplesmente exigências 
que os bancos fazem aos seus clientes para que estes mantenham em conta 
sempre alguma quantidade de moeda, sobre a qual nada pagam, a mesma que 
emprestam depois aos mesmos clientes, só que agora cobrando juros de mer
cado. 
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O Governo diz, por meio de seus porta-vozes da área económico
financeira, que é contrário a essas exigências de reciprocidade. Mas estas exis
tem e encarecem violentamente os empréstimos tomados por particulares e 
empresas junto aos bancos. 

O número de outubro da revista Indústria e Desenvolvimento apresentou 
alguns exemplos da pressão exercida pelo chamado saldo médio sobre des
contos bancários de duplicatas, aparentemente reduzidos. 

Assim, uma taxa de juros de 5% ao mês, que para um período de doze 
meses ascenderia a 89,59%, passa a ser de 214,44%, desde que sobre o mon
tante do desconto seja exigido um saldo mêdio de 1/3 (um terço) do total da 
operação. 

Um saldo médio dessa ordem, Sr. Presidente, é bastante comum, e vimos 
que urna operação, tomando-o por base, passa a __ ser profundamente desvan
tajosa, pois eleva a bem mais do dobro a taxa de JUros cobrada. 

O autor do trabalho citado dá outros exemplos, um deles considerando 
uma taxa de juros de 7% ao mês e um saldo médio de 50% sobre o valor da 
operação, o que resulta num custo total anualizado da ordem de 1.041,84%. 

Portanto, nada mais falso do que a sustentação governamental de que os 
juros estão altos no mercado interno brasileiro, e um pouco acima daqueles 
cobrados no mercado externo, como forma de forçar uma captação de recur
sos fora do País. 

O Sr. Henrique Santíl!o - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- Nobre Senador Evelásio Vieira, V. Ex• tem in~ 
teira razão em verberar contra a agiotagem oficializada neste País. As coisas 
chegaram a tal ponto que os próprios banqueiros estão~se sentindo envergo
nhados e vêm publicamente acusar o Governb, atravês do Banco Central, 
como o responsável pelas elevadíssimas taxas de juros cobradas aos empres
tadores brasileiros. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Na verdade, o Governo é o grande res
ponsável, porque é quem estabelece a política monetária. 

O Sr. Henrique San ti/lo- E todo Sistema Financeiro deste País. A inter
venção estatal no Sistema Financeiro é eVidente e toda ela é traçada pelo pró
prio Governo, através de normas do Banco Central. Há poucos dias, numa 
CPI desta Casa, justamente a CPI que estuda o sistema finãnceiro, esteve o 
Sr. Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda, e, na ocasião, tive oportunidade de 
inquirír S. Ex• quanto ao sistema financeiro como um todo, se S. Ex• não jul
gava haver necessidade urgente de uma reforma do sistema financeiro nacio
nal. S.. _E• respondeu taxativamente que não, que essa era a melhor solução 
para o País. Enquanto isso ocorre, veja V. Ex•, enquanto as taxas de juros 
cobradas, neste País, costituem uma agiotagem oficializada, um crime prati
cado contra a sociedade, porque está canalizando, está empurrando recursos 
da área produtiva para a área financeira, esvaziando a área produtiva, daí o 
crescimento negativo da indústria nacional de 10% este ano e do conseqüente 
desemprego, a grave situação do desemprego, enquanto isso o Governo estu
da uma forma de aumentar os juros do crédito agrícola. O Ministério da Fa
zenda e o Banco Central, que lhe é jurisdicionado, estudam 3 hipóteses. As 3 
hipóteses estudadas remetem os juros do crédito agrícola para 65 a 70% ao 
ano; ou seja, de 35 a 45%, deverão passar para 65 a 70%, ao ano, sob a ale
gação de que esse subsídio, esses juros favorecidos são causa de inflação, são 
socialmente injustos, são economicamente inócuos, etc.- e, realmente, isso 
tudo é verdadeiro, tem sido economicamente inócuo, tem sido ineficaz, tem 
sido socialmente injusto, tem sido uma forma perversa contra a sociedade 
brasileira e tributariámente inócuo, como têm dito também os tecnocratas do 
Banco Central, com isso tudo eu concordo- mas, se esquecem de dizer que 
isso é. devido à forma altamente burocratizante, seletiva, com que -os créditos 
agrícolas têm sído aplicados neste País, Tanto é verdade que, este ano, o Go
verno ofereceu um trilhão e setecentos bilhões de cruzeiros de crédito agrícola 
subsidiado e apenas 25% dos agricultores brasileiros se benefi~iaram dele; ou 
seja, 75% dos agricultores brasileiros ficaram fora desse crédito subsidiado 
pelo Governo. Por outro ladO, mais de 80% de todos os créditos se concentra
ram nas mãos dos grandes proprietários rurais, daqueles que produzem para 
a exportação, esquecendo-se do mercado interno, da produção de alimentos 
para o mercado interno. Então, esta é a forma injusta, seletiva, elitista, con
centradora, com que os créditos agrícolas têm sido aplicados neste País. Mas 
quanto a serem eles inflacionários, eu diria a V. Ex' que são muito menos in
flacionários do que todos os outros subsídios fornecidos por este Governo, 
que estarã oferecendo, este ano, mas de um trilhão de cruzeiros em subsídios, 
ou seja, a sociedade brasileira está pagando, neste ano de 1981, mais de um 
trilhão de cruzeiros em Subsídios para grupos minoritários se locupletarem e 
enriquecerem mais. Na verdade, o que precisam fazer é estabelecer uma nor-

ma mais justá, maiS eqüitativa que venha <JtCnder, em massa, ao pequeno e 
médio produtor rural. Retirar o subsídio dos créditos agrícolas, agora, signi
fica punir a sociedade brasileira, não a elite brasileira, não as faixas mais ele
vadas da classe média, mas o grande povo brasileiro que não tem condições, 
realmente, não tem poder aquisitivo de comprar altmentos, de se alimentar, 
como é devido, como é necesSário para uma vida saudável. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Senador Henrique Santillo, é preciso que 
se diga que quando o Governo declara que está subsidiando o crédito ao agri
cultor, não é verdade; Porque o Governo, como os estabelecimentos particu
lares, se utiliza do volume depositado em bancos à disposição, em que não há 
remuneração ... Utiliza um dinheiro a custo zero. 

O Sr. Henrique Santillo- Eles estão alegando que, este ano, o Governo 
estará em"itíndo 800 bilhões de cruzeiros para subsidiar esses créditos todos, 
mas se esquecem de dizer que na verdade, seria possível, desde que houvesse 
uma reprogramação de governo, que a produção agrícola, através do peque
no e médio produtor, pudesse ser realmente subsidiada, sem que houvesse ne
cessfdade de emissões. Na verdade, o inflacionário é a emissão que este Go
verno continua fazendo, violentamente. Ele é o responsãvel pela inflação nes
te País. Esquecem-se de dizer, também, que inflacionária é a dívida que ele 
tem para com a sociedade, com as empreiteiras, a que ele não paga; s~o quase 
500 milhões de cruzeiros para com as empreiteiras em atraso. Isto, sirri, causa 
desemprego, causa inflação, causa uma série de problemas sociais e vêm nos 
dizer, aqui, eminente Senador Evelásio Vieira, que a não-votação dos emprés
timos pelo Senado é que está causando desemprego. Ainda têm a coragem de 
nos dizer isso! 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Há também o endividamento extraordi
nário das empresas estatais. Ê preciso que se diga que o dinheiro que é drena
do para a área agrícola é de origem dos depósitos à disposição, e é um volume 
superior ao que é aplicado na agricultura e, portanto, não é um dinheiro con
cedido com subsídios. 

O Sr. Henrique Santillo- Sem levar em conta que ele é de retorno rápi
do, numa ârea produtiva, e, portanto, não é inflacionário. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Em área onde há uma melhordemocrati
zição do capital. 

O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Senador 
Evelásio Vieira? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- Ê rápido, Senador Evelásio Vieira. V. Ex• trata 
do problema dos juros, no sistema financeiro brasileiro, e eu apresentei, há 
pouco, no Senado Federal, projeto, veja V. Ex•, estabelecendo a lei da usura 
no sistema financeiro. Por incrível que pareça, a lei da usura não pode ser 
aplicada no sistema financeiro brasileiro. Ela -é aplicável em outros setores, 
mas neste setor em que é importante o controle, e é exatamente como V. Ex• 
reclama e faz muito bem, onde se observam os altos juros que se cobram, a lei 
da usura não pode ser aplicada. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - 1'. porque os grupos que se beneficiam 
são sócios do Governo ... 

O Sr. Itamar Franco - E nós, outro dia, citamos o exemplo, Senador 
Evelásio Vieira, evidentemente não em relação aos juros, de um decreto-lei 
que permitia- veja V. Ex~ o absurdo- que empresas do mesmo grupo po
deriam julgar os seus prejuízos e lucros, de tal maneira, que, por exemplo, 
uma empresa, hoje dirigida por um ex-Ministro de Estado, foi beneficiada 
por esse decreto-lei. É extamente o que V. Ex• diz. Como esses grupos domi
nam o mercado financeiro, o sistema financeiro, nós não podemos, exata
mente, proceder a essas modificações. Poderemos, sim, se vencermos as 
eleições de 1982. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Sr. Presidente, V. Ex• me concedeu a pa
lavra para uma comunicação inadiáveL 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu concedi a palavra a V. Ex• 
como Líder para uma comunicação inadiável. Eu não quis dizer que era 
Líder, porque tenho um princípio geral de que, em início de Ordem do Dia, o 
Líder só pode falar para comunicação inadiável, porque o objetivo maior de 
uma sessão é a sua Ordem do Dia, e nós já a atrasamos por quase uma hora, 
para atender a solicitações inadiáveis dos Srs. Líderes. Por isso é que nós con
cedemos a V. Ex• a palavra como Líder, durante 20 minutos, para uma comu
nicação inadiável. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Sr. Presidente, só para que não interprete 
que eu estou transgredindo o Regimento da Casa, eu me dirigi à Presidência, 



7398 Sábado 19 DIÁIJ.IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1981 

ãs 15 horas e 15 minutos, solicitando inscrição para falar em nome da Lide
rança do meu Partido. V. Ex• informou que falariam, após a palavra do Sena
dor Itamar Fianco. os Líderes do PMDB e do PDS e eu falaria posteriormen
te, com o que eu concordei. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como Líder, já que nós tínha
mos aberto o precedente para conceder a palavra ao nobre Senador Marcos 
Freire como Líder e de S. Ex' eu ouvi a informação de que o Líder do PDS 
também o faria, então, eu disse que V. Ex•, como Líder do Partido Popular, 
também teria o mesmo direito e a mesma liberalidade. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouço o Senador José Lins. 

O Sr. José Lins - Senador Evelâsio Vieira, apenas uma observação. 
Não sei se as críticas aqui feitas foram favoráveis à concessão de subsídios ou 
à sua não~concessão. Mas é inegável que o volume de subsídios dados pelo 
Governo é grande ~ que esses são, principalmente, dirigidos à agricultura, V. 
Ex' sabe disso. Os J .os para esse setor, no caso de investimentos, elevam~se 
apenas a 75%, quando a innação foi a 120%. Os juros para crédito de custeio 
porém, são hOje de 45%, 35% e atê de 25% para o Nordeste. No caso do Proje
to Sertanejo não ultrapassam a 4%. Vê V. Ex' que o Governo tem tentado, ao 
máximo, apoiar a agricultura. Mas, não é só assim; ainda há poucos dias, o 
nobre Senador Lourival Baptista referiu-se ao número de agências do Banco 
do Brasil criadas este ano e aos quase 700 postos montados em quase todos os 
.recantos do País. Negar o esforço do Governo para ajudar a agricultura seria 
um absurdo. Os resultados estão aí, com as taxas de crescimento obtidas. Ne
gar o esforço do Banco do Brasil seria querer tapar o sol com uma peneira. 
Dizer, portanto, que· o Governo não tem oferecido su~sídios, seria negar as 
estatísticas, ante as quais alguns consideram até exagerados, esses esforços do 
Governo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Nobre Senador José Lins, estou fazendo 
uma apreciação a respeito da política monetária em nosso País, que permite a 
cobrança de juros que vão, ao ano, a mais de mil por cento; este ê um dos er
ros gravíssimos do Governo, porque estã contribuindo para o enfraqueci
mento do empresário brasileiro, estâ contribuindo para o aumento do subem
prego no Brasil, principalmente para o desemprego. 

O Sr. José Lins - Eu garanto a V. Ex' que juros de mil por cento não 
existem, oficialmente, pelo menos; a não ser alguém, algum usuário. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Existe, a mais de mil por cento. Estou fa
zendo a afirmação de que bancos, no Brasil, cobram juros que superam ã. mil 
por cento ao ano. 

o-sr. José Lins- A acusação de V. Ex' é gravíssiina. V. Ex• devia, inclu
sive, citar nominalmente esses bancos para ajudar o Governo inclusive na fis
calização dessas operações. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- São todos os bancos particulares; os ju
ros ultrapassam atê os mil por cento. 

O Sr. José Lins- Amanhã, a imprensa irã, certamente, divulgar esse da
do, essa informação de V. Ex• Então, esses bancos deverão dizer alguma coisa 
a respeito disso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Seria ótimo que a Imprensa divulgasse. 
O Governo tem prometido impedir a exigência da reciprocidade, entre

tanto ela continua em relação a subsídios. Foi o Senador Henrique Santillo 
que condenou, hoje, a tentativa do Governo em aumentar os juros agrícolas, 
e quero dizer a V. Ex' ... 

O Sr. José Lins- Por isso é que não sei, nobre Senador, se o Senador 
Henrique Santillo estâ a favor ou contr,a os subsídios. Ele fez as duas coisas, 
atacou de um lado e defendeu do outro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- O Senador Henrique Santillo estã contra 
a major~ção dos juros agrícolas ... 

O Sr. Henrique Santil/o - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha.) -
Nobre Senador Evelâsio Vieira, solicito a V. Ex' que conclua o seu discurso, 
porque lamentavelmente o seu tempo jâ se esgotou, como Líder, falando por 
20 mfnutos. O seu tempo se esgotou às 16 horas e 24 minutos. Agradeço mui
to a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço o Senador Henrique Santillo e con
cluirei. 

O Sr. Henrique Santillo- Eu fui bem claro, o Senador José Uns ouviu 
muito bem. Eu não condenei os subsídios ao crédito agrícola, que não há; 
pelo contrário, o que eu condeno ê a sistemática como se aplica o crédito agrí
cola neste País, que é concentrador de rendas, isso estã mais do que provado; 
ele é elitista; na inedida em que se concentra numa faixa minoritária de pro-

dutores agrícolas, esta é que é a grande questão. Os próprios economistas di
vergem entre si quando analisam o problema do crédito agrícola como fonte 
inflacionária. Há inúmeros economistas hoje no Brasil que não consideram o 
juro favorecido do crédíto agrícola como fonte inflacionária, dado o retorno 
rápido em termos produtivos para a economia nacional. Estou politicamente 
me perfilando ao lado deles, porque considero que o crédito agrícola subsi
diado, com juros favorecidos, continua sendo importantíssimo para o País, 
mas não com a sistemática como vem sendo aplicado. Isto é que precisa ser 
alterado, reformado, para que o País possa, realmente, evitar que os subsídios 
sejam uma fonte elevadíssima de concentração de riqueza. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- E combatemos o subsídio, por exemplo, 
da exportação ... 

O Sr. Henrique Santillo - Este é concentrador de riqueza, também. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- ... a 7% a.a., sem correção monetária, em 
que os empresários brasileiros e, principalmente, as multinacionais se utili
zam desse dinheiro e no mesmo banco depositam, tendo uma rentabilidade 
mensal de 7%. 

Acontece, Sr. Presidente, como bem observa o periódico citado, que .. ju
ros duas ou três vezes ou dez vezes maiores, certamente levam a uma perigosa 
e rápida descapitalização", o que, "'em prazo relativamente curto", levará. à 
falência e ao desemprego. A descapitalização das nossas empresas facilita a 
expansão das corporações estrangeiras e dificulta a geração de oportunidades 
de empregos em nosso País. 

Cabe ao Governo, Sr. Presidente, tomar medidas imediatas sobre o 
problema. Aliás, de há muito o Goverr:-o deveria ter adotado uma política fi
nanceira que impedisse essa agiotagem descomedida em nosso País. 

Na verdade, a política governamental, até agora, no que se apoiou na de
nominada restrição de crédito, permitiu uma grande especulação financeira, 
que foi acompanhada de uma recessão profunda e de uma elevação do desem .. 
prego a níveis extremamente sérios. 

Essas duas conseqüências, que tanto intranqüilizam o GoVerno, pelo 
muito de reação que despertam nas diversas camadas da população brasilei
ra, decorrem da miopia de toda uma política, cuja aparência é muita vez pro
fessoral, mas que no funçlo encobre o enriquecimento ilícito de grupos pode
rosos que agem na sombra e preferem que a sombra seja o estado geral da 
Nação. 

O sacrifício daqueles que pagam finalmente esses juros exorbitantes, que 
por sua vez inviabilizam muitas das pequenas e médias empresas brasileiras, 
pode compensar a médio prazo atê, mas com o passar do tempo pode resultar 
em prejuízos bem mais sériOs para a própria existência da Nação brasileira. 

É chegada a hora de pensar nesses problemas, agir no sentido de resolvê
los, pois mais do que casuísmos eleitorais, que interessam aperias à sobrevi
vência do partido do Governo, cabe aos governantes brasileiros providenciar 
medidas que garantam muito mais, ou seja, a sobrevivência da própria socie
dade brasileira. 

A carência de crédito bancário, seu custo exageradamente elevado, são 
alguns dos fatores fortes da descapitalização das empresas médias e pequenas 
e do alto desemprego que existe hoje em nosso País. 

O Governo não manifesta, dolorosamente, qualquer intenção de agir, 
preferindo omitir-se contra esse crime da usura que se pratica em nosso País. 
Enquanto isso, o País aprofunda-se na sua mais grave crise sócio-econômica. 
( Muiro bem! Palmas.) 

D!SCURSO PRONUNC!ADO PELO SR. MARCOS FREl
RE NA SESSÃO DE 17-12-81 E QUE, ENTREGUE À REV!SÃO 
DO ORADOR. SER!A PUBL!CADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Quantas e quantas matérias de real importância para a vida desta Nação 
não seguem os trâmites legais, através de meses e meses de apreciação pelas 
duas Casas do Congresso NacionaL 

A História é fértil de exemplos de legisla_ções que daqui saíram depois de 
um acurado exame por parte dos representantes do povo. São tais e tantos os 
problemas cconômicos, políticos, sociais, culturais, deste País, que as suas so
luções não podem, evidentemente, ser dadas de afogadilho. E, por isso, a re
gra geral, o princípio que deve nortear as atividades desta Casa serão o de, 
sempre que possível, mergulharmos fundo no assunto a examinar, a discutir e 
a decidir. 

Ora, uma Federação como a do Brasil, Federação que tem sofrido arra~ 
nhões de toda espécie, para não dizer, golpes dos mais profundos- que faz 
com que os estudiosos afirmem que esta é uma Federação apenas nominal, 
consagrada num texto dito constitucional, mas, de fato, inexistente ou pelo 
menos esvaziada- uma Federação que, talvez, esteja a exigir todo um exa-
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me, uma profunda análise, com a colaboração dos cientistas políticos deste 
País; esta Federação dá-se ao luxo de criar novos Estados e criá-los quando 
esta Casa, que representa os Estados da Federação do Brasil, parte para apro
var uma matéria desta magnitude, num regime de urgência-urgentíssima. 

Todos que aqui estão, Sr. Presidente, pode-se até discutir o processo pelo 
qual alguns chegaram a esta Casa, mas, pelo menos, todos aqui, teoricamente 
falando, representam os Estados da Federação brasileira. 

Pois bem, eis que chega um projeto criando um novo Estado desta Fede
ração, transformando um Território em mais uma Unidade Federativa, com 
status de Estado, e chega à apreciação deste Plenário pela primeira vez para 
que, em poucas horas, talvez pudéssemos dizer, em poucos minutos, se trans
forme o Território de Rondônia em Estado de Rondônia. Não se permite que 
esta matéria seja examinada como o mais comezinho bom senso indicaria; 
que as Comissões técnicas permanentes, desta Casa, examinassem cautelosa
mente todos os vários ângulos de uma complexa matéria como é a da criação 
de mais um Estado na Federação. 

Depois deste precedente, de se criar um Estado de afogadilho, não sabe
mos o que mais precisa ser discutido aqui pois, até um Estado criamos num 
abrir e fechar de olhos; se não se pode, em torno desta matéria, se travar 
aqueles debates que são indicados para qualquer matéria e, mais ainda, para 
uma desta importância, parece-nos que isto é, apenas, um triste atestado dos 
tempos em que vivemos. Não terá sido por acaso que, ainda há cinco ou seis 
dias, o Líder do Governo na Câmara Federal anunciava aos quatro ventos 
aquilo que há muito vínhamos dizendo e éramos desmentidos pelos arautos 
,oficiais-- que o País ainda vive em regime de exceção. 

S. Ex• disse uma verdade que, até pouco tempo, se negava. Lembramo
nos, inclusive, que quando aqui chegamos, em 1975, o Líder do Governo nos 
dizia que estávamos em pleno estado de direito~ É talvez esta atmosfera, este 
clima que faz com que o Líder do Governo, finalmente, proclame que vive~ 
mos num estado de exceção, que se permite que uma federação possa parir 
novos Estados sem as cau\~las necessárias e sem que se permita à Casa, que 
representa os Estados brasileiros, um exame acurado, aprofundado, um mer
gulho objetivo, tranqUilo, isento, não passional para a criação de mais um Es
tado. 

Não somos contra a criação do Estado de Rondônia, pelo contrário, so
mos a favor, mas achamos que uma matéria desta natureza estaria a exigir d_a 
Casa representativa dos Estados brasileiros um exame profundo. Não pode
mos entender, por exemplo, que se crie mais um Estado neste País, que atra
vés de uma Assembléia Constituinte se procure estruturar este novo Estado, e 
que, uma vez completada a obra constituinte, esta Constituinte, se transfor
mando ilum Legislativo, vá-se permitir que o Governador, que não será eleito 
pelo povo, m~omeado pelo Presidente da República, tenha o direito de 
continuar legislando através de decretos-leis. 

Isto mostra que este Estado nasce errado, nasce sob a égide, como muito 
bem disse o Deputado Cantídio Sampaio, da exceção; esse Estado jâ nasce 
com o pecado capital do autoritarismo, porque o caminho normal, -e nesse 
sentido a Oposição se bateu na outra Casa, e nesse sentido a Oposição tentarâ 
ainda alterar este projeto inicial- seria que este Estado nascesse sob a égide 
do espírito democrático e que, portanto, convocando-se uma Constituinte 
para estruturã-lo devidamente, esta Constituinte cumprisse, dentro de um 
prazo determinado, a sua função con~tituinte e se transformasse em Legislati
vo ordinário e, a partir daí, não tivesse o Governador essa faculdade discri~ 
cionária de continuar dirigindo os destinos de Rondônia através do instituto 
ditatorial dos decretos-leis. 

Portanto, como Líder do PMDB, no encaminhamento desta matéria, 
gostaríamos de deixar claro a nossa posição. Julgamos legítíina a aspiração 
do povo de Rondônia de que esse Território seja elevado para Estado da Fe
deração brasileira, mas não podemos nos conformar que uma matéria dessa 
natureza, dessa complexidade, dessa importância, passe pelo Senado Federal 
sob o regime de urgência~urgentíssima e, mais ainda, que isso não vá permitir 
que, através de um trabalho parlamentar, por parte da Oposição, possamos 
conquistar aqui aquelas alterações que, no nosso entender, aprimorariam o 
projeto e dariam um sentido democrático à criação desse Estado. 

Nesse sentido, portanto, a Liderança do PMDB se declara diametral
mente contra o pedido de urgência-urgentíssima para a tramitação desta ma
téria. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE 17-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Nós, hoje, contamos com uma população na ordem de 120 milhões de 
brasileiros. Dentro de 20 anos ultrapassaremos urna população de 200 mi-

Jhões. Hoje, o Brasil já é carente em alimentação para sua população atual, e 
esta situação se agravara dentro de 20 anos. Há uma necessidade urgente de 
ampliação das nossas fronteiras agrícolas, para aumentarmos a produção ali
mentar neste País, não só para alimentar os brasileiros, como também para 
produzirmos excedentes exportáveis e carrearmos mais divisas ao nosso País, 
especialmente na tentativa de reduzir o endividamento externo. 

O Brasil é um paísique dispõe de grandes áreas agricultáveis, de áreas ex
celentes, e o Território de Rondônia dispõe de vastas e férteis áreas agríColas, 
que já vêm, particularmente nos últimos anos, evidenciando sua potencialida
de e atraindo anualmente contingentes enormes de brasileiros, dos pontos 
mais longínquos, tanto que a sua populição, em dez anos, saltou de III mil 
para 500 mil habitantes, numa demonstráção evidente do seu crescimento po
pulacional, em razão das suas grandes potencialidades naturais, principal
mente pelas suas terras férteis. 

Rondônia, hoje, é um grande produtor de arroz, de milho, de feijão, e 
inicia, agora, a sua grande caminhada para ser também um excelente produ
tor de café, df! cacau, tendo também uma excelente possibilidade para se 
transformar nuln grande Estado pecuarista. Este futuro Estado tem con
dições de explorar as grandes riquezas naturais de que dispõe, JâTendo, como 
frisamos, uma grande população. O seu parque industrial vem, ao mesmo 
tempo, se projetando assim como o setor terciário. Por isso, Rondônia tem as 
condições políticas, económicas e sociais para alcançar um estágio'de Estado, 
de receber a sua elevação à categoria de Estado. 

O Partido Popular, desde que surgiu em Rondônia, passou a ter, como 
uma das suas bandeiras, a luta pela criação do Estado, da transformação do 
Território em Estado. 

Sr. Presidente, entretanto, lamenta profundamente que a criação "do 
novo Estado de Rondônia surja em circunstâncias tão dolorosas: uma apro
vação a toque de caixa. 

Como seria importante, corno seria útíl que esta matéria pudesse ser de
batida exaustivamente nas comissões técnicas, em que se pudesse buscar o 
aperfeiçoamento da sua estrutura jurídica, para que este novo Estado pudesse 
surgir dentro de uma plena legalidade! 

Nós do Partido Popular lamentamos profundamente que o povo de 
Rondônia veja o seu Estado criado, a sua grande aspiração, o seu grande so
nho alcançado, mas não irá ter a possibilidade de, no dia 15 de novembro do 
próximo ano, eleger o seu Governador, o seu V ice-Governador. 

Sr. Presidente, concluo: nós do Partido Popular desejávamos que surgis
se esse novo rebento brasileiro, através de um parto normal. Mas com triste~ 
za, Sr. Presidente, estamos contemplando a criação, o surgimento do Estado 
de Rondônia, não através de um parto normal, mas através de uma cesariana. 
E isto é muito lamentável. Mas, de qualquer forma, o Partido Popular apóia, 
com estas restrições, a criação do Estado de Rondônia. (Afuito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÃO DE 17-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIER PINTO (Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Poderá até parecer estranho eu discutir uma matéria ligada ao Estado de 
Minas Gerais, quando algumas proposições referentes ao meu Estado e a ou
tros da Federação sempi-e me mantive quedo e mudo, porque achava que: 
muitos outros Srs. Parlamentares teriam mais o que dizer do que eu próprio. 

Acontece, no ent~nto, Sr. Presidente, que sempre tenho votado estes em
préstimos, seja para o Ceará, para o Piauí, e muito especialmente quando hã 
para votação um pedido de empréstimo para algum municfpio de Minas Ge~ 
rais. 

Eu aprendi a apreciar as Alterosas desde muito jovem. Ainda acadêmico 
de Medicina na Bahia tive a Subida honra, a glória suprema de, como univer~ 
sitário, integrando uill-a embaixada acadêmica patrocinada pelo saudoso Mi
nistro Marcos dos Reis, ainda na era getulíana, de visitar Belo Horizonte. 
Antes de Já irmos eu, com os meus quinze companheiros de embaixada acadê
mica, chegamos ao Rio de Janeiro e fomos visitar, na Câmara dos Deputa
dos, aquela figura heráldica, que tanto empolgou a Nação brasileira pela sua 
inteligência e cultura, que foi Antônio Carlos. 

Àquela ocasião, Sr. Presidente e Srs. Senadores, era Presidente da Câma~ 
ra Federal este grande político mineiro. Como Presidente que eu era da Co
missão, da embaixada acadêmica Marcos dos Reis, da Bahia, que iria visitar 
Belo Horizonte, procurei S. Ex•, o Presidente da Câmara Federal e fiz~lhe 
sentir que iríamos visitar a Capital do seu Estado. E sem que lhe formulasse 
qualquer pedido, S. Ex• disse: Olhe, meu jovem acadêmico, o Secretãrio de 
Educação de Minas Gerais é o meu filho ... 
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O Sr. Luiz Viana - José Olinda de Andrade. 

O SR. ALMIR PINTO- ... Perfeitarrieilte: Irei então comunicar-lhe a 
chegada dos Srs. a Belo Horizonte, como ainda mandarei este cartão para ser 
entregue ao meu filho. Eu prestei atenção ... - pena o nobre Senador Itamar 
Franco não estar presente- numa coisa que nunca esqueci: para que ele as
sistisse ao que irei revelar: quando Antônio Carlos foi assioar o cartão, apre
sentando o Presidente da embaixada baiana, ele escrevia, com a pena, na mão 
direita, empurrando com o dedo indicador da mão esquerda. Nunca esqueci 
o fato. Foi a única pessoa que eu vi afirmar o nome daquela maneira. Por si
nal, o ilustre Senador Luiz Viana, jâ era Deputado, foi contefuporâneo de 
Antônio Carlos, acaba de confirmar isto que eu, na minha juventude, guar
dei, daquela insigne figura mineira que foi AntôniO Carlos. 

Fomos a Belo Horizonte, tendo sido recepcionados pelo Secretário da 
Educação de Minas Gerais e, na mesma noite, levados a uma recepção no 
Centro Acadêmico de Minas Gerais. Lá tive a suprema ·ventura de conhecer 
uma moça cujo nome era o meu, acrescentado da letra A - ... Almira- e is-· 
to, então, muito me enterneceu, porque ali tivemos a felicidade de conviver 
com aquela juventude, aquela mocidade mineira, acolhedora que tantas dis
tinções despensou aos conterrâneos do Norte e Nordeste brasileiro. 

O Sr. Muri/o Badaró- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Pois não. Ouço, com o maior prazer, o aparte 
de V. Ex•. 

O Sr. Murilo Badaró- Nobre Senador, quero aproveitar o instante em 
que V. Ex• faz uma referência ao Presidente Antônio Carlos e, estando aqui 
presente no Plenãrio um grande historiador e intelectual, que é o Sr. Senador 
Luiz Viana Filho ... 

O Sr. Luiz Viana - Muito obrigado. 

O Sr. Murilo Badaró- ... quero aproveitar este ensejo para fazer uma 
retificação histórica que, hoje, atribui a outras pessoas, a outrem, a famosa 
expressão de que a política é como as chuvas: Olha-se para elas e elas têm um 
formato; baixa-se os olhos e torno a Qlhâ-las, jâ mudaram de forma. Esta fra
se é de autoria do Presidente Antônio Carlos que, hoje, estã sendo sempre re-
petida sem que se dê ao verdadeiro autor ... 

O Sr. Luiz Viana - As nuvens de Minas mudam sempre ... 

O Sr. Murilo Badaró- Pelo contrário, nobre Senador Luiz Viana. As 
nuvens de Minas são as mais estáveis, exatamente porque são nuvens de bo
nança, são nuvens de equilíbrio, de bom-senso que espalham ... 

O Sr. Luiz Viana - São claras. 

O Sr. Murilo Badaró- ... São claras, que espalham chuvas de bom-senso 
por este Pafs inteiro. Muito obrigado a V. E~ pela oportunidade do aparte. 

O Sr. Luiz Viana - Agora eu pediria realmente um aparte. 

O SR. ALMIR PINTO - Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Viana- Só para dizer que se V. Ex• teve aquele breve cont_at_o 
como Chefe brilhante daquela delegação de estudantes de Medicina, da 
Bahia, com o Presidente Antônio Carlos do qual guardou uma impressão que 
conserva até hoje tão nítida e tão brilhante, tão favorável, imagine V. Ex' o 
que ocorre comigo: eu realmente fui eleito Deputado muito jovem e encontrei 
na Câmara, presidindo-a, a grande figura de Antônio Carlos Ribeiro de An
drade, que trazia além do seu nome, além da sua tradição política, a sua 
atuação na Aliança Liberal, ele trazia ainda aquela glória que vinha dos seus 
antepassados, dos Andrades. Realmente a figura de Antônio Carlos empolga
va, não era só pela inteligência, era pelo feitio da inteligência, era urna inteli
gência sutil, uma inteligência cheia de agrado. Ele era um homem ameno, ele 
era um homem com uma certa dose de malícia, mas aquela malicia que não 
ofendia a ninguém, não agredia a ninguém, mas que deixava, realmente, uma 
marca indelével na memória de todos os seus interlocutores. O fato de ter sido 
apresentado na Câmara por Antônio Carlos Ribeiro de Andrade até hoje me 
desvanece. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço os dois apartes dos meus ilustres 
colegas. Devo fazer uma referência -me perdoem os demais companheiros, 
porque, na verdade, estou a discutir um empréstimo a ser concedido à uma ci
dade de Minas Gerais, e, poderiam até me chamar à atenção porque, até ago
ra, não me reportei ao empréstimo. Mas já disse, desde o início, que sempre 
votei todos os emprestimos referentes ao meu Estado com alegria, com pra
zer, os destinados aos demais membros da Federação, principalmente, Minas 
Gerais. 

Mas, quero aproveitar uma d.eixa do aparte do Senador Luiz Viana e di
zer que ocorreu um fato muito interessante, quando eu era acadêmico da Fa
culdade de Medicina da Bahia desejando ressaltar, neste instante: refiro-me 

ao acolhimento que a delegação baiana teve no Congresso Nacional- não 
me sendo justo OJTiitir aquele Deputado que se engajou à nossa embaixada e 
que nos levou à presença do Presidente Antônio Carlos: Francisco Rocha, 
Deputado Federal pela Bahia. Este homem foi quem nos Levou- e me parece 
que era ele que dominava a região do São Francisco baiano, naquela ocasião 
- à presença de Antônio Carlos. 

E a sabedoria mineíra- que tanto faz as nuvens estarem altas como bai~ 
xas, porque se acomodam entre si ... e mandam chuva; isto quer dizer ... Minas 
é a manda chuva da Nação!... Hã até quem diga, e todos sabemos, dessa ver
dade histórica neste País, sem que eu queira com isso melindrar o gaúcho, 
nem o paulista. Dizem e ouço falar nisso desde o tempo de Arthur Bernardes 
ainda na minha infância. "O gaúcho luta, o paulista vota e o mineiro gover
na". Tem sido sempre assim, mesmo depois do vitorioso Movimento de 64, 
quando foi possível se dar Vices-presidentes civis, todos eles da heróica Minas 
Gerais. Mas, Sr. Presidente, todo este intróito foi para chegar justamente a 
um empréstimo ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ext- um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Terei o maior prazer em conceder o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães- Antes de V. Ex9 entrar no mérito da questão 
que se está discutindo, queria aproveitar as reminiscências de V. E~ para citar 
também um caso ocorn·do com o Dr. Marcos Reis, citado por V. Ex9 como pa
trono da Embaixada, da qual V. Ex9 faz parte. 

O SR. ALM!R PINTO - Era Ministro da Viação. baiano. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Era -Ministro da A viação, baiano, no governo 
Getúlio Vargas. E com ele ocorreu um fato, a exemplo do cuidado que todos 
nós políticos devemos ter, ao fazermos promessas e ao dizermos aos amigos 
que nós_iremos atendê~los no futuro. Antes de S. Ex' ser convidado a Minis
tro, ele estava pelo Rio São Francisco passeando com dois amigos, e esses 
dois amígos diziam que ele seria Ministro dentro de pouco tempo. Ele não 
acreditava, porque não tinha sido convidado e não acreditava. E para uma 
demonstração que não acreditava, ele declarou aos companheiros de passeio: 
"'Se eu for Ministro, você vai ser isso e fulando vai ser outra coisa". Logo 
após ele foi convidado e teve que cumprir com a palavra. Veja V. Ex' o cuida
do que devemos ter ao fazermos promessas a companheiros. Mas, entratando 
jã no mérito da questão, Senador Almír Pinto, eu quero dizer a V. Ex• que V. 
Ex• faz muito bem em discutír eSsa matéria~· seja efa de Minas, seja ela da 
Bahia ou de Ceará, de onde for, o que nós temos que ver é que esse pedido de 
emprestimo é para a construção de 500 casas pelo PRO MORAR. E, por isto 
mesmo, Senador, é que não concordo com essa idéia que se faz de obstrução a 
todas as matérias relacionadas com empréstimos nesta Casa. Porque, se fos
sem feitas algumas ponderações contra a apresentação de pedidos de emprés
timos por isto ou por aquilo, falta de documentos, ou porque este empréstimo 
não seria de maior conveniência, não haveria determinada urgência para exe
cução dos trabalhos pedidos. para que dessem margem ao pedido de recursos, 
nós poderiamos até compreender. Mas, quando se faz isto indiscriminada
mente, sem olhar as razões que levam o município a solicitar ~mpréstimo, 
as condições financeiras- do- Município se tem ou não, possibilidade de obter 
esse empréstimo, aí é que eu discordo, e este caso é um exemplo disto. Este 
empréstimo é para a construção de 500 casas que iriam servir à população 
desse Município mineiro. Quantos empregos seriam dados naquela região, se 
esse empréstimo fosse obtido? Então, tudo isso estã sendo sacrificado em fa
vor de quê? De uma luta, o quê? De obstrução, a tudo que se traz aqui no Se
nado, durante o ano todo de 1981. ~com isso, Sr. Senador que eu não posso 
concordar. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte do nobre Senador Jqtahy 
Magalhães porque, de fato o projeto em discussão é exatamente pedindo 105 
milhões, 855 mil e 750 cruzeiros, para construir 50D unidades habitacionais de 
interesse social, execução de obras de infra-estrutura necessárias à cons
trução, Programa PROMORAR, naquele Município de Iguatarna. 

Sr. Presidente - ainda me resta um pouquinho de tempo - logo mais 
entrarei no mérito. Mas, quando me referi a Francisco Rocha, esqueci de di
zer ao Senador Murilo Badaró que lá, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, 
nós fomos encontrar um grande professor da Bahia, Professor - se não me 
falha a memória - de Psiquiatria ou Neurologia, o Dr. Lopes Rodrigues. 

O SR. LUIZ VIANA- Que é o autor dessa grande obra sobre Castro 
Alves. 

O SR. ALMIR PINTO - E depois foi o chefe do Serviço de Psiquiatria 
do Ministério da Saúde. Pois bem. O Dr. Lopes Rodrigues foi o patrono da 
nossa Embaixada em Belo Horizonte, nos cercou do maior cárinho, do maior 
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apreço e nós tivemos -por isso não posso nunca-me esque-Cer--uma estada 
regalada, podemos dizer assim, envolvidos de muita amizade, de muito amor, 
da gente belorizontina. 

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

O SR. ALMIR PINTO - Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Viana - Vou dar um aparte, agora, que deve ser grato ao 
nosso colega Senador Jutahy Magalhães. Certa feita eu falava com o Presi
dente Antônio Carlos, na mesa, quando chega um contínuo e diz a ele: "Estâ 
no gabinete do senhor o Governador Juracy Magalhães". Fiquei muito curio
so sobre a conversa que ia se desenvolver. Naquele tempo eu, que hoje sou 
um grande amigo e admirador do ex-Governador Juracy Magalhães, naquele 
tempo era seu adversário político, não pessoal, apenas político, como pode 
dar um depoimento o Senador Jutahy Magalhães. Mas fiquei curioso e espe
rei. Ao final, depois de algum tempo, uns vinte ou trinta minutos, talvez, o 
Presidente Antônio Carlos volta à Presidência da Casa. Eu então me aproxi
mo dele e lhe pergunto: "Como é, Presidente, qual foi a sua impressão?" Ele 
disse: "Em Minas não sei se faria carreira, porque é muito inteligente". 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• o aparte. Agente nota uma 
certa afinidade entre Minas e o Ceará. A conversa era Antônio Carlos e Jura
cy Magalhães, cearense, Governador e Inteventor na Bahia. 

Assisti a uma dessas "tiradas" mineiras, nobre Senador Luiz Viana, na 
Câmara Federal, quando Deputado era o Dr. Francisco Nascimento Fernan
des Távora, pai do atual Governador do Ceará e ex·Senador, Virgílio Távora. 
Estava S. Ex• na tribuna, falando sobre problemas de saúde e educação. E ha
via no plenário da Câmara, uma verdadeira poluiÇãO sonora, tal o vozerio no 
plenário. Ninguém ouvia o orador. Então, o Deputado Antônio Carlos, com 
aquela tranqUilidade que Deus lhe deu, tocou os tímpanos; -naquele tempo 
não havia alto-falante- o pessoal parou de conversar, então ele falou: "Gos~ 
taria de lembrar aos Srs. Deputados que está na tribuna o Deputado cearense 
Fernandes Távora, por sinal falando de assunto relacionado à educação! ... E 
não falou mais nada. Para um bom entendedor chegaria a sábia advertência! 

Sr. Presidente, agora é que eu vejo como sofre o pobre município para 
conseguir um empréstimo. Olhando, aqui, a caso de lguatarna: a Prefeitura 
encaminhou o seu pedido, o qual vai ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, depois de instruído pelo Ministro Galvêas; e com um parecer e o 
voto, dado pelo Presidente do Banco Central Dr. Langoni; e finalmente, che
ga ao Senado. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão 
de Economia, pela Comissão de Municípios, pela Comissão de Finanças, e 
vem ao Plenário. Aqui sofre este crivo tremendo dos nossos colegas da Opo
sição que, na verdade, querem zelar pelo erário nacional, exatamente argu~ 
mentando com o problema da inflação. Mas, tenho a impressão que esses em
préstimos nacionais, internos não têm nada com a inflação. O dinheiro está 
depositado na Caixa Económica e não pode ser gasto com outra coisa, a não 
ser em caso específico, como este, de construção de quinhentas habitações. 
Sabemos o que representa hoje para o povo brasileiro e para a zona rural do 
Brasil a questão da habitação. Os tugúrios de Minas Gerais que, é um dosEs
tados- e falemos como médicos, eu e o Senador Santillo, onde predomina o 
mal de Chagas, precisam estes tugúrios ser substituídos por casas higiênicas e 
que não concorram para reter o terrível "Barbeiro", responsável pela trans~ 
missão da doença que vem invalidando os cidadãos brasileiros: a doença de 
Chagas, que afeta diretamente o coração. E é isso que o Prefeito de Iguatama 
quer para a sua terra: melhorar o nível de vida, o nfvel habitacional dos seus 
munícipes. E se ele assim não agisse, estaria traíndo a sua consciência de ho
mem público, e que mereceu a votação dos seuS coestaduanos e se compro me· 
teu algo fazer em seu benefício, propiciando educação e saúde, dando, enfim, 
uma assistência social, condigna, porque, na verdade, eles merecem. 

Mas, Sr. Presidente, já vejo que V. Ex• está a advertir~ me o final do meu 
tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• ainda dispõe de tempo. 

O Sr. Luiz Viana- Sen"ador Almir Pinte, estou evocando sempre o An
tônio Carlos e quero invocar um aspecto de Antônio Carlos. O Presidente 
Antônio Carlos, e isso acontecia freqUentemente, às vezes havia oradores que 
estavam na tribuna e já tinha esgotado a matéria, não sabiam mais o que di~ 
zer, voltavam, olhavam para trás, aí·o Antônio Carlos tocava um pouco a 
campainha e dizia ·•o tempo- o amigo"; quando ele via o contrário, que o 
orador ainda tinha muita coisa a dizer, mas o tempo se esgotava, ele dizia o 
contrário .. 0 tempo- o inimigo, o inimigo". Acredito que o tempo é inimi
go aqui do nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALM!R PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex•, Sr. Presidente, 
sempre tenho o cuidado de prestar atenção ao discurso dos outros. Ainda on-

tem, o fazia, quando discursava o nobre Senador de Goiás, o meu prezado 
amigo Lázaro Barboza. Este parlamentar precisa voltar a esta Casa. 

O Sr. Lázaro Barboza - Muito obrigado. 
O SR. ALMIR PINTO -S. Ex• é um homem inteligente, e bravo, gosta 

de discutir, e quando se zanga fica quase indócil... mas depois volta à calma, 
abre um sorriso, e tudo passou! ... 

Vou contar uma passagem muito interessante que se S. Ex• souber vai fi~ 
car com raíva de um correligionário seu, o Deputado Elquisson Soares, lá da 
Bahia. Eu era Deputado Estadual pelo Ceará e o Elquisson era Deputado Es
tadual pela Bahia e participávamos de uma reunião da UPT em Belo Horizon
te. Os representantes goianos encaminhavam proposição à Mesa, com justifi
cada razão, pedindo ao Governo Federal preço mínimo para o arroz que era 
produzido em G_oiâs. Eles, os Deput_~dos goianos me diziam: Deputado, nós 
estamos dando uma saca de arroz -a qUem compra duas ... 

Pois bem, achei justíssimo aquele apelo, aquela reivindicação que o Con
gresso deveria fazer ao Governo Fed~ral, para conceder o preço mínimo ao 
arroz, não só de Goiás, como também de Mato Grosso, que logo solidarizou
se com Goiás. 

Não sei porque o Deputado Elquisson Soares foi ao microfone e disse: 
"Qual arroz qual nada. Nós devemos pedir preço mínimo é para o cacau da 
Bahia." Aí formou-se a confusão. Por que a Bahia tem o direito de pedir o 
preço mínimo para o cacau e Goiás não tem o direito de pedir o preço míni
mo para o arroz? Eu estava próximo do Deputado Elquisson, e disse-lhe: co
lega: nada mais razoável do que V. Ex• agora pedir o preço mínimo para oca
cau, da Bahia, contanto que apoíe o ponto de vista de Goiás e Mato Grosso, 
por ser o arroz O produto vital desses dois Estados, e que lhe rende divisas!... 

Finalmente chegaram às pazes, baianos e goianos. Mas não vã por isso, 
nobre Senador Lázaro Barboza, ficar com raiva do Deputado Elquisson Soa~ 
res, porque tudo terminou bem. 

Mas, nobre Senador Marcos Freíre, deixei para o final deste pronuncia
mento o que V. Ex• me solicita. Como se trata do empréstimo a lguatama, en~ 
tão irei tefrilinar com essa quadrinha: 

"Não sei por que se opor 
Ao empréstimo de lguatama 
Conhecido velho adágio 
Quem não chora não mama" ... 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALM!R PINTO- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. José Lins - S_enador Almir Pinto, V. Ex• estã discutindo ... 

O SR. ALM!R PINTO- Já discuti. 

O Sr. José Lins- E brilhantemente, aliás; um projeto de emprêstimo de 
105 milhões de cruzeiros para uma pequena cidade de Minas Gerais. Essa ci
dade precisa desse dinheiro, nobre Senador, para construir quinhentas casas 

O Sr. Dirceu Cardoso- Para fazer eleição contra o PMDB e esmagá-lo 
nas urnas. Para fazer eleição contra o adversário. 

O Sr. José Lins- ... destinada à população pobre. Certamente, V. Ex• 
conhece o Projeto PROMORAR. Esse projeto se destina à construção de ha
bitações para as populações mais pobres, são quinhentas famílias a serem 
atendidas ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Os cabos eleitorais estão esperando. 

O Sr. José Lins- Como essas famílias são grandes, certamente serão, no 
mínimo, três mil pessoas. Cada casa dessas custará, apenas, 200 mil cruzeiros. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Isso ê muito bonito na teoria, mas na prática ê 
outra. 

O Sr. José Lins- A Oposição acha que não devemos aprovar esses pro~ 
jetos e acho que o povo brasileiro tem o direito de saber que é a posição da 
Oposição, essas populações devem saber qual é a posição da Oposição a res
peito desse assunto. Realmente, a Oposição eStá tentando aqui negar recursos 
para as populações J?1ais ~esassistidas deste País. E ainda há quem diga, 
nobre Senador, que com toda fiscalização que o Congresso poderá fazer, com 
os tribunais funcionando, que todos esses prefeitos, que realmente a maioria 
ou quase todos são do PDS, não são honestos, vão querer esse dinheiro para 
fins eleitorais. NãO <iCha V. Ex' que há Uma grande injustiça nisso tudo e que 
o Congresso está cometendo um grande pecado, quando nega a essas popu
lações pobres esses recursos para habitação, que é a segunda necessidade vital 
do homem, a primeira é a alimentação, para manter a vida, a segunda é um 
teto para morar? 

O Sr. Marcos Freire- Sr. Senador José Lins, permite V. Ex• um aparte? 
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O Sr. Muri/o Badaró- Quem estâ discursando é o Sr. Senador Almir 
Pinto. 

O Sr. Marcos Freire- Entrei no plenário há 5 minutos e já estava o Sr. 
Senador José Uns falando. Mas, então, Senador Almir Pinto, permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Sinto-me muito" honrado com o aparte de V. 
Ex• 

O Sr. Marcos Freire- O grande pecado que se cometeu contra os mu
nicípios terã sido a imposição de um sistema tributário que os esvaziou finan
ceiramente. Portanto, a solução que a Oposição pi'opõe é muito mais abran
gente, é uma solução que implica na reformulação do próprio Código Tribu
tário Nacional, para que os municípios não precisem ficar de pires nas mãos 
pedindo dinheiro, para poder aplicar planos dessa natureza. Agora, aceito e 
inclusive lançO um repto aos Líderes do PDS: neste instante vamos suspender 
as discussões e encaminhamentos e passar à votação desta matéria, para ver 
se a Maioria está aí para garantir a votação desta matéria, para saber de 
quem depende. Vamos votar agora, Sr. Presidente! Se o PDS desiste de enca
minhar e de discutir, ninguém mais aqui vai encaminhar e discutir este proje
to. Vamos votá-lo imediatamente. Vamos partir imediatamente para a vo
tação, e ver se a Maioria estã presente e .aprova este projeto. J;: a Maioria, 
uma vez mais, ausente do plenário. E po'r isso, há uma hora, é a Maioria 
quem está obstruindo. 

O Sr. José Lins- Pergunto a V. Ex• se o Partido de V. Ex• apoia a apro
vação da matéria. 

O Sr. Marcos Freire- Passemos à votação íinediata, Sr. Presidente. Eu 
permaneço e votarei a favor. Ninguém encaminha e ninguém disCute; passa
se à votação imediata, Sr. Presidente. Nós permanecemos aqui. 

O Sr. José Uns - Depc;>is de um ano de espera, nós podemos esperar 
mais quinze minutos. 

O Sr. Marcos Freire- Sr. Presidente, o Líder me reptou, eu voto, eu 
permaneço. Os que estão presentes permanecerão, ninguém sairá. Pode pas
sar à votação, senão esse município vai cobrar ao Senador José Lins, porque 
não foi aprovado o seu empréstimo, porque a Maioria, mais uma vez, não es
tá presente. 

O Sr. Luiz Viana - Ele não vai cobrar do Senador José Lins, vai cobrar 
de mim. 

O Sr. José Lins - Senador Almir Pinto, V. Ex• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Senador Almir Pinto, o tempo 
de V. Ex• já se esgotou. 

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, eu estou parado hã muito tem
po, obedecendo o sinal vermelho da mesa!. Apenas eu terei que dar duas res
postas: a primeira, ao rfoOre Senador José Uns e, a segunda, ao nobre SenaM 
dor Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu peço a V. Ex•. que conclua. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Marcos Freire - O PDS recusa-se a passar à votação. Fica por 
conta dele. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador Marcos Freire, 
eu queria lembrar a V. Ex• que o item 1 da pauta não foi votado por falta de 
quorum. Então, estão sobrestadas as votações nesta sessão. 

O Sr. Marcos Freire- Agradeço o esclarecimento da Presidência. Mui
to obrigado. 

O Sr. José Lins- Senador Almir Pinto, permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, eu gostaria de dar resposta ao 
Senador Marcos Freire que é da região sofrida como eu e o SenÇJ.dor José 
Uns. 

Mas quero dizer nobre Senador Marcos Freire, que V. Ex•, em parte. 
tem razão. Não é nada favorável aos municípios brasileiros, a centralização 
de recursos por parte do governo Federal. Sempre fui municipalista e contiM 
nuo municipalista. Num dos primeiros discursos que fiz nesta Casa, eu mosM 
trava que, enquanto os Estados Unidos são o que são, porque reservam ainda 
hoje 41% de toda a sua receita, para os municípios, e a Inglaterra é o que é 
porque reserva 39% para os seus municípios, a Frahça reserva 36% para os 
seus municípios e a Itália reseva 34%, o Brasil reserva 2,5% ... 

O Sr. Marcos Ffeire- E:. A Oposição apoia a ·reforma tributária. Vamos 
restabelecer os percentuais, Excelência! 

O SR. ALMIR PINTO - Eu jâ disse isso ... 

O Sr. Marcos Freire- V. Ex• é Maioria, e tem o apoio da Minoria. Nós 
nos batemos por isto há muito tempo. 

O SR. ALMIR PINTO- Não é a primeira vez que eu digo isto aqui, es
tá nos Anais do Congresso. 

O Sr. Lázaro Barboza- V. Ex~s dizem mas se recusam a votar. 

O Sr. Marcos Freire- Parabéns a V. Ex•! O culpado desta situação de 
esmola dos municípios é o Governo Federal que impõe um o sistema tribuM 
tário injusto. 

O SR. ALMIR PINTO- Enquanto não houver uma reformulação des
ta política, os municípios sofrerão a -influência. 

O Sr. Marcos Freire- Não há por culpa de quem? Do Governo que V. 
Ex• representa nesta Casa. 

O SR. ALMIR PINTO Nós teremos que recorrer aos empréstimos .... 

O Sr. José Uns - Muito bem, nobre Senador Almir Pinto! 

O SR. ALMIR PINTO- ... aos empi'éstímos a que temos direito. Na 
verdade, eles precisam se desenvolver e dar condições de vida, de alimentação 
e de habitação aos seus munícipes. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. TEOTON/0 VI
LELA NA SESSÃO DE 27-11-81, QUE SE REPUBLICA POR 
HAVER SAlDO COM INCORREÇÃO NO DCN (Seção II), DE 
28-11-81. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

É provavelmente pela quinta vez que ocupo a tribuna do Senado para me 
referir ao triste episódio em São Geraldo do Araguaia, no Estado do Pará, 
onde se determinou a prisão de 13 posseiros e 2 padres. 

Por duas vezes visitei Os posseiros e os padres. Os padres têm a seu lado 
uma equipe de advogados que vêm cuidando zelosamente pelo direito dos 
dois sacerdotes. Os posseiros encontram-se numa situação estranha, es
tranhíssima, aliás, só concebível dentro de uma conjuntura política como a 
que nós estamos vivendo. 

Os treze posseiros não tiveram condições, ou não tiveram capacidade, ou 
não tiveram autoridade, ou não tiveram liberdade para escolher o seu advo
gado. Já denunciei desta tribuna este fato. Elementos do GETAT e da Polícia 
Federal sugeriram aos posseiros que apenas um advogado, de nome Djalma, 
seria capaz de resolver todas as pendências existentes entre eles, os posseiros, 
o próprio GETAT e a Polícia Federal. 

Sabe-se que esse cidadão, esse advogado, é um ex-policial, inimigo da 
luta travada pelos posseiros em São Geraldo do Araguaia. A primeira vez que 
visitei oS pOsSeiros, ao lhes perguntar sobre a conveniência ou inconveniência 
de terem eles um advogado que notoriamente lutara, até então, contra os seus 
interesses, eles não tiveram condições de me responder porque ao meu lado 
encontravam-se o presidente do inquérito e mais dois policiais, uma vez que 
não pude conversar a sós com eles. A resposta, entretanto, foi o pranto- e já 
contei, também, isto, aqui da tribuna do Senado - um pranto que me imM 
pressionou a ponto de me sentir na obrigação de perguntarMlhes se era comum 
entre eles chorar. E o mais velho, um homem com 65 anos de idade, 
respondeu-me que não, que não havia antes o hábito de chorar, e que antes 
chorara, ao que se lembrava, em virtude de uma mordida de um mangangá, 
de um besouro de assustador ferrão e portador de um terrível veneno. Não 
pudera, portanto, me responder sobre se o advogado designado para defendê
los era do agrado geral ou não, do contento de todos. Simplesmente, tiveram 
que assinar num papel o consentimento à indicação do Dr. Djalma de Tal. 
Isto chegou a ser dito por eles a mim. 

Volto, há coisa de quinze dias, para visitá-los, em Belém do Pará, onde se 
encontram agora, recolhidos ao Presídio São José. No presídio me foi permiM 
tido falar a sós com os posseiros, acompanhado que estava do Deputado Ja
der Barbalho e do Deputado Marcello Cerqueira. Nessa oportunidade, ao 
lhes perguntar o que era que podiam pedir a mim, ou solicitar de mim, uma 
vez que me receberam com tanta efusão, com toda a alegria, como se eu fosse 
portador de alguina mensagem de libertação, eles simplesmente me contaram 
os constrangimentos a que foram submetidos, especialmente no caso do ad
vogado. Apontei-lhes o Deputado Marcello Cerqueira, como advogado expe
rimentado em questões semelhantes àquela em que estavam envolvidos e, se 
quisessem, de livre e espontânea vontade, poderiam so)icitar ao Deputado 
Marcello Cerqueira os seus bons ofícios como advogado. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, conhecendo o círculo de coação 
que se fecha em torno desses treze nobres homens, pobres agricultores que fo
ram abrir roças nas matas do Araguaia, ao chamado do ex-Presidente MédiM 
ci, a~endendo ao apelo do ex-Presidente Médici; sabendo que eles poderiam 
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sofrer o revanchismo, chamei o Diretor do Presídio, Coronel Bahia, e solicitei 
dele o seguinte: que os treze posseiros desejavam constituir o Deputado Mar
cello Cerqueira seu advogado. Queriam fornecer um documento hábil nesse 
sentido. Orientei no sentido de que se reunissem depois de minha saída, refle
tissem bem, e, se na verdade chegassem à conclusão de que seria indispensável 
solicitar um outro advogado, que o fizessem em carta ao Deputado Marcello 
Cerqueira, cujo nome completo é esse mesmo, cujo número de inscrição na 
OAB é esse, cujo endereço ê esse. Redigida a carta, assinada por todos, se for 
o caso, seria entregue ao Sr. Diretor do Presídio, para que amanhã não se 
diga que eu passei pelo Presídio São José com o intuito de, sob qualquer tipo 
de coação, modificar com minha presença o -pei15affiento dos posseiros. E não 
ocorreu de outro modo, no dia seguinte pela manhã os posseiros entregaram 
a carta ao diretor da penitenciária, qUe por sua vez a fez passar às mãos do 
Deputado Jader Barbalho. A carta: 

"Excelentíssimo Dr. Marcello Cerqueira, aceitamos a sua ofer
ta com muita satisfação e desde já avísamos que o nosso advogado ê 
V. Ex' Nós dispensamos o Djalma, nós confiamos em vocês." 

"'Vocês" significava eu, Marcello Cerqueira e o Deputado Jader Barba
lho. 

A novidade que aqui se enc·~~tra é que quando eles disseram que não 
queriam o advogado, cheguei a aconselhar que não dispensassem o advogado 
da Polícia Federal ou GETAT a eles impingido. Simplesmente solicitassem os 
bons ofícios de outro, afinal de contas eram treze, cada um, se quisesse, pode
ria constituir um advogado para si. Isso é o que ê natural. Mas resolveram, 
com uma carta do próprio punho, escrita e assinãda por todos os 13 possei
ros, dispensar o Dr. Djalma. Este episódio ocorreu pela manhã, e no mesmo 
dia, à tarde ou à noite, compareceu ao Presídio São José o famoso Coronel 
Curió - não sei nem se ele já é general, a esta altura - e acompanhado de 
outros elementos, inclusive o já famoso Dr. Djalm_a, tem uma conversa com 
os posseiros. No dia seguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ os jO-rnais de 
Belém do Pará anunciam que os posseiros, por sua livre e espontânea vonta
de, cassavam autorização dada ao Marcelo Cerqueira para que funcionasse 
como seu advogado. E o advogado Djalma voltava a ser o defensor dqs 13 
posseiros. Além do mais, vários adjetivos me foram atirados, em cima de mim 
e em cima do Deputado Marcelo Cerqueira que, inclusive, eStá ameaçado de 
processo por falta de ética. Eis a denúncia que faÇo ao Senado da República, 
denúncia essa que também já levei à Ordem dos Advogados do Brasil, porque 
não é críyel que aqueles treze homens que são vítimas, como os padres, de 
uma trama de interesses entre grandes grupos, inclusive internacionais, apo
dreçam na cadeia, sem que haja um órgão, uma pessoa, alguém vivo neste 
País que tenha a hombridade de dizer uma palavra em favor dos seus direitos; 
e esses treze homens têm contra eles, todo dia, toda a hora, a fome, a miséria, 
a polícia --polícia estadual, polícia municipal, polícia federal, têm contra 
eles promotores, juízes; têm contra eles- inacreditável- a Lei de Segurança 
Nacional e a Justiça Militart De que maneira ameaçam a segurança do Esta
do, para não merecerem ã justiça comum? 

Esses homens travaram um conflito com Pistoleiios nas matas do Ara
guaia, em defesa da posse de terras, e entre os pistoleiros estavam elementos 
da Polícia Federal - dois possivelmente foram feridos - mas morreu um 
pistoleiro. 

E por que um posseiro, um pobre agricultor, com mais de 20 anos de 
posse da terra, defendendo a sua casa, o seu lar com II filhos, está enquadra
do na Lei de Segurança Nacional? Pois foi agora denunciado, provavelmente 
quando julgado pegará lO, 15, 20 anOS de cideí3.; nenhum de nós vai se 
lembrar disso, nenhum de nós vai ter uma palavra de carinho para a sua pro
le, invariavelmente numerosa e desvalida de tudo. 

Resta-nos a vergonhoa de assistir, neste País, ao último abuso do arbf
trio naquela região, que ê transformar a Lei de Segurança Nacional e a Jus
tiça Militar em redutos da repressão. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. TEOTONIO VILELA - Com muito prazer. 
O Sr. Marcos Freire- O aspecto que V. Ex' analisa neste instante, den~ 

tro do problema mais geral que é a questão fundiária, é do maior significado; 
em defesa de seu pedaço de terra, travou-se um tiroteio com pistoleiros, e en
tre estes terá sido vítima um elemento da Polícia Militar._ O que se deduz do 
relato de V. Ex' é que, mesmo integrante da Polícia Militar, ele não estava lá 
nesta qualidadse, em função do cargo que exerce. 

O SR. TEOTON!O VILELA - Aparentemente, não. 

O Sr. A-farcos Freire - Pelo contrário, acho atê que é um agravante a 
presença ali do militar que estava, pelo que se pode concluir, a serviço de cau
sa de particular, a não ser que estivesse respaldado por um mandato, estivesse 
ali para dar cumprimento a uma sentença judiciai. Isto é que é preciso distin
guir o Poder Público não pode, a não ser pelos processos legais, tomar parti
do entre conflitos entre particulares. Os posseiros, que são a parte mais fraca, 

reagem na medida das suas forças, e se aqueles que vão iri.vestir contra os seus 
direitos, a soldo de particulares, contam com integrantes da Polícia Militar, 
que não podem ser tidos como no exercício dessas funções porque eles não es
tavam ali nesta qualidade. pelo contrário. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Legalmente, não. Eles estavam forman
do um bando, juntamente com bandoleiros da região. 

O Sr. Marcos Freire- O que seria mais ~rave do que o próprio bando
leiro, porque o bandoleiro, o fora-da-lei podena, no final, estar extrapolando 
a lei, mas um agente da lei jamais poderia pactuar com tal coisa. E veja V. Ex• 
que, no caso, a acusação parece levar em consideração que a vítima era inte
grante da Polícia Militar, algo que me parece extremamente estapafúrdio. ~ 
bom qe V. Ex• deixe bem assinalado isto nos registres dos Anais do Senado 
Federal, para que mostre que pelo menos os partidos de Oposição- e V. Ex• 
fala neste instante em nome da Liderança do PMDB- procuraram ser voz 
em defesa daqueles que tão longe, do interior desta Pátria, têm sido realmente 
vítimas constantes da violência institucionalizada neste País. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Exatamente o que V. Ex• acabou de di
zer; a violência. 

Que _ _se cometa a violência contra os partidos políticos, como esta semana 
assistimos com a edição do "Pacote Figueiredo", acbo que é uma luta, senão 
muito igual, pelo menos não tão desigual; que se queira atirar o lixo atômico 
no Raso da Catarina, porque afinal de contas é o Nordeste que não deve me
recer a consideração do Governo da República,- é um absurdo, mas até que 
se tolera,_ ao menos pela convicção de que o Governo recuará dessa especu
lação. Mas, nobre Senador Marcos Freire, a perseguição que se pratica con
tra esses 13 homens é simplesmente ignóbil; exatamente porque o Governo 
f!ão recua de servir às multinacionais; revolta qualquer criatura do mundo, 
porqu-e se pergunta: qual a razão do conflito? Quem provocou o conflito? por 
que houve o conflito? Por que a Policia Federal estava acompanhada de pis
toleiro nas matas de São Geraldo do Araguaia? Solicitada por quem? Estava 
a serviço da violência, violência determinada por um órgão chamado G E
TAT que, pela sua própria instituição, já é uma violência à Constituição bra
sileira. Pelas nossas leis normais, o lNCRA é a entidade encarregada de resol
ver os problemas de terras no País. Por um decreto-lei, o Governo criou um 
órgão que é d_ependente exclusivamente do Conselho de Segurança Nacional, 
afastando as atribuições do INCRA na região do Tocantins e do Araguaia. 

Então, todos os problemas fundiários daquela região são resolvidos à 
base da violência. E por que essa violência tão grande, nesses últimos anos, 
ou melhor, depois da criação do GETAT, já que violência sempre houve na 
região da Amazônia, mas não tanto assim? Por que há um interesse imediato 
de evacuar todos os pequenos proprietários e posseiros daquela região? É voz · 
corrente que ê para se entregar aquela região às grandes economias interna
cionais, ou seja multinacionais, que disputam o nosso solo e o nosso subsolo 
em toda a grande região do Carajãs. E nós indiferentes a esses acontecimen
tos, tão indiferentes como se nada, absolutamente nada resultasse do nosso 
esforço pela defesa do homem brasileiro e da terra brasileira. 

Este é que é o ponto capital, o ponto triste. Já ninguém tem estímulo 
para defender nad~, já ninguém tem animus nacional para defender coisa ai~ 
guma. O peso do arbítrio, se tende a esgotar~se, em face da transformação da 
sociedade, reage ainda com bastante estridência, manifesta-se agora sob mil 
formas. 

O recente "pacote eleitoral" não é outra coisa senão uma demonstração 
de desespero. E o desespero nunca foi bom conselheiro da política. O ato 
anunciado pelo Senhor Presidente da República, lido ao seu atento e estupe
facto Conselho Político e dado a conhecer lá fora como uma produção esqui
sita, exótica - tão exótica que o nobre Líder do Governo se recusou a lê-la 
boje à tarde e pediu apenas que constasse dos Anais- tão exótico -esse ato 
ou essa peça, de inconfessáveis desígnios, é um documento louco, desequi
librado, que em nada serve à democracia e absolutamente a ninguém. Serve, 
sim, para alguma coisa- para nos advertir, de que, de um modo ou de outro, 
o processo político escapa de nossas mãos. Essa constatação é lamentável, 
mas é verdadeira. 

Quem não se lembra do início do Governo Figueiredo? Como o poder 
militar investiu no cidadão Figueiredo, investiu politicamente no cidadão Fi
gueiredo, e o Figueiredo saiu por aí querendo transformar-se num Peron bra
gjleirol Era o populismo. Recordamo-nos de que o Ministro Said Farhat, o 
Governador Paulo Maluf brindavam-se pelos botecos, numa demonstração 
fantástica de esbanjamento da "democracia" oficial. De repente, o périplo 
populista do Presidente da República esbarra em Florianópolis, é atropelado 
em Florianópolis. E o investimento militar na figura do João cessou. 
Começou-se outro epísódio. O poder militar passou a investir no PDS, no 
Partido político. O Sr. Goubery do Couto e Silva, com sua fértil imaginação, 
fez brotar dezenas e dezenas de casuísmos. Este País ficou inundado de ca-
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sulsmos, para que se desse ao PDS condições tranqUilas de vitória. A euforia 
andou um ano, dois anos. Caiu, morreu com a sublegenda. 

Faliu o Presidente Figueiredo na sua caminhada populista, faliu o PDS 
na sua euforia de vitória com a queda da sublegenda. O que restou natural
mente para o poder militar? Pux.ar as rédeas da governança. E foi o que fez, 
com o freio imposto à situação politica nacional, com o ato que está para ser 
enviado ao Congresso Nacional,- o pacote eleitoral- mas cujo teor já é do 
conhecimento de toda a Nação. -

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA -Ouço V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire- Aí é que nos parece, neste último trecho do his
tórico que V. Ex• traça, que o próprio PDS não estã isento de c-ulpa, porque 
caberia a este Partido, como integrante da classe política, ter recebido com se
renidade a recusa do projeto de sublegenda. No entanto, o que ocorreu foi 
que esta agremiação governista se ãpavorou, entrou em pânico e chegou ao 
cúmulo de, através da reunião da sua Executiva N acíonal, dizer que não era 
possível serem mantidas aquelas alterações anteriormente compromissadas 
com o Executivo, porque eles tinham perdido a sublegenda. TivemOs oportu
nidade de aqui pronunciar um discurso em que estranhãvamos que a Executi
va Nacional, o Presidente José Sarney, advogasse,jâ que havia sido recusada 
a sublegenda, o Executivo chegasse a retirar os dois oUtros projetes, no que 
foi repelido pelo próprio Ministro da Justiça. DentrO deSsa azáfama, desse 
caos e desse desentendimento nas hostes governistas, terminou-se com uma 
edição virtual do ato do Presidente da República de anteontem, porque todos 
sabem que ele surpreendeu a gregos e troianos. A nãÕ- sú que o Sf. Ministro 
da Justiça fosse de uma desfaçatez de toda ordem, estãvamos com S. Ex'- até 
meia hora antes do aconteçido, e S. Ex• como que fecha v 'a as bases de um en
tendimento com as Oposições. Naquele instante, o ato j_â devia estar prepara
do pelo Presidente da República, que convocou Ministros, Líderes do Gover~ 
no e os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, apenas para co
municar aquela nota que tivemos a oportunidade de trariscfe"Vir iqui, no Se
nado. Então, um partido político, mesmo do Governo, preciSa ter muito cui
dado, muita sensibilidade para essas coisas, quer dizer, ao que parece urna 
derrota virtual - e o partido político está para enfrentar derrotas e vitórias 
- não deveria ter servido de cavalo-de-batalha para que a própria Executiva 
do PDS chorasse tão alto: perdendo a sublegerida, ãS;ora tem que mudar tu
do, jâ não pode subsistir o entendimento dos dois outrOs próje"tos. Resultado: 
advogaram outras alterações. A alteração veio. SabemOs que restringe os ca
minhos democráticos da Oposição, mas não temos dúvida de que também vai 
prejudicar, indistintamente, o próprio processo de redemocratização deste 
País. Haverá Estados em que o PDS vai amargar dolorosamente ter incenti
vado o regime a novamente retroceder institucionalrriente neste Pafs, porque 
a iniciativa do Presidente da República se configura, evidentemente, como 
um virtual golpe, um golpe branco contra o seu próprio processo de redemo
cratização. Portanto, são oportunas as considerações que V. Ex• faz. Deixa
mos registrado um partido político, mesmo do Governo, não p-ode, face a 
uma derrota num projeto em âmbito legislativo, pedir SOS, como o Partido 
pediu ao Senhor Presidente da República. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Nobre Senador Marcos Freire, eu diria 
até que o «pacote" não beneficiando nem a, nem b, nem c, neiri d, nem h, sob 
certos aspectos inviabiliza as eleições de 82. 

O Sr. Marcos Freire - Só de votos nulos ... 

O SR. TEOTONIO VILELA -Se analisarmos, e não serã aqui o caso 
de fazê-lo, as propostas contidas no .. pacote" com muita atenção, vamos che
gar à conclusão de que será impraticãvel o uso daquela violência como instru
mento político. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha preocupação, é que o 
poder militar resolveu retomar as rédeas da condução rígida do processo polí
tico. Repito, confiou no populismo do Sr. João Figueiredo, ele falhou em 
Florianópolis; confiou na habilidade do PDS, essa habilidade falhou com a 
sublegenda, o Partido falhou com a sublegenda. O poder militar chamou a si 
a orientação do processo e editou o ato quejâ conhecemos, ou melhor, jã no
ticiou o que pretende fazer de agora em diante. 

Mas eu pergunto: só existem as Forças Armadas no Brasil? Ou o Brasil 
se resume exclusivamente às Forças Armadas? Com todo o respeito, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, às Forças Armadas, diria daqui desta tribuna que se 
as Forças Armadas não tiverem a proteção social para o exercício de suas 
funções constitucionais e institucionais, elas passam a ser aquilo que Castello 
Branco temia, passam a ser milícias. E nós não desejamos ísso, nós não dese
jamos nunca, porque seria transformar este Brasil numa baderna armada, 
numa completa baderna armada. 

O meu receio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estâ em que a sociedade 
brasileira é um processo em transformação. Esta transformação só não a en
xerga quem não quer ou quem perdeu o senso da razão. E esta transfor
mação, que é acelerada, ela própría vai expelindo, num processo rotativo, 
tudo aquilo que é empecilho ao seu bem-estar, Mas, se a função da sociedade, 
como nós sabemos, ou seja, a função da humanidade, é perpetuar-se, se al
guém se interpõe a harmonia de suas andanças pela perpetuação, evidente
mente que ela se retrai ou reage. 

Ao longo de muitos anos, a sociedade brasileira se retraiu para aturar, 
em certos e determinados momentos, verdadeiros traumas: traumas de um la
do, traumas de outro, da luta política. A sociedade se retraiu, se acomodou, 
menos por omissão- teinerosa do que por precaução inteligentemente racio
nal. 

Não estou aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para individualizar em 
ninguém a desgraça reinante, mas estou para dizer que se ao longo de muitos 
anos a sociedade se retraiu à espera de que os seus líderes da realidade nacio
nal retomassem suas posições e propusessem soluções para os impasses, se 
durante tantos anos ela esperou por isso- e as propostas que foram feitas se 
tornaram insuficientes,- hoje, é só observar,- ela não vai aceitar nenhuma 
mão de ferro sobre ela. Será uma loucura total a edição oficial de qualquer 
truculência gerando episódios semelhantes aos de 68 e de 77. 

Não serão os partidos políticos que irão responder a um golpe que trau
matize a sociedade brasileira, fechando ou anulando as instituições políticas. 
Serã a sociedade, é ela que cOmanda hoje o processo ·e, dela, nós aqui somos 
simplesmente representantes eventuais. Representantes, confesso, um tanto 
retardados, desatualizados da contemporaneidade, porque a observação feita 
ainda há pouco peio nobre Senador Nelson Carneiro é alguma coisa que deve 
nos tocar de perto. 

Pela composição da Casa, somos muito mais contemporâneos de 64 do 
qUe de 81. Governo ou Oposição, ou misturando Oposição e Governo, ou 
sã.indo de Oposição para Governo ou de Governo para Oposição. Por outro 
lado, a máquina burocrâtica tem quase vinte anos e dirigida pelos mesmos 
cansados homens. O pensamento militar, do mesmo modo. O pensamento 
político, por isso mesmo, não podia ser diferente, com as mesmas pessoas, es
tâ caduco. 

A observação feita pela argúcia do nobre Senador Nelson Carneiro me
re-ce a consideração daqueles que detêm, hoje, todo o poder nas mãos. Não 
vamos limitar a ação desse regime à vida biológíca das pessoas. Como dísse o 
Senador Nelson Carneiro, ~·o Governo pãssa, mas as gerações permanece
rão". E as gerações que eslão chegando estão exigindo de todos nós, se não 
toda uma renovação física da representação, pelo menos uma renovação inte
lectual, pelo menos uma inovação nas propostas. 

E, na verdade, a grande crise brasileira é a crise de renovação; mergulha
mos num irrecorrível arcaísmo. Estamos atrasados e a sociedade vai muito 
adiante, vai caminhando, está lá fora, enquanto permanecemos enclausura
dos aqui. 

Quem poderia admitir há 20 anos, que a Igreja tivesse a posição que tem 
hoje? E ela acompanhou a sociedade e mudou. 

Quem diria, há 20 anos, que os sindicatos rurais no BraSil possuíssem o 
discernimentO, a- COinpieensão do Direíto Fundiârio, como hoje constatamos 
até no mais humilde lavrador? 

Quem imaginaria que a rigidez monolítica da esquerda enfeixada, restri
ta ao velho PC, se esfacelasse em mais de uma dezena de organizações com 
pensamentos independentes? E o Partido Comunista é hoje, ao que parece, 
um colaborador compreensivo das propostas liberais. 

Percebemos bem tudo isso, jâ nos definimos nisso? Isso acontece por 
acaso? Não, é a sociedade na sua evolução, na sua dinâmica, na sua transfor
mação incontornável. E nós nos estarrecemos diante daquilo que ela pratica 
todo dia, porque estamos tanto ausentes, como arcãicos, de sua essência vital, 
do seu pensamento existencial, de sua necessidade irrecusãvel de experimen
tar novas formas de viver. 

O Senado, que sempre foi ocupado ao longo de nossa História- como é 
comum, aliás, em todos os Senados do mundo- é geralmente uma Casa de 
velhos, é geralmente uma Casa de homens experimentados na vida, que jã 
percorreram um vasto caminho político em profundo e íntimo contacto com 
a evolução da sociedade; na verdade, um Senador da República é sobretudo 
aquele jovem que escapou ao peso biológico do arcaísmo determinado pela 
idade; um Senador da República, é ao menos a busca da lucidez de um Rui 
Barbosa, que aos 80 anos era capaz de desafiar todos os jovens, porque o seu
pensamento era muito mais atual do que o de todos os seus contemporâneos. 

Lembra a figura de Rui Barbosa lutando contra Hermes da Fonseca, 
Presidente da República- e contra ele lutara no pleito eleitoral, ele, o chefe 
do Movimento Civilista, e Hermes, o chefe do movimento chamado de Mili
tarista. As acusações de Rui Barbosa ao Senhor Presidente da República, se 
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lidas hoje da tribuna do Senado, por qualquer um de nós, prontamente seria 
enquadrado em vinte ou trinta artigos da Lei de Segurança Nacional. Ainda 
me recordo, Sr. Presidente, neste instante do famoso discurso de Rui sobre os 
oito marinheiros que foram fuzitados, remanescentes da revolta da esquadra, 
aos quais foram atribuídas intenções subversivas e automaticamente, suma
riamente, foram julgados pelo comandante de navio e lá executados. Os dis
cursos de Rui Barbosa advertindo a Nação sobre a necessidade de respeito ao 
direito, à lei e à pessoa humana; que ele disse àquela época da violência mili
tar, da exacerbação do militarismo- que é o que estamos sentindo agora
era para humilhar algum militar ou ao próprio Presidente da República, 
como Marechal? Não. Ele estava no exercício de um mandato político, da 
maior relevância, porque ele representava a!i o pensamento da sociedade bra
sileira. 

E o nosso caso hoje. Nós, modestos Senadores,- eu pelo menos, léguas, 
quilômetros, milhas de distância da figura de um Rui Barbosa, mas de qual
quer modo um Senador da República- devemos assumir a responsabilidade 
dos nossos dias, a responsabilidade de nossos atos, a responsabilidade do 
nosso pensamento, pondo tudo isso em consonância com o que ocorre ~o 
seio da sociedade brasileira. Não distantes como os tecnocratas que ajudaram 
a arrasar este País, pelo seu desligamento total dos acontecimentos sociais. 
Tcrnós que pensar, Sr. Presidente, ver se vale a pena ou não continuar ocu
pando urna cadeira nesta Casa. Já tenho experiência suficiente para fazer um 
juízo sobre mim mesmo, para fazer um juízo sobre o meu próprio futuro, Sr. 
Presidente. E é com o vigor da minha idade, com o vigor de urna vida que 
nunca procurou escapar âs dificuldades, que eu afirmo, Sr. Presidente, se se 
quer conduzir o País única e exclusivamente através de modelos militares, nós 
vamos arrasar o Pais; nós vamos arrasar o País! Dezessete anos de experiên
cia são mais do que suficientes para fazermos um exaine de consciência pro
fundo, real, honesto. 

Não está mais em causa quem entrou nesta ou naquela Revolução, estes 
casuísmos são inadmissíveis nos dias ae hoje, o que está em jogo é uma 
Nação, maior do que qualquer um de nós, uma Nação que precisa de nós, 
uma Nação que precisa de nossa coragem, de nossa humildade, de nossa sa
bedoria, de nossa capacidade. Vamos entregar todas as decisões a um Conse
lho de Segurança Nacional, que, se eu perguntar aqui de quantas pessoas é 
composto e quais são seus membros, dificílmente o Senado poderá dizer. Va
mos entregar prestimosamente o nosso _destino ao Conselho de Segurança 
Nacional, que este use de revanchismo contra o próprio liberalismo pregado 
no final do Governo Geisel e no início do Govetno Figueiredo? Vamos acei
tar essa revolta tardia, arcaica, contra o pensamento liberal dominante no 
seio da sociedade brasileira? Vamos aceitar que aquele artigo da Consti
tuição, -:- se não me falha a memória o art. 89, que atribui todos os poderes 
ao Conselho de Segurança Nacional- volte a imperar acima de todos os ou
tros artigos da Constituição? 

Não, Sr. Presidente, o Conselho de Segurança Nacional, com todo ores
peito àqueles que o compõem, não pode ser o centro de toda a sabedoria, não 
pode ser o centro de todo o senso nacional, não pode ser o centro de toda me
dição do futuro, não pode ser o único forum de decisão política porque, ao 
longo de 17 anos, ternos muita coisa triste a apresentar, muita coisa triste que 
poderia ter sido evitada, se pudéssemos ter decidido, de comum acordo, os as
suntos nacionais. E, hoje, quando se fala tanto na intentona do partido co
munista, que é um episódio que merece o meu respeito, nã()deve ser lembra
do, como foi arguido aqui pelo nobre Senador Dinarte Mariz,- com todo o 
meu respeito a ele - como sendo um fato atual. Não. Não. Serve de lição 
como os fatos passados, mas não pode ser um exemplo concreto da realidade 
contemporânea brasileira e não se pode confundir um episódio com a exten
são no termo daquele com a vivência hoje, inclusive, dos portadores de ideo
logias extremistas, comunistas. 

Se nos colocarmos eternamente como princípio e fim das coisas, Sr. Pre
sidente,- e o maior erro do regime arbitrário éJul&ar-se o princípio e fim das 
coisas - e se transpusermos essa medição para o individuo, para a pessoa, 
então lião temos, de maneira alguma, condição de conduzir uma sociedade de 
cento e vinte milhões de brasileiros. Uma sociedade que exige, a cada dia, a 
descentralização de todo tipo de autoridade: descentralização municipal, des-

centralização estadual, descentralização financeira, descentralização econó
mica, toda sorte de descentralização. 

Um país que está precisando, Sr. Presidente, da ajuda de todos, do pen
samento de todos, para se pôr à altura do seu futuro, como se pode permitir 
que, depois de 17 anos, a experiência militar se limite exclusivamente às or
dens do Conselho de Segurança Nacional? 

Não, Sr. Presidente, creio que a minha experiência política, que os meus 
estudos sobre a política e sobre a sociedade brasileira me autorizam, de algum 
modo, pelo menos como modesto representante do Estado das Alagoas, a su
bir a esta tribuna honradamente, legalmente, para manifestar a minha pro
funda discordância com o retrocesso político, com a desarrumação da coisa 
polftica, com a perturbação da coisa política, com o menosprezo à coisa polí
tica. 

Advirto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, advirto que esta Nação não su
portará um golpe em termos positivos e concretos de autoritarismo militar. 
Autoritarismo burocrático, autoritarismo político nós ternos aí de toda sorte; 
mas a nitidez do.autoritarismo militar, numa concepção ditatorial, rigorosa
mente ditatorial-militar da equação do poder, levará o País a uma confla
gração total. 

Diante de "golpe'-' militar o próprio Presidente da República que jurou, 
--não prometeu, jurou - fazer deste País uma democracia, será o primeiro a 
ser sacrificado pela história, pela sociedade e pela consciência nacional. Ele 
jamais poderá escapar, não há caminho, há há escapatória, Sr. Presidente, 
para o juramento que ele fez perante a Nação. 

A primeira vez ele prometeu. No outro discurso ele jurou e jurou invo
cando a memória do pai. Não se jura em vão, invocando o próprio sangue. A 
natureza é bondosa, mas ao mesmo tempo é terrível, quando qualquer parce
la sob seu domínio procura escapar aos seus princípios gerais. 

Está na lógica das coisas a evolução do processo democrático; que é ao 
mesmo tempo o ser e quer da sociedade brasileira; não é imposição de nin
guém, não é milagre de ninguém, é algo decisivo para o ritmo da história; é o 
ser e querer da Nação; é o proceder inarredável do povo. 

A democracia está na alma da Nação brasileira e as Forças Armadas, 
para nós, sempre foram a arma de defesa dessa alma em qualquer tempo. 

Recordo-me, Sr. Presidente, em quantos episódios, na minha vida, eu 
tive a oportunidade de saudar, bater palmas e vibrar com a presença do 
verde-oliva em situações difíceis, quanâo a qpressão, a ignorância, a intole
rância parecia tomar conta de uma situação e se apelava para as Forças Ar
madas, para o Exército brasileiro e, lá fora despontava num caminhão, ou a 
pé, o verde-oliva, o soldado da Nação, a esperança de todos. Não se ponha, 
portanto, esta memória sagrada no trampolim do jogo polftico. 

Salvemos, Sr. Presidente, as Forças Armadas. Aí está o exemplo triste, 
terrível, abominável, da Argentina, o g~ande pais de economia soberba, urna 
civilização extraordinária, um equilíbrio fantástico e, de repente, a tragédia, 
tragédia que, hoje, faz da Argentina apenas, um país para o qual se aponta, e 
se diz:- "Corno poderia ser tão feliz, e, é tão desgraçado." Instalou-se nele o 
inílitarismo fanático, o militarismo cego, 6 iriilitarismo fora da tradição das 
Forças Armadas da própria Argentina. E, passando por cima de todos os di
reitos, os mais sagrados direitos, levou o país a possuir, hoje, uma fama que a 
degrada e a humilha - vinte e tantos mil desaparecidos, trinta e tantos mil 
mortos. Mas, meu Deus, isto é uma guerra. 

Tomemos a Argentina corno exemplo, e façamos da Nação brasileira 
aquilo que todos nós desejamos: urna república democrática. 

Não estou fazendo, agora, nenhuma carga sobre ninguém, estou pedin
do, estou implorando, estou conclarnando a Nação brasileira a se unir contra 
a desagregação e a decadência. E, no seu bojo, encontram-se os partidos polí
ticos, encontram-se as forças armadas, encontram-se os religiosos, 
encontram-se os professores universitários, encontram-se os proletários, os 
funcionários, os bancários, os agricultores, os empresários, os treze posseiros 
de São Geraldo do Araguaia. 

Faço um apelo para que possamos despertar para a realidade dos nossos 
dias, para a transformação da sociedade brasileira que, apesar das dificulda
des impostas pelo autoritarismo, vai assümindo o seu destino; apelo, Sr. Pre
sidente, no sentido de que cada um de nós medite e consiga reagir às fraque
sas notórias de cada um de nós. Apelo para uma cruzada contra o arcaísmo 
de cada um de nós, contra .a incapacidade de cada um de nós; e que redimidos 
de erros elementares, lancemo-nos à altura do futuro. (Muito bem! Palmas.) 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DIRETORA 

12• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 26 DE NOVEMBRO DE 
1981 

Sob a Presidência do Senhor Senador Jarbas Passarinho, Presidente, e 
com a presença dos Senhores Senadores Passos Pôrte, Primeiro Vice-

Presidente~ Gilvan Rocha, Segundo Vice-Presidente, Cunha Lima, Primeiro
Secretário, Jorge Kalume, Segundo-Secretário, Itamar Franco, Terceiro
Secretário, eJutahy Magalhães, Quarto-Secretário, às dezenove horas e trinta 
rniriutos do dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e um, 
reúne-se a Coiriissão Diretora do Senado Federal. 
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O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e passa a tratar dos se
guintes assuntos: 

li' - Expedientes em que o Senhor Senador Nelson Carneiro efctua 
prestação de contas de despesas médico-hospitalares, realizadas no Hospital 
Síiio Libanês, em São Paulo, e no .. The New York Hospital", Estados Uni
dos da América do Norte. A Comissão Diretora toma ciência da matéria e 
determina o seu arquivamento. 

29- Expediente do Presidente do Grupo Brasileiro da Associação Inter
parlamentar de Turismo, solicitando uma suplementação de verba no valor 
de Cr$ I.OOO.OOO,OO{hum milhão de cruzeiros). A co-missão Diretora, à vista 
dos pareceres técnicos, defere o pedido, nos termos do art. 437 do Regimento 
Interno, pela conta 9.0.0.0. 

3~' - Expediente do Diretor-Geral, solicitando a adaptação dos valores 
constantes do Ato n9 II, de 1978, da Comissão Diretora, que disciplina as 
unormas relativas a licitações para compras, obras, serviços e alienações" no 
âmbito do Senado Federal, aos limites e valores fixados_ pela Lei n~' 6.946, de 
1981, para o Poder Executivo. A ComissãO Diretora, após debater a matéria, 
à unanimidade dos seus membros, aprova a atualização dos limites de valor 
aplicáveis às diferentes modalidades de licitações, assinando o competente 
Ato. 

49 - Expediente do Diretor-Geral, encaminhando os processos n9s 
002479 80 O, 002480 80 8, 000804 80 O, 000981 80 O, 002481 80 4, 002482 80 O e 
004605 79 9, relativos a serviços, devidamente autorizados, realizados pela 
Firma Santa Bárbara Engenharia S/ A., no valor total de Cr$ 3.466.725, II, 

·cujo pagamento só pode ser feito por conta do saldo a que se refere o art. 437 
do Regimento Interno (Conta 9.0.0.0). A Comissão Diretora, após estudar a 
matéria e à vista dos pareceres técnicos; autoriza o pagamento, na forma pro
posta. 

5q- Expediente do Senhor Diretor-Geral, relativo a problema ligado à 
progressão especial, a que se refere a Resolução n'i' 146, de 1980, e ao posicio
namento dos candidatos aprovados, face a um conflito e_ntre as normas_ exis
tentes. Após amplamente debatida a matéria, a Comissão Díretora decide ra
tificar decisão do Conselho de Administração do Senado Federal_._que posi
cionou os candidatos classificados nas provas de se_!eção i ri terna para Técnico 
Legislativo nas referências de vencimentos imediatamente superiores às em 
que se encontravam, determinando a não aplicação dos institutos das pro
gressões horizontal e vertical aos beneficiados com a atual progressão espe
cial, até que os servidores posicionados nas referências__d_a_ Classe HA" da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo os alcancem, devendo ser providen
ciada a competente alteração na Resolução n'i' 146, de 1980. 

69 - Problema relativo à subordinação da Subsecretaria de Assistência 
Médica e Social. O Senhor Presidente, à vista de ponderações feitas pelo Se
nhor Segundo Vice-Presidente e considerando que a ãrea de atuação da 
SAMS é de interesse imediato dos Senhores Senadores e familiares, bem as
sim dos servidores da Casa, e que, a exemplo da Câmara dos Deputados, 
dada a natureza urgente de seus serviços, o órgão médico deve ser vinculado 

· ao Senhor Diretor-Geral e à Comissão Din!tora, não se justificando direções 
intercaladas ou intermediárias, propõe a mudança da atual subordinação do 
órgão. Após amplamente debatida a matéria, a Comissão Diretora, ã unani
midade de seus membros, determina, em Ato próprio, que a Subsecretaria de 
Assistência Médica e Social passe a ser subordinada diretamente ao Senhor 
Diretor-Geral e ao Senhor Segundo Více-Presidente, seu Supervisor, de for
ma desvinculada da Secretaria de Serviços Especiais, devendo ser adotadas as 
medidas necessárias à elaboração de minuta de Projeto de Resolução, alte
rando as normas legais existentes. 

7'- Processo n• 004463 81 I, pelo qual José Carlos Vida! "requer seja 
revogado o Ato Declaratório n9 1, de 1979, da Comissão Diretora, a partir da 
vigência da Lei n9 6.683, de 28 de agosto de 1979". O Senhor Presidente escla
rece que o peticionário, tendo conseguido redução de _sua pena em um ano, 
por decisão do Superior Tribunal Militar, entendendo não mais estar incurso 
em perda de função pública, a que se refere o art. 68, item II, do Código Pe
nal, solicita a revogação do Ato Declaratório n9 1, de 1979, da Comissão Di
retora. Os pareceres da Consultaria-Geral são taxativos, pela revogação do 
mencionado Ato Declaratório, por força de anistia declarada pelo Superior 
Tribunal Militar e por ter faltado, agora, pressuposto para aplicação daquela 
pena acess_ória, somente cabível se subsistisse condenação por mais de dois 
anos de reclusão. A Comissão Diretora, após debater a matéria, aprova o pa
recer jurídico e assina o Ato revogatório competente. 

O Senhor Presidente, a seguir, efetua a seguinte distribuição: 
I q - Prestação de Contas da Administração do Senado, referente ao 39 

trimestre do exercíciO de 1981 -Ao Senhor Primeiro~Secretãrio. 

2~'- Projeto de Resolução n~' 53, de 1981, de autoria do Senhor Senador 
Lourival Baptista, que "proíbe o uso- dO fumo em dependências do Senado 
que menciona" - AO Senftor Primeiro Vice-Presidente. 

Ainda com a palavra, o Senhor Presidente trata do problema das despe
sas telefónicas, que -estão crescendo, Debatido o assunto, fica estabelecido 
que, para o próximo exercício financeiro, uma fórmula de controle desses 
gastos deve:rá ser adotada, provavelmente semelhante à da Câmara dos De
putados. O Senhor Diretor-Geral é incumbido de obter esses elementos. Dis
corre, ainda, o Senhor Presidente, sobre problemas relacionados com as des
pesas com os Correios e Telégrafos, bem assim alguns outros referentes a im
pressão de trabalhos pelo CEGRAF, que precisam ser, oportunamente, disci
plinados. 

O Senhor Diretor-Geral é incumbido. pelo Senhor Presidente, de organi
zar uma escala de plantão dos órgãos administrativos e legislativos do Sena
do, para a competente autorização superior. 

A Comissão Diretora, após ampla anãlise, decide que não serão feitas 
nomeaç_ões ou admissões, a qualquer título, bem assim reformulação ou rees
truturação de Secretarias e Subsecretarias, até o início do período legislativo 
de 1982, quando serão estudadas as áreas críticas. Fica, ainda, estabelecido 
que nenhum estágio em órgãos do Senado pode ser autorizado sem a prévia 
anuência do Supervisor da área. 

O Senhor Presidente, em seguida, traz ao conhecimento da Comissão Di
retora minuta de Ato instituindo a "Gratificação de Produtividade" aos ser
vidores do Senado. Sua Excelência distribui cópias do Ato aos membros da 
Comissão Diretora, para estudo e apreciação na próxima Reunião. 
__ Lembra, a seguir, Sua Excelência, a necessidade de se terem, para entre

ga -às autoridades que visitam o Senado, alguns presentes ou obras impressas. 
É lembrada a possibilidade de s_erem impressas pelo CEGRAF obras sobre o 
Senado e suas raridades. O Senhor Presidente dá ciência de expediente da 
BLOCH EDITORES S/ A., propondo a aquisição da obra "Bíblia Sagrada 

-==-Edição da Pa_lavra Viva", traduzida pelos missionários capuchinhos, de 
J,.isboa, com valiosas reproduções de quadros famosos, obras de arte e cenas 
da vida de Cristo, no valor de CrS 8.200,00 cada. O Senhor Primeiro
Secretário esclarece que os editores se comprometem a imprimir na capa o 
nome de cada um dos Senhores Senadores. Sugere a aquisição de 80 (oitenta) 
exemplares. A sugestão é aprovada pela Comissão Diretora. 

O Senhor Segundo Vice--Presidente usa da palavra para abordar a si
tuação da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, que tem melhorado 
muito em seu funcionamento, mas que precisa, para cumprir com exatidão os 
seus misteres, de uma ieestruturação geral, inclusive de elevação ao níVel de 
Secretaria. Á vista, -no entanto, de decisão da Comissão Diretora, deixa para 
tratar do assunto a partir de março de 1982. 

Com a palavra, o Senhor Primeiro-secretãrio trata das seguintes ma
térias: 

li'- Processo n9 005862 81 7, relativo às despesas com o pagamento da 
gratificação especial a título de esforço concentrado aos servidores do Senado 
Federal no mês de dezembro. A Comissão Diretora, à vista dos esclarecimen
tos constantes do processo e do parecer do Senhor Primeiro-Secretário, à 
unanimidade dos seus membros, autoriza o pagamento da gratificação espe
cial, como proposta. 

29- Processo n'? 002608 77 4, pelo qual Mauro de Alencar Dantas, As
sistente Legislativo do Quadro Permanente do Senado Federal solicita paga
mento do adicional de insalubridade. O parecer do Relator, não entrando no 
mérito da solicitação, que tem parecer favorável de vários órgãos da Casa, é 
no sentido de que a norma contida no art. 384, item V, do Regulamento Ad
ministrativo não é auto-ap1ic~ve1, dependendo de regulamentação. Após o 
disciplinamento exigido, então, poderá ser deferida a pretensão. O parecer é 
aprovado. 

31' - Processo n9 004522 81 8, pelo qual é encaminhada a prestação de 
contas do Senado, relativa ao 29 trimestre de 1981. Estando regular e correta 
a prestação de contas, o parecer do Relator é pela sua aprovação, ressaltando 
a perfeição do trabalho apresentado pela Administração. A Comissão Dire
tora, pela totalidade dos seus membros, aprova o parecer do Relator. 

49- Processo n9 003447 80 4, em que Joaquim Pio Ramos, servidor apo
sentado requer revisão de seus proventos, para inclusão de 20% de gratifi
cação de atividade. O Relator, após examinar a matéria em profundidade, 
opina favoravelmente ao pretendido. A Comissão Diretora aprova o parecer 
favorável do Relator. 

59 - Processo nq 004826 81 7, no qual o Dr. Eduardo Mariz, Diretor da 
Subsecretaria de Assistência Médica e Social, requer, em nome de todos os 

-Médicos, a extensão dos benefícios previstos no Decreto-lei n'?l.873, de 27 de 
maio de 1981. A Comissão Diretora, à vista dos pareceres técnicos, especial
mente do Conselho de Administração, que apresenta minuta de Projeto de 
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Lei a respeito, bem assim do pronunciamento do Senhor Primeiro-Secretário, 
favorável, defere o pedido, sendo assinado o Projeto de Lei competente, que é 
enviado à Secretaria-Geral da Mesa, para os devidos fins. 

6q- Processo nq 004678 8 I 8, em que Edson Ferreira Affonso, Antônio 
Carlos Simões e outros, requerem o reconhecimento de direito à percepção de 
adicionais sObre a Representação Mensal. À vista dos pareceres dos órgãos 
técnicos da Casa, das reiteradas decisões do Tribunal de Contas a respeito, 
bem como pronunciamento favorável do Senhor Primeiro-Secretário, a Co
missão Diretora defere o pedido. 

7q- Processo n? 004250 81 8, em que a Subsecretaria Financeira presta 
informação relativa ao alcance dos A tos nqs 9 e IÕ, de 1980, da Egrégia Co
missão Diretora, no que tange ao parágrafo único do art. 39 dos mencionados 
Ates, em desacordo com a sistemática legal existente no Poder Executivo. À 
vista dos pareceres técnicos, que comprovam a necessidade de se reformular a 
matéria, a Colnissão Diretora aprova a sugestão e assina os Ates competen
tes. 

A seguir, o Senhor Primeiro-Secretário leva ao conhecimento da Comis
são Diretora problema relitivo às salas do andar inferior do Edifício Anexo 
das Comissões e da necessidade de se transferir ao local a Subsecretaria de 
Comissões. Informa ter soliCitado ao órgão competente um plano urgente 
para as obras que se fazem necessárias. A ComiSSãO DiretOi-a aprova a medi-· 
da, a ser discutida oportunamente, quando pronto o planejamento. 

Ainda com a palavra, o Senhor Pri"meiro-Secretário propõe o aumento 
do teto da cota dos telefones residenciais para Ci$ 27.500,00, a j:>ai'tir da pró
xima conta de telefones a ser apresentada. A matéria ê aprovada, como pro
posta. 

O Senhor Presidewnte, em seguida, dando prosseguimento aos trabalhos 
da Comissão, concede a palavr·a ao Senhor Segundo-Secretário, que relata os 
seguinte assuntos: 

J9) Prestação de Contas do CEG RAF, relativas ao primeiro trimestre 
do exercício de 1981, encaminhado pelo Díretor-Executivo daquele órgão, 
com parecer favorável do Conselho de Supervisão. Após a discussão do as
sunto, as contas em questão foram aprovadas pela unanimidade dos presen
tes. 

2') Processo n• 001158, do CEGRAF, que trata de licitação pública des
tinada à venda de aparas de papel pelo Centro Gráfico, tendo sido proclama
da vencedora a firma Novo Rio Com. e lnd. Ltda, em função de ter oferecido 
o melhor preço. A licitação em pauta, após diScutida pelos Membros da Co
missão, foi homologada pela maioria dos presentes. 

39) Processo sjn9, do CEGRAF, no qual o Sru Diretor-Executivo solici
ta solução para débito existente para com aquele Centro da extinta ARENA 
-Aliança Renovadora Nacional, no valor de Cr$ I .265.638,00 (hum milhão, 
duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito cruzeiros), chamando 
a atenção para o fato de que, à vista da impraticabilidade de ser saldada dívi
da dessa natureza, a Comissão Diretora, anteriormente, houve por bem auto
rizar ao PRODASEN a baixa de débito semelhante ao do CEGRAF. Após 
debatido o assunto, a dispensa do débito, por unanimidade, foi aprovado. 

49) Proposta de alteração do Orçamento Interno do Fundo Especial do 
CEGRAF - FUNCEGRAF - para o exercício de 1981. O Senhor 
Segundo-Secretário emite parecer pela aprovação da matéria, ratificando au
torização do Exm9 Sr. Presidente, tendo em vista pareceres dos órgãos técni
cos do CEGRAF, do Conselho de Supervisão do órgão e pelo Auditor do Se
nado Federal, bem como por entender que a alteração em pauta é permitida 
pela legislação em vigor. A Comissão Diretora ratifica a autorização do Se
nhor Presidente. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, Sua Excelência o Senh_or Presi
dente concede a palavra ao Senhor Terceiro-Secretário que relata as seguintes 
matérias: 

19) Proposta de alteração orçamentária, formulada pelo Conselho de 
Supervisãso do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado 
Federal- PRODASEN, por intermédio do seu Diretor Executivo, e cons
tando dos Quadros I e V, anexados ao Processo n• PDO 275806. Submetido o 
assunto à ratificação da Comissão Direíora, foi a proposta aprovada, tendo 
sido expedido ato respectivo, alterando o Orçamento Interno do Fundo de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, 
para o exercício financeiro de 1981. 

2') Processo no 001164 81 3, no qual servidor do Centro Grãfico do Se
nado Federal, Unotipista, solicita sua transferência para o Senado Federal, a 
fim de ocupar função mais condizente com seu estado de saúde. Sua Excelên
cia, o Senhor Terceiro-Secretário comu-nica que o Diretor Executivo do CE
GRAF, por meio do documento de fls. 25 e a seu pedido, solucionou o caso 
em estudo. A Comissão Diretora, pela maioria dos seus membros, aprova a 

posição do relator, sendo contrária à pretensão do requerente, ocasião em 
que foi determinado o arquivamento do processo. 

39) Processo n9 PDO 505811, do PRODASEN, no qual são encaminha
dos Balancetes e Demonstrativos Contábeis dos sistemas orçamentário, fi
nanceiro e patrimonial, do FUNDASEN, relativos ao segundo trimestre 
(abril a maio) do corrente ano. Após debatido o assunto, foram as contas re-
feridas aprovadas por unanimidade. 

4•) Processo n• PDO 262810, do PRODASEN, encaminhando Balance
tes e Demonstrativos Contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro e pa
tri~oniaJ, do FUNDASEN, relativos ao primeiro trimestre (janeiro a março) 
do Corrente ano de 1981. Colocada a questão em debate, foram as contas res
pectivas aprovadas, pela unanimidade dos presentes. 

5•) Processo n• PDO 092817, do PRODASEN, no qual o seu Diretor 
Executivo encaminha Balancetes e Demonstrativos Contábeis dos sistemas 
orçamentário, financeiro e patrimonial, do FUNDASEN, referentes ao quar
to trimestre de 1980. Após debatido o assunto, foram as qontas em apreço 
aprovadas, pela unanimidade dos presentes. 

69) O Senhor Terceiro-Secretário dá ciência à Comissão Diretora dos 
termos do expediente a ele endereçado pela Secretaria Legislativa (Of. n9 
042/81-GSL), no qual a sua Diretora, após expor a situação dos funcionários 
das Comissões e o acUmulo de serviço por ocasião das reuniões neste final de 
ano, solicita seja permitido o pagamento de gratificação em forma de horas 
extras. Após amplamente discutido o assunto, a Comissão Diretora decide no 
sentido de serem concedidas oitenta (80) horas mensais, a partir do mês de 
novembro do corrente ano, determinando, ainda, que a Diretora solicitante 
elabore quadro com os nomes dos servidores que serão beneficiados com a 
medida e que a autorização agora concedida não alcance os períodos de re
cesso do Congresso NacionaL 

79) Problema de estágio universitário. O Senhor Terceiro-Secretário so
licita ao Senhor Presidente a adoção das medidas necessárias à instituição de 
estágio para universitários no Senado Federal, a exemplo do adotado na Câ
mara dos Deputados, a começar no exercício de 1982, com quinze vagas. A 
sugestão é aprovada, sendo determinada a adoção do estudo cabível. 

O Senhor Terceiro-Secretário, a seguir, convida os Senhores Membros 
da Comissão Diretora a assistirem a demonstração de um O ovo terminal exe-
cutivo, que pode ser levado a todos os lugares e conectado à rede elétrica e te
lefónica, dando ao seu portador as informações que desejar. O Senhor Presi
dente marca a demonstração para o final da Reunião da Comissão. 

A seguir, o Senhor Presidente, dando seqUência aos trabalhos da Comis
são, concede a palavra ao Senhor Quarto-Secretário que relata os seguintes 
assuntos: 

I') Processo n• 004814 80 O, no qual Adalizia de Souza Cunha, ocupante 
do Cargo de Taquígrafo Legislativo, Classe Especial, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, requer readaptação para cargo do mesmo Quadro, mais 
compatível com sua capacidade, alegando, para tanto, problemas de saúde. O 
Senhor Quarto-Secretário emite parecer favorável, em função do laudo médi
co anexado ao processo, contrariando os pareceres técnicos expedidos pelos 
órgãos administrativos e consultivos da Casa. O Senhor Presidente pede "vis
ta" do porocesso. 

29) O Senhor Quarto-Secretário emite parecer favorável ao pedido for
mulado pelo Presidente da Associação dos Servidores do Senado Federal
ASSEFE, pelo expediente datado de 19 de outubro de 1981, ondesolicita que 
a Comissão Diretora, a exemplo das autorizações anteriores, permita àquela 
associação a utilização de papéis inservíveis, obrigando-:se à coleta diária, re
vertendo a renda respectiva em seu benefício. Após debatido o assunto, a Co
missão Diretora decide pelo atendimento da pretensão, por unanimidade de 
seus membros. 

3~') Processo n~' 002032 81 3, no qual Sua Excelência o Senhor Senador 
Passos Pôrto solicita seja concedida gratificação upro-labore" ao servidor 
Jorge Luiz Amaral Braga, Artífice de Mecânica, Classe "A", do Quadro de 
Pessoal CLT do Senado Federal. O Senhor Quarto-Secretário emite parecer 
oral favorável. A Comissão Diretora, à unanimidade, aprova o parecer e au
toriza a concessão da retribuição sugerida, nos termos do art. 509, do Regula
mento Administrativo. 

O Senhor Quarto-Secretário, ainda com a palavra, lembra a necessidade 
de se efetuar urna reforma geral nas esquadrias dos apartamentos da SQS 309 
durante o recesso, dada a precária situação em que se encontram. A sugestão 
é aprovada. 

Para finalizar, o Senhor Quarto-Secretário lembra o problema de incên
dio no Anexo I do Senado que, devido à sua altura, é sério. Mostra estudo 
para a construção de portas corta-fogo nas escadas e para a instalação de 
uma escada de emergência, externa. O valor da obra é da ordem de quinze mi
lhões de cruzeiros. O Senhor Presidente manifesta-se favorãvel à medida. A 
Comissão Diretora, após debater o assunto, aprova a sugestão. 
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Nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas e trinta minutos, o Se~ 
nhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, (Aiman No~ 
guein.1 da Gama), Secretário da Comissão, ravrei a presente Ata que, assinada 
pelo Senhor Terceíro~Secretário e pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 26 de novembro de 1981.- Senador Jarbas 
Passarinho, Presidente - Senador Itamar Franco, Terceiro_-Secretário. 

13• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 03 DE DEZEMBRO DE 
1981. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Jarbas Passarinho, Presidente, e 
com a presença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Primeiro Vice~ 

Presidente, Gilvan Rocha, Segundo V ice-Presidente, Cunha Lima, Primeiro
Secretário, Jorge Kalume, Segundo-Secretário, Itamar Franco, Terceiro
Secretário, e Jutahy Magalhães, Quarto-Secretári6, às vinte horas do dia três 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e um, reúne-se a Comissão Drretora 
do Senado Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e discorre sobre a Gra
tificação de Desempenho, lembrando que se trata de assunto já há algum 
tempo em cogitação. Esclarece que a minuta distribuída lhe fôra sugerida 
pelo Senhor Senador Nelson Carneiro. Agora, após alguns estudos, pequenas 
modificações Se fàziam sentir. A forma final abran.d.a um pouco o rigor ini
cial, no tocante aos dias de falta injustílicada ao serviço, motivadoras da não 
concessão da vantagem, e dos tipos de modalidade de penalidade impeditivas 
do recebimento. Noutro particular, o Senhor Presidente lembra que a proi~ 
bição da concessão de horas extras juntamente com a Gratificação de Desem~ 
penho é a norma geral, mais que situações existem, de exceção, justificadoras 
da acumulação, como no caso de plantões noturnos e durante os fins de se~ 
mana. Dessa forma, foi admitida a exceção. Lida a redação final do Ato, bai
xado em consonância cOm o disposto no item Til do art. 97 do Regimento In
terno. O Ato foi aprovado e, assinado, vai à publicação. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Segundo 
Vice-Presidente, que trata das seguintes matérias: 

i'"- Problema dos médicos. Sua Excelência lembra que, em Reunião 
anterior, se havia aprovado e assinado projeto de lei relativo a adoção de de~ 
terminadas vantagens, mas entede desnecessária a- adoção de tal medida, uma 
vez que o Decreto-lei n9 1.873, de 1981, aprovado pelo Congresso Nacional, 
jã disciplina a concessão da gratificação de insalubridade e periculosidade e 
suas bases. O Senhor Diretor-Geral esclarece que a matéria já se encontra so
lucionada. Informa que no Processo n9 004826 81 7, o Dr. Eduardo Mariz, 
Diretor da SAMS, solicitava a adoção de três medidas, a saber: a)- a con
cessão do adicional de insalubridade e periculosidade; b) - gratificação de 
nível superior, nos termos do Decreto~lei n9 1.820, de 1980, com a redação 
dada pelo Decreto-lei n9 1.873, de 1981; e c)- extensão dos benefícios do art. 
7'~' do Decreto-lei n'i' 1.873, dt.! 1981, que acrescenta referências às Categorias 
de Nível Superior que tenham jornada de trabalho de quatro ou seis horas. O 
Conselho de Admiministração, ao examinar a matéria, exclui o solicitado no 
item a, por depender de Ato interna corporis, regulamentando a gratificação 
prevista nos artigos 384-e 389 do Regulamento Administrativo, e propõe o 
atendimento das solicitações constantes dos ítens b e c do pedido do Diretor 
da SAMS, mediante Pmjeto de Lei. Esclarece o Diretor-Geral que a Comis
são Diretora, em sua 12~ Reunião, já aprovou Ato regulamentando os artigos 
384 e 389 do Regulamento Adminístrativo, razão pela qual, tão logo o Médi
co do Ministério do Trabalho que se encontra efetuando estudo das diversas 
instalações do Senado, quanto à insalubridade e periculosidade, complete o 
seu laudo técnico, terá condições de deferir a gratificação àqueles que a ela fi
zerem jus. Por outro lado, na mesma Reunião, a Comissão Diretora aprovou 
a sugestão do Conselho de Administração e assinoU-Projeto de Lei a respeito, 
jã enviado à Secretaria-Geral da Mesa, para os devidos fins. 

2'- Expediente do Diretor da SAMS, relativo a -uma normatização de 
critérioS- para a autorização de cOmparecimento à Congressos, Cursos, Estã~ 
gios e Residências e viagens de observação de serviços por solicitação do Se~ 
nado. A propo!'tta do Dirctor da SAMS foi adotada pelo Senhor Segundo 
V ice~ Presidente, que a submete ao exame do Senhor Presidente. 

3' - Processo n<~ 002421 81 O, pelo qual a Subsecretaria de Engenharia 
encaminha expediente do Chefe do Serviço de Instalações Especiais, solici~ 
tando uma gratificaçUo pro~labore, FG. 4, para o servidor O lavo de Souza Ri~ 
beiro Filho. O parecer do Relator, à vista do parecer do Conselho de Admi~ 
nistração, é pelo indeferimento. A Comissão Diretora, à unanimidade dos 
presentes, indefere o pedido. 

4' - Subsecretaria de Assistência Médica e Social. O Senhor Segundo 
V ice~ Presidente volta a abordar o assunto tratado na Reunião anterior, rela ti~ 
vo à necessidade de se reestruturar o órgão que, no seu entender, deve ter 
nível de Secretaria. O Senhor Presidente lembra decisão anterior, de não se 

efetuar qualquer reestruturação até o princípio do período legislativo dí' 
1982, devendo o assunto ser cautelosamente examinado. 

Coin a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário lembra a necessidde de se 
baixar norma no sentido de não ser permitido, durante o período de convo
cação do Congresso Nacional, sejam servidores colocados à disposição de 
Gabinetes dos Serihores Senadores. A medida é aprovada e, em conseqUên
cia, neflhum servidor será colocado à disposição durante o período antes refe
rido. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro 
Vice~Presidente, que aborda os se,gu_intes assuntos: 

19 - Processo n9 003538 81 8, pelo qual a Subsecretaria de Pessoal faz 
consulta sobre o procedimento a ser adotado, relativamente ao câlculo da 
gratificação por tempo de serviço. A Comissão Diretora, à unanimidade de 
seus membros, em resposta à consulta formulada, resolve devolver o processo 
àquela Subsecretaria, para que aguarde a autorização judicial, caso a caso, 
visto que a Apelação Cível n9 63.733 se refere a apelantes de outro Poder e de 
outro órgão. Em matéria deSsa natureza, a Comissão Diretora, por decisão 
unânime, se nega a dar decisão administrativa. 

2<~- Problema relativo aos Motoristas e sua provável melhoria funcio
naL O Senhor Primeiro Vice-Presidente lembra a situação dos Motoristas 
Oficiais do Senado, que se encontram em situação difícil em relação a sua 
aposentadoria, época em que perdem todas as suas vantagens, ficando exclu
sivamente com o salário. O Senhor Quarto-Secretário recorda-se de ter havi~ 
do decisão anterior, quando os Motoristas pleitearam passar para Agente de 
Segurança Legislativa, tendo o Senhor Diretor.:Geral ficado incumbido de es
tudar uam outra solução. O Senhor Presidente afirma, eritão, que talvez seja 
necessária uma reformulação da decisão anterior. Debatida a matêria, o Se
nhor Presidente fica de estudar o assunto, durante o recesso legislativo, com o 
Senhor Diretor~Geral, buscando uma solução para o caso, de forma compatí
vel. 

O Senhor Quarto-Secretário, com a palavra, esclarece ter enviado a to
dos os Senhores Senadores uma circular relativa à situação dos Motoristas, 
informando que durante o período de recesso, dispensado o Motorista para 
gôzo de fêrias, não haverá substituto. 

A seguir, Sua Excelência discorre sobre a situação do sistema de ar con
dicionado do Senado, esclarecendo que os órgãos técnicos efetuaram estudo 
relativo à manutenção desses serviços. De acordo com as informações presta
das, caso o Senado faça licitação, serão precisos quatro (04) técnicos para a 
devida fiscalização. No entender de Sua Excelência, um têcnico só serã sufi
ciente. Outra hipótese seria a de que esses serviços de manutenção sejam reali
zados diretamente pelo Senado, quando, então, serão precisos oito (8) técni
cos em ar refrigerado. A opinião de Sua Excelência é de que serã preferível 
contratar-se uma firma especializada para a manutenção. 

O Senhor Diretor-Geral pede permissão para esclarecer a situação pre~ 
cãria em que se encontra o sistema de ar refrigerado do Sendo Federal, po~ 
dendo entrar em colapso a qualquer momento. Informa que a firma vencedo~ 
ra da licitação pública, para fornecimento de urna centrífuga nova, a ser ins~ 
talada na Central CM-3, entrou em concordata preventiva e não pôde forne
cer a máquina, em virtude de problema com a fabricante. Em conseqüência 
de sua inadimplência, o Senado rescindiu o contrato, aplicou a multa cabível 
e proibiu a firma de participar de licitações com esta Casa pelo prazo de cinco 
anos, dada a gravidade do caso. Após essas providências, com a devida auto
rização do Senhor Primeiro-Secretário, a Administração providenciou a com~ 
pra de duas máquinas centrífugas diretamente da fabricante, devendo uma 
ser entregue em dezembro e outra em fevereiro do próximo ano. O novo siste
ma deverá entrar em funcionamento até março de 1982. A situação atual, no 
entanto, é precária e difícil, estando quebrada a antiga Central CM-I, embora 
jâ providenciado o seu conserto. 

O Senhor Presidente. a seguir, por solicitação do Senhor Primeiro
Secretário, trata da matéria contida no Processo n9 001045 81 4, em que Ataí~ 
de Machado, Armindo HenriqueS e outros requerem seja feita a revisão e re
posicionamento das Classes "C" e Especial da Categoria de Assistente Legis
lativo, na tabela de nível superior. O parecer da Comissão Diretora, à vista do 
pronun"ciilmeiltõ do Conselho de Administração, é pelo indeferimento do pe
dido. No que tange à sugestão do Senhor Diretor-Geral, relativamente à 
criação de urna nova Categoria Funcional, de Adjunto Legislativo, a Comis
são Diretora considera o assunto superado, à vista da decisão contida em Ato 
da Comissão Diretora, assinado na Reunião anterior, ratificando decisão do 
Conselho de Administração, que encotitroi.J. solução para o possível decesso 
de vencimentos, motivador da sugestão. 

Nada mais havendo a tratar, às vinte e uma horas e trinta minutos, o Se
nhor Presidente declara encerrados os trabalhos pelo que, eu, (Aiman No-
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gueira da Gama), Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata que, assinada 
pelo Senhor Terceiro~Secrefário e pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 3 de dezembro de 1981. -Senador Jarbas 
Passarinho, Presidente - Senador Itamar Franco, Terceiro~Sccrctário. 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

21• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1981 

Aos doís dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às onze horas, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes o_s Senhores 
Senadores Luiz Viana, Presidente, LomantoJúnior, Aloysio Chaves,_Tancre~ 
do Neves, Nelson Carneiro, Lourival Baptista, João Calmon, Moacyr Dalla, 
Bernardino Viana, Paulo Brossard, José Richa e Mauro Benevides, reúne-se a 
Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Outra, Amaral Peixoto, José Sarney, Marcos Freire e Lliiz Fernando 
Freire. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constantes da pauta, são apreciadas as seguintes matérias: 
Projeto de Decreto Legislativo n~' 33, de 1981 - que .. ratifica o texto do 

Acordo Internacional da Borracha Natural de 1979, aprovado na IV Sessão 
da Conferência das Nações Unidas sobre borracha natural, realizada em Ge
nebra, na Suiça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrita 
pelo Brasil em 30 de junho de 1980". Relator: Senador Mauro Benevides. 
Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 31, de 1981 - que "aprova o texto do 
Acordo de Cooperação no Campo_ de Usos Pacíficos da Energia Nuclear, fir
mado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública do Peru, em Lima, a 26 de junho de 1981". Relator: Senador Paulo 
Brossard. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 27, de 1981- que "aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Argentina, o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, pelo 
qual se coordena a distribuição de canais para o serviço móvel marítimo, na 
faixa de 2.065 a 2.107 khz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980". 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Aprovado parecer favorãvel. 

Projeto de Decreto Legislativo n'i' 17, de 1981- que '"aprova o texto da 
Convenção n9 131, de 22 de junho de 1970, da Orgariização Internacional do 
Trabalho, sobre a fixação de salários mínTiilos". Relator: Senador Aloysio 
Chaves. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Decreto Legislativo n'i' 29, de 1981 -que "aprova o texto das 
notas trocadas em 16 de junho e 16 de julho de 1980, entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, pe
las quais foram introáuiíaas modificações no texto-do Convênio sobre trans~ 
porte marítimo, vigente entre os dois países". Relator: Senador José Richa. 
Aprovado parecer favoráveL 

Projeto de Decreto Legislativo n'i' 32, de 1981 -que .. aprova o texto do 
Anexo IV (Seguros) ao Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, 
adotado pela X Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transportes dos 
Países do Cone Sul, realizada em Brasília, no período de 13 a 17 de outubro 
de 1980". Relator: Senador Bernardino Viana. Aprovado parecer favoráveL 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 37, de 1981 - que "aprova o texto do 
Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Bélgica, em Bruxelas, a J9 de se~ 
tembro de 1980". Relator: Senador João Calmon. Aprovado parecer favorá~ 
v e!. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 40, de 1981 -Aprova o texto do Proto
colo de emenda que modifica o art. 14 da Convenção para a unificação de 
certas regras em matéria de assistência e salvamento marítimos, de 23 de se
lembro de !910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 1967". Relator: Se
nador Mauro Benevides. Aprovado parecer favorãvel. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 39, de 1981 -que "aprova o texto do 
Acordo entre o Governo d.a República Argentina, o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República oriental do Uruguai para a 
coordenação de consignações e uso dos canais de radiodifusão sonora em fre~ 
qUência modulada na faixa de ondas métricas (88-108 MHz), concluído em 
Montevidéu, a 8 de julho de 1980". Relator: Senador Lourival Baptista. 
Aprovado parecer favoráveL 

Esgotada a pauta dos trabalhos, a Presidência declara ser esta a última 
reunião deste período legislativo, agradece a colaboração e deseja felicidades 
a todos. 

Em seguida, ao receber a palavra, o ·senhor Senador Nelson Carneiro ex
pressa, em nome dos demais membros d~sta Comissão, a satisfação em traba
lhar sob a Presidência de tão brilhante figura como a do Senador Luiz Viana. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Leila 
Lei v as Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre o Projeto de Lei n~' 28, de 1981-CN, que "estabelece normas 
para a realização de eleições em 1982, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO 
DE 1981 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezoito hOias, ri3 S-:Úa da Comíssã6 de Finanças,' no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Lourival 
Baptista, Moacyr Dalla, Raíriiundo Parente, Jorge Kãlume, Itamar Franco, 
Mauro Benevides, Teotónio Vilela, Humberto Lucena, Affonso Camargo e 
Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Guida Arantes, Ernani Satyro, 
Túlio Barcelos, Edison Lobão, José Costa, Francisco Pinto, Roque Aras, An
tônio Mariz e Carlos Sant'Ana, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Na~ 
cional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei IÍ9 28, 
de !98l~CN, que "Estabelece normas para a realização de eleições em 1982, e 
dá outras providências"~ 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~ 
dência, eventualmente, o Senhor Deputado Ernani Satyro, que declara insta
lada a Comissão. 

Em seguida, usa da palavra para uma questão de ordem, o Senhor Sena~ 
dor Itamar Franco, solicitando sejam suspensos os trabalhos, a fim de que as 
Lideranças dos Partidos do Governo e das Oposições, no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados, mantenham entendimentos e possam indicar, de 
comum acordo, o Presidente e o Relator desta Comissão. 

Logo após, o Senhor Deputado Ernani Satyro indefere o supracitado pe~ 
dido. 

Em obe&ência 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 Deputado Ernani Satyro convida o Senhor 
Senador Raimundo Parente para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Aloysio Chaves . , ......................... ~ • 12 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Jairo Magalhães ........... ~ ~ ~ ... ~ ... ~ ... ~. 12 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senador Aloysio Chaves e Deputado Jairo Magalhães. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Aloysio Chaves agradece, 
em nome do Senhor Deputado Jairo Magalhães e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Ernani Satyro para 
relatar o Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrãfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA I• REUNJÃO (INSTALAÇÃO}, DA CO
MISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA 
DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE 
LEI N• 28, DE I981-CN, QUE "ESTABELECE NORMAS PARA 
A REALIZAÇÃO DE ELEIÇOES EM 1982, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS", REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 
1981, ÀS 18 HORAS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!
GRÃF!CO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENA
DOR ALOY~/0 CHAVES. 

O SR. PRESIDENTE (Ernani Satyro)- Como integrante mais antigo 
desta Comissão, declaro abertos os nossos trabalhos e vamos proceder à 
eleição do Presidente e Vice~Presidente. Trata-se do Projeto de Lei n,. 28/81, 
que .. estabelece normas para realização de eleições em 1982, e dã outras pro~ 
vidências''. 

O SR. CARLOS SANTANA- Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. 
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O SR. PRESIDENTE (Ernani Satyro) -Concedo a palavra pela ordem 
a V. Ex• 

O SR. CARLOS SANTANA- Solicitaria a V. Ex• que aguardasse um 
pouco mais porque alguns dos Srs. Parlamentares já estão se dirigindo até 
esta Coffiissão. A praxe da Casa tem sido a de não começar com esse horãrio 
britânico.- ~as aguardar um pou~.. .. . __ 

Q SR: PRESIDENTE; (Erna0iSatyro)- E;uatendo o apelo deV.Ex• 

o SR. JAIRO MAGALHÃÉs:- ·sr. Presid~nte, p.ço a pala~ri 'para 
uma 'questão de ordem. .. o sR: PRESIDENTE (Erna~i Satyro)- Concédo à pala~ra ao_ nobre 
Deputado Jairo Magalhães .. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Pelo Regimento Interno, hã um prazo
limite de tolerância para o iriicio dos trabalhos •. e digo t-olerância pela hipóte~ 
se de não haver quorum no ato, no horário inicial. O horário da reunião estâ 
previsto para as 18 horas. Na hipótese de não haver quorum, hâ tolerância; 
havendo quorum não há-o que discutír. Daí entender que os trabalhos devem 
ter prosseguirrien(o. Abrirain·se regimerifalmente e -devem ter prosseguimen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Ernani Satyro)- Eujã disse que atendia o apelo 
do nobre Deputado e vou suspender a sessão por lO minutos. 

Está suspensa. 
O SR. PRESIDENTE (Ernani Satyro)- Estão reabertos os nossos tra

balhos. 
Antes de decidir qualquer questão de ordem, quero esclarecer que a mi

nha missão aqui é para presidir exclusivamente a realização da eleição. De 
maneira que toda e qualquer questão de ordem que não disser respeito à pró
pria realização da eleição, não será resolvida por mim e sim pelo presidente 
eleito. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de o_rdem. 

O SR. PRESIDENTE (Ernani Satyro)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ~para uma indagação da Presidência, 
digamos, provisófia de V. Ex' 

Chega ao nosso conhecimento de que não haverá acordo para a escolha 
do Presidente e do Relator desta Comissão, -quebrando, evidentemente, uma 
tradição do Congresso Nacional. 

Dou como testemunha o meu próprio caso. Como Senador da Oposição, 
fui escolhido para presidir uma Comissão da mais alta importância no Sena
do Federal, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito que estudava e estu
da o Acordo Nucl~ar Brasil-Alemanha. A Nação vive momentos difíceis. V. 
Ex•, que é um Parlamentar experimentado, sabe muito bem disso. Não ê 
possível que, neste instante, quando se instala uma Comissão da mais alta im
portância, uma ComissãO Mista de Senadores e Deputados, que as lideranças 
que fazem parte do Congresso Nacional não possam chegar a um acordo, a 
um entendimento, a um diálogo, para que não se quebre, como eu disse, uma 
tradição do Parlamento brasileiro. 

V. Ex' disse que está apenas presidindo os nossos trabalhos para que se 
proceda realmente à eleição do Presidente desta Comissão, c via de conse
qüência ele, regimentalmente, escolherá o Relator. Encaminho, então, a V. 
Ex• a seguinte sugestão, para dizer uma questão de ordem: que V. Ex• suspen
da os trabalhos e permita às lideranças desta Casa e da Câmara dos Deputa
dos que, num entendimento, num respeito mútuo ao processo democrático, 
pelo menos aqui dentro do Congresso Nacional, que cheguem a um acordo 
em torno da Presidência c do Relator, como tem acontecido nas outras Co
missões Mistas, que se possa escolher o Relator de comum acordo. 

O que não podemos assistir, Sr. Presidente, é justamente essa quebra de 
praxe, essa tradição. E aqui, ao dirigir a palavra a V. Ex•, quando eu vejo a 
presença do nobre Líder do Governo no Senado Federal, a nossa Casa, eu lhe 
dirijo neste instante um apelo para que, ao suspender os nossos trabalhos, as 
lideranças da Câmara dos Deputados~ do Senado Federal, do Governo e das 
Oposições que têm assento no Congresso Nacional, possam se entender a 
nível democrático_ e que se faça a escolha de comum acordo, face as tradições 
da Casa. J:: o apelo que dirijo a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Ernani Satyro)- Eu indefiro o requerimento de 
V. Ex• 

Vai-se proceder imediatamente à votação. (Pausa.) 
(Tumulto. Mamfestação anti-regimental.) 
(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE {Ernani S3.tyi"-o)- Está encerrada a votação. 
Convido o nobre"SeiiadoTRaín'úmdo Parente para ser o escrutinador. 
Feita a apresentação, proclamo eleitos Presidente o nobre Senador Aloy-

si·o Chaves, e Vice-Presidente o nobre_ Deputado Jairo Magalhães. 
CoOYido os eleitos a tomarem posse: (Palmas.) 

O SR. PRE$IDE_f\!T~ (AI9y~ip Chaves).~ Sr~--P~rlamçn_tares, ~.sutl1in.
do a Pr~ldênciad!!sta CorU~sSãcl,Mi~t(;l~ "agradeço aos que sufrag_?-rahl o J!leü 
nome _a distinção que m-e ror concedida. . . 

Na forma do§ 3"' d<;> art. lO do RegjtjteOto Comum do Çqngre~so Na~io
nal desig~no o- Deputado Ernani S~_ty"ro~t Rel.~tor da Comi~são-.. ( Pfllmas.-;. 

o càlendãrio a_provado- já se ·enContra distribu-ído aos demais ineiTib~Os 
4esta CQmissào. correndo já o prazo de oíto dias para apresentação de emen
das. Sendo es~e o obj_etivo específico desta reunião e cumprindo esse dispositi
vo, declaro encerrada a reunião. 

( L~vanta·se a reunião às i 8 horas e 30 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre o Projeto de Lei n"' 28, de 1981-CN, que "estabelece normas 
para a realização de eleições em 1982, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO 
DE 1981 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezoito horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Lourival 
Baptista, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Jorge Kalume, Itamar Franco, 
Mauro Benevides, Teotónio Vilela, Humberto Lucena, Affonso Camargo e 
Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Guido Arantes, Ernani S3.tyro, 
Túlio Barcelos, Edison Lobão, Josê Costa, Francisco Pinto, Roque Aras, Ap
tônio Mariz e Carlos Sant'Ana, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Na
cional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n~' 28, 
de 1981-CN, que "estabelece normas para a realização de eleições em 1982, e 
dá outras providências". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Deputado Ernani Satyro, que declara insta
lada a Comissão. 

Em seguida, usa da palavra para uma questão de ordem, o Senhor Sena
dor Itamar Franco, solicitando sejam suspensos os trabalhos, a fim de que as 
lideranças dos Partidos do Governo e das Oposições no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados, mantenham ~ntendimentos e possam indicar, de co
mum acordo, o Presidente c o Relator desta Comissão. 

Logo após, o Senhor Deputado Ernani Satyro indefere o supracitado pe
dido. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que ir{! proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Ernani Satyro conVida o Senhor 
Senador Raimundo parente para funcionar como escrutinador. 

Procedida a e{eiçào, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Aloysio Ch<:!ves .... 12 votos 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Jairo Magalhães . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc-Presidente, os 

Scnhun::s Senadores Aloysio Chaves e Deputado Jairo Magalhães. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Aloysio Chaves agradece, 

em nome do Senhor Deputado Jairo Magalhães c no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Ernany Satyro 
p<lri.i relatar o Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, eu, 
Helena Isn<.~rd Accauhy Sarres dos Santos. Assistente da Comissão, lavrei a 
prcst::nte Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
5 pub!icaçilo, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
23• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 1981 

Às nove horaS- do dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e 
um, nu saiu de reuniões da Comissão, na ala Senador Nilo Coelho, presentes 
os Srs. Senadores José Richa, Presidente, Bernardino Viana, José Lins, Lc
noir Vargas, José Caixeta, José Fragelli, Alberto Silva, Gabriel Hermes e Be
nedito Canelas, reúne-se a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer por motivo justHicado, os Srs. Senadores Milton 
Cabral, Luiz Cavalcante, Roberto Saturnino e Pedro Simon. 
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Verificada a existênCia de riúmero regimental, o Sr. Presidente declara 
iniciados os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que 
é dada como aprovada. 

São apreciadas as seguintes matérias: 
Projeto de Lei do Sen~do n~ 23/80-- Díspõe s~bre·a insti~uição do seguw 

ro obrigatório que espCcificii., pelos hotéis classificados com três ou mais esw 
trelas. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: contrário ao projeto. 
Conclusão: apfovaÇâo do parecer do relator. 
Projeto de Lei do Senado nll 214/80 - IntrOduz alterações na Lei nll 

5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituí o Fun~o de Garantia do TemPO 
de Servíço, tramitando em conjunto com~·;; Projeto de Lei do Senado n9 
208/80, que "acrescenta§§ 2• e 3• ao artigo 2• âa Lei n' 5.107, de !3 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Relator: Senador Alberto Silva. 
Parecer: pela aprovação do PLS n~ 2b8j80 e peiã prejudicialidade do 

PLS n' 214/80. 
Conclusão: aprovação âó Parci:er 'do relator. 
Projeto de Lei do Senado n~' 305/77- Cómplementar- Dá nova redação 

aos parágrafos 29, )9, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei 
n• 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Código Tributário Nacional). 

Relator: Senador Alberto Silva. 
Parecer: pela aprovação do projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relaror. 
Projeto de Lei da Câmara Nll40/81 -Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

publícação de histórias em quadrinhos nacionais e determina outras provi
dências. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: pela aprovação, com a emenda n9 lwCEC. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem no 348/80- 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 São Luiz de Montes Belos 
(GO), a contratar operação de crédito no valor de _Cr$ 8. 183.700,00, junto à 
Caixa Econômica Federal. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n9 61/81 - 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 ltapuranga (GO), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 8.469.000,00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mens.agem n9 228/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo a 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto (MG), a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 30.725.100,00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n~' 211/81- 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 Arraias (GO), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 20.726.000,00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n' 252/81 - 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 Boa Esperança (MG), a contraw 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 61.450.200,00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem nll230/81- 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 Sítio Novo (RN), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 5.100:000,00. 

Relator: Senador Benedito Canelas. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 18/81 -Aprova o texto do Acordo no 
Campo da Propriedade Industrial entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Francesa, concluído em Paris. a 29 deja
ne.iro de 198J. 

Relator: Senador Lomanto Junior. 
Parecer: pela aprovação do Projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Projeto de Decr.cto Legislativo n~' 20/81 ~Aprova o texto do Acordo de 

Cooperação Económica, Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o 
G9verno da República Federativa do Brasil~ o Governo da República Popuw 
lar do Congo: em Brasllia, a 18 de fevereiro de .19&1. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: pela aprovação do projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n9 44/81 - Do Sr. 'Presidente da República submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a PrefeHurã Municipal de I porá (GO) a contratar opew 
ração de crédito no valor de CrS 3.991.500,00. 

Mensagem nll 52/81 - 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 Rubiataba (GO), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 2.800.500.00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
I\rlensagem n9 135/81 - 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 I porá (GO) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 2.296.800,00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem nl' 247/81 - 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 Caarapó (MS), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 11.144.700,00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem nl' 205/81 -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 Horizontina (RS), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 2.585.400,00. 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n9 229/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado P"ederal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santo Antonio (RN), a contraw 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 2.578.600,00. 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Parecef: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Projeto de Resolução n9 126/81 - Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Alagoinhas (BA), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
362.967.320,00 (emenda de plenário). 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável à emenda de plenário, com a subemenda n9 lwCE, que 

oferece. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n~' 305/81 - 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 Coxim (MS) a contratar opew 
ração de crédito no valor de Cr$ 12.356.000,00. 

Relator: Senador José Fragelli. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem nll 304/81 - Do S_r. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
g_ue seja autorizada a Prefeitura Municipal de Betim (MG), a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 875.103.660,51. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
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Mensagem n~" 332/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Fedáal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Ceará, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 25.239.000,00. 

Relator: Senador-José Uns. 
Parecer: favo:rãVêJ, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
É adiada a seguinte matéria: PLS n9 42/79: 
~concedido vista, ao Senador Bernardino Viana, o PLC n'? 71/78. 
Antes de dar por encerrada a reunião, o Sr. Presidente comunica ao pieM 

nário da Comissão, que até o final dos trabalhos legislativos deste ano haverá 
duas reuniões ordinárias e solicita o comparec"lrrtento-de seus pares às próxi~ 
mas reuniões~ a fim de que os trabalhos deste órgãos não sofram uma descon~ 
tinuidade muito grande, visto estar próximo o recesso parlamentar. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Francis~ 
co Guilherme Thees Ribeiro, Assitente da Comissão, a presente Ata que, lida 
e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente. 

24• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 1981 

Às nove horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oi
tenta e um, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, 
presentes os Srs. Senadores José Richa, Presidente, Bernardino Viana, José 
Uns, Benedito Canellas, Gabriel Hermes, Lenoir Vargas, José Caixeta, Al
berto Silva, Lornanto Junior, Luiz Cavalcante e José Fragelli, reúne-se a co
missão de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton 
Cabral, Roberto Saturnino e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior que é dada como apro
vada. 

São apreciadas as seguintes matérias: 
Projeto de Lei da Câmara n'>' I 14/81 -Altera o Decreto-lei nll406, de 31 

de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dá 
outras providências. 

Relator: Senador Alberto Silva. 
Parecer: pela aprovação do projetõ. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Projeto de Decreto Legislativo nço 23/81 - Aprova o texto do Acordo 

sobre Cooperação no Domínio do Turismo, concluído entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Porwguesa, em 
Lisboa, a 3 de fevereiro de 198 I. 

Relator: Senador Gibdef Hermes. 
Parecer: pela aprovação do projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do rclá:tor. 
Mensagcmn~' 321/81 - 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 Belém (PA) a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 226.141.400,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n~' 337/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Pará a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 139.427.700,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n\' 330/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 151.212.000,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n"' 331/81- Do Sr. Presidente da República 1 submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Amaz_onas_.a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 381.244.800,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 

Mensagem n~' 306/81 - 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 CurveJo (MO) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 292.751.200,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 

Mensagem nll 316/81 - 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 São Joaquim (SC) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 15.126.000,00. 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 
.~átecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
1Êonclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem nço 317/81 - 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 São Joaquim (SC) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr_S 43.600.000,00. 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Parecer: favorável, concluindo por apre...;,;entar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n~' 318/81 - 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 Timbó (SC) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 35.992.260,00. 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n" 19/81- Aprova o texto do Tratado de 

Amizade e Cooperação, fifmado entre o Governo da República Federativa 
çio Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março 
de 1981. 

Relator: Senador Lomanto Junior. 
P_arecer: pela aprovação do projeto. 
Conclus~o: aprovaçijo doparecer do relator. 
Projéto de Qecrc_to_ Legislativo n~' 16/81- Aprpva o texto da Ccmvcnçào 

sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras 
Matérias, concluídas cm Londres, a 29 de dezembro de 1972. 

Relator: Senadçr Lomanto Junior 
Parecer: pela aprovaçãO do projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

1\-lensagcm n<:' 315/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
t!provaçào do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefdtura Municipal de Santana do Matos (RN) a con
trutar operação de ~.:rédito no valor de Cr$ l0.077.000,00. 

Relator: Senudor Lomanto Junior. -
Mensagem n<? 321/81 - 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 Catanduva (SP) a contratar 
opcraçào de crédito no valor de Cri 39.300.000,00. 

Relator: Senador Lomanto Junior. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Projeto de Decreto Legislath·o n<? 10/81 - Aprova o texto do Aco~do

Quadro de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Comuni
dude Económica Européia, celebrado em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, 
bem como os textos dos seguintes a tos, celebrados na mesma data, e anexos 
uo referido Acordo-Quadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio da Co
mercialização da Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à 
Cooperação Comercial e Económica entre a República Federativa do Brasil e 
u Comunidade Européia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aos 
Transportes Muritimos. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: pela aprovação do projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n<.l 326/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovuçilo do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja uutorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 4.l82.l60.000,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Mensagem n~ 319/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aproVação do Senado Federal, propostu do Sr. Ministro da Fazenda, para 
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que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Umarizal (RN) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 20.004.000,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n~' 313/81 - 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 Montes Altos (MA) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 6.214.700,00. · 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n9 323/81- Do Sr. Presidente da República, subrt:Jetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de lcatu (MA) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 4.703.000,00. 

Relator: SenadOr Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem q9 311/81 - 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 João Monlevade (MG) a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Antes de passar a palavra ao Senador Benedito Canellas, o Sr. Presidente 

a concede ao Senador Nilo Coelho, Líder do Partido Democrático Social no 
Senado Federal, que em visita a este Órgão, solicita dos Senadores desta Co
missão um esforço no sentido de que haja um entendimento entre os partidos 
componentes desta Casa, para que os pedidos de autorização para Estados e 
Municípios contratarem operações de crédito não fique obstruídos nas Co
missões. O Senador Nilo Coelho ressalta que as notícias publicadas nos jor
nais nem sempre correspondem à realidade, fato este que está gerando um 
mal-estar no meio político brasileiro. Pede, então, o empenho dos Srs. Sena
dOres para que façam chegar aos órgãos de comunicaçã·o. a realidade dos fa
tos. Debatem com o Líder do PDS os Senadores Gabriel Hermes, Alberto Sil
va, Bernardino Viana e Benedito Canellas, todos acolhendo a sugestão do 
Líder da Maioria. O Sr. Presidente, usando da palavra. esclarece ao Senador 
Nilo Coelho que a Comissão de Economia tem por norma estudar detalhada
mente qualquer matéria que lhe seja distribuída e que no caso específico dos 
empréstimos, os pedidos que porventura venham instruídos com alguma fa
lha de documentação, são imediatamente sanados e colocados em votação. 
Continuando, o Sr. Presidente agradece a presença do Senador Nilo Coelho, 
se colocando à disposição das Lideranças desta Casa para qualquer entendi
mento sobre o assunto. 

A seguir dâ-se continuidade aos trabalhos: 
Mensagem n9 333/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado de Minas GeraiS a contratar ope
ração de crédito no· valor de CrS 6.359.985.826,47. 

Relator: Senador Benedito Canellas. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n~' 302/81 - 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 Araguari (MG) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 49.780.000,00. 

Relator:- Senador Benedito Canellas. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n9 325/81 - 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 Salvador (BA) a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 200.000.000,00. 

Relator: Senador José Uns. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n9 310/81 - 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 lvinhema (MS). a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 14.962.400,00. 

Relator: Senador José Fragelli. 
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 

Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
M_ens~gem n9 312/81 - 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 Mara Rosa (GO) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 19.241.600,00. 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n~' 309/81 -:- 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 ltaberaí (GO) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 23.566.400,00. 

Relator: Senador José Caixeta_. 
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 

Conclusão: aproVação do parecer. 

Mensagem n9 301/81 - 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 Araguaína (GO), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 13.941.500,00. 

Relator: Senador José Caixeta. -
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Francis

co Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente. 

25• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1981 

Às nove horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e um, 
na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os 
Srs. Senadores José Richa, Presidente, José Lins, Alberto Silva, Bernardino 
Viana, Benedito Canelas, Gabriel Hermes, Teotônio Vilela, Lenoir Vargas e 
Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton 
Cabral, Luiz Cavalcante, José Caixeta, Roberto Saturnino, Pedro Simon e 
José Fragelli. 

Havendo número regimental~ o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

São apreciadas as seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado q9 207/81 - Determina critério para o reajusta
mento do preço de venda ao consumidor do G LP-gâs liquefeito de petróleo, e 
dá outras providências. 

Relator: Senador Alberto Silva. 
Parecer: pela aprovação do projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator, com voto vencido do Sena

dor José Lins. 

Projeto de Lei do Senado n~' 336/80- Dispõe sobre privilégios assegura
dos às empresas de auditagem de capital nacional, e dá outras providências. 

Relator: Senador Teotõnio Vilela. 
Parecer: pela aprovação, na forma da emenda substitutiva apresentada 

pela CCJ. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator, votando vencidos os Sena

dores José Lins e Lenoir Vargas. 

Projeto de Lei da Câmara n9 44/81- Veda aos veículos de comunicação 
de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, fil
mados, gravados, copiados imagem e som - por profissionais e empresas 
brasileiras. 

Relator: Senador Teotônío Vilela. 
Parecer: pela aprovação do projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator, votando vencidos os Sena

dores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas. 

Mensagem n~' 314/81 - 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 Patu (RN), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 12.458.000,00. 

Re1ator: Senador José Lins. 
VareCer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n9 303/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
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que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS), a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 26.175.000,00. 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Parecer: favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de ResolJ..Ição. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n' 324/81 - 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 Salto (SP), a contratar ope-
ração de crédito no valor de Cr$ 54.989.380,82. --

Relator: Senador Benedito Canelas. 
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n'i' 308/81 - 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 Galiléia (MG), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 36.593.900,00. 

Relator: Senador Benedito Canelas. __ __ __ _ _ _ _ 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n9 354/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a co~tratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 2.505.952.900,00. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar ~m Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 

Mensagem n• 350/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da F)g~nda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.879.226.000,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
São adiadas, pela ausência dos relatores, as seguintes matérias: PLS N9 

183(79, PLS N• 183(77, PLS N• 241(80, PLS No 273(80, PLS N' 284(80, 
PLS N• 288(79, PLS N• 42(79, PLS N9 147(77, MSF N• 327(81, MSF N• 
329/81, MSF N• 32s,781, MSF N• 328/81, MSF N9 349(81. 

lõ adiado, a pedido do Senador Gabriel He~mes, o PLS N• 09/81. . 
O Sr. Presidente concede vista, respectivamente, aos Senadores Benedito 

Canelas e Alberto Silva, dos PLC N• 108(81 e PLS N• 334(80. 
Antes de encerrar a reunião, o Sr. Presidente agradece a colaboração 

prestada pelos seus ilustres pares durante todo o ano de 1981, sem o que os 
trabalhos deste Úrgão Técnico não teriam a projeção que tNerain~-

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco 
Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE !981 

Às dez horas do dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e um, na 
Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Aderbal Ju
rema, Presidente, João Calmon, João Lúcio, Adalberto Sena, Eunice Michi
les, Gabriel Hermes e Mauro Benevides, reúnewse a Comis_são de Educação e 
Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Outra, José Sarney, Franco Montoro, Pedro Sjmon e Gastão Müller. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberta a reu
nião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada. 

Passando-se à apreciação das matêrias constantes da pauta, são relata
dos os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador João Calmon: 
Parecer contrãrio à Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 

116, de 1976, que ''inclui entre as atribuições do MOBRAL a difusão de rudi
mentos de educação sanitãria". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Mauro Benevides: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 35, de 1979, que .. au

toriza o Governo Federal a instituir a fundação Universidade Federal de 
Campina Grande, e dá outras providências''. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

6• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 1981 

Às dez horas do dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e 
um, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema- Presidente, João Calmon, Adalberto Sena, Tarso Dutra, 
João Lúcio, Gabriel Hermes e Gastão Miiller, reúne-se a Comissão de Edu
cação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Franco Montoro, José Sarney, Eunice Michiles e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberta a reu
nião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, são relata
dos os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador Adalberto Sena: 
Parecer favorável, nos termos da Emenda n9 1-CEC que oferece, ao Pro

jeto de Lei da Câmara n9 40, de 1981, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da 
publicação de histórias em quadrinhos nacionais e determina outras provi
dências". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Gastão Miiller: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 23, de 1980, que 

"aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Popular de Angola, concluído em Luanda a 11 de junho de 1980". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Tarso Dutra: 
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senad9 n9 225, de 1979, que "a

crescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre 
transferência de empregado estudante". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado; e, 
Parecer pela audiência da comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto 

de Lei da Câmara n9 52, de 1981, que "dispõe sobre o valor anual das bolsas 
concedidas através do Serviço Especial de Bolsas de Estudos - PEBE''. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador João Calmon: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, que Hdis

põe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de ensino 
e dã outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eti, 

Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1981 

As dez horas do dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oi
tenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, presenteS os Senhores Senado
res Aderbal Jurema - Presidente, Mauro Benevides, Gastão Milller, João 
Lúcio, Adalberto Sena e Eunice Michiles, reúne-se a Comissão de Educação e 
Cultura. 

Presentes, ainda, o Senhor Lord Walter Perry, Membro da Câmara dos 
Lordes e 19 Reitor da Universidade Aberta Inglesa, e o Senhor Doutor José 
Carlos Azevedo, Reitor da Universidade de Brasília. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
João Calmon, Tarso Outra, José Sarney, Franco Montoro e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberta a reu
nião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada. 

Logo após, são proferidas palestras pelos dois convidados, que tecem 
considerações sobre o tema HUniversidade Aberta". 

Encerrada as palestras passa-se à apreciação dos Projetas constantes da 
Pauta. 

Pela Senhora Senadora Eunice Michiles: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 330, de 1981, que "ins-

titui o Dia Nacional do Seringueiro e dá outras providências". 
Colocado em_ discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Mauro Benevides: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n'i' 331, de 1980, que "eri

ge em monumento nacional a Cidade de São Cristovão, no Estado de Sergi
pe"'. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
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Pelo Senhor Senador AdalbertO -sena: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n'? 284, de 1980, que "au

toriza a aplicação de lO a 20% do Fundo de participação dos Municípios em 
programas de educação pré-escolar e de primeiro grau". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprOVado. 
Pelo Senhor Senador Gastão MUller: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 05, de 1981, que 

~·aprova o texto do Convênio de CooperáÇão Cultural e Educacional entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos, conc!uído em Brasília no dia 29 de julho de 1980". 

Colocado êm discussão e votação, é o parecer aprovado; e, 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 02, de 1980, que .. dis

põe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino su
perior". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sergio da Fonseca Braga, Assistente da ComiSsão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

8• REUNIÃO, REALIZADA EM I• DE OUTUBRO DE I98I 

Às dez horas do dia primeiro de ou{ubro de mil novecentos e oitenta e 
um, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema- Presidente, Gastão Müller, Eunice Michiles, João Lúcio, 
João Calmon, Adalberto Sena e Pedro Simon, reúne-se a Corriissão de Edu
cação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificad-o, os Senhores Senãdores 
José Sarney, Tarso Outra e Franco Montoro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberta a reu
nião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dadá corno apro
vada. 

Passando~se à apreciação das matérias constantes da pauta, são relata
dos os seguintes Projetes: 

Pelo Senhor Senador Gastão Müller: 
Parecer favorãvel, nos termos do Substitutivo apresentado pela CCJ, ao 

Projeto de Lei do Senado n'? 164, de 1981, que "declara o Marechal do Ar 
Eduardo Gomes Patrono da Força Aérea Brasileira". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Pedro Simon: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 03, de 1981, que 

"aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Científica entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúblíca de Ango
la, concluído em Luanda a I I de junho de 1980". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado; e, 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 02, de 1981, que 

"aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica- e--Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Àr~ 
gentina, firmada em Buenos Aires a 17 de maio de 1980". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Gastão 

Müller que assuma a Presidência para que possa emitir seu parecer favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara n.,. 78, de 1981, que "dispõe sobre aproveitamen
to de pessoal na Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Logo após, o Senhor Senador João Calmon solicita seja consignado um 

voto de aplauso ao Senhor Senador Adalberto Sena, pela iniciativa da emen
da que visa aumentar substancialmente o orçamento da União, na parte rela
tiva à Educação. 

Colocado em discussão e votação~ -é a proposta apr-ovada por unanimi
dade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

9• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE I98I 

Às dez horas do dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e um, na 
Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Aderbal Ju
rema- Presidente, Adalberto Sena, Eunice Michiles, João Lúcio e João Cal
moo, reúne-se a Comissão de Educação e CultUra. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Outra, José Sarney, Franco Montoro, Pedro Sin1.on e Gastão Müller. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberta a reu
nião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como apro
vada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, são relata
dos os seguintes Projetes: 

Pelo Senhor Senador Adalberto Sena: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n~?47, de 1981, que "esta

bdece a obrigatoriedade de práticas agrícolas no ensino de }'i' e 29 graus, nas 
escolas que menciona, e determina outras providências". 

Colocado em discussão ~-votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador João CalmoiT: 
Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara o9 9, de 1980, que "altera 

o § }9 do artigo 89 da Lei n"' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as dire
trizes e bases da eduCação nacional, a fim de tornar obrigatória a participação 
de especialistas em Educação Física no Conselho Federal de Educação''. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado; e, 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 143, de 1980, que "dis

põe sobre a remuneração mínima dos Professores e dá outras providências". 
Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado. 
Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Senhor Senador Adalberto Sena 

que assuma a Presidência para que possa relatar os seguintes Projetes: 
Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1981, que "assegura os direitos de au-

tores teatrais". 
Parecer: favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer; e, 
Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1981, que "torna privativo do profes

sor portador de diploma de licenciatura em Educação Física e dos que lhe são 
equiparados por lei, o exercício do magistério, direção e supervisão das insti
tuições desportivas, com a ressalva que especifica". 

Parecer: Contrário. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 

II• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE I98I 

Às dez horas do dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e um, 
na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores J oào Cal
moo- Presidente eventual, Adalberto Sena, Franco Montoro, João Lúcio e 
Lomanto Júnior, reúne-se a Coritíssão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SenadOres 
Aderbal Jurema, José Sarney, Tarso Outra, Eunice Michiles e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Sr.- Presidente declara aberta a reunião, e 
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, são relata
dos os seguintes Projetes: 

Pelo Senhor Senador Adalberto Sena: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 230, de 1981, que "au

toriza o Poder Executivo a instituir um adicional sobre a carga tributária das 
pessoas físicas e jurídicas, revertendo o produto de sua arrecadação para o 
ensino de primeiro e segundo graUs". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Franco Montoro: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n'? 12, de 1981, que "mo

difica a denominação do Movimento Estudantil a que se refere a Lei n~' 6.341, 
de 5 de julho de 1976, e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado; e, 
Parecer favorável, na forma do Substitutivo apresentado, ao Projeto de 

Lei da Câmara n'? 95, de 1980, que ''institui o "Dia Nacional da Poesia". 
Colocado em discussão, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 

I2• REUNIÃO, REALIZADA EM I9 DE NOVEMBRO DE I98I 

Às dez horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e 
um, na Sala de Reuniêíes da Comissão, presentes os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema- Presidente, Adalberto Sena, João Lúcio, Eunice Michíles 
e Evelásio Vieira, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
João Calmon, Tarso Dutra, José Sarney, Franco Montoro e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra à Senadora Eunice Mi
chiles, que emite parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n'? 77, de 
1981, que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, e 
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determina outras providências", com as Emendas de n9s 1, 2 e 3-CCJ e a de n9 
4-CEC que oferece. 

Em discussão e votação o parecer, é o mesmo aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada serâ assinada pelo Sr. Presidente. 

13• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 1981 

Às dez horas do dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta 
e um, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema- Presidente, Pedro Simon, Evelásio Vieira, Adalberto Se
na, João Calmon, Franco Montoro, Gabriel Hermes e Eunice Michíles, 
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Dutra e Jos.é Sarney. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior; ·que é dada como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes- da P8.uta, são relata
dos os seguintes Projetes: 

Pela Senhora Senadora Eunice Michiles: 
Parecer favorável à Emenda de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara n9 

45, de 1980, que .. regulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educa
cional e dá outras providências"'. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Adalberto Sena: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 233, de 1981, que .. fixa 

percentual para aplicação em educação pelas empresas em que o Estado tem 
participação acionâria majoritária". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado; e, 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 34, de 1981, que 

Haprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica em matéria Educacional, 
Científica e Técnica, concluído entre o Govern-o da República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981". 

CoLocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Evelásio Vieira: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara ntt 113, de 1981, que "au

toriza o Poder Executivo a devolver Troféus de Guerra à República da Para
guai". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador Pedro Simon: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977, que "dis

põe sobre condições a observar na renovação de c6ntratos_ de atletas profis
sionais, e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 71, de 1981, que ''a

crescenta parágrafo único ao artigo 39 do Decreto-lei n'i' 594, de 27 de maio de 
1969, que instituíu a Loteria Esportiva Federal". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Pelo Senhor Senador João Calmon: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1981, que 

''aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica, Têçnica e 
Cultural, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo Popular do Congo, em Brasília, a 18 de fevereiro de 1981" .. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. · ~ 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

140 REUNIÃO, REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 1981 

Às dez horas do dia três de dezembro de mil novecentOs e oitenta e um, 
na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Aderbal 
Jurema- Presidente, Adalberto Sena, João Calmon, Gabriel Hermes, João 
Lúcio e Eunice Michiles, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Sarney, Franco Montoro e Pedro Simon. .. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, são relata
dos os seguintes Projetes: 

Pela Senhora Senadora Eunice Michiles: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n'i' 332, de 1980, que "Eri

ge em Monumento Nacional a Cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe". 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 

Pelo Senhor Senador Adalberto Sena: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 226, de 1981, que "dis

põe sobre a obrigatoriedade da existência" de um departamento de educação 
física nos nosocômíos psiquiãtriCos". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
7• REUNIÃO EXTRAORD!NÁRIA, REALIZADA EM 18 DE NO

VEMBRO DE !981 
Às dezoito horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e. oitenta 

e um, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Sendores Lei
te Chaves- Presidente, José Richa, José Caixeta e Benedito Canellas, reúne
se -a_Comís.São de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
João Calmon, Mendes Canale, Martins Filho e João LúciO. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
Jcitura da Ata da reunião anterior, que é dada comO aprovada. 

São apreciadas as seguintes proposições: 
Emenda n9 , de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara n9 127, de 1978 

- que "proíbe a pesca predatória, e dá outras providências". 
Relator: Senador José Richa. 
Parecer: Favorável ao Projeto e contrário à emenda de Plenário. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 106, de 1981 - que "autoriza o Instituto 

Brasileiro do Café- IBC a doar, para o fim que indica, faixa de terreno ao 
MuniCípio de Cornélia Procópio, no Estado do Paranâ". 

Relator: Senador José Richa. 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n'i' 82, de 1979- que "estende a todas as espb

cies de animais o processo de abate com prévia insensibilidade por método 
técnico-científico''. 

Relator: Senador José Richa. 
Parecer: Favorável, nos termos das emendas de n9s 1 e 2MCA, que apre

senta. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei do Senado n9 09, de 1980- que "revoga a Lei n'i' 5.465, de 

3 deju1ho de !968, regulamentada pelo Decreto~ o, 63.788, de 12 de dezembro 
de 1968". 

Relator: Senador José Caixeta. 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei da Câmara no;o lOI, de 1981 -que "'autoriza o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA a alienar, à Compa
nhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes I t ,12, 13, 14, 15 e 16 da Gleba 
60,localizados no Projeto Integrado de Colonização de AltamÍra, no Municí
pio de Prainha, no Estado do Pará". 

Relator: Senador Benedito Canellas. 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei do Senado n'i' 145, de 1981 -que "atribui às Secretarias 

de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal a competên
cia exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor 
rural". 

Relator: Senador Benedito Canellas. 
Parecer: Favorável ao Projeto e·às emendas da CCJ. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n'i' 21, de 1980- que "aprova o texto do 

Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre 
Sanidade Animal em Áreas de Fronteiras, concluído em Buenos Aires, Re
pública Argentina, a 17 de maio de 1980". 

Relator: Senador José Caixeta. 
. Parecer: Favorável. 

Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

8• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 20 DE NO
VEMBRO DE 1981 

Às dez horas do dia vinte de novembro do ano de mil novecentos e 
oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão. na Ala Senador Alexandre 
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Costa, sob a presidência do Senhor Senador LOurival Baptista, Presidente, 
reúne-se, extraordinariamente, a Comissão do Distrito Federal, com a pre
sença dos Senhores Senadores Lãzaro Barboza, Bernardino Viana, Adalberto 
Sena, Martins Filho, Moacyr Dalla, José Caixeta e Murilo _Badaró. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Mauro Benevides, Saldanha Derzi e Luiz Fernando Freire . 

.e_ dispensada a leitura da ata da Reunião anteriOr que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

Constatada a existência de "quorum", o Sr. Pr"esidente declara iniciados 
os trabalhos e concede a palavra ao Sr. Senador Lázaro Barboza que apresen
ta Parecer oferecendo a Redação Final do Projeto de Lei do Senado n9 236, 
de 1981-DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para 
o exercício financeiro de 1982". Posto em discUssão o parecer e, em seguida, 
submetido à votação, é o mesmo aprovado por unanimidade 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata, que uma vez lida 
e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO ESPECIAL 
DESTINADA A APRESENTAR SUGESTOES CONCRETAS PARA 

O APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA 
INSTITUIÇÃO DO JÚRI POPULAR. 

ATA DA 9• REUNIÃO, REALIZADA EVI 22 DE OUTUBRO DE !981. 

Às dezesseis horas do dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oi
tenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão de Constituição e Justiça (Ala 
Senador Alexandre Costa), presentes os Senhores Senadores Paulo Brossard 
- Presidente, Tancredo Neves, Murilo Badaró e Aloysio Chaves, reúne-se a 
Comissão Especial criada em conseqüência da aprovação do Requerimento 
n• 436, de 1979, de autoria do Senador Murilo Badaró. 

Ao verificar a existên:cía de quorum regimental, o Senhor Presidente de~ 
clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada como aprovada. A seguir, comunica que a presente reunião tem como 
finalidade, a apresentação do Relatório pelo Senador M urilo Badaró, sobre 
os estudos realizados pela Comissão e as sugestões a ela enviadas, através das 
conferências realizadas, concedendo então a palavra a Sua Excelência para 
apresentação do mesmo. Com a palavra, O s·eilador Murilo Badaró, após te~ 
cer comentários acerca do tema, apresenta o Relatório o qual conclui por 
apresentação pela Comissão, de projeto de lei alterando dispositivo do Códi~ 
go Penal e do Código de Processo Penal. Encerrando a apresentação do Rela
tório, e não havendo quem queira usar da palavra para discutir, o Senhor 
Presidente determina à Secretaria a reproduçãO em cópia do mesmo, e seu en
caminhamento aos demais membros da Comissão, para deliberação em outra 
reunião, a ser designada oportunarriente: 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente ata, que lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Destinada a apresentar sugestões conc-retas para o aperfeiçoa
mento e modernização, da Instituição do Júri Popular. 

lO• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 1981. 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil no
vecentos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão de Constituição e 
Justiça (Ala Senador Alexandre Costa), presentes os Senhores Senadores 
Paulo Brossard -- Presidente, Tancredo Neves, Murilo Badaró e Aloysio 
Chaves, reúne-se a Comissão Especial criada em conseqilência da aprovação 
do Requerimento n9 436, de 1979, de autoria do Senador Murilo Badaró. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada. Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que a finalidade da reu
nião, como ficara acordado na reunião anterior, seria para discussão e delibe
ração do Relatório apresentado pelo Relator, Senador Murilo Badaró, e as
sim procedendo, franqueia a palavra para quem queira dela fazer uso. Com a 
palavra o Senador Aloysio Chaves, manifestando opinião aci:rca do parecer, 
diz que embora concordando com o mesmo, votaria com restrições, pois que 
pretendia reservar-se para apresentação de emendas ao projeto, tendentes ao 
seu aprimoramento, quando de sua tramitação no Senado FederaL Não ha
vendo mais quem queira discutir, o Senhor Presidente declara encerrada a 
discussão, colocando-o em votação, sendo o mesmo aprovado. Votando com 
restrições o Senador Aloysio Chaves. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSãO MISTA DE ORÇAMENTO 

3• REUNiÃO. REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 1981. 

Às dezesseis horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e oi
tenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças do Senado Fede
ral, na Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo das Comissões, sob a presidência 
do Sr. Senador Franco Montara, Presidente, reúne-se a Comissão Mista de 
Orçamento, com a presença dos Srs. Senadores José Lins, Bernardino Viana, 
Martins Filho, Lourival Baptista, Raimundo Parente, Almir Pinto, Aloysio 
Chaves, Mauro Benevides, Humberto Lucena, Evandro Carreira, Affonso 
Cªmargo e João Lúcio e dos Srs. Deputados Adriano Valente, Milvernes Li
ma, Angelina Rosa, Antonio Morimoto, Joel Ferreira, Castejon Branco, 
Darcílio Ayres, Francisco Rollemberg, Isaac Newton, Honorato Viana, João 
Alves, Mauro Sampaio, Josias Leite, Antonio Pontes, Adroaldo Campos, 
Henrique Turner, Milton Brandão, Ossian Araripe, Roberto Galvani, Ubal
do Barém, Vingt Rosado, Amadeu Geara, Aluízio Bezerra, Renato Azeredo, 
Rafael Faraco e Wildy Viana. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Murilo 
Badaró, Roberto Saturnino e Saldanha Derzi e os Srs. Deputados Josué de 
Souza, Lygía Lessa Bastos, José Freire, Olivir Gabardo, Nivaldo Krüger, 
Cardoso Alves, Airton Sandoval, Mário Frota, Iturival Nascimento, Juarez 
Furtado, Marcondes Gadelha, Carlos Nelson, Roberto Freire, Joel Lima, 
Jorge Ferraz, Juarez Batista, Milton Figueiredo, Rubem Dourado, Tertulia
no Azevedo, Magnus Guimarães e Freitas Diniz. 

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 pa:ula da reunião e o Sr. Presidente concede a pala
vra ao Sr. Senador Aloysio Chaves que emite parecer oferecendo a Redação 
Final do Projeto de Lei n9 21, de 1981-CN, que "estima a Receita e Fixa a 
Despesa da União para a·exercício financeiro de 1982". Em discussão o pare
cer, nenhum congressista usa da palavra para fazê~ lo. Encerrada a discussão, 
o Sr. Presidente coloca o parecer em votação, sendo o mesmo aprovado, por 
unanimidade. 

Em seguida, o Sr. Presidente, em breves palavras, enaltece o trabalho 
realizado pela Comissão no exame dos autos do processo, em especial, o es
forço empreendido pelos Relatores das diversas parte.<.; do projeto, oportuni
dade em que, além da anâlise técnica que fizeram, teceram críticas e oferece
ram sugestões, através de Emendas, no sentido de aperfeiçoar a matéria, bem 
como objetivando adequã-la à realidade nacional. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradece aos seus ilustres 
pares a colaboração recebida e declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão. a presente Ata, que lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nÇI 109, de 
198I~CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe~ 
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto·lei n<:> 1.884, de 17 de 
setembro de 1981, que "acrescenta parágrafos ao artigo 49 do 
Decreto-lei no 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de 
remuneração mensal para os servidores da Administração Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA i' DE DEZEMBRO DE 
1981 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da_Comissão de 
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo 
Parente, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Bernardino Via
na, Agenor Maria, Adalberto Sena e Deputados Jairo Magalhães, Ossian 
Araripe, Wildy Viana, Juarez Furtado e Adhernar Santillo, reúne-se a Cernis~ 
são Mista, incumbida de e_studo e parecer sobre a Mensagem n9 109, de 1981-
CN, do Senhor Presidente da Repóblica submetendo à deliberação do Con· 
gresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 1.884, de 17 de setembro de 1981, 
que "acrescenta parãgrafos ao artigo 49 do Decreto-lei n9 I. 798, de 24 de ju
lho de 1980, que estabelece limite de remuneração mensal para os servidores 
da Administração Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Nelson Carneiro, José Fragelli e Deputados Josias Leite, Cor
reia Lima, Ubaldo Barém, Augusto Lucena, Fernando Gonçalves e Heitor 
Alencar Furtado. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, a~sume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Adalberto Sena, que declara insta
lada a Comissão. 



7418 Sábado 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) Dezembro de 1981 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Adalberto Sena convida o Senhor 
Deputado Juarez Furtado para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para presidente: 
Deputado Adhemar Santillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ...............................•. ~....... . 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Wildy Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 10 votos 
Em branco ............•..•..•. ~ .•.•........ -;....... 2 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Deputados Adhemar Santillo e Wildy Viana. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Adhemar Santillo agrade

ce, em nome do Senhor Deputado Wíldy Viana e no seu próprio a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Raimundo Parente para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Martinho José dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 110, de 
1981-(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ratào do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.885, de 29 de 
setembro de I98I, que "Eleva o adicional do imposto de renda de que 
trata o § 29 do artigo 19 do Decreto~Iei n9 1. 704, de 23 de outubro de 
1979, para as instituições que relaciona". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO 
DE 1981 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, João Lú
cio, Aderbal Jurema, Moacyr Dalla, Roberto Saturnino, José Richa, Affonso 
Camargo e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, José Mendonça Bezerra 
e Walter Silva, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n• 110, de 1981 (CN), do Senhor Presidente da República 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.885, de 29 de setembro de 1981, que "Eleva o adicional do imposto de renda 
de que trata o§ 2'? do artigo 19 do Decreto-lei n9 1.704, de 23 de outubro de 
1979, para as instituições que relaciona". 

Deixam c;ie comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Martins Filho, Pedro Simon, Henrique Santillo e Deputados Honorato Vian
na, Antônio Pontes, Navarro Vieira Filho, Airon Rios, Athiê Coury, Rober
to Cardoso Alves e Alfredo Marques. 

Dê acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador_Aderbal Jurema que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comiss_ão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado Walter Silva para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o- seguinte resultado: 
Para presidente: 
Senador José Richa ...... ·- ............. --. --~...... 11 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Passos Pôrto .............. ~ ...... ~~-- . . . • . . . 1 O votos 
Senador João Lúcio ................... ~---~~--~----~·--... 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores José Richa e Passos Pôrto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Richa agradece, em 
nome do Senhor Senador Passos Pôrto e no seu próprio a honra com que fo
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Athiê Coury para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata. 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão c i!á à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
III, de 1981-CN. do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nQ 1.886, de 
26 de outubro de I98I, que "modifica a redação de dispositivo do 
Decreto-lei n<:' 1.691, de 2 de agosto de 1979, que altera a legislação da 
Taxa Rodoviária Única, e dá outras providências". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2 DE DEEMBRO DE 
1981 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de 
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, 
Aloysio Chaves, Jorge Kalume, Murilo Badaró, Raimundo Parente, Jutahy 
Magalhães e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Manoel Ribeiro, Re
zende Monteiro, Jorge Uequed e Francisco Libardoni, reúne-se a Comissão 
Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 111, de 
1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.886, de 2_6 de outubro de 
1981, que "modifica a redação de dispositivo do Decreto-lei n9 1.691, de 2 de 
agosto de 1979, que altera a legislação da Taxa Rodoviária O nica, e dá outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Orestes Quêrcia, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Jaison Barreto, Alberto Sil
va e Deputados Adolpho Franco, Honorato Vianna, Athiê Coury, Cristóvam 
Chiaradia e Carlos Nelson. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aoysio Chaves que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as células, o Senhor Senador Aloysio Chaves convida o Senhor 
Deputado Francisco Libardoni para funcionar corno escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Jorge Uequed .................• ~........... 11 votos 
Deputado Carlos Nelson.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l_ voto _ 

Para Vice-presidente: 

Deputado Honorato Vianna........................... 11 votos 
Deputado Josias Leite . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Jorge Uequed e Honorato Vianna. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jorge Uequed agradece, 
em nome do Senhor Deputado Honorato Vianna e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 81, de I981, que "alte
ra a redação do § 29 e suprime o § 39 do art. 17 da Constituição". 

f• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 1• DE DEZEMBRO 
DE 1981 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezesseis horas e trinta minutos,- na Sala da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Benedito 
Canelas, Jorge Kalume, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, 
Jaison Barreto, José Richa, José Fragelli e Deputados Josias Leite, Jairo Ma
galhães, José Mendonça Bezerra, Joacil Pereira e Alfredo Marques, reúne-se 
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição o'l' 81, de 1981, que "alte
ra a redação do § 29 e suprime o § 39 do art. 17 da Constituição". 

Deixam de comparecer, por motivO justificado, os Senhores Senadores 
Lãzaro Barboza, Franco Montoro e Deputados Altair Chagas. Leorne Be
lém, Aroldo Moletta, Walmor de Luca, Antônio Morais e Joel Vivas. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum. assume a Presi
dência, Cveiltualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a ComiSsão. 
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Em obediência a dispositivo regimental, O -senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas às células, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Joacil Pereira para funcionar como escruti"hàdor. 

Procedida a eleição, veirifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Alfredo Marques .......................... . 
Em branco . : . .............. -......................... . 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Leorne Belém ............................. . 

12 votos 
!voto 

13 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Alfredo Marques e Leorne Belém. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Alfredo Marques agrade
ce, em nome do Senhor Deputado Leorne Belém e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador _Benedito Canelas 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente da Comissão, demais membros da Comis
são e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de Estudo e Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n9 82, de 1981, que "assegura ao 
Vereador servidor público federal, estadual ou municipal, da adminis
tração direta ou indireta, enquanto DD exercício do mandato, a intoca
bilidade das vantagens do cargo, emprego ou função, e proíbe sua 
transferência". 

i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM I• DE~ DEZEMBRO 
DE 1981 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão 
cte· Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy 
Magalhães, Passos Pôrto, Lourival Baptista, Martins Filho, Almir Pinto, 
Henrique Santillo, Humberto Lucena, Mauro Benevides, Affons_o C amargo e 
Deputados Jairo Magalhães, Santilli Sobrinho e Pedro Sampaio, reúne~se- a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 82, de 1981, que ''assegura ao 
Vereador servidor público federal, estadual ou municipal, da administração 
direta e indireta, enquanto no exercício do mandato, a intocabilidade das 
vantagens do cargo ou função e proíbe sua transferência". 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senador 
Jorge Kalume, Pedro Simon e Deputados Josias Leite, Isaac Newton, Júlio 
Martins, Antônio Marimoto, Antônio Pontes, Lúcio Cioni, José Carlos V as~ 
concelos e Renato Azeredo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o -Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De-
putado Pedro Sampaio para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Pedro Simon 

Para Vice-Presidente: 

12 votos 

Senador Lourival Baptista ....................... ~. . . 11 votos 

Em branco .......•........•..•......• ·- . . . . . . . . . . . • . 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Senadores Pedro Simon e Lourival Baptista. 
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Lourival Baptista, Vice~ 

Presidente, no ·exerCício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Sena
dor Pedro Simon e no seu próprio à. honra com que foram distinguidos e de
signa o Senhor Deputado Júlio Martins para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de ConiiSsão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. . ·- - - · 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 104, de 
1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.880, de 27 de 
agosto de 1981, que ''acrescenta parágrafo ao artigo }9 do Decreto-lei 
n' 1. 798, de 24 de julho de 1980". 

2• REUNIÃO REALIZADA EM I• DE DEZEMBRO DE 1981. 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Gabriel Hermes, Almir 
Pinto, Jorge Kalume, Humberto Lucena, Agenor Maria, Adalberto Sena e 
Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, José Mendonça Bezerra, Francisco 
Rollemberg, Ademar Pereira, Ossian Ararípe, Wildy Vianna e Jorge Uequed, 
reúne·se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n_9 104, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.880, de 27 de agosto 
de 1981, que "acrescenta parágrafo ao artigo 19 do Decreto-lei n9 1.798, de 24 
de julho de 1980". , 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, Benedito Canelas, Lázaro Barboza, Alberto Silva e Depu
tados Inocêncio Oliveira, Heitor Alencar Furtado e Edgard Amorim. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Jorge Uequed, que solicita, nos termos regimentais, adis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor Jorge Kalume, que emite parecer favorável à Mensagem n9 104, de 1981-
CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, com res
trições, o Senhor Senador Humberto Lucena. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 105, de 
1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 1.881, de 27 de 
agosto de 1981, que ''altera a Lei n"' 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
cria a reserva do fundo de participação dos municípios-FPM, e dá 
outras providências". 

2• REUNIÃO REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1981 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Lourival Baptista, Almir 
Pinto, Bernardino Viana, Agenor Maria. José Richa, Valdon Varjão e Depu
tados Josias Leite, Jairo Magalhães, Nilson Gibson, Rafael Faraco, Leorne 
Belém, Nivaldo Krilger e Juarez Furtado, reúne-se a Comissão Mista, incum
bida de estudo e pareeer sobre a Mensagem n' 105, de 1981-CN, do Senhor 
Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n9 L881, de 27 de agosto de 1981, que .. altera a Lei n9 
5.172, de 25 de outubro de 1966, cria a Reserva do Fundo de Participação dos 
Municípios-FPM, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Passos Pôrto, Benedito Canelas, Orestes Quércia, Lázaro Barboza e Deputa
dos Henrique Brito, Ubaldino Meireles, Marão Filho e Carlos Nc;lson. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~ 
sidente, Senador Agenor Maria, que solicita, nos termos regimentais a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após é dada como apro
vada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido oficio da 
Liderança do Partido Democrático Social - PDS, na Câmara dos Deputa
do~. indicando o Senhor Deputado Nislon Gibson para integrar a Comissão, 
em substituição ao Senhor Deputado Brasflio Caiado. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da ma
téria, Deputado Nilson Gibson, que emite o parecer favorável à Mensagem, 
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando vencido, o 
Senhor Deputado Juarez Furtado. 

Nada IÍl:ais_ havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para constar, eu, 
Martinho José dos San~os, Assistente de CoiriisSão~ lavrei a· presente-Ata, que 
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Úda e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 107~ de 
1981-(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à delibe~ 
ração do Congresso Nacional o texto do Oecreto~lei n"' 1.883, de 2 de 
setembro de 1981, que Hdispõe sobre a concessão de adicionais de in
salubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis do Distri
to Federal, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1981 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Louriyal Baptista, José 
Lins, João Lúcio, Aderbal Jurema, Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, 
Humberto Lucena e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Ossian Arari
pe, Ademar Pereira, Wildy Vianna e Inocêncio Oliveira, reúne-se a Comissão 
Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 107, de 1981-
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.883, de 2 de setembro de 1981, 

que ''Dispõe sobre a concesSão de adicionais de insalubridade e de periculosi
dade aos servidores públicos civis do Distrito Federal, e dã outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Roberto Saturninó, Nelson Carneiro, Henrique Santillo, Saldanha Derzi e 
Deputados Antônio Pontes, Fernando Gonçalves, Heitor Alencar Furtado, 
Aluízio Bezerra e Aldo Fagundes. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Humberto Lucena, que solicita, nos termos regímentaís, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente con_cede a palavra ao Relator, Deputa
do lnocêncio Oliveira, que emite parecer favorável à Mensagem n'i' 107, de 
1981-(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 

Jo.ão Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA J• REUNIÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1981 

!.I- ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 
Inexistência de quorum para a abertura da sessão. 

1.1.2 - Encerramento 

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.2.1 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Mensagens nos 230,312, 31J, 319,322,323,324,325,301,309,310, 

326, 229,205,350,334, 55, 61, 125,228, 302,252, 206.e 311, de 1981. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES 

-Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 17-12-81. 
-Do Sr, Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 17-12-81. 
-Do Sr. Marcos Freire, pronunciado na sessão de 18-12-81. 

3-ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5-LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 1~ REUNIÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1981 
1' SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 46~ LEGISLATURA 

Presidência do Sr. Lulz Cavalcante. 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa

rente - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Helvídio Nunes - José 
Lins- Humberto Lucena- Marcos Freire- Nilo Coelho - Luiz Caval
cante- Gilvan Rocha - Dirceu Cardoso --João Calmon- Nelson Car
neiro - Itamar Franco - Tancredo Neves- Franco Montoro- Orestes 
Quércia ..;_Lázaro Barboza- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Ca
nale- Affonso Camargo- José Richa -Lenoir Vargas- Paulo Brossard 
- Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Nos termos do art. 50,§ 4', 
do Regimento Interno, assumo ~ Presidência. 

A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Entre
tanto, em plenário, não há o quorum mínimo necessãrio para a abertura da 
sessão. Nos termos do§ l'? do art. 180 do Regimento Interno, o Expediente 
que se encontra sobre a mesa, serã despachado pela Presidência, independen
temente de sua leitura. 

Para a próxima sessão, designo como Ordem do Dia. 

TRABALHOS DE COMISSOES 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Csvalcante) - Esd.- encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 47 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 
NOS TERMOS DO § t• DO ART. 180 

DO REGIMENTO INTERNO 

PARECERES 

PARECERES Nos 1.440, 1.441 e 1.442, DE 19SI 
Parecer n'? 1.440, de 1981 

Da Com~ssão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 230, 
d'e 1981 (n.0 377/81, n& origem), do Senhor Presidente 
da República submetendo à aprovação do Senad'o Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Sitio Novo (RN), a contratar oPeração de crédito no 
valor de Cr$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cru-

- zeiros). 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Com a !v1ensagem n. 0 230/81, o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete ~ deliberação do Senado Federal pléito da Prefeitura 
Municipal de Sítio Novo (RN), que objetiva contratar, junto à 
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de r-ecursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, a seguinte operação 
de crtcllto: 

Características da Op~ação: 
A- Valor: Cr$ 5.100.000,00; 
B-Prazos: 

1- de carência: 1 tum) ano; 
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2- de amortiza~ão: !f ({\!to) anos; 
C- Encargos: 
1- juros de 6% a.a. eobrado.s trimest.: 
2 - correção monetária: 20% rio íridice de vali'ação 

trimestral das ôRTN; 

D - Garantia: vinculação das quotas do Fundo de 
Participação dos Munic!o!os - FPM; 

E - Destinação dos recursos~ construção de· uma es
;eo~a, com 4 s~las de. aula, na .sede do Municínio." 

o conselho Monetário Nacional pronunciou-se f~voravelmen
te ao pedido por entendê-lo técnico e· financf!ramente viável, não 
devendo os comproro1'ssos decorrentes _cTa operação_ de crédito sob 
exa.me acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercícios. 

:t::ü Plél·:to, o empree:üdimrnto a. ser financlJ~_d.o_pela presente 
oper&.ção de crédito se enquadra nas· dlretrizes operacionais do 
FAS e tem grande repercuosão .social p,&ra a área. beneficiada pelo 
projeto. 

As.slm, ~;tco1hemos a mensagem nos termos do seguinte 

PRO,JETO DE RESOLUÇAO N:0 262. DE 1981 

Autoriza a. Prefeitura F.Iun~cipal de Sítio Novo (RN) 
a elevar em Cr$ 5.100. 000,06 (cinco milhões e cem mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

o Senado Federal resolve: 
Art. i.o J1i a Préfe!tura Municipal de Sitio Novo, Estado do 

Rio Grande do Nohe,-nos termos do art. 2,0.dá-ReSolliÇâtf n~o·--sa, 
de 11 de outub>o de 1976, do Senado Feder~!. autorizada a elevar 
em Cr$ 5'.100. 000,00 (cinco l;llilhões e cem <lli! cruzeiros) o mon
tant~ de sua dívida consoli'dada interna, a fim de que possa. oon':"' 
tr.atar um empréstimo de igual valor, junto à Cal;<a Económica Fe
'deral, mediante a ut!l!zação de recursos do Funçlo de Apoio ao 
Des~nvolvimento sOcial, destinado à construção. de uma escola, 
com 4 · sabs de aula~ naquele Municíp1o, o~decidas as condições 
admitidas Pelo Banco Central do Brasil, no respectivo nroces.so. 

Art. ~.0 Esta resolução entra em vi'gor nª' data de sua pu
blicação. 

sala <las Comissões, 18 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presidente - Bene-dito Ca.neUas, Relator - José Lins - Alberto 
Silva.. - J'osé Caixeta. - Lenoir Vargas - Ga~iel Hermes. 

PARECERES N.0 • 1.441 e 1.442, de 1981 

Sobre <> Piojeto de Resolução n.0 262, de 1981 da Co
missão de Economia, que -~'.autoriza. a. Prefeitura Munici
pal t'le Sítio Novo (RN), a elevar em Cr$ 5.100.000,00 (cin
co milhões ·e cem mil cruzeiros) o mo]\tante de sua dívida 
consolidada , interna." 

PARECER N.0 1. 441, lfe 1981 

Da Comissão de Constituição e .Justiça. 

Relator: Senador Lenoix Vargas 

O· Projeto sob exame, de autorifl",. da COmls.são de Economia do 
Senado .Federal) como conclusão àe seu parecer ,sobre a ~ .. !ensa
gem nP 230/81, do Senhor Presidente dá Repúbl!ca, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sitio Novo (RN) a contrat,ar operação de 
crédito no valor de Cr$ 5.100.000,00 tcfnco mllhões e cem mil 
cruzeiros) destinada .a financiar a construção "de uma. escola, com 
4 salas de· aul!). •. na sede daquele munici;plo. 

O pedido-~ anto:tzação foi formulado nos tei"lllOS do precei
tuado no paragrafo unlco do artigo 2.0 da Resolução n.~ 93, de 
1976,. do Senado Federal, !nipl!cando, pm; conseguinte, a não ob
servâhcia dos limites fixados pelo art1go · 2:0 da 'Resolução no 62 
de 28-'10-75, tamllém da Câmara Alta do Congresso Naclon~l. ' 

Do ponto de vista que nos c:.;,m.pete examinar, verifica-se que 
~s as formall ... dad~ foram atendidas1 não havendo nenhum 
oblce. à tramitaçao norníal · da presente proposição, porquanto é 
jurídica, constitucional e de .boa técnica legislativa. 

Sala das ComlSsões, 26 de novembro de 1981. - A!oysio Chaves, 
P!es!dente ::- Lenoir VarJPts, Relator - Mnrilo Badaró - AJmir 
Pinto - Joao calmon - Aderbal Jurema - Huco Ramos, venci~ 
do - Nelson Carneiro - Bernardino Viana. 

FARECER N.0 1.~42, de 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Seruulor Agenor Maria 

A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente anali
sada pela autora do Projeto de Resolução, em tela objet!va autor!-

zar a Prefeitura Municipal de Sitio Novo (RNJ, nos termos do que 
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Fe
deral, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 5.100. 000,00 
(cinco milhões e cem mil cruzeiros), destinado a financiar a cons
trução de uma escola, na sede daquele Municipio. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme os cãnones legais, pertinentes 
ao assunto. 

No.s aspectos que competem a este órgão Técnico examinar,. 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Cqmissão de Economia da Casa1 visto que a operação de cré
dito a ser autorizada .será de grande impacto sóc!o-econômico pa
ra· a Região beneficiada pelo inves.timento. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto Jú
nior, Presidente -- Agenor Maria, Relator - JOtSé Caixeta - Vi~ 
cente Vuolo - Valdon Varjão .- Luiz Fernando Freire - Bene~ 
dito Canelas - Lenoir V argas - Orestes Quércia - MurUÕ Ba.~ 
daró - Almir Pinto. 

PARECERES N's 1.443, 1.444 e 1.445, DE 198! 
Parecer n9 1.443, de 1981 

Da Co~ssão de Economiâ.. :Sobre a Mensage:m n.0 312, 
de 1981 (n. 0 491/81 - na origem), do Senhor Presidente da. 
RepúbH.ca, p.ro}l<Jndo ao 1Senado Federal seja :autorizada a 
Prefeitura Municipal de :Mara Rosa ( GO) a elevar em 
Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta 
e um mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua ·divida 
consolidada interna. 

Relator: Senador .l.osé Caixeta 
o Senhor Presidente dlt Repúbl!ca encaminha ao exame do 

Senado' Federal (art. 42. item VI, da COnst!t,uJção), proposta no 
sentido .de que seja a Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GO) 
autorizada a elevar em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzen
tos e .quarenta e um mil e seiscentos .cruZeiro.s) o montante de s11a 
dívida consolidada interna, a fim de que possa oontl!atar emprés
t11no junto à Caixa Econômica Federal, esta na qual!dade de agente 
financeiro do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS. 

2. ''Características das operações: 

.A - Valores: Cr$ 11.001.600,00, Cr$ 1.498.000,® e 
Cr$ 6.742.000,00, montando Cr$ 19.241.600,00; 

B·- Prazos: 
1 - de carênc~a: 2 anos; 
2 - de amortização: 10 anos; 
C -Encargos: 
1- juros de 6% a,a., cobrados trimestralmente; 
2 --- correção monetária de 40% e 20% (2) do índice 

de variação das ORTN, calculada no último dia de cada 
trimestre c!vli e oopital!zada dtir8,nte todo o período de 
vigência do contrato; 

D- Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a 
Circulação de M-ercadorias (IC-M); 

E - Destinação dos r-ecur.sos: con.struç.ão de galerias 
p1nvi~is, sarjetas, meios-fios, 1 unidade sanitália, 1 uni
dade escolar e 1 centro esportivo no distrito de Alto Hori
zonte, bem como aquisição de -equipamento para coleta de 
Lixo." 

3. Se_gWldo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a 
operação de crédito" .sob e~ame é viável económica e finanCPi-ra
mente. 

4. O processo é acompanhado <los seguintes element-os prin
cipais: 

al LeLs n.O• 175/80, 177/80 ~ 190/80 autorizadoras das opera
ções; 

b) Expos!ç~o de Motivos (EM n.O ~72/81) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Exmo Senhor Presid.ente da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito fonnulad'o con~ 
forme o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasi'l - Departamento ·da 
Dtv!da Pública, ·favorável ao Pleito. 

5. Considerado todo o endividamento da referida entidade 
(intra+ extralimite +Operação sob e:xame), verifica-se que s-eriam 
ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelo.s !tens l e II do 
art. 2.0 da Res. n.o 62, de 1975: 

6. Trata-se, entretanto, de uma. operaçã6 extratimite que, 
por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.O 93, 
de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, n e ill) nxaaos 
na art. 2.0 da Reso1ução n.0 62, de 1975, ambas do Senado Federal. 
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haja vista que os recursos a serem repassados provêm do BancO 
Nacional da Habitação. 

7. Além, da caracteristlca da operação - extml!mlte - e 
segundo eo:pclusão do Departamento da Dívida Pública, a assllll,Ção 
do compromisso sob exame não deverá_ acarretar maiores pressões 
n.a execução orÇamentária dos pr.çiximos exercicios, daquela edi
lidade. 

8. Atendidas as exigências das normas vigente e ""' disposi
ções do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento ·da pré
sente mensagem, na forma dO seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O ~. DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de iMam Rosa (GO) 

a elevar em C$r 19-.241.600,00 (dezenove Jmilhões, duzentos 
e quarenta e um. mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida con~lldada. interna..· 

o Senado Federar resolve: 
Art. 1.0 :!!: a Prefeltuoo. Municipal de Mara Rosa, Estado de 

Golâs, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93. de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorl~ada a elevar em Cr$ 19.241.600,00 
(de~óve milhões, dmrentos e quarenta e um mil e seiscentos cru
~!ros) o montante de sua divida con..<olldada interna, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de Igual viclor, junto à Caixa Eco
nômioa. Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo 
de-Apoio ao Desenvolvimento SOcial- FAS, destinado à constru
ção de galerias pluviais, sarjetas, meios-fios, uma unidade sanitá
ria, uma unidade escolar e um centro esportivo no distrito de Alto 
Horioonte, bem como aquisição de equipamento para colete de Ilxo, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
r"'"!lectivo processo. 

Art. 2.0 Esta resOlução entra em vigor na data 'de sua pu
blicação. 

Sala das Cómlssões, 25 de novemoro de 1981. - J<>sé Richa, 
Presidente - José Caixeta, Relator - .José Fragelli - Benedito 
Canelas - Luiz Cavalcante - Alberto Silva. - Gabriel Hermes -
Lomanto Júnioro 

PARECERES N.O• 1.444 E .1.445, DE 198l 

Sobre o Projeto de Resoluçâ.tJ n.o 263, de 1981 da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de 1\lara R<>sa ( GO) a elevar, em U. 241.600,00 (deze
nove nülbões, duzehtos e quarenta. e um mil e seiscentos 
cruzeiros) o contante de sua dívida collS(tlidada. interna". 

PARECER N.• 1.444, DE .1981 

Da. C<>missão de C<>nstituição e Justiça 

Relator: Senad<>r Benedito Canelas 

O _Projeto sob exame, de ,autoria da Comissão de Economia do 
Senad-o Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 312/81, do Senhor Presidente da Repúl>llca, autori~a a Prefei
tura Municipa'l de M:?.ra Rosa (GQ), a c-o~~ra+ar ope!lação de cré
dito no valor de Cr$ 19.241.6CO,OO C.dezenove milhões, du~ntos e 
quarenta e nm mil e seiscentos cruzPjro.<:J) ·destinada à constn1ção 
de galerias pluviais, sarjetas, meios-fios, uma unidade sanitária, 
uma unidade escolar e um centro espor.tiYo no distrito de Alto 
Horizonte, bejn como,.fl,quLsição de equipamento para coleta de lixo. 

O pedido de autorização foi formulado nos texmos do precei
tuado no parágrafo único do art:go 2.0 da R-esolução n.o 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-observância 
dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-!0-76, 
também da Câmara Alta do Congr-esso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as forma::idades foram atendidas, não ha:vendo nenhum óbice 
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é juridlca, 
constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das C<>missões, 2 de dezembro de 1981. - A!oysio Chaves, 
Presidente ~ Benedito Canelas, Relator - Nelson Carneiro -
Tancredo Neves - Joãô Calm.on - Moacyr Dalla - Murilo Badaró 
- Raimundo Parente - Lenoir Varg~s. 

PARECER N.• 1.445, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador José Caixeta 
A matéri,a .sol:t a nossa apreciação, já exaustivamente analisada 

pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva au,torizar a 
Prefeitura l\liunlclpa:l de Mar.a. Rosa (GO), nos termos do que esta
belece o art. 2.o da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 19.241.600,00 lde
z.enove milhões, duzentos .e quarenta e um mil .e seiscentos cruzei
ros), destinada à construção de galerias pluviais. sarjetas, meios
fios, uma unidade sanitária, uma unidade escolar_ e um centro 

esportivo no d!&trlto de Alto Horizonte, bem como aquisição de 
equipamento para coleta de lixo. 

A proposição mereceu a áco!hlda da Comissão de C<>nst!.tuição 
e .Tustiça, que a entendeu .conforme o.s cânone3 lega.Ls, pertlnentea 
ao assunto. 

Nos aspectoS que competem a este órg~ Técnico exam.Jriar, 
entendemos que o pleito deva'ser atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. da Casa, visto que a operação de cré
dito a ser autorlmda será de. grande Impacto sóclo-ecpnômlco para 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das COmissões, 17 de· de~mbro de 1981. - Loman~ Júnior, 
Presidente - JGSé Caixeta, Re'lator - Vicente Vnolo - Valdon 
Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor Maria - Benedito Canel
las - Lenoir Vargas- Orestes Quércia - Murllo Ba.daró - Alm!r 
Pinto. 

PARECERES N's 1.446, 1.447 e 1.448, UE 1981 
Parecer n"' 1.446, de 1981 

Da Comissão de Economia. 'Sobre a Mensagem. n.o 313, 
de 1981 (n.• 492/81 -na origem), do Senh<>r Pre5ident.e 
da. RepúbHca, propondo ao Senado Federal, seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Montes Mtos ( MA ) a elevar em 
Cr$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze mil e 
setecentos cruzeiros- ) o montante de sua divida consolldada 
interna. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Pre
sidente da República propõe ao Senado .. Federal, seja autoriZada 
l,I;Prefeltura Municipal de :Montes Altos (MA), a 'elevar em ..... 
Cr$ 6.214. 700,00 (seis milhões, duzentos e quatome mil e setecentos 
cruzeiros ) o montante de sua divida cons9lldada interna, mediante 
contrato junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo 
de Apoio ao ·Desenvolvimento Social - FAS, destinada à constru
ção de galerias e complementaçãp f!J;lancelra para a execução de 
serviços de meios-fios e sarjetas, naquele Munlciplo. 

2; As condlçõea da operação são as seguintes: 

"A.- Valor: Cr$ 6.214.700,00; 
B- Prazos: 

1 - de carênc!a: 2~ meses; 
2 - de amortização: 144 meses; 
o- Encargos: 
1 - juros de 6% a. a.; 

2.- eorreção monetâr!a ldên~lca ,a 40% do !ndlce de 
·variação das ORTN; 

D' - Garantia: vinculação de quotas do Imposto' sObre 
a Circulação de Mercadorias ( ICM ) ; 

E - Destinação dos recursos: conStrução de galerias e 
complementação fb:!.ancelra para execução de serviços de 
m.elos-fio.s e sarjetas." 

3. Ao processado foram anexados os seguintes elementos fun
damentais, Indispensáveis pára anâllse da espécie: 

a.) Pare~er do órgã·o financiador concluindo que a operação 
sob eXame e vlâvel econômica e financeiramente; 

b) _Lei Municipal n.0 34, de 1!) de maio de 1981 autorizadora da 
operaçao; ' 

c) Exposição de Motivos ( n.o 492/81 ) do ·senhor Ministro de 
·Estado da F~nda ao Ex.= SenbQr Presidente da República, comu
nicando que o Conselho Monetário Nacional, ao examinar o pre
sente pleito, c~clulu pelo deferimento do pedido na forma do art 
2.0 da. Reso1uçao n.0 93, c)e 1976, do Se!'ado Federal; e 

d) parecer do Departamento de Operação com Titulas e Valo
res Mob!llâr!os. 

4. Por força das disposições contidas no artigo 2.0 da Reso
lução Ii.0 93, de 1976, não se aplicam à operação os llmltes fixados 
no art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 75, ambas do Senado Fed~ral 
haJa vista que os re<m>sos a serem repassados provêm dó FundÓ 
:it!~olo ao Desenvolvimento Social e, assim, considerada extrall-

5. É a seguinte a posição da divida consolidada interna da 
pleiteante: (Posição em 30-6-81 ). Valor em Cr$ mll. 
a - Intrallmlte . . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . ... . . .. .. . .. 14,8 

b - Extral!m!tj> 3.306,8 

c - Operação Autorizada .. ... .. .. .. . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . 9. 536,3 

d - Ti> tal Geral ....................... - . . . .. . . •.. . .. . • • . . 9. 536,3 



7428 Terça~feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO :>IACIONAL(Seçào I!) Dezembro de 1981 

6. Levando"se em oonta, entretanto, a soma do endividamento 
Intra e extrallmlte, para efeito de análise sobre a capacidade de 
pagamepto do postulante, seria ultrapassado o teto .que lhe foi 
fixado pelo item I! do art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975. 

7. Por outro lado, o orçamento da pleiteante para o corrente 
ano prevê a reallzação de receita de Cr$ 18.1j48.00G,OO (deduzidas 
as operações de 'crêdito l e sua margem de poupança real ........ . 
(Cr$ 9. 7~,0 mil l mostra-se bastante superior ao maior dispêndio 
no valor de Cr$ l.S8S,7 mil que a sua dívida oonsol!dada interna 
apresentará após a efetlvação do empréstimo extral!mite de que se 
trata,.. 

8. Assim, atendi<:!M as exigências constantes nas norma r. 
vigentes e no Regimento Interno, esta Comissão opina favoravel
mente ao pleito oontldo na presente Mensagem, apresentando, para 
tanto, o seguinte 

PROOETO DE RESOLUÇAO N.o 264, DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altoa (MA ) 

a elevar em Cr$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentoa e qua
torze m.U e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

, Art. _1.0 !1!: a Prefeitura Municipal de Montes Altos, Estado do 
Maranhão, nos termos do art. 2.0 dá' Resolução n.o 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em 
Cr$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos 
cruzeiros) o montante de· sua d1vidã. consolidada interna, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto à 
Caixa Econômlca Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo d~ Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à 
construçao de galerias e complementação financeira para execução 
de serviç~s de meios-fios e sarjetas, naquele Munlc!p!o, obedecidas 
as condiçoes admitidas pelo Banco Central do BtasU, no respectivo 
processo. 

_Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
caçao. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presidente - Bernardino Viana., Rela to r - Lulz Cavalcante -
Lenolr Vargas - Alberto Silva - José Llns - Gabriel Hermes -
Benedito Canelas - José Fragelli - José Caixeta. 

PARECERES N.o.s 1.447 e 1.448, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.o 264, de 1981, da. Comis
são de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de 
Montes Altos (MA) a elevar em Cr$ 6.214.700,00 (seis 
milhões1 duzentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros ) o 
montante de sua. dívida consolidada interna". 

PAREOER N.0 1.447, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 

A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos, Estado do Mara·
nhão, nos termos do art., 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 6. 214. 700,00 (seis 
milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros l o mon
tante de sua divida consolidada Interna, a fim de que possa contra
tar empréstimo de igual valor, junto à. Caixa Econôm!ca Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apolo ao Desenvol
vimento Social- Fll.S, destinada à construção de galerias e comple
mentação financeira para execução de serviços de meios-fios e 
sarjetas, naquele Municip!o, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo". 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da Reso
lução n.~ 93, de .1975 (alterou a Resolução n.o 62, de 1975 ), pois 
os recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação 
- ~'JH, e, dessa forma, considerada extralim.ite. 

3. No processo, encontram-se os seguintes docwnentos e refe
rências principais: 

a). Lei_ Municipal n.0 34, de 19 de maio de 1981, autorizadora 
da aplicaçoo; 

b) Exposição de Motivos ( n.0 492/81) do Senhor Ministro de 
Estado da Faz-enda ao Ex.mo Senhor Presidente da República, comu
n!c~do que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, 
man1festou-se favoravelmente ao pleito formulado contorme o art. 
2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer, do Banco Central do Brasil - ·Departamento de 
Operações com Títulos e Valores Moblliárlos - que concluiu pelo 
deferimento do pedido. 

4. Há a. ressaltar que o Projeto obedeceu o disposto no art. 
42, Item VI, da Constituição; atendeu as normas legais ( Resolu
ções n.O•. 62, de w,75 e 93 de 1976·), e, ainda, o estabelecido no 
Regimento Interno ( art. 106, Item nl. 

5. , Ante <> exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
do projeto, uma ve2: que constitucional e jurídico, 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Brenardino Viana, Relator - Raimundo Parente -
Moacyr Da!la - Murilo Badaró - Nelson Carneiro - João Calmot!l 
- Lenoir Vargas- Benedito Canelas. 

PARECER N.0 1.44&. DE 1981 

Da Comissão de Municípios· 

Relator: Senador Benedito Canelas 

A Comissão de Economia., çomo co:n,clusão de seu parecer sobre 
a Mensagem n.O 313, de 1981, do Senhor Presidente da República, 
apresentou projeto de resolução que autoriza "a Prefeitura Munici
pal de' Montes Altos, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2.0 
da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do senado Flederal, 
a elevar em <:r$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze 
mil e set(lcentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de 
recursos do !Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à construção de galerias e complementação !!nance!ra 
para execução de serviços de meios-fios e sarjetas, naquele Muni
cípio, obedecidas as oond!ções admitidas pelo Banco Central do 
Bras!l, no respectivo processo)'. 

2. Na forma do art. 2.0 , Item IV, da Resolução n.O 132, de 
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações 
de crédito Internas e externas, de qualquer natureza, em que um 
ou mais mun!el!>!os sejam parte Interessada, di!IVerãD merecer 
estudo e parecer desta ComissãO. 

3. O projeto em pauta está relacionado eom a construção de 
galerias e complementação financeira para execução de serviços 
de meios-fios e sarjetas, naquele Mun.1cip1o. 

4. Pelas. razões expostas, somos pela aprovação do projeto de 
~~~.f.ão de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto 
Juni<>r, Presidente - Benedito Canelas, Relator - JGsê Caixeta 
-Vicente Vuolo - Valdon Varjão- Luiz Fernando Freire-~ .. 
no r Maria. - Lenoir V a.rgjas - Orestes Quércla - :Muri1o Bac'la1'ói 
- Almlr Pinto. 

PARECERES Nos 1.449, 1.450 e 1.451, DE !981 
Parecer n9 1.449, de 1981 

Da Cmni~s~o de Economia. Sobre a Mensagém no 319 
de 1~8~ (n.o iSS/81, na origem), do Senhor Presidente da 
Bepu"~?hca,. prop~n.diJ ao Senado Federal seja. autorizada a. 
Prefe1tura Mumc1pal de Umarizal (RN) a. elevar em 
Cr$ 20.004.0_00,06 (vinte milhões e quatro mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. ' 

Relator:· Senador Bern:~rdino Viana 

O Senhor Presidente da República e:ncamínha ao exame do 
Senado Federa:! \art. 42, item IV, da Constituição), proposta no 
sentido de que seJa a Prefeitura. Municipal de Umar!zal (RN) au
torizada ~ elevar, em Cr$ 20. 004.000,00 "<vinte milhões e qootm 
inll cruze~), o montante de sua -dív!da conrolidada. interna a. 
fim de _que possa contratar empréstimo juntO à Caixa Econômfca 
Fedleral, esta. n,a qualidade de agente financeiro do Ftmdo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS. 

2. Características da operação: 
"A- Valor: 01·$ 20.004.000,00; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 120 meses; 
C- Encargos: 
1 - juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetá.ria: 40% do índice de variação 

das ORTN; 

D ~ Ga,ralllt!a: quot""-S do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM; 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONALiSeçào III Tt>r~a-feira 22 7429 

E - Destinação dos r.ecurws: construção de unidade 
esco}ar die 1.0 grau .na .sede d'o Município." 

3. E!.egundo ? . parecer apr.esentado pelo órgão financiador, 
~.erre:ao de >Credlto sob -exame é viável econômlca e flnancei-

4. O proCes:.so é acompanhado d.::Js segn..Ll'ltes elementos p.rin
c1pals: 

'!) Lei n.o 164, de 6 de abril de 1981, autarizado~a da ope
ração; 

b) Exposição de Motivos (E. M. n.0 262/81) do Senhor Mi
~st~o de Estado da Fazenda, ao Exm.o Senhor Presidente da Re
pubhca, .comunicando que o Conselho :r..ronetário ao apreciar a 
proposta, manifest.ou~se favoravelmente ao pLeito formulado con
~orm.e o art. 2.0 d·a Resolução n.0 93, de 1976, do Se<nado I"ed~al; e 

c) Pare<:er do Banco Central do Brasil - Departamento da 
Divida il'ública, tarorável, ao pleito. 

5. Considerando todo <> endividamento da refe<rida entidade 
(Intra + extralimite + operação sob exame), verifica-se q\lle se
riam ulitrapas.sados os tetas que lhe foram fixados pelos Itens I e 
II do ·a.rt. 2.0 da. Rewlução n.0 62, 'de 1975. 

6. Trat.a-se, entretanto, de uma operação extralimlte que, 
por força da:5 •disposições contidas- no arl. 2.0 da Resolução n.o 93, 
de 1976, não se ·aplicam "" citados limites (iten.s I, II e III) fixa
<;!os no art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, ambas do Senado 
Federal, baj a vista que os rec.UTsos a ..serem r-epassados provêm 
do Fundo de Apoio ao DeSe<nvoivimento Social - FAS. 

7. Além da característica da ope"ação - €Xtrallm!te - e 
segundo ronelusão do Departamento da. Dívida Pública, a assWl
ção do compromisso oob eXtame não deverá acarretar maiores 
pressões na execução Ol"çamentária dos· próximos exercícioo, da
quela Municipalidade. 

8. AtendlclaS as exJ.gêncla.s elaS normas vigentes e as dispo
sições do Reglnwnto- · In!Jerno, concluímos ;pelo acolhimento da 
presente ntensa.g:em, .na fonn:a do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 265, DE 1981 

Autoriza a Prefeitnra 1\funiclpal de Umarlzal (RN) a 
elevar, em Cr$ 20.004.000,00 (vinte milhões e quatro mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consQlidada inte:ma. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 l!l a Prefeitura MUnicipal de Umarlzal, Estadü do 
Rio Grande do N:or:te, nos termos do art. 2.o da Resoluc-ã.o n.o 93 
de 11 <Le ·cutubro de 1976, do Senado Fed~al autor!zadá a elevar' 
em Cr$ 20.{){)4.000,0{) (vinte milhões e quatro mil cruzeiros), ~ 
montam.te de sua ,divida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de Igual valor, junt<J à Dalxa Económi
ca Federal, esta na qualidade de agente financeiro d~ Fundo de 
Apolo ao Desehvolvlmento Social - FAS, destinado à construção 
de unidade escola.r de 1.0 grau, na sede do .MUnlcíp!o, obedecidas 
:;:,:~ões admitidas pelo Banco Oeutral do Brasil, oo respectivo 

A':1'. 2.0 Esta Resolução enbra em vigor na data de sua pu
blioo.çao. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presi?en,:te - Bernardino Viana, Relator - Luiz Cavalcante _ 
Lenmr ~ argas - Alberto Silva - José Lins - Gabriel Hermes _ 
Benedito Canelas - José Fragelli _ José Caixeta. 

PARECERES N.os 1.450 E 1.451; DE 1981 

~o~?.re o Projeto ~de Resolução n.o 265, de 1981
1 

da 
C~~ussao de Economia, que "autoriza a Prefeitura Mu
nl()lpal de ymari•al (RN) a elevar, em Cr$ 20. 004.000,00 
(yt~te milho~ e qu!ltro m:il cruzeiros), o montante de sua 
d1v1da consolidada Jnterna.". 

PARIECER N.0 1.450, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Benedito Canelas 

O projeto sob e:&ame, de autoria. <la Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu pare,cer sobre a Mensa
gem n.o 319/81, do Senhor P"esldente da ·Repúblle>a., autoriza a 
Pr<>f~itur.a. Mun!mpal de Umarwal (RN) a contratar operação de 
créd1to no Via!<>! de Cr$ 2G.004.00G,OO (vinte milhões e qua.tro mil 
cruzeiros), destinada à construÇão de unidade escolar de 1 o grau 
.na sede do ·Murúcípio. - · 

O pedido de auJo<;>rização foi formulado nos termos do precei
tuado no .parágrafo unico do art. 2.o d!!- Resolução D..o 93, 00 1976 
do Senado· ~enal, implloando, por conseguinte. a ·náo-obse.rvân~ 

cia dos limites fbmdos pelo art. 2.0 c1a Resolução n.0 62, de 28 dJe 
outubro de 1975, também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

DQ ponto de vista que nos ·compete ex:am111ar. verifica-se que 
todas as _fornialida.d-es foram atenddda.'3, não havendo nenhum 
óbice ·à tramitação nonnal· da ptesen.te proposição, porquanto é 
jurfcUc·a. constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala da.s Comissões, 2 de dezembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente -.., Benedito Canelas, Relator - N~lson Carneiro -
Tancredo Neves - .Jo5.o Calmon - Moacyr Dalla - Murilo Badaró 
- Ra.inlundo Parente - Lenoir Vargas. 

PARECER N ,0 1. 451, DE 1981 
Da Comissão de l\Iunicípios 

Relator: Senador Agenor Ma.ria 
A matéria. sob a nossa rapreciação, já exau.stivamente Blnali

sada p-ela autor.a do Projeto de Resolução, em tela, objetiva auto
rimr a Prefeitura Municipal de Umarizal (RN), nos temnos do 
que <;stabelece o <U"t. 2.o da Resolução n.0 93, de 1!176, de> Sena:di> 
Federal a contra!ta.r operação ele crédito no val-or de ......... ·. 
Cr$ 20:004.000,00 (vinte mllbões e quatro mil cruzeiJ:o6), c!eati
nada à construção de unidade eoool~ de 1.0 grau, na sede do 
Município. 

A pro:Po.sição merereu a acolhida <La COmissão de OOnstitulção 
e Justiça, que a ente,ndeu conforme· os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. " 

Nos aspectos que competem a. este órgão técnico examinar, 
entendemos que o pl-eito deva ser atendido nos tennos do proposto 
pela C..omlssão ,de Economia da Casa, vist.o que a operaÇ-ão de 
crédito a ser autorizada será de grande impacto sócio-ec.onômico 
para a região beneficiada pelo Investimento. 

Sala da.s ComiSsões, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto Jú
nior, Presidente - Agenor l\laria, Relator - José Caixeta --Vi
cente Vuolo- Valdon Varjão - Luiz Ferna:ndo Freire - Benedito 
Canelas.:.._ Lenoir Vargas - Orestes. Quércia- Muri!o Ba·laró -
Almir Pinto. 

PARECERES N•s IA52, 1.453 e IA54, DE 1981 
Parecer n'! 1.452, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n. o 322, 
de 1981 (n.0 505/81, na origem), 1do .Senhor Presidente da 
RepúbliCa, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada ia. Prefeitura MWlicipal 
de Catanduva (SP), a contratar ()pera.ção de crédito no 
valor de Cr$ 39.300.000,00. 

Relator: Senador Lo-manto Júnior 

Com a Mensagem n.o 322/81, o Senhor Presidente ~a Re.pú
bllca submete à deliberação do Senado Federal. pleito da Prefel
~ura Municipal 4e catanduva: (SP). que olJ.jetlv·a contratar, -junto 
a Oaixa Econôrruca Federal, mediante a utilizacão de recursos do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social _: FAS, a. seguinte 
op.,ação de crédito: 

Características da operação: 

A- V!tl~: Cr$ 39.300.000,00; 
B- Prazos: 
1 - de ca.rêncla: 36 meses; 
2- de amortização: 144 meses; 
O - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a~, cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 60'% do índice de variação 

da ORTN, calculada no último dia de cada trimestre clvll 
e ca;plta)!zada dW"a.nte todo o período de vigência do con
trato; 

D - Garantia: vinculação de cotas-partes de TOM 
(Imposto so~e Circulação de Mercadorias); 

E - Destinação dos recursos: construção de galerias 
pluviais, canalização de riachos e emissários diversos. 

o Ccnselh9 Monet,ário Nacional pronunciou-se f::worave~mente 
a.o pleito, por entendê-lo técnica e financeiramente viável, nãc 
devendo os seus enca.rgos gerar malore.s pressões na execução or
çamentária dos próximo,'3 exercícios. 

No mérito, o empreendim-e·nto a ser financiado pel~ presente 
operação de crédito se enquadra nas nor:na:s e diretrize.s do FAS, 
e contribuirá p.ara mudança das condições sanitárias d'o municí

·pio a ser beneficiado, elevando desse modo a qualidade de vida 
de sua.·população. 

Ante o expOsto. somos pelo acolhimento da Mensagem, nos 
termos do seguinte 
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P1R10JET0 illiE RESOLUÇAO N.O 200, DE 1981 . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de O.tanduva. <SPJ 
a. elevar em Cr$ 39.300.000,00 (ttlnta e nove milhões e 
trezentos mU cruzeiros) o montante de sua dív.ida. eonso..; 
llda.da lnternL 

O Senado :Federal resolve: 
Art. 1.0 ·:Gl a Pre<feltura. Munlclpa:l de Catanduva (SP), nos 

termos do art, 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorl'zada a eleva.r ,em Cr$ 39.300.000,00 Urln
ta. e nove milhões e trezentos m11 cruzeiros)· o montante de sua 
divida consolidada Interna, a fim ·de que po.s.sa contratar um em
préstimo de igual valor, junto à Caixa Eeonõmica :Federal, me
diante utilização de recursos do Fundo de Apolo ao Desehvolvl
mento Social, destinado à con.Strução de galerias pluviais, ca:nall
zação de riachos e emtssárlos diversos. ·obedecidas as condições 
admitidas pelo Balnoo Central do Bras!!, n() respectivo .proce.s.so. 

·Art. 2.0 Esta Resolução entra em vl·gor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comtssões, 25 de novembro de 1001. - .José Rlcha, 
Presidente - Lomanto Júnior, Relator ...:... LuJz O.va!cante ..,.. Be
nedito Ol>nelas - José Caixeta - José Frag-elli - Be....ardino 
Viana. 

·PA.REmRES N.o• 1.453 lE 1.454, DE 1981 

Sobre o Projeto de R;,..,lução n.0 266, •de 1981 da Co
missão de Economia, que "auteriza a Prefeitura MUlticipal 
de'catanduva (~PJ a. elevar em rCr$ 39.300.000,00 (trinta 
e nove milhões e trezentos mil cruzeirols) o. montante de 
sua div.ida. co~solid~ hlterna". 

PAREOOR N.0 1.453, DE 1981 

Da Oomissã.o de Constitnição. e Jilstlça 

Relator: Senador Lenolr Vargas 

O P'\'?Jeto sob exame, de autoria da Comtssão c!e Economia do 
Senado .t'~eral, como conclusão de seu parecer sobre a Mensa-
gem n.O 32G!/81, do Senhor' P~es!dente da República, "'utorlza. a 
Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a' contratar operação de 
crédito no valor de. Cr$ 31l.300.00000 (trinta e nove milhões e 
'trezentos mil cruzeiros) destinada lt construção de galerias plu
viais, canalização' de riachos e emiEsários diversos, naque~e Mu-
nicípio. " 

O pedic!o. de autorização fo! fwmu1ado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, wr con.seguirnte, a não observãn
cla dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 28-16-715, 
também desta Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de viSta que compete examinar, v·erifica-se- que todas 
as f-ormalidades for.am atendldas, não havendo nenhum óbice à 
tramitação normal da presente proposição, porquanto é jutidica, 
constitucional e de jJoa técnica legislativa. 

Sala das COmissões. 2 dé cle,.mbro de 1~3·1. - Aloysio Chaves, 

~'i!';,';.n~ Ner::.':.o~~~~f::· ~i."~t;;~;.~ .. B~~~to-C~~~do J;: 
rente - Moacyr Dalla - BeJuardino Viana - Murilo Badaró. 

PARECER N~ 1-454, DE 1981 

Da. C1)missáo de Municípios 

·Relator: Senador Orestes Quércia 
A matéria sob a nossa apreciação; já exaustlvã.Inente analisada 

pela autora do projeto de resolução, em te1~ objetiva autorizar a 
PreJ:eltura Municipal de Catanduva CSPJ, nos termo• d<> que es
tabe~ece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de· 1976, do Senado Fede·ral, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 39.300.000,00 
(trinta e nove milhões e trezenlios mil cruzeiros), c:testinada à 
construção de .galerias pluviais, canalização de riachos "e emissá
rios diversos, n·aquele Municipio. 

A proposição mereceu a acolhida da: Comtssão de Constituição 
e Jtwtiça que a entendeu confoÇ~rme ~ eânones legais pe·rtirnentes 
ao·=unto. 

Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examirrar, 
entendemos que o pleito d-eva ser atendid'o p.os termos do p!roposto 
pela (»missão de Economia da' Casa, vl.sto que a oper<>ção de cré
dito a ser autorlza:da será de grande Impacto sócio-económico pata 
a Região. 

·Lsto pooto, somos pela apro>·ação do projeto. 
Sala da:s óomissões, 17 'de dezembro de 19!11. - Lomanto Jú

nior, pre.;idente - Orestes Quércia .. Relator - José .Caixeta -
Vict".nte Vnolo - Vaidon Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor 
Marta - Benedito Canelas - Lenolr Vargas - Murilo Badaró -
Ahnir ~to. ' 

Dezembro de 1981 

PARECERES Nos 1.455, 1.456 e 1.457, DE 1981 
Parecer n"' 1.455, de 1981 

Da Comissão de Economia.. Sobre, a Mensagem O:.o 323, 
de 1981 (n.0 506/81 - na origem), do .Senhor Presidente 
da. República, propondo ao Senado Federal seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Icatú (MA) a contratar 
empréstimo de Cr$ 4. 703 . 000,00 (quatro milhõe.s, ..,te
centos e .três mil cruz!'irosJ; 

R/elator: Senador Bernardino Viana. 
_ O Sehhor Presidente da República encaminha ao exame do 

Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
s-entido de que seja ·a Prefeitura Munlclpal de Icatú (MO) auto
rizada a contratar ~mpréstlmo de Cr$ 4.703.000,00 (quatro milhões, 
setecentos e três mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade. de agente !inanceiro do Fundo de Apolo ao 
Desenvolvimento Social - FAS. 

"OI>racterístl'cas da. operação: 
A- Valor: Cr$ 4. 703.000,00; 

B- P~azos: 

1 - de ca.rêl)eia: 24 me.ses; 
2 - de am<irt!zaçâQ; 96 meoes; 
c - Encargos: 
1 -juros de 6% a.a. cobrados. trimestralmente;. 

_ 2 '- correção monetária: 20%' cto lndice 'de.varkl.Ção 
das OR'I1N; · . 

D - Garantia: vinculação de qu<:>tas· do.Fun'do de Pa.r
t!çipação dos .Munlclpios ....:.: :FPM~ · 

E - Destinação dos recursos: construção de 19 salas 
de aula na zona rural e 'de um jardim de infância, com 
3 salas de aula na zona urbana do Município. 

. 2·. Segundo o parecer ·apresentado pelo órgão financiador. a 
operação de crédito sob exame é viável econômica e financeira
mente. 

3. O processo é acompanhado dos segulntes elementos prlnc 
c!pal.s: 

a) Lei · n.O 402, de 19-3-80,- autorizadora da ·operação; 
b) El<posição de Motivos (EM n.0 276/81) do Senhor Presi

dente da República, comunicando qwe o Conselho Monetário Na
cional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao 
pleito formulado conforme o art. 2.0 da ResoluçãQ n.O 93, de 1976, 
do Senado :Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departam-ento de 
Operações com Titulas e Valores Mobiliários, favorável .:1.0 plet::!. 

4, COnsiderando tal endividamento, verifica-se que seriam 
ultrapasSados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I e 11 
do art. 2.0 ela Resolução n.0 .62, de 1975. 

5. Trata-se,. entretanto, de uma operaçãO extra limite qu.e, 
por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n~0 -s3, 
de 19?:6, não se aplicam os citados limites (itens r, 11 e 111) fixa
dQS no ·art. 2..0 da Resolução n!0 62, de 197"5, ambas do Se.rJ..ado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repaSsados provêm 
do :FUndo de Apoio do· Desenvolvimento Social- :FAS. 
. 6. Além da caracteristlca da operação - extrallmite - e 

segundo conclusão do Departam-ento da :Oívida Pública, a assun~ 
ção do compromisso soQ exame não deverá acan-etar maiores 
pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, d9.-
quela. Municipalidade. · · 

7. Atendidas as exigências das normas vigentes e as dispo
sições do Regimento Interno, concluímos pele> acQlhimento da 
presente mensagem, .na forma do •eguJnte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 267, DE 1981 

'Autoriza a Prefeitura Municipal (!e Icatú (MA) a CGn
. tratar empréstim<> de Cr$ 4 ._703. 000,00 ·(quatrG milhões, 

seteeentos- e três mil cr!Ulei:rqs). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 :GJ a. !;'releitura Municipal de Ieatú, Estado do Maxa
nhão, nos termos do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado. :Federal, autorizada a contratar um emprés
timo no·.valor de Cr$ 4.7(\3.000,00 (quatro milhões, setecentos e 
três mil cruzeiros}, Junto à. oaixa Económica :Federal, esta na 
qualidade de agente financeiro do Fundo de ·Apolo ao Desenve>lvi
m<>nto Social - FAB, destinado à construção de 19 salas de aula 
na zona rural e de um jardim de Infância, com 3 .. salas de aula, 
na zona urbana daqwele. MunicíPio, obedecidas as condições admi
~du peló l3&nco Centre.! elo BmaU,. no respectivo pi:OCeBso. 
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_Art. 2.0 Esta Re-solução entra em vigor na data <1e sua publi
caçao. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 19&1. - .rosê Richa, 
Presid·ente - Bernardino Viana, Relator - Luiz Cavalcante -
Lenoir Vargas .,... Alb,erto Silva - José Li.ns - Gabriel Hermes -
Benedito Canelas - Jooé_ Fragelli - José CaiXeta. 

PARECERES N.<>s 1456 e 1.457, DE 1&81 

Sob1·e o Projeto de ResolUção n.0 267, de 1581, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura. Municipal 
ne lcatú (MA) a elevar em Cr$ 4.703.003,00 (quatro mi
lhões e setecentos e três mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.456, DE 1981 

Da CoÍnissão de ConiStituição. e Justiça. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

o Projeto sol> exame, de autoria da Comissão de Economia <lo 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Men.s.age:n 
n.o 323/81, do Senhor PreSident-e da República. a~t::l-l1za a ~r.efel
tura Municipal de Icatú (MA) _a cox;ttratar operaçao de crédito no 
valor de cr$ 4. 703.000,00 (quatro milhões e setcc~ntos e três mi: 
cruz.eiro.s) destinada à construção de 19 salas de aula na zona 
urbana daquel-e Municipio. 

o pedido de autorização foi formulado nos termos do preceJ_
tuado no pa.rãgrafo único do art. 2.0 .da Res"?lução n.~ U3, de 1~76, 
do Senado Federal, implicando, por consegmnte, a. pao observan_
cia dos limites fixados p-elo ar~. 2.0 da Resolução nY ti2, üe ~d-10-7::t. 
também da Câmara Alta do Oo.ngresso Nacional. 

Do ponto de vista que compete examinar, verifica-se que 
toda3 as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum 
óbice à tramitação _normal da pres~nte proposição, porquanto é 
jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981. - Aloysi() Chaves, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - ltaiill.undo Parente -
Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Ne!son Ca1-n.eiro - João Cahnon 
- Lenoir Vargas- Benedito Canelas. 

PARECER N.0 1.457, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator:· Senador Lenoir Vargas 

A matéria sob a nossa apre-ciaçã.Q, já ·exaustivamente anali.: 
sa.da pela autora do Projeto de Resolução, em ~ela, objetiva auto
rizar a Prefeitura -Municipal de Lcatú CMG), nos termos do ·que 
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, de S.en~do ·Fe
deral, a contratar. operação de crédito no valor de Cr$ 4. 703. 000,00 
(quatro milhões, setecentos e trêl; mil cruzeiros)., destinada. à cons
trução de 19 salas de. aula na zona urbana d·aquele Munlc!p!o' 

A proposição niereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
o, J"ustiç:a, que a entendeu conforme <J.s câ.nones legai.s, pert.i.!.:..-~;1te1 
s..O assunto. 

Nos aspectos que competem a êste órgão Técnico exa.r11in<tr 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
nela Co-missão doe Ecooomia da casa, vis~ que a operação de cré
dito a ser autorizada será de ·grande impacto .sócio-ectmômico 
para a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto Jú
nio-r, Presidente - Lenoir Vargas, Relator -_José Caixeta -- Vi
cente Vuolo - V3ldon Varjã.o; - Luiz Fernando Freire - Agenor 
Maria - Benedito Canelas - Orestes QHércia ~- l'{Iu..rilo Balla~·ó 
- Almir Pinto. 

I'ARECERES N's 1.458, 1.459 e 1.46!1, OE 1981 
Parecer n'.l 1..158, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 324, 
de 1981 (n.o 507/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à. aprovação do Senado Federai, pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Salto (SP) a contratár operação de crédito no valor de 
Cr$ 54.989.880,32 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos 
e oitenta ~ nuve mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta 
e dois centavos). 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Com a Mensagem n.o 324/81, o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Salto (SP), que objetiva contratar. junto ao Bs.nco do 

Estado de São Paulo S/ A, este na qualidade de agente fi 'lanceiro 
do Banco Nacionhl ã.a Habit~~ção, a segUinte operação de crédito: 

A - Valor: Cr$ 54.989.380,82 (co~respondente a 
52 .>5V4,23917 UPC de Cr$ 1. 045,54 em julho de 1981); 

B -Prazos: 
1 - de carência: 3 meses; 
2 --:-- de amortização: 60 meses; 
Encargos: 

1 - juros de. até 8% a.a. (até 7% a.a. para o BNH e 
1% a.a. para o Agente Financeiro); 

2 - correção monetária: pe!a variação ·trbnestral das 
ORTN (ú"PC); 

3 - taxa de adrr...inistração do BNH; 1% do- emprésti
mo; 

4 - despesa de fiscalização de obras: 4% <lo em
préstimo; 

D - Garanti2.: vinculE',ção de cotas-partes do Imposto 
oobre a Circulação de Mercadorias (ICM) ; 

E_- Destinação dos recursos: execução de obras de in
fra-estn:tura nos ccnjuntas habitacionaiS Nossa Senhora 
riu Monte Serrat, Ja~-dim Donalisio e São Judas Tadeu. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
s.o pedic'o por entendé-:o tL~cnico e financeiramente viável, não 
dev·endo c::: r-ompro-.n.fesot., uu~orrer!f'..s da operação de crédito sob 
exame ·aC':::rretar m.J.iore.:; pre:.ssõe.s na execução orçamentária dos 
próximos exzr.cícios. 

No mfrito, o- etapreendimento a ser financiado pela presente 
operaçã<.l (',e _c.rédito s,c enquadra em casos análogos que têm me
recido fi. Bl!Olhida d.L Casa, a':é mesmo porque se trata de investi
mento :.=produtivo que fa":" =eternar ·aos cofres públicos grande 
parte di.. . .:S capitais inve.stidos. atravê:s de c1,3rga fiscal que incidirá 
sob~·e cs. LeneficiárklS do Prcjeto. 

Assim .. acolhemos a m-ensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 268, DE 1981 

Autariza. a Preft...~tura l\[unicipal de Salto (SP) a elevar, 
em Cr$ 54. S89. gso,&z (dnqüenb e quatro milhões, novecen
tçz_ e oitenta e nove mil, tr~zentos e oitenta cruzeiros e oi
~-6-tta e dois centavo:J), o mOntante de sua dívida consolida
d~. interna. 

O .8::--r~:~do Federal ::.:-asolve: 

Art. 1.0 É ~ Pref.ait.ura Munic-ipal de Salto (SP), nos termos 
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de ll de outubro de 1976, do Senado 
Federal, •a:J.torizada a elevar em Cr$ 54.989.3t!082 (cinqüenta e 
q11atro milhões:, nov-ecentop, c o1tenta e nove mil, trezentos e oiten
ta cruzeiros e oitenta e dois c-entavos), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual vaior, ju..11to ao Banco do E.stad:: de São Paulo S/ A, este na 
quaJidade de agente financeiro d·) BJ.nco Nacional ãa Habitação, 
de~tihado à exect:ção de obras de infra-estrutura nos conjuntos 
habitacionais Nossa: Senhora elo M-onte Serrat, Jardim DonalísiO e 
São Jud:J.s TaC,-':!-:1., 11:.quele lVIuhicípio, obedecidas as condições adrni
tldas pe~.o Ba.nco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2 ° Esta rasülução entra em vigor na data de sua. publi
cação. 

Sala õas Comissões, 2 de dezembro de 1!131. -José Rich"l, Presi
dente; Benedito Canelas, Re;Iator; Bernardino Viana - Alberto 
Silva -· J.:ts:é Lins - G3.briel Il~rmes - Lenoir Vargas - Lomanto 
Júnior. 

PARECERES N.0
• 1.459 E 1.460, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.o 268, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Salto (SP) a elevar em Cr$ 54.9~9.380,82 (cinqüenta e 
quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos 
e oitenta cruzeiros e oitenta e dois centavos), o montante 
de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.459, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador João Calmon 
O Projeto s:ob ex:ame, de autoria da Comissão de Economia do 

Senad·o Federal. como conclusão de Mu parecer sobre a Mensagem 
n.o 324/81, do. Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal de Salto (SP) a contratar operação de crédito no 
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valor de Cr$ 54.989.380,82 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos 
e oitenta e_ ·nove mil, trezentos e oitenta. cruzeiros e oitenta e dois 
centavos), destinada a financiar a execuçã<> de ·obras de infra
esttut!l.ra nos conjuntos habitacionaJs Nossa. Senhora do Monte 
Serrat1 Jaidim Donalisio e São Judas Tadeu. 

O pedido de autorizáção foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, 
d<J Senado Federal, -implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução. n.o · 62, de 28-10-75", 
também desta Câmara Alta do Congresso N:acional. 

Do ponto d.e vista que nos compete rom.m.inar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbi
ce à tramitação normal ,da presente proposição, 'porquanto é jurí
dica, constitucional e de boa ~cnlca legislativa. 

Bala das 0\lmissões, 16 de dezembro de 1981. Aioysio Chaves, 
Presidente; João Calmon, Relator; Lenoir Vargas - Moaeyr Dalla 
- Benedito Canelas - José FrageJ.li - Aderbal Jurema - Bernar
dino Viana - Raimundo Pal'ente - Tancredo Neves. 

PARECER N.0 1.460 DE 1981 

Da Comissão de Munieípios 

Relatol': Senador Orestes Quércia 
O Erojeto de _Resolução sob exame, de autoria da Comissão de 

Economia, autoriza a Prefeitura Municipal de Salto (SP), _a con
tratar operação de crédltc no valor de Cr$ 54.989.380,82 (c!nqüuen
ta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e 
oitenta cruzeiros e oitenta e dois centavos), destinada a financiar 
a execução de- obras de infra-estrutura nos conjuntos habitacio
nais Nossa Senhora do Monte Serrat, Jardim· Donallsio e São 
Judas Tadeu. 

2. A proposição mereceu a acolhida da Comissão de COnstl
~ição e Justiça, que- a entendeu conforme os cânon~s legais, per
tinentes ao assunto. 

3 .. Nos aspectos. que competem a este órgão Técnico exami
nar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do 
proposto pela. C\lmissão de Economia da Casa, nstc que a operação 
de crédito a ser autorizada serã de grande impacto sócio-econâ
miêo para a Região. 

4 .. Segundo o parecer apresentado pela instituição financia
dora, a oper.a..çã,.o de crédito sob exame é viável_econõmica e finan
eeh-amente, tendo sido aprovada pelo C\lnselho Monetário Nacio
nal e. pelo Banco Central do Brasil. 

5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação dtO presente pro
jete de resolução. 

Sala das 0\lmissões, 17 de dezei)lbro de 19S1. - Lomanto Júnior, 
Presidente; Orestes Qnérci .. , Rela ter; José Caixeta- Vicente Vuolo 
- Valdon Varjão - Luiz FernandO Freire - Agenor Maria - Be
nedito' C3.nclas :._ Lenoir Va.rgas - "Mnrilo Badaró - Almir Pinto. 

PARECERES N's 1.461, 1.462 e 1.463, DE 1981 
Parecer n9 1.461, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a. Mensagem n.0 3251 
de 1981 (n.0 508/81 - na. origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja. autori
zada a Prefeitura. Municipal de Salvador (BA.) a elevar~ 
em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões ·de cruzeiros.>, o 
montante de sua dívida. consolidada. interna.. 

Rela ter: Senador José Lins 

O senhor Presidente da República encaminha a exame do 
senado Federal. (art. 42, Item Vl, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja a. Prefeitura Municipal de Salvador (BA) 
autorizada a ·elevar, em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada interna~ a fim 
de que possa contratar empréstilll'b juhto ao Banco do Nordeste do 
·Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH). 

2. Caracteristicas da Operàçã.o: 
"A- Valor: C!$ 2oo:ooo.ooo,oo (correspondente a 

227.826,76 UPC de Cr$ 877,86 em abrll/81); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 60 meses; 
2 - de a·mortJza.ção; 12(f meses; 

C - Encargos: 
1- jurCfs de 10,0% a.a.; 
2 - taxa de administração: 1;0% sobre cada desem

bolso; 

3 - comissão de f!scaHzação: 1,0% incidente sobre o 
valor do crédltc aberto, na data da contratação e sobre 
o saldo devedor no inicio dos anos subseqüentes; 

4 - correção mcnetárht: de acordo com a variação 
das UPC; 

D - Garantia: Vinculação de Quots.s do Imposto so
bre. Circulação de Mercadorias - ICM; 

E - Destinação dos Re~ursos: Complementar recur
cursos necessários à construção da Estação de Transbordo 
da Lapa e lmpl:l.ntação da 2.a etapa do Programa de 
Abrigos de Passageiros de Onib~s." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a 
operação de crédito sob exame .é viável, -eOQnômica e financeira
mente. 

4. o proc·z:.sso é acomp:1nhado dos seguintes elementos prin
cip;.is: 

a) Lei n_D 3.153/Sl aatorlzadora da operação; 
b) Exposição de ~.1otivos CEU n.o 288/81) elo Senhor Ministro 

de Estado ·da Fazenda, ao _Exm.o Senhor Presidente da República, 
comunicando qu.e o Gons'.!lho Monetária Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou:-_s·e favora\.elmente ao pleito, fo7mulado con
fotme o art. 2.o da Resolução nP 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da 
Dívida Pública, favorável ao Pletto. · 

·5. Considirado todo o endJvid_amento da re!.:;rida entidade 
Untra + ·extralimite + operação sob exame), verifica-se que seriam 
ultrapassadQS os tetos que lhe foram fixados pelo:;> item~ I, II e ill 
do art. 2.0 da Resolução n_o 62, de 1975. 

6. "rrata-se, entretanto, de uma operação extra.Ii~ite que, 
por força das disposições c_o_niidas no art. 2.0 da Resoluçao n.O 93~ 
de 1976, não se aplicam os citados limites Citens, I, II e III) fixados 
no art. 2.0 da. Resolução n.0 6~. de 19751 ambas do Senado Federal, 
haja vista que os ·recuxsos a serem repassados provêm do Banco 
Nucional da Habitação. 

7. Além da ca.ractenst10a da operaç:?.o - extralimite - e 
:;.egundo conclusão do Deparfamentb da Dívida Pública, a assunção 
do comprom1::-so sob exame não deverá acarretar maiores pressões 
na e:::tequção orçamentária ãos próximos exercícios. 

8. Atendidas as exigência,s das _normas vigentes e as dispo
sições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da 
presente Mensagen1,' na form8. do seguinte 

PROJETO DTI RESCLUÇAO N.O 269, DE 1981" 
Autodza a Prefeitura lHunicipal de Salvador (BA) a. 

elevar, em Cr$ 20fi. eoo .eto,c.o (duzentos milhões de cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 :;;: a Prefeitura Municipal de Salvador (B!\.) nos ter
mos do art. 2.0 da Resolução n.o S3, de 11 de outubro de 1976 do 
senado Federal, aut011zada a elevar, em Cr$ 200.000.000,00 (duzen
tos .milhões de cruzeiros)._ .o- montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que 'P(?asa contratar um empréstimo de igual 
valor~ junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qua .. 
!idade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH) 
destinado a complementar recursos necessários à construção da 
Estação de Transpordo da La_pa e implantação da 2.a. etapa do 
Programa de Abrigos de Passageiros de ônibus, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no· respectivo 
processo. 
. Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua pu

blicaç-ão. 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. - José Richa, 

Presid~nte - José Lins1 Relator - Benedito Canellas - Lomanto 
Júnior - José Caixet2~ - Gabriel-Hermes - Alberto Silva - Luiz 
Cavalcante. 

PARECERES N.•• 1.462 E 1:463, DE 1981 

So:.u-c c Proj'eto de Resolução n.0 269, de 1981 da Co· 
mlssão de Economi~ que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Salvado• (BA) a elevar, em Cr$ 200.00J.OOO,OO (duzen
tos milhões de cruzeiros), o montante de sua. dívida conso
liifadã. interna.". 

PARECllR N.0 1.462, DE 1981 

. Da Comi:ssão de CGn-stituiÇão e Justiça 
Rda:to-r Se·n~dor Raimundo Parente 

O Pro}~to sob exame, de autoria da Comissão de Economia 
do Senado Federal, ComD cor..clusi'í.o de seu parecer sobre a Men
sagem n.O 325/Bl do senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a contratar operação de 
crédltc no valor de Cr$ 20G.000.00(),00 (du,entcs mllhões de cru
zeiros} _destinada a complementar recursos necessários à constru
ção da Estação de Transbordo da Lapa e implantação d-a 2.a etapa 
do Programa de Ab:igos de Passageiros de ônibus. 
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O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único lo art. 2.0 da Resloução n.0 93, de 
1976, do Senado I1~e.d-eral, impllcançlo, por conseguinte, a não obser
vância dos linlites fixados peJo .art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 
28-10-75, t..ambóm desta Câmara Alta do Congt.esso Nacional. 

Do ponto d.e vista qua nos compete examinar, verifica-se que 
todas . as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum 
óbica à tramitação normal da presente proposição, porquanto é 
juridica, constitucional e de boa.técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Raimundo Parente, Relator - Tancredo Neves -
Nelson CarneirO - Benedito Canellas - João CalmOp. - Moaeyr 
Dalla ~ :Muril<t Badnró - Lenoir Vargas. 

PARECER N.0 1.463, DE 1981 

Da Comissão de Municípi.os 
Relator: Senador Almir Pinto 

A matéria sob a nossa apreciação, já- exaustivamente anaU
se.da pela autora do Projet.o de Resõlução, em tela, objetiva auto .. 
rlzar a Prefeitura Municipal de Salvador (BA), nos termos do que 
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do senado Federal, 
a contratar operações de crédito no valor de Cr$ 200. 000. 000,00 
(duZentos milhões de cruzeiros), destinada a complementar re
cursos necessários . à construção da Estação de Transbordo da 
Lapa e implantação da 2.• etapa do Programa de Abrigos de Pas
sageiros de ônibus. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
e ,rustiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do pro
posto pela Comissão de Ee:onomia da Casa, visto que a o~eração 
de crédito a ser autorizada será de grande impacto sócio-econõ
mico para a Região. 

Isto posto, somos pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 17 de deze111bro de 1981. - Lomanto Junior, 
Presidente·- Almir Pint-o, Relai;or- José Caixeta- Vicente Vuolo 
Valdon Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor Maria - Bene
dito .Canellas- Lenoir Vargas- Orestes Quércia _, Murilo Badaró. 

PARECERF:S Nos 1.46-1, 1.465 e 1.466, UE 1981 
Parecer n\' I .464, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sabre a Mensagem n.o 301, 
de 1981 (n.o 480/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a 
Prefeitura Municipal- de Araguaína (GO) a elevar, em 
Cr$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos e quarenta e 
um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna~ 

Relator: Senador Jooé Caixeta 

O Senhor Presidente da Repúbli'ca encaminha ao exame do 
Senado Federal 1art. 42. Item VI, da Constituição). propasta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Araguafna (GO) 
autorizada a elevar em CJ;$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecen
tos. e quarenta e um mil e quinhentos cruz~iros) o montante de 
sua dívi'da consolidada interna, a fim de que possa contratar em
préstimo junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de 
agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

2. Características da operação: 
"A - Valor: Cr$ 13.941.500,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 1 ano; 
2 - de amortização: 10 anos; 

C - Encargos: 
1 - juros de 6% a, a., cobrados tr;ime.stralmente; 
2 - correção· monetária: 40% do Índice .de~varlil!;ão: 

das ORTN, calculada no último .. .dia :de. oai1·a· trimestre ei" 
vil e capitalizada ·durante a vigência. do contratu: 

D -- Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre 
.. Circulação de Mercadorias <ICM); e 

E - Destinação dos recursos: construção de meios
fios e sarjetas." 

3. Segundo o parecer. aprerentado pelo órgão financiador. a 
operação de crédito sob exame é viãvel econômica e financeira
mente. 

4. o processo é acompanhado dos seguintes elementos pri!).
cipals: 

a) Lei n.o 509: de 8-12-80, aut-orizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos CEM n.o 286/81) do Senhor 

:Ministro de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presi
dente_ da República, com uniçando que o Oonselho Mone
tário Nacional .ao apreciar a proposta, man:í'festou--se fa
voravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da 
Resolução n.o 93, de. 1976, do· Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento da Dívida Pública, favorável ao Pleito. 

5. Considerado todo endividamento da referida entidade (in
tra + extralimite + operação sob examé), verifica-se que seriam_ 
ultrapassados os tetos que lhe foram !lxados pelos itens I, II e III 
do art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975. · 

6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite que, 
por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, 
de 1976, não se aplicam os citados limites Citens I, II e III) fixa
dos no art. 2.o da Resolução n.0 62, de 1975, ainbas do Senado Fe
deral, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

7 . Além da característica da operação - extral!mi te - e 
segundo conclusão do Departamento da Dívida· Pública, a assun
c;.ão do ·compromfsso .sob exame não deverá acarretar maiores pres
sões na execução orçamentária dos_ próximos exercícios, daquele 
Munlcipio. 

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as dispo
sições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da pre
sente mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 270, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) 
a elevar em Cr$ 13.941.500,00 (treze niilhões, novecentos 
e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiroo.) o montante 
de sua dívida consolidada interna.; 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 Jll a Prefeitura Municipal de Aragua!na, Estado de 

Oolás, nos termos do art. 2.0 da ResQ]ução n.O 93, de ll de 
outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar, em 
Cr$ 13.941.500,00 Ctreze milhões, novecentos e quarenta e um m!l 
e Quinh<mtos cru~reiros), o montante de sua dMda consolidada ln
terna a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor-, 
junto' à Caixa Económica Federal. esta na qualidade de agente 
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à construção de meios-fios e sarjetas, naquele munici
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Bra
sil, no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra. em vigor na data de sua pu· 
blicação. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presidente - José Caixeta, Relator - José Fragelli - Benedito 
Canelas - Luiz Cavalcante - Alberto Silva - Gabriel Hermes -
Lonlanto Junior. 

PARECERES N.0
' 1.455 e 1.466, de 1981 

-~obre o Projeto de P...esolução n.o 270, de 1981 da Co
missao de Economia que "autoriza a Prefeitura IVhmicipal 
de~ A!aguaina (GO) a ele~'ar em Cr$ 13.941.500,00 (treze 
mílhoes, novecentos e quarenta e wn mil e quinhentos 
cruzeiros )o montante de sua divid'a consolidada interna." 

PARECER N.0 1.465, de 1981 

Da Comiss~o de Constituição e Justiça 

Relator; S.~nador Benedito Canelas 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
Senaçlo Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 301/81 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal d.e Araguaína (GO) a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 13.941.500,00 ctréze milhões, novecentos e 
quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros) destinada à constru
ção de meios-fios e sarjetas. 

O pedido de autorização foi formulado nos .termos do precei
tuado no parágrafo único do artigo 2.0 _da Resolu~iio n.o 93 .. de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-ob
servância dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução n.0 62, 
de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete .examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbi-
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ce à tramitação normal da presente proposição. porquanto é ju
ridica, constitucional e de boa técnica. legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981 .. - Moísio Chaves, 
Presidente - Benedito Canelas, Relator - Nelson Carneiro -
Tancredo Neves- João Calmon - Moacyr. Dalla - Murilo Ba
daró - Raimundo Parente - Lenoir VaTga.s. 

PARECER N.0 1.466, de 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: .senador José Caixeta 

A·matéria· sób a nossa apreciação, já ex_~~tivamente_ analisa
da pela autora do ProJeta, em tela, objetiva autorizar a Pre!e!tu
ra Municipal de Araguaina (00), nos termos do que estabelece o 
art. 2.o da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Federai, a contra
tar operação de crédito no valor de Or$ 13.941.500,00 (treze 
m:i.1hões. novecentos e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros)~ 
destinada à construção de meios-fios e sarjetas. 

A proposição' mereceu a a~lhida da Comissão de constituição 
e J\lStiça, que a entendeu conforme os c~nones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do propost~ 
pela ComissãD de Economia da. Casa, visto que a operação de cré
dito a .ser autorizada será de grande impacto sócio-econõ_mico pa
ra a Região beneficiada pelo Investimento. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto Jú
nior, Presidente - José Caixeta, _Relator. - Vicente Vuolo - Vai
don Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor Maria. - Benedito 
Canelas - Lenoir Vai'gas - Orestes Quércia - Murilo Bada.ró 
- Almir Pinto. 

PARECERES N's 1.467, 1.468 e 1.469, DE 1981 
Parecer n<? 1.467, de 1981 

Da ComisSão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 309, 
de 1981 (n.0 488/Sl. na oligem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal seja. autorizada 
a. Prefeitura Municipal de Itaberai (GiO)' a elevar em 
Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três milhões, quinhentos e ses
senta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de 
sua. dívida. consolidada interna. 

Relator: Senador José Caixeta 
O senhor Presidente da Re:pública encamin;ha_ ?-<> exame do 

senado Fedet:al (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Itaberaí (GO) au
torizada a elevar em Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três milhões, 
quinhentos e sessenta e seis mll e quatrocentos cruz_eiros) o mon" 
tante de sua divida consolidada !nterna, a fim de que possa con
tratar empréstimo junto à Caixa Econôm!ca Federal esta na 
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento SOcial - FAS. 

2 . 1'Caractel'Ísticas da operação: 

A - Valor: Cr$ 23.566.4,00,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 10 anos; 
C -Encargos: 
1 - juros de 6% a.a, ·cobrados trimestralmente, 
2 - correção monetária: 60% do !ndice de variação 

das ORTN, calculada no último dia de cada trimestre 
civil e capitalizada. durante a vigência do contrato; 

D .....- G~rantia: vinculação de cotas ·cto Imposto so~ 
bre a Circulação c!e Mercadorias (LQM); e 

E - Destinaçã.o dos recursos: construção de meios
fios e .rarjeta.s." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador, a 
operação de crédito sob exame é viável econõmica e financeira
mente. 

4. 
c!pals: 

O processo é acompanhado dos seguintes elementos prin-

a.) Leis n.0 • 221 de 16-2-77, 222 de 7-4-78, e 265 de 
24-12-80, autorizadoras da operação; ~- __ _ 

b) Expo.s!ção de Motivos (EM n.0 275/81) do Senhor 
:Ministr-o de Esta.do da Fazenda ao Exmo. Senhor Presi
dente da ·República, comunicando que o Conselho Aifone
tário Nacional ao apreciar· a proposta, manifestou-se fa
voravelmente ao plei~ formulado conforme o art. 2.0 da 
Res. n.0 93, de 1976, do senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento da Divida Pública, favorável ao Pleito. 

5. Considerado todo o endividamento da referida entidade 
(intra + extralimite + operação sob exame). verifica-se que 
seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens 
I. II e III do art. 2. 0 da Res. n.0 62, de 1975. 

6. Trata-se, . entretant<?, de uma operação extralimite que, 
por força das disposições contidas no art. 2.0 da Res. n.o 93, de 
1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados 
no art. 2.o da Res. n.0 62, de 1975, ambas do Senado Federal, 
haja viSta que os recursos a serem repassados provêm do Fundo 
de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS. 

7. Além da caracteristica da operação - extral!mite - e 
segundo conçlusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção 
do compromisso so.b exame não deverã acarretar maiores pressões 
na execução orçamentária dos próximos exercícios, desta Munici
palidade. 

8. · Atendidas "-" exigências das normas vigentes e as dispo
sições do Regiir?-ento Interno, concluímos pelo acolhimento da 
presente mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 271, DE 1981 
Autoriza. a Prefeitura Municipal de Itabera! (GO) a 

elevar em Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três milhões, qui
nhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o 
mQntante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 llL a Prefeitura Municipal de Itabera!, Estado de 

Goiás,_ nos termos do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 1l de outn-
bro de 1976, do Senado Federal, autorisada a elevar em ....... . 
Cr$ 23.566 .400,00 <vinte e três milhõeS, quinhentos e sessenta e 
seis m!! e quatroc.entos cruzeiros) o montante de sua divida con
solidada ihterna, a flm de que possa contratar nm empréstimo dé 
igual valor, junto à Caixa Econômica Fe4eral, esta na qualidade 
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado à construção de meios-fios e sarjetas, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Bra,sll, no respecti'vo processo. 

Art. 2.0 . Esta resolução entra em vigor na data d.e sua pu
blicação. 

Sala das Comissões,. 25 de nOvembro de 1981~ ·- José Richa, 
Presidente - José Caixeta, Relator -José Fra.gelli - Benedito Ca
nelas - Luiz Cavalcante - Alberto Silva - Gabriel Hermes -
Lomanto Júnior. 

PARECERES N.0 • 1.468 E 1.469, DE 1981 
Sobr_e· Q Projeto d_e Resolução n.O 271, de 1981 da Co

missão de Economia que "autoriza a. Prefeitura Municipal 
de Itaberaí (GO) a elevar em Cr$ 23.566.400,00 (vinte e 
três milhões, qt;tinhentos e sessenta e seis ;mil e quatrocen
:tos cruzeiros) o montante de sna dÍvida consolidada in
terna". 

PARECER N. 1.468, de 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relato-r: Senador Benedito Canelas 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 309/81 do Senhor Presidente da República,, autoriza a Prefei
tura Munlclpal de Itaberai (GO) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 23.565.400,00 (vinte e três milhões, quinhentos e 
sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) destinada à constru
ção de meios-fios e sarjetas, naquele· Município. 

O pedido de autorizaÇão foi formulado nos tern.1o-s do precei
tuado no parágrafo único Çio art. 2.0 à~ Resolução n.O 93, de 1976, 
cio Senado FederaJ,, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos l!mltes fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-75 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. ' 

·Do Ponto de vista que nos epmpete .-examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbi
ce à tramitação normal da presente proposição, porquanto é 'ju
rídica~ constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das COmissões, 2 de dezembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente- Benedito Canel~s, Relator- Nelson CarneirQ- Tan
credo Neves - João CalmO'.f! - Moacyr Dalla - Murilo Badaró
Raimundo Parente - Lenoir Vargas. 

PARECER N.O 1.469, DE 1981 
Da Conússão- de Municípios 

Relator: Senador iosé Caixeta 

A matéria sob liL nossa apreciação~ já exaustivamente analisa
da. pela autora do ;projeto de Resolução, em tela, objet!va autori
zar a Prefeitura Municipal de Itaberai (GO), nos termos do que 
estabelece o art. 2.0 da R~lução n,.o 93, de 1976, do Senado Fe-
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deral, a co!).tratar operação de crédito no valor de Cr$ ....... . 
23.566.400,00 (vinte e três m!lhões, quinhentos e sessenta e seis 
mil e quatrocentos cruzeiros), destinada à construção de meios·· 
fios e sarjetas, naquele Município. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme os eãno_nes legais pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspeCtos que competem a este órgão 'l'écnico examinar, en
tendemos que o pleito deva ser atendido ..nos termos do proposto 
pela Comissão de Econom~a da Casa, vi.sto que a operarão de c!'é
d.ito a ser autorizada será de grande impacto sócio-econônúco para 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1981. --, Lomanto Já· 
nio.r, Presidente-- José· Caixeta, Relator - -vicente Vuolo - Vai~ 
don Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor Maria - Benedito 
Canelas - Len~ir Vargas - Orestes Quércia - Murilo Badaró -
Almir Pinto. 

PARECERES Nos 1.470, 1.471 e 1.472, DE 1981 
Parecer n<:' 1.-470, de 1981 

Da Comissão de Economia. 'Sobre a Mensagem n.0 310, 
de 1981 (n.0 489/81 - na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Ivinhelil..a (MS) a elevar em 
Cr$ 14.962.400,00 (quatorze milhões, novecentos e sessenta 
e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidad~ interna. 

Rela.tor: Senador José F~:ag·elli 

O Senhor P11o.sldente da República en<:aminha ao ~ame do 
Senado F€1d.eral (art. 42, item VI, da Qonstituição) proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Ivinhema. (MS) 
autorizada a elevar em cr$ 14.962.4Jl0,00 (quatorze milhões, no
vecentos e sessenta e dois mil e quátrocentos 'C·ru~iros) o mon
tante de .sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto à Caix·a E_c<m_õm.ic_a Federal, esta na 
qualidade de agente ff.nanceiro do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F Ml. 

2. Características da operação: 
"A -Valor: Cr$ 14.962.400,00; 

B- Prazos: 
1 - de ·carê!1Ci.:t-..: 2 anos; 
2 - de amortização; 10 anos; 

O - Encargos: 
1 - j urcs rl e 6% a.a., !Cobrados trimestralmente; 
2 - correção_monetária de 20% do índice de variação 

das ·oRTN, calculada no último dia de cada trim,estre c!v!l 
e capitalizada durante a vigência do contrato; 

n - Garantia: vinculação de parcel-as do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (ICM); e 

F - Destinação dos ·recursos: eonshução de 13 (tre-ze) 
unidades escolares de 1.0 grau na· zona rural." 

3. Segundo c parecer apresentado pelo órgão financiador, a 
operação de crédito .::ol> exame é viável económica e financei
ramente. 

4. O processo é acompanhado doo seguintes elementos prin~ 
c!pa!s: 

a) Lei 11.0 25õ, de 27-11-80~ autori::adora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n.0 274/81) <lo Senhor Ministro 

doe Estado da Faz.enda ao Ex.mo Sanh:ar Presidente da República, 
comunicandq que o Conselho Mon·ctário Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou-~e favoravelmente ao pleito formulado con
forme o art. 2.0 da Res. n.0 93, de 1976, do Senado Fed,eral; e 

c) Parece.r do Banco Central do Brasil - Departamento da 
Divida Públ!ca, favorável ao pleito. 

5. Considerado todo o endlvid~mento da referida entidade 
(intra+ extralimite +operação sob exame), verifica-se que seriam 
ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III 
do art. 2.0 da Res. n.0 62, de 1975. 

6. Trata-sa, entretanto, de uma operação extralimite que, por 
força das disposiÇões contidas no art. 2.0 da Res. n.o 93, de 1976, 
não ®: aplicam os c!tn.dos limit·e:; Otens I, II e Ill') fixados no 
art. 2.0 da 'Res. n.0 62, de 1$75, ambas .do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a sere·m repassados provêm do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento SOcial - FAS. 

7. Além da ,Caractarística da operação - extralimite - e 
segundo no.n~lusão do Departamento da Diyida Pública, a assunção 
do oomprom1s3o so-b exa.me não deverâ acarretar maiores :pressões 
na execução or~mentária dos ·próximos exercícios. 

·8.: Atendidas as exigências das -norm~s vigentes e as disP<'J~ 
sições do Regimento Interno, conduímos pelo acolhimento da pre
sente mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 272, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura :Municipal de Ivinhema (MS) a 
elevar em Cr$ 14.962.4G-O,OO (quatorze milhões, novecentos 
e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna. 

o senado Federal resolve: 
Art. 1.0 Ê a Prefeitura Municipal de Ivlnhema, Estado de 

Mato Grosso do Sul, nos tern10s do art. 2.0 da Resolução n.O 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Fed.:.ral, autorizada a ,elevar 
em Cr$ 14.962.400,00 (quatmze milhões, novecentos e sessenta e 
dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívjda ccn~ 
solidada intenJ.a, a fim de qu-3 possa contratar um empréstimo de 
igual valor, junto •à Caixa Económica Federal, ·esta na qualidade 
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- ,FAS, destinado à construção de 13 (treze) ,unidades escolares 
de 1.0 grau. na zona rural daquele município, obedecidas as condi
ções admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 're.spe·ctivo processo. 

An. 2.0 Esta .resolução entra em vlgo-r na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presid.ente -José Fragelli, Relator - Lomanto Júnior - Benedito 
Canelas - Lu!iz Cavalcante - Alberto Silva - Gabriel Hermes 
- .José Caixeta.. 

PARECERES N.o• 1.471 E 1.472, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 272, de 1981, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ivinhema (MS) a elevar eJ)l Cr$ 14.962.400,00 (quatorze 
núlhões,. novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.471, DE 1981 

Da Comissão de- Constituição e .Justiça 
Relator: Senador Lenoir Vargas 
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 310/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prafei
tura Municipal de Ivlnhema (MS) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 14.962.400,00 (quatorze milhões, novecentoa e 
-sessenta e dois mil e quatrocentos c.ruz.eiros) destinada à constru
ção de 13 (trere) Unidades escolares de 1.0 grau na ZDna rural. 

o ,pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 2,0 da Resolução n.0 93, de 1976, 
do Setiado E1a<l:eral, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos !Imites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-75, 
também desta C!l.mara Alta do Congresso Naeional. 

Do porito de vista que nos cOI:npete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da presente proposição, porqUanto é jurídica, 
constitucional ·e_ de boa téc~ca legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de .der..embro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Lenoir Vargas, Relator - Benedito Canelas - João 
Calmon - Nelson Carneiro - Tancredo Neves ......... Raimundo Pa.~ 
rente - Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Muriln BadaM 

PARECER N.0 1.472, DE 1981 

Da Com!ssão de_ Municípios 
Relator: Sen.ador Benedito Canelas 
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada 

.pela aut<rra do projeto de resolução, 1em tela, objetiva autorizar 
a Prefeitura Municipal de Ivinhema (MS), nos termos do que 
estabelece o art. 2.o da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Fe
deral a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.962.400,00 
(quatorze milhões, novecentos ·e ~s.senta e dois mil e quatrocentos 
cruzekos) destinada à construção de 13 unidades escolares de 
1.0 grau, na zona ruraL 

A proposição ·mereceu a acolhida da Comissão de constituição 
e Justiça, que .a entendeu confonn,e os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de Ecoilomia da Casa, visto que a operação de cré
dito a ser autoriza:da será de grande Impacto sócio-econômic para 
a região beneficiada pelo investimento. 

·sala das Comissões, 17 de dezzmbro de 1981.- Lomanto Júnior, 
Presidente-:- Benedito Canelas, ·Relator- José Caixeta- Vicente 
Vuolo - Valdon Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor Maria 
-Benedito Canelas- -Lenoir Vargas - Orestes Quércia- Murilo 
Badaró - Almir Pinto. 
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PARECERES N•s 1.473, 1.474 e 1.475. OE 19RI 
Parecer n"' 1.473, de 19!i!:l 

Da ~ de Economia. Sobre a Mensagem. n,o 3%6. 
de 1981. (n.• 509/81 na origem), do Senhor Presidente ® 
Reyúbllca, propondo ao Senado Federal !ltlja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Paulo <SPJ a elevar em 
CrS 4.18Z.l60,000,00 (quatro bilhões, cento e olt.,nta e dois 
milhões, cento e s;essenta ~~ cruzeiros) o montan:te de sua 
divida consolidada Interna. 

ltelator: Senador Bernardino 'VIana 
o semor Presld<>nte da República encaminha ao exame do Se" 

nado Fede;al 1art. 42· lt<>in VI da Constituição), prop:>sta no·sen• 
tido de que seja; a Préfe!tura Municipal de São Paulo (&') autorl
zMa a elevar em Cr$ 4.132.160.000,00 (quatro bilhões, cento e olten· 
ta e dois mllhões, cento e sessenta mil c;uze!ros) o montante de 
sua divida consolidada Interna, a fim de que possa contratar em
préstimo Junto ao Banco do Estado de São PatiloJl/ A este na qua
lidMe de agente..flnance!ro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
,~alor correspondente '9. 4. 000.000 UPCs, eonsiderado o valor nomi
nal da UPC de 1.045,M,'·em julho cl.e 81. 

Caracteristicas da. operação: 

"A _ Valor: Cl'$ 4.1&2.160.000,00 (correspondente a 
4.000.000 UPC de Cr$ 1.045;54 em julho· de 1981); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
.2 - de amortização: 216 meses; 

C - Jtucargos: 
1 _ juros de até 8% a.a. (a.té 7% a.a. BNH e 1% a.a. 

Agente Financeiro); 
2 ..,... c;orreção monetária pela variação trimestral da 

ORTN (UPC); 
3 - taxa. de admln!.stração do BNH: 1% do empré.s-

tlmo; 

4 - taíca órgão técnico: 1% do empréstimQ; 
'5- so,;vlços técnicos: 1% dO empréstimo; 
D -~Garantia:. vinculação de cot.!)S-partes do Imposto 

sobre a Circulação cte. Mercadorias - (ICM) ; 
E,_ Destinação dos recursos': programa municipal de 

saneamento e controle de inundações.u 

S. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financi~dor, a 
operação de~ crédito sob exoame. é viável económica e financeira
mente. 

4. O processo é acompanhado \lOS s~guintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n.0 9 .• 220, de 25-3-81 autorizadora da operação; 
b). Ex!JOslçãó de. Motivos (EM n.0 /81) do Senh~r 

Mln!stro de. Estado . d.ll. Fazenda ao Exmo. Senhor Pres>
clente cta ;ttepúbllc~, comunicando que o Conselho Mone
tário Nacional ao apreciar a p:roposta, manifestou-se ta
vQrav'elmente ao. pleito formulado .conforme o art. 2.0 da 
J:te"só.luÇão n.o 93, de 19.76, do Senado Federal; e 
. c) Pa~ecer ·do B-a~oo Central do Brasil -, Departa· 
mento da Dhr!da Pública, favorável ao Pleito. 

. 5~- "Colis!ct,erado todo o endividamento da referida entidade 
(intra + extrallmite + operação sob exam~,. verifica-se que se~ 
riam ultrapassados os tetos que lhe foram fll<ados ·pelos Itens I, 
II e m do art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975. 

6; .T:rata-se, ent!-etanOO, de uma operação ex:t.ralimite que, por 
força. das dispQsições _contidas :qo ar-t. 2.0 da. Resolução n.0 93, d'e 
1976, não s.é aplicam os citados llmltes C!t(!ns I, !I e ID) f!x>ados no 
B.rt. 2.o da R€selução n.0 62, d.e 1975, amb~s do SenadO Federal, 
haja· vista que os recurros a serem repàssados provêm do Banco 
Nacional ,da ·Habitação. ~ 

7: Além \lia carac!J>ristica da operação - extrallm!te- e.se
!:Un(!o·con.clusão -do'Departamento ,da Divida.Públ.ica, a a.."Sunção 
dó' comp:Í"Ql,lliS.so ,sob exame não_ deverá acarreta_.r mp.iores pressões 
na execução orçamel).tár!a dos próXImos exerciclos, daquela Muni
cipalidade. · 

'i!.' .Ai:Àmdidas as exigênci<~S das normas vigentes e as disposi
ções do .Regl;mentá Interno, concluimoa pelo acolhimento da pre
sente m~nsagem, na: ·,forma_ do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 273. DE 1981 
Autoriza a Pref~itura J\'lunldp.al de Sãa Paula (SP) a 

elevar em Cr$ 4.182.16íl.000,9iJ_ (qu~·~ro bilhões, cento:;~ oitf'n
ta e dois milhões, cento e ~sessenta m.il cruzeiros) l:l monM 
tante' de sua. dh~ida consolidaUa 

O senado Federal re.soh e: 
Art. 1.o É a Prefeitura. ·MUPicipal de S.i-o Paulo \SP), nos 

termos do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1D76, 
do senado · Fede;al, au!Qrizada a· elevar em Cr$ 4.182 .160. ooo.oo 
(quatro bllhões, cento e oitenta e dois milhões, cento e sessenta m!J 
cruzei;o,) o montante de sua divida consolidada !n!J>;na, a !lm de 
que possa contratar u::n empréstimo de igual valm, junto 80 Banco 
do Estado de São Paulo S/A, este na qualidade de -agente Flnan
~eeiro do Banco Nacional da Habitação (Blffi), destlnad.o à implan
tação do Programa Municipal" de Sane.amento e ooritrole de.lnun
d·ações, naquela capital, obedecida.s a.s condições admitidas pelo 
Banco Central do Br.a.sil, no re,--p.ectivo processo. 

ArtL 2.0 Esta resolução entr.a em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presid.ent~; Bernardino Viana, Relator; Luiz Cavalcante - Lenoir 
Vargas- Alberto Silva - José Lins- Gabriel Hermes- Ben~dito 
Canellas - José Fragelli - José Caixeta, 

PARECERES N,0 s 1.474 E 1.475, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 273, de 1981 da Comis
são de Economia, qce "autori.,.,a a Pr.efe.itura. Municipal de 
São Paulo (SP) a <levar em. Cr$ 4.182.160.000,00 (quatro 
bilhões, cento ~e oitenta e dGis milhões, cento e. sessenta .m.il 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna" . 

PARECER N.0 1.474, DE 1981 
Da Comissão d·e Constituição e Justiça 

Relator: Senador Benedito Canelas 

O Projeto SIJb exame, de autoria da ComLssão de Econ•Jmia do 
Senado ~ederal, como conclusão de Seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 32·0/81 do S.en:P,or Presidente da República, autori.za a Prefeitura 
Municipal de São Paulo (SP) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 4.182.160. GOO,OO (quatro b!lhões, cento e oitenta e dois 
milhões, cento e sessenta mil cruzeiro.:;). destinada a programa mu
nicipal de saneamento· e controle de inundações, naquela Capital. 

O pedidO de auto:r:ização foi fvimulad:) nos termos do precc-.it•Ja
do no pa.rágrafo único do· art. 2.0 da Resolução n.O 93~ de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-obServância 
dos limites !lxados pel~ a;t. 2.0 da Rerolução n.0 62, de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

I?o ponto dê vista que nos compete examinar, verifica-se que 
t<Jdas as fomw.I!dade.s foram atendidas, não havendo nenhum óbi
ce à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jnri
dica, constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 19Bl. - Al~sio Chaves, 
Presidente; BenediW Canelas, Relator; Nelson Carneiro- Tancredo 
Neves- João Calmou- Moacyr Dalla- Mnrilo Bada<·ó -- Rai
mundo Parente - Lenoir Vargas. 

PARECER N.0 1.475, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

R-ela to r~ Senador 0~-est~ Quércia 
A mã"téria sob a nossa apreciação~ já exaustivamente analisada 

pela autora. do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a 
Pre):eitwa Mtll:lic!pal de São Paulo (SPJ' nos termo.s do que esta
b•lece o art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1979, do sen-ado Flede>al, a 
contratar ·operação de crédito no valor de Cr$ 4.182.160. 000,00 
(quatro bUhões, cento e oitenta e dois milhões, cento e sessenta mil 
cruzeiros), destinada a programa municipal de saneamento e con
trole de inundações, naquela CapH.al. 

A pr-oposição mereceu a acolhida. da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a enten'deu oonform·e os cânones legais, pertinentes 
a9 ~unto. 
. Nos aspectos· que competem a este órgão Técnico examinar, 

entendemos· que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de cré
dito· a ser autortzada será de grande impacto sócio-econômtco para. 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1981.- Lomanto Júnior, 
Presidente; Orestes Quéreia;Relator; José Ccixeta- Vicente V:uolo 
..:;..... Valdon Varjão - Lniz.Fernando Freire - Agenor Maria - Be
nedito Canela,s ;_ Leno.ir· Vargas --- Murllo Bada.ró ,_ Almir Pinto. 
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PARECERES Nos 1.476. 1.477 e 1.478. DE 19RI 
Parecer n': L4i't.. de 1981 

Da Oom:issão de E:..r.O!!.omia. Sobre a Mensar...m. n.0 .22!'1, 
de H!Sl, (n.0 876/81, na origflm), do Senhor l're6idente da, 
·República, surenotcn<lu à aprovação do. Senado Federal, 
proposta . para ql!!' ~~a .autoriza.da a Prefeit'!_ra Mu.ni~ipa.l 
de .Santo Antônio 11<N ),-,. contratar operaçao de crédito 
no valor de Cr$ 2.578.600,00 (dois 'milhõeS, quinhentos e 
setenta e oito mil e seiscentes cruzelros), 

Relator: Senador Lmíólr Vargas 

Com a Mensagem n.o 229/81, o 'SeiW.or Presidente <!a República 
submete à deliberação <lo Sena<!o Federal pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Santo· Antônio (RN), que objetlva. eontra~ar, Junto à 
Caixa Eoonômlca, mediante a utll1zo,ção de recursos do Fundd de 
4poio ao :Desenvolvimento SOcial, a oogu!nte operação de .crédito: 

"Características da, operação·: 

A- Valor: cr$ 2.578.600,00; 

B- Praoos: 
1 ~ de amortização: 5 (cinco>· anos; 

o - Encal'gos: 
1 - juros de·.6% a.a.; 
2 ~ eorreçjo monetá1'la: 40% do !ndloe de v~a;ção 

da.s ORTN; 
D - Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de 

Participação fios Municípios - FRM; 
E ~.Destinação dos. recursos: aquisição de um cami

nhão equipado com c3;-çam.ba -para coleta de lixo." 

O COnselho Monetário Nacional prortunciou-se favoravelmente 
ao. ·pedi4o por entendê-lo 'técnico e financeiramente viável, não 
devendo os compromisSos decorrentes da operação de crédito sob 
exame ·acarretar maiores pressões na el<ec,.ção orçarilentãrla dos 
próximos ru<ercicios. 

Np mérito, o empreendimento a .ser financiado pela presente 
operaç.ão de crédito se enquadra nas diretrlzes opero.cionais do 
'FAS e tem· grande repercussão social para a área beneficlada. 

Assim, acolhemos a mensag.,m nos termos do •eguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 274, DE 19ál 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio (RN) 
a elevar em Cr$ 2. 578.600,00 (dois milhões. quinhentos e 
setenta e oito mil e seiscentos ~ros) o :montante de sua 
dívida, consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!l a Prefeitura Municipal de santo Antônio (RN), nos 

tennos do art. 2.0 da Resolução n.0 93; de 11 de outubro de 1976, 
do Senado· Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.578.600,00 (dois 
milhões, quinhentos e setenta e ·o1to mil e seiscentos cruzeiros) o 
mon•aJ;J.te de sua divida consolidada interna, a fim de que passa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Calxa Eeonomica 
Federal, mediante a utilizaçãó de recursos do Fundo de Apoio ao 
DesenvoMmento Social, destinado à aquisição !l,e um caminhão 
eq~pado com -caçamba para coleta de lixo,_para aquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

_Art~ 2.0 :Esta ReSolução entra "111 vigor na data de sua publl
caçao. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1981. - J"osé Richa, 
Presidente ~ .Lenoir Vargas, Relator - José Caixeta - Alberto 
Silva - Bernardino Viana. ....::. Gabriel Hermes - Benedito Canelas. 

PARECEBEs N,0 • 1.477 I! 1.478, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.• 274, de 1981, da Co
missão· de Economia que '4autoriza. a Prefeitura ·Municipal 
de Santo Antônio (RN) a. elevar eDj. Cr$ 2.578.600,00 (dois 
milhões e quinhentos e setenta. e oito mil e seiscentos 
cruzeiros) o .mo-p_tante de sUa dívida consolidada. interna". 

PARECER N.0 1.477, DE 1981 
Da Corilissão de Constituição e Justiçoa 

Relator: Senador ~noir Vargas 
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Eoonomla do 

Senado Federal, oomo -conclusão de seu parecer .sobre a Mensagem 
n.• 229/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal de Santo Antônio (RN) a contratar operação de 
êrédito no valor de Cr$ 2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e 
setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) destinada a finaneiar a 
aquisição de um caminhão equipado com caçamba para eoleta 
de lixo, para aquele Munlciplo. 

O ·pedido d€ autortzação foi formulado nos t.erm.Ds do prece1-
tua<io no parágrafo único do art!~o z.o dct Re.solu<"ão n.o- 93, de 1976, 
do Senado Federal, Implicando, por conseguinte, a nã<> observância 
dos llm_ltes fixados pelo artigo 2.0 da Resolu<:-ão n.0 82, de 28-10-75, 
tamb.ém da Câmara Alta do CongreS.OO' Nacional. 

Do ponto d-e vista que nos (Ompete examinar, verlfl.ca-.se que 
todas as formalidades for.a:.m atendidas. não havendo ne_phum óbice 
à tramitação normal da pre&onte proposição, porquanto ê jur!d!ca, 
constitucional e de boa técnie:a legislativa. 

Sala das CQm!ssões, 26 de novembro de 1981. - Aloyslo Chaves, 
Presidente .._ Lenoir V argas, Relator· - Murilo Badaró _:._ Al.ni1r 
Pinto - .João Calm.on - Ad.erbal Jurema - Hugo Ra.w.os, vencido 
- Ne)son Carneiro - Bernardino Viana. 

PARECER Ji.O 1. 178, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: SenadOr Agenor Maria 
--A-matériã. sob a nossa ap-reciaçª-o, já exaustivamente analisada 

pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objet!va autorizar a 
Prefe1tma :Municipal de Santo .Antônio, oos termos do que estabe
lece o art. 2.o da Resolução n.o ,93; de 1976, do Senado Flederal, a 
contratar operações de crédito no valor de ·cr$ 2.578.600,00 (dols 
m!Ihões, qulnhentcs e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), 
destinada a financiar a aquisição de um caminhão equipado com 
caçamba para coleta de lixo. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão. de Constituição 
e Justiça, que ,a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a-este órgão Técnico examinar, en
tendemos que o plei.to deva ser atendido nos ten;nos do proposto 
pela Comissão de Ee911omia da Casa, visto que a operação de .cré
dito a .ser autorizada serã de grande impacto sóclo--econômico para 
a Região. 

Ante o exposto, somos pela aprovaÇão do Projeto. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto Júnior, 

Pre.side_nte - Agenor Maria, Relator - José Caixeta - Vicente 
Vuolo ....... Vâldon Varjão- Luiz Fernando Freire- Benedito.Canel
las - Lenoir Vargas - Orestes Quércia - Murilo- Badaró - Almir 
Pinto. 

PARECERES NYs 1.479, 1.480 e 1.481, L>E 198! 
Parecer n'-' 1.479. de 1981 

Da Comissão de Economia.. Sobre· a Mensag-em n.\.< 2U<J, 
de 1981 (n.0 350/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal~ 
proposta para que seja autorizada a Prefeitur~ Municipal 
de Horlzontina <RS), a contratar operação !le crédito no 
valor de Cr$ 2.585.400,00 (dois m!Ihões, quinhentos e oi
tenta. e einoo mil e quatrocentos cruzeiros). · 

Rela.tor: Senador Lenoir Va.rgas 

CQm a Mensa;gem n.0 205/81, o Senhor Presidente da República 
submete à dellbemção do Senado Federal pleito da Prefeitura. 
Municipal de Horlzoillllna (iRS), que objetiva contratar, junto à 
Oaixa Eeonômlca Federal, nredlante a utlllzação de r€Cursos do 
:n:Mit'c/polo ao Desenvolvimento Soolal, a seguinte operação 

"características da operação: 

A- Valor: Cr$ 2.585.400,00; 

B - iPr&ZOS: 

1 - de carência: 1 ano; 
2 - de amortização: 10 a.nos; 
o - Encargos: 

1 - Juros de: 6% a.a. oo~os trimestralmente; 
2 ~ correção monetár,ia: ~O% do indlce de variação 

das ORTN; 

D - Garantia: v!Ii<:ulação de quotas do Imposto so
bre a CJ.reulação de ·Mercadorias - !CM; 

E - !De&tinação dos recursoo: Conclusão da constru
ção de escl>las de · 1. o grau ""~~ zona urbana " rum] .qo 
Município." · 

O Conselho Monetálr!o Nacional pronunciou-se favoravelmen
te ao pedido por entendê-lo técnico e f!naneeln'amente viável, não 
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob 
exame ac8J'Tetar maiores pressões na execução orçamentária. dos 
próximos exerclclos. 

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presen~ 
operação de crédito se enquama nas dlretrizes operacionais do 
F AS e tem grande repereu.s,são sócio-econõmlca para a área bene-
ficiada pelo projeto. -

Assllm, acolhemoS a mensagem nos lcmlos do seguinte 
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PROJETO DE Il$SOLUÇ.I!.O N.0 275, DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ho-rizontina (RS), 

a. elevar em Cr$ 2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos 
e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

o Senado Fed.eral resolve: 
Axt. 1.0 É a Prefeitura Muni'Cipal de HoriZontina (RS), nos 

teJ:IllDS do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro .de 1976, 
do Senado Feooral, autorizada a elevar em Cr$ 2.585.400,00 (qois 
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada interna, a flm de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor,.junto à Caixa Económi
ca Federal, mediante a utili~ação de recursos do Jfundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social, destinado à conclusão da construção 
de escolas de 1.0 .grau em zona urrbana e rurnl daquele Muni
cipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, (110 respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala. das Comissões, 18 de novembro de 1981. - José. Rlcha, 
Presidente - Lenoir Vargas, Relator - José Caixeta - Alberto 
Silva - José Lins - Gabriel Hermes. 

PARECERES N.os 1.480 E 1.481, DE 1981 

. ~obre o Projet_o de Resoluçã.o n.o 275, de 1981, da Co
mJSsao de Economia, que 4'autoriza a Prefeitura Municipal 
de Horizontina (RS), a elevar em CrS 2.585.40000 (dois 
milhões, quinhentos e oitenta e cinco _mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.480, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O Pro}eto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como concluSão de seu parecer sobre a Mensa
gem n.0 205/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Horlzontina CRS}, a Contratar operação 
de crédito no valar de Cr$ 2.585.400,00 (dols milhões, quinhentos 
e oitenta e ·cinco mil e quatrocentos -cruzeiros) ,destinada a finan
ciar a conclusão de escolas do 1.o grau, em zona rural e urbana 
daquele Munlcipio. 

O pedido de 'autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parág:r;afo único do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, 
do Senado Fed·eral, implicando, por eonseguinte, a não observân
cia dos limites fixados pelo a:rtt. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28 de 
outubro de 1975, também da Câmara Alta do Congresso Nacional .. 

Do ponto de vista que nos <!Ompete em.minar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas. não havendo nenhum 
óbice à tramJ.,tação nonnal da presente proposição, porquanto é 
jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa. · 

Sala da.s Comissões, 25 de novembro de 1981. - Aloysio Cba
ves, Presidente - Lenoir Va.rgas, ,Relator ___: Aderbal Jurema ,...
Murilo Badaró - Bernardino Viana - 1\'loacyr Dalla ~ Hugo Ra
mos, vencido - Raimundo Parente - Almir Pinto. 

PARECER N.o 1.481, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Lenoir Vargas 

A matéria sob .a nossa apre-ciação, jâ exaustiv~ente anali
sada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, obje!Jva a.uto
rlzar a Prefeitura Municip;:tl de Horizontina (RS), nos tennos do 
que estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de _1976, do Senado 
Federal, a contratar operação de créd'1to- no v-alor de ......... . 
Cr$ 2.585.400,00 (dois. milhões, quinhentos ·e oitenta e cinco mil 
e quatrocentos cruzeiros) destinada à conclusão da construção de 
escolas de 1.0 grau em zona urbana e ru~al õ.aquele Município; 

A .proposição mereceu a. aeolhida da COmissão de Constituição 
e Justiç.a, que ~ entendeu conforme os cânones legais, per.tinente.s 
ao assunto. 

NoS aspeCtos qU'ê -·competem a este órgão técnico .examinar, 
entendemos que o pleirto deva se-r atendido nos termos do proposto 
pela ComissãO de Economia da· casa, visto que a oper·aç:ão de 
crédito a: ser auto;rizada será de grande impacto. sócio-ectmô.mico 
para a Região- ben~ficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, 17 ,ru, dezembro de 1981 .. - Lomanto Jú
nior, Presidente - Lenoir Vargas, Relator _:_ José Caixeta - Vi
cente Vuolo - Valdon Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor 
Maria - Benedito Canellas -. Orestes Quércia - Murilo Bada.ró 
- Almir Pinto. 

P-IRECERES N's 1.482, 1.4RJ e IA84, DE 1981 
Parecer n'' 1.482, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a 1\'lensagem n. 0 350, 
de 1981 (n. o 541/81 - na origem), do Senhor Presidente 
da RepubHca, prop-ondo ao Senado Federal seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a 
elevar em _Cr$ 1.879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e 
setenta e nove milhões e duzentos e vinte e seis mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. interna. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Senhor Presidente d.a. R~pútlica encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de aue seja a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
(MG) autorizada a .elevar em Cr$ 1.879.226.000,00 (um bilbão, 
oitocentos e setenta e nove; milhões .e duzentos e vinte e seis mll 
cruzeiros) o montante de sua dívida consQlld:;tda interna, a fim 
de que possa cpntratar eJ;llpréstímo junto à Caixa Econômica Fe--
deral, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS. 

2 . Características da operação: 
"A - Valor: Cr$ 1.879.226.000,00; 
B ..:... Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
.2 - de amortização: 120 me.se.:;; 
C - Eitcargos: 
1 - juros d.e: 6% a.a.; 
2 - cJrreção monetária: 60% do índice de variação 

das ORTN; 
D - Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias; 
E- Destinação dos recursos: implantação de galeria.s 

pluviais." 

3. Segundo o parecer aprcse-ntldo pelo órgão financiador, a 
operação de crédito sob .exame é viável econômica e financeira
mente. 

4. O processo é aco;.nps.nhado dos seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n.0 3.252, de 22-10-80, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivas CEM n.0 319/81) do Senhor Miuistro 

de Estado da Fazenda a . .J Exmo. ze-::Jh'Jr Pre-sidente da República, 
comunicando que o_ Goru.elho Monetário Nhcional ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado con
fo:·::ne o art. 2.0 da Res. n.O 93, de 1978, d·) Senado Federal; e 

c) Parecer do. Banco Centl"al do Brasil - Departamento da 
Dívida Pública, favorável ao pleito. 

5. Considerado todo o endividamento da referida entidade 
(ir ... tra + ext1 alim.ite + operaçõas s.:.~b exame) verifica-se qu.e seriam 
ultrapassados os teto.s que lhê foram fixados pelos itens I, n e m 
do art, 2.o da Res. n.• 62, de 1975. 

6. Trata-.se, entretanto, de uma operação extralimite que-, 
IX= força d.?t.s. disposições contidas no <.rt. 2.0 da Res. n.0 93, de 
1979, não se aplicam oo citados limites (itens I, II e III) fixados 
no art. 2,0 da Res. n.0 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haj~ 
vista que os recursos a serem repassados provêm ·do Fundo de 
Apoio ao .Desenvolvimento Social - FAS. 

7. Além da carac~rística da operação - extralimite - e 
segundo conclu.s:J.o do Departamento da Dívida Pública. a assunção 
do compromisso sob exame nê.o deverá acarretar maiores pres
sões na execução orçamen tárla dos próximos exercícios. 

8. Atendidas as exigências das 1~ormas vigentes e as dispo
sições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da 
presente Mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇ./!.0 N.0 276, DE 1981 
A.utoriza a. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

(MG) a elevar em Cr$ 1.879.226.000,00 (lllDJ bilhão, oito
centos e setenta e nove nillhões e duzentos e vinte e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
tel"!la. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municlpai de Belo Horizonte (MG), 
nos termos do art. 2.0 da Resol<>~ão n.O 9S., de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.879,226.000,00 
(um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões e duzentos e vin.- · 
te e seis mil crt<.zeiro~) o mc:utante de sua díyija consolidada in
terna, a fim de que pos.3a ::·Jntratar um empréstimo ..de igual 
valor, junto à Caixa Económica· Federal, esta na qualidade de 
agente financeiro da Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado à implantação d.e g!1.lerías pluviais naquela Ca
pitcl, obedecidas as c.:::mdições admltidas pelo Banéo Central diJ 
Brasil. no respectivo procesf;o. · 

., 
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Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor~ na data de sua, pu .. 
blicação. 

Sala das COmissõe3, 2 de novembro de 1981. - J.osé Richa, 
Presidente - .Bernardino Viana, Relator --Alberto Silva - Ga
briel Hermes - · Lenolr Vargas - Benedito canelas - Lomanto 
Júnior. 

PARECERES N.0 • 1.483 E 1.484, DE 1981 

Sobre o Projeto de ResOlução (!L 0 ll!l'll> de 19S~ da 
Comissão de Economia., que ''autoriza a Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em ....... . 
Cr$ 1.879.221!.000,00 (um bllhão, oitocentos e setenta. e 
nove lililhões e duzentos e vinte e seis ·mil ~ruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.483, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 
O Projeto sob exame, de autorla 'da· comissão de Economia 

do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n.0 do Senhor Presidente da República, autoriza a: 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MO) a contratar opera
ção de crédito no valor de Cr$ I. 879.226.000,00 (um bilhão, oitO
centos e setenta e nove milhões e duzentos e vinte e seis mil cru
zeiros) destinada à implantação de galerias pluviais, naquele· Mu
nicípio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termo• do precei
tuado no parágrafo 'único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de .1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limites fixados pelo art. 2.o da Resoluç~o n.0 62, de 
28-10-75, também da Câmara Alta do COngresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verlfica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nep.hum 
óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é 
jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das ComissÕes, 16 de dezembro de 1981. - 4]oysio Cha
ves, Presidente - Murilo Badar6, Relator - Aderbal Jurema. -
João Calm.on - Lenoir Vargas - Bernardino Viana - Raimundo 
Parente - Benedito Canelas - José Fragelli - Moaeyr Dalla -
Tancredo Neves. 

PARECER N.0 1.484, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Murilo Badaró 
o Projeto de Resolução sol> exame, de autoria da COmissão 

de Economia desta Casa, autoriza a Prefeitjll'a Municipal de Belo 
Horizonte (MGJ a contratar operação de c·rédito no valor de 
Cr$ 1.879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove mi
lhões e duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) destinada à implan
tação de galerlais pluviais, na.quele Mup.icíp!o. 

2. A proposição mereceu da COmissão de COnstituição e Jus
t1ça o encaminhamento favorável, no que. diz respeito aos w:;pee
tos de constitucionalidade, jurldic!.dade e técnica legislativa. 

3. A operação de m;édito, objetb ela presente autorização, en
volve in~esse direto do Munlcipio, razão pela qual a matéria. é 
submetida à apreciação deste órgão téenic_o, conforme determina 
o item IV do art. 2..0 ela Resolução n.O 132, de 1979, que criou esta 
Comissão. . 

4. Há a ressaltar que os recursos serão aplicados na tmpian .. 
tação de galerias pluviais, portanto, uma obra de grande re
percu.ssão sóe1o-econômica para a região benefiêiada pelo em
preendimento. 

5. Ante o exposto: .somos pela aprovação do p·resente Pro
jeto de Resolução. 

Sala das COmissões, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto Jú
nior, Presidente -. Mutilo Badaró, Relator - José Çaj~eta. - Vi
cente Vuolo - Valdon Varj~o - Luiz Fernando Freire - Agenor 
Maria - Benedito Canenas - Lenoir Vargas - Orestes Quêrcia 
- Murilo Badaró - .Almir Pinto. 

PARECERES N•s 1.485, 1.486 e 1.487, DE 1981 
Parecer n'l 1.485, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem. n.0 ~ 
de 1980, (n.0 ·566/80, na. origem), do Sjenhor Presidente da. 
República, súbmetendo à aprovação do · .Senad'O: Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Elói Mendes (MO), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco m!lbões, seis
centos e onze mil, duzentos e ci,nqüenta. cruzeiros). 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
Ce>m a Mensagem n.0 334/80, o senhor Presidente da República 

submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Elói Mendes (MO), que objetiva contratar, junto à 
Caixa Económica dQ Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 

de agante financeiro do Bru:tco Nacional da Hab!!Jação, as seguintes 
operações de créditos: 

"Caraet!>rlstleas das Operações: 

OPER.AÇAO I 
A- Valor: Cr$ 72.586.800,00 rcorrMpondentM à ... 

120.000 UPO de Cr$ 604,89, em jul/80); 

B- Prazoo: 
1 - -de carência: até 36 meses, contados a partir a 

última llbemção dos recursos; 
~ 2 - de amort1:1lação: até' :J.60 meses; 

o - Encargos: 
1 -juros: 1% até 1,6% a.a.; 
2. -,- 001rreção monetária; trimestral, conrorme varia

ções ela UPO; 
3 ~ seguros: prev!l;tos pelo SFH; 
D - Garantias; prlmeira e especiaL hipoteca dos lotas 

de terreno e das habitações a serem edificadas, bem como 
caução das quotas do ICM; 

E - Destinação dos recursos: construção de 400 uni
dades' ha;bitacionais de interesse oocial, com valores uni
tários limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a tra
balhadores com renda~ fam!llar de até 3 salários mínimos, 
aos quais o financiamento será transferido após a comer
cial!mção dos imóveis. 

OPERAÇAO Ill 
A- Valor: Cr$ 3.024.400,00 (correspondentes a 5.000 

UPO de Cr$ 604,89, em jul/80); 

B- Praoos: 

1 - de carência: até 18 m€SeS, contados a pai:tir da 
última liberação dos recursos; 

2 - de amortização,: 2116 meses; 
O- Encargos; 
1 - juros: 5% a.a. C4% + 1% pelo repasse); 

2 - <:orreção monetária: trimestral, conforme varia
ções da UPO; 

3 "-- seguros: previstos peló SFH; 
D - Garantia: vincuiação das quotas do Imposto sobre 

a Circulação 'de Mexcadorias ({CM); · 

E -, Destinação doo recursos: execução de obras de 
infra-estrutura urbana neceSsárias à eonstrução das 400 
unidades habitacionais, obj e to da Operação." · 

0- CqnOOlho Mon,etário ~aclonal pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não 
de:v-endo os compromissos . decorrentes da operação de crédito sob 
exame acarretar maj.ores presSões na execução orçamentária dos 
pj'Óx!mos exercícios. 

No mérito; o empreendimento a ser financiado pela. operação 
de créditc, em tela, se enquadra em casos análogos que têm mere
cido a aprovação do Senado, até mesmo porque se trata de inves
timento reprodutivo que faz retornar aos co!res públicos grande 
parte dos capitais !n,vestidos. 

Assim, acolhemOs a ,mensagem nos termos· do seguinte: 
PRo.tE'I'O DE RESOLUÇii.O N.O 277, DE) 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes (1\IG), 
a elevar, em Cr$ 75.611.256,00 (setenta e cinco milhões, 
seiscentos e onze mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros) o 
montante de sua dívida. consolidada interna.. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :0: a Pre!eitura Municipal de Elói Mendes, Estado de 

Minas Gerais, nos ·termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de 
·outubro de 1976, do Senado· Federal, autorizada a elevar, em 
Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e onze ml!, 
duzentos e einqüenta cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada interna, a fim de que possa con tra!Jar um empréstimo de 
igual. valor, junto à Calxa Econômica do Estado de Minas Gerais, 
esta na qualidade de agante financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação, destinado à constJ;uçil.Q de 400 unidades habitacionà!.s de 
interesse social, e execução das obras de infra-estrutuva urbana 
n,ecessárias; naquele município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, do respectivo processo. 

Art. 2,0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publ!
caqão. 

Sala das COmissões, 4 dl! na.vembro de 1981. - José Richa, 
Presidente - Gabriel Hermes, Relator - Lenolr Vargas - José 
L!ns - Bernardino Viana - Alberto Silva. 
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PARECERES N.Os 1.486 e 1.487, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 277, de 1981 da-'Co· 
missão de Economia que ''autoriza a, Prefeitura Municipal 
de Elói i\olendes (MG), a elevar, em Cr$ 75.611.250.00 (seten
ta e cinco milhões, seiscentos e onze mil e duzentos e cin- · 
qüenta cruzeiros) o montante de sua .dívida consolidada 
interna"~ 

PARECER N.0 1. 486, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Rielator: Senador Murllo Badaró 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n.0 334/80 <lo Senhor Presidente <la Repú.bllca, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Elói Mendes (1\1:0) a contratar junto à 
CE!F - MG, operações de crédito no valor de Cr$ 75.6J.l.250,00 
(setenta.. e cinco milhões, seiscentos e onze mil e duzentos e cln
qüenta CIW'Jeiros) destinadas a financiar a construção de 400 uni
dades habitacionais, de interesSe social, e execução das obras. de 
infra-estrutura necessárias. · 

O pedido de auto.r!zação foi formulado nos termos do prece!~ 
tuado no parágrafo único do art 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, 
do Senado Fed'eml, implicando, por conooguf:hte, a não observân
cia dos limites fixados .pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 28-10-75, 
também. da C§.mara Alta do OO;ngresso Nacional. 

Do ppnto de vista que nos oompete examinar, verifica-se que 
todas as 'l:ormalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da pre.s:ente proposição, porquanto é juridica, 
coru;titucional e de boa técntca legislativa. · 

Sala das Oom!ssões, 25 de novembro de 1981. - Aloyslo Cha
ves, Presidente - Murilo Badaró, Relator - Aderbal Jurema 
Raimundo Parente - Moacyr Dalla - Hugo Ramos, vencido -
Almir Pinto- Lenoir Va.rgas- Bernardino Viana. 

PARECER N.0 1.487, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 

R,elator: Senador ~lurilo Bada.ró 

A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada 
pela autora do Poodeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar 
a Prefeitura Municipal de Elói Mendes (MG), nos termos do que 
estabelece o art. _2.0"" da Resolução n.O 93, de 1976, do S:enado ~e-:
deial, a contratar operaÇão de ciêcffto no valor de Cr$ 75:Sit:250,00 
(setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil e duzentos e cin
qüenta cxuze!ros) destinada a financiar a construção de 400 uni
dades habitacionais naquele Município. 

A proposi'ção m·ereceu a acolhida da Comissão de Constituição 
Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinen
tes ao a-ssunto. 

Nos aspectos- que competem a este ói'gão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do pro
posto pela Comissão de Economla da casa, visto que a aperação 
de crédito. a ser autorizada será de grande impacto sócio-econômlco 
para a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Oomissõe.s, 17 de dezembro de 1981. - Lomanto .Jú
nior, Presidente - Murilo Ba.daró, Relator - José Caixeta -
Vicente Vuolo - Valdon Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor 
:Maria - Benedito Ca.n-ellas - Lenoir Vargas - Orestes Quércia 
- Almir Pinto. 

PARECERES N's 1.488, 1.489 e 1.490, DE 1981 
Parecer n'-' 1.488, de 1981 

:Ca Comissão de E.çonomia. Sobre a Mensagem n.0 55, 
de 198! {n.0 100/81, n:à. "origem}' do SenbO\" Presidente da 
Repúb!h~aJ submetendl> à aprovação do Senad.o. Federal, 
proposta para que seja autolizada a Prefeitura Municipal 
de l\iatipó (MG) a c•.:mtratar op.el"ação de crédita no valor 
de Cr$.23.224.600,00 (vinte e três milhõesl duzentus e 
vinte .;: quatro mil e seiscentos cru?.eiros). 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Com a Mensagem n.O 55/81, o· Senhor Presidente da República 
submete, à deliberação do Senado Federal, pleito· da Pre!eit_ura 
Municipal de Matipó (MG), que objetiva contratar, junto à Caixa 
Eeonômica FederoJ do Estado de r,nnas Gerals_._ esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco da_ J:Iabltaçã.o, as seguintes opera
'ções de crédito: 

j'Caracteristica.s das operações: 

OPERAÇAO I 
A~ Valor: Cr$ 19.906.800,00 (correspondente a 

30.000 UPC de Cr$ 663,56, ;om O\!tUbro/80); 

~ ·- .Prazos: 
1 _!... de· carência: até 35 :r;neses, contados a partir da 

ült.tma ·liberação d?s recnrsos; 
2. - d~ amortizaçã·o: até 360 rneses; 

·· .. c·-...!.. Encárgo-s: 
.1 ........ ju.ro.S: até 1% a.a. na ·carên.cia e até 1,6% a.a. 

~põs a mesma; · 
· • .2 • ~ Coi-reção -mo~etária: trim€stral, confol1Ue varia

Ção '\la UPC; . · 
· 3 _; seguros: 'previstos pelo SF:!!; 

.:n ~ p.arant!B.s~ 'prili>eira e espe<!!al hipo,teca dos lo
. tes. de terreno. ~ _dâS. habitações a se-rem. edif1cadas, bem 
conio caução das quokls do ICM; 
· · E •__:_ D<:stinaçã<i dos recursos: coru;trução de 100 uni

. dades habitacionais de Jnteresse social, com valores Wli-
.. tários limitados ao máXimo de 300 UPc. destinadas a tra

bãlhadOrBs com renda 'familiar de_ até 3 .salários mínimos, 
a.o_s -q_u~. o financiam~nto ser4 _tral1§ferid0 após a co
me;clal"'a.ção dos !móveis. 

·o~ERAçAo.'u 
. '.8..-::- Valor:' Cr$ 3.317,800,00 (correspondente a 5.000 

. UPC de Cr$ 663,56, em outubro/80); 
· . B _:..: Prazos: · 

r·"- de ,;,rênctá; até · 18 meses, contados a pa,rttr 
da última lÍberação. dos recursos; 

2"' ...... de· amortização_: até 216 meses; . 
C·_:. Ji!nc,U.gos: 
1:......: juros: 1% a .. a. pelp repasse; 

. 2. -·co~r~çã~ monetária: trimestral, conforme varia-
ções da. UP.C; · 

.·3 ·--:- Seguru's:.' pr-evis~s pelo SFH; 

. D :.:..._ Garantias: vinculação das quotas do Imposto 
·sobre a Circulação de' .Mercadç,..'ias UCMJ; · 

E·.:..... Deitinãção dos re-cursos: execução de: obras dr 
·infra-estrutura· urbina necessárias à construção das 100 
únidades' .habitàcionals, objeto da operação I." 

ó Conselho Moriet.árlo Naclona). prori.unciou-se favoravelmente 
ao pedido ·Po.r entend~-Io .téc'nico e financeiramente viável! ~ão 
devendo O.$ compromissos ·dec0rrentes da operação de crédito ~ob 
exame àca.,..rretar ma.ia.re·s pressões na ~xecução orçamentária dos 
próximos exercíciós,. tendo _ei;U vista o se.gulnte: 

. ua) o orçaniento ·da pleiteante, para o corrente ano, 
prevê a raaltzação de receita de Cr$ 14.000.000,00 (dedu
zidas .a,s 'operações de .cr~dito), da qual cerca de 29,21% 
se d~tinam. a .atender· a investimentos com recur.'>Os pró
Prios; 

b) sua p'oupança real é superior ao maior ·dispêndio 
relativ'o ·à dív~da contraída sot:Iado ao do financiamento, 
no montante de 5.000 UPC (Ór$ 3.317.800,00), destinado 
à· realiZação· de: obr~ de infra-estrutura, cujas oamortiza
cõ~· efetlvaniente correrão :por -conta do erário municipal; 

c) .a amortizãção -do. empréstinio correspondente a 
30.000 .UPC (Ct$ 19-906.800,00) será, feita diretamente ao 
agente financeiro pelos adqu!rentes das unidades. hablta.
c!ona!s, a<>S quais a ctfvid,a será traru;ferida, logo aJ?6s a 
comercialização· dos imóveis, dt}Súnerando-se a Prefeitura., 
por conse.guinte, de quahsquer onus; 

cl) o parecer apresentado pela CaiXa Econômlca do 
Estado de Minas ·aera!s conclUi pela v!abtlidade técnica, 
econômlca e' ftna'""e!ra dos empréstimos." 

No mérlt'o, o .eni.preend1inen.t'0 se enqu.adra em casos análogos 
que têm merec!dé> acolhida dO' Sena<:lo l"edew, até mesmo porque 
se trata de investilnento repro4utivo qua será repassado aos be
neficiários do proje,to .em questão. 

Ante o· expOsto, · acolheroçm a mensagem nos te:rmos do se
guinte 

PROJETO' DE RESOLUÇAO N.O 278, DE 1981 
Autoriza a PrefeitUra Municipal de Matipó (MG) a 

eJ._evar, ·em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzen
tos e·vinte e qtiatrO mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sUa dívida· c~risolid;:tda interna.. 

o Senado Federal reoolve: 
Art. 1.0 É a.Prefeil,ura Municipal de Mat.i\l)ó, Estado de Minas 

Gerais, nos termos do ~. 2.0 da Resolução n.0 93, de ·n de outu-
bro de 1976. do Senado Fed'eral, autorizada a elevar, em ....... . 
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Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três inilhões, d'urentos e vinte e quatro 
mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua <livld"- consolidada 
Interna, a fim de que possa contratar 'emprésthnos de Igual valor, 
junto à Caixa Econõmica do Estado de Mkl.a.s Gerais, esta na qua
lidade de ;>gente financeiro do Banco . Nacional da Habltlação, 
destinado à construção de 100 unidades habitacionais de Interesse 
social e exoouç;ão ,de obras de infra-estrutura urbana necessárias, 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no .r:espeetivo processo. 

Art. 2.0 Esta reoolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. ' 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presidente -- Gabriel Hermes, Relator - Lenoir Va.rgas - .José 
Lins - Bernardlno Viana - Alberto Silva. 

PARECERES N.•s 1.489 E 1.490, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.• 278, de 1981, da; Co
missão de Economia., que "autoriza a Prefeitura Mntúcipal 
de Matipó (MG) o. elevar, em Cr$ 23.224.690,00 (vinte e 
três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 'interna"~ 

PARECER N.0 1.489, DE 1981 

Da. Comissão de Constituição e .Justiça. 

Relator: Senador Tancredo Neves 
o Projeto sob exame, de autorla da COmissão de Economia 

do Senado Federal, como ·conclusão de seu pa~ecer sobre a Men
sagem n.• 55/81 do senhor Presidente da Repúbl!ca, autoriza a 
Pl1efe.ltw-a Municipal de Matipó .(MG) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzen
tos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) destiood::t. a fi
nan:ciar a construção de 100 unidades habitacionais. 

O pédido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parãg"afo único do art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 1976, 
do Senado Fede·ral, implicandO, por conseguinte, a não-observân
cia dos llmltes fb<ados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 28 de 
dezembro de 1975, também da Câmara Alta do Cong>"esro Nacional. 

Do ponto de vista que nos competê examinar, verifica-se qu.e 
todas as formalidad'es foram ~tendidas, não havendo nenhum 
óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é 
juridica, constitucl.onal e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões~ 2 de dezembro de .1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Tancredo .Neves, Relator - Leite Chaves - Nelson 
Carneiro - João Calmon - Benedito Canelas - Lenoir Va.rgas -
Murilo Badarô - 1\Ioacyr Dalla. 

PARECER N.0 l.<i90, DE 1981 

Da Comissão de MunicípiPs 
Relator: Senador 1\Iurilo Badaró 

· A m.atéria sob a uos.sa apr:eciaç.ão; já -exaustivamernrte analisa
da pela autora do Projeto de &e-solução, em tela, objetiva autor!
,..,. a. Prefeitura Municipal de ~atlpó CMG), nos tennos do que 
estabelece o art. 2.0 da ~soluçao n.0 93, de 1976, do Senado Fe
deral, a co~tra~ar operaçao de crédito no valcr .. de ex$ 23.224.600,00 
(vinte e tres m!lhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros), destinada a financia'! a construção de 100 unidades 
habltacle>na!s, naquele Município. 

A proposição mereceu a .acolhida da Con)is.são de Constituição 
e Jlist!ça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão técnico examinar 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposu; 
pela Comissão de _EconomLa da Casa, visto que a op&ação de 
crédito a ser auto.r1zada será de gl'ande impa'Cto sócio-econômico 
para a Região beneficiada pelo Investimento. 

Sala das Comissões, 17 de deze!llbro de 1981. - Lomanto Jú
nior, Presidente - Murilo Badaró, Relator -- José Caixeta -
Vicente Vuolo - Valdon Varjiio - Luiz Feniando Freire - Age
nor M:aria - Beneditu Canellas - Leneir Vargas - Orestes Quér
cia -. AJmir Pinto. 

PARECERES Nos 1.491, !.492 o 1.493, OE !9HI 
Parecer n'? 1.491, de 1981 

na Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 61, 
d'e.1981 (u.O 106/81, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a: Prefeitura Municipal 
de Itapuranga <GO), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões,. quatrocentos e 
sessenta e nove mil cruzeiros). 

Relator: Senador José Caixeta 

COm a Mensagem n.0 61/81, o Senhor 'presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura 

MuniCipal de Itapuranga (GO), que objetiva contratar, junto à 
Caixa Económica Federal, mediante a ut!IIzação de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, as seguintes operações 
de cré<litos: · 

"Caracteiisticas das oper~ões 
I - Cr$ 6 . 230 . 000,00 

A-Prazos: 
1 - carência: 2 anos; 
2 :- amortizaçãc; 12 anos; 
B - Encargos: 
1- juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 40% do in<lice de variação 

das ORTN; 
C,- Garantia: vlncúlação das cotas do Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias (ICM); 
D - Destinação dos recursos: construção e equipa

mento de um centro de vivência comunitária e Implanta
ção de um sistema de captação de águas pluviais. 

n - Cr$ 2. 239. ooo,oo 
A- Prazos: 

1 - carência: 2 anos; 
2 - amortização: 10 anos; 
B- Encargos: 
1- juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 

· 2 - correção monetária: 20% do índice de variação 
das ORTN; 

C ~ Garantia: ?incnlação de cotas do Imposto sobre 
a Circulaçã.o de Mercadorias (!CM) ; 

D - Destinação dos recur~os: construção e equipa
mento de escolas rurais." 

o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo encami
nhamento dó pedido~ por entendê-lo técnico e financeiramente 
viável, n.?_o devendo os seus encargos gerar maiores pressões na 
execução orçamentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento, a ser financiado pelas opera
ções de crédito sob exame, se enquadra em casos análogos que têm 
merecido a acolhida da Cas:.t, tendo em vista o largo alcance do 
projeto para o município em questão. 

Assim, acolhemos a mensagem, :p,os termos do seguinte 
PROjETO DE RESOLT.i'ÇAO ·N.O 279, DE 1981 
Autoriza. a Prefeitura Municipal de ItÍ.puranga (GO) 

a elevar em Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos 
e sessenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida. 
consolidada interna. 

O Senado Federal-resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado de 

Goiás, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro 
de 1976, d.o Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.469.000,00 
(oito milhões qautrocento.~ ':' sessenta e nove mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada interna, a fim de ·que possa con-_ 
tratar empréstimos de igual valor, junto à Cai'xa Econômica Fe
deral mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social, destinados à construção e equipamento 
de um centro de vivência comunitária e de escolas rurais, e im
plantação de um sistema de captação de águas pluviais, obedeci
das as condi'çõe.s admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de .sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1981. - José Rlcba, 
Presidente :.__ José Caixeta, Relator - Alberto SHva - José Lins 
- Gabriel Hermes - José Fragelli - Benedito Canela.G - Lenoir 
Vargas. 

PARECERES N.0 < 1.492 e 1.493, de 1981 

Sobre o Projeto d'e Resolução n.o 279, de 1981, da Co
mi5são de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Itapuranga (GO) a elevar em Cr$ 8.469.000,00 (oito 
milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros) o 
montante de sua éHvjda consolidada interna". 

PARECER N.O l. 492, de 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

O Projeto so.b exame, de autoria da Comissão de Economiá 
do Senado Federal, como conclusão de .seu parecer sobre a Mení'a-
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gem 'l·o 61/81 do Senhor Presidente da República, autoriza ~ Pre
feitura Municipal de Itapuranga (GO) a contratar operaçoes de 
crédito no valor.de Cr$ 8.4e9.000,00 (oito milhões, quatrocentos e 
sesaimtã. e nove mil cruzeiros) -·destinada a financiar a construção 
e equfpamêntos de um centro .de vivêilcla comunitãria e de esco
las rurais, e Implantação de um sistema de captação de ·águas 
pluviais. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do prece!'
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, 
do Senado Federal. imPlicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limites fixada.s.pe!o art. 2.o da Resolução n.0 62, de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso ,Nacional. · 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbi
oo à tramitaÇão normal da presente proposfçãa, porquanto é ju" 
rldlca,. constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das Caml,ssões, 25 de -novembro de 1981. - A!a:y~Sio Cha
ves, Presidente ........ Almir Pinto, Relator - Mo3.cyr Dalla - Hugo 
Ramos, vencido.- Lenoir Vargas - AderbaJ .Turema. - Bernar
dino Viana -_Raimundo Parente_- Murllo Badaró. 

PARECER N,0 1. 493, de 1981 
Da Comissão de Municípios 

Relatúr: Senador Josó Caixeta 

A matéria 'sob a nossa apreciação. já exaustivamente analisa
da pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objet!va autori
zar a Prefeitura Municipal de Itapuranga (GO) nas termos elo 
que estabelece o art. 2.0 ·da Resolução n.O ~3. de 1976, d9 Senado 
Federal, a contratar operação de crédito no valor de ._ .. ·- ..... 
Cr$ 8.469.000,00 (alto milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil 
cruzeiros) destinada a financiar a con.struçl!o e equ!'pamento de 
um centro de. vivência comunitária e de escolas rurais, naquele 
Municipio. 

A propasiç.ão mereceu a acolhida da Comissão de Cop.stltulção 
e J~tlça, que a ~ntendeu _coili'orme o.s -cânones legais, pertinentes, 
ao assunto. 

Na.s aspectos que competem a este Orgão Técnico examl'nar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposta 
pela Comissão de Economia da casa, vista que a operação de cré
ditO a lier autorizada será de grande Impacto sóclo-econõmico pa
ra a Região.· 

Anté o exposto, somos pela aprovação do Projeta. 
Sala das Comissões,· 17 de dezembro de 1981. - Lomanto Ju

nlor, Presidenté - Josó Caixeta, ~elator - Vleente Vuolo - Vai
don Varjão - Lulz Fernando Freire :- Agenor Mar!& - Benedito 
C;ui.elas - Lenoir Varglll!l - Orestes Quércla - Murllo Badaró -
Almlr Pinto. 

PARECERES N's 1.494, 1.495 e Í.496, DE !981 
Parecer n'? 1.494, de 1981 

Da ComisSão de Economia.. Sobre a. Mensagem n.o 125, 
de 1J!81 (n. 0 230/81 na origem), lo Senhor Presidente da 
Republica, propondo ao Senado Federal seja autorizada a 
Prefei~ura ~unfcipal de Belo Rorizont'e '<MG) a elevar, em 
Cr$ 3.511.440.000,00 (três bilhões, quinhentos e onze mi
lhões, quatrocentos ~ quarenta mil cruzeiros) o montante 
de sua .. divida consolidade interna. 

Relator: Senad<fx. Benedito Canelas 
.O 'lhor· P:tesidente da República encaminha ao exame do 

Senado ederal <art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
oent!do d 9-ue seja a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), 
autorizada a elevar, em Cr$ 3.511.440.000,00 .(três bilhões, quinhen
tos e onze m.ilhões,·quatrocen~os e quarenta mil cruzeiros), o mon
tante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar·emprést!mo junto ao Banca de Crédito Real de Minas Gerais 
B.A., Cr$ 1.75&.720.000,00- Caixa Econõmica da Estado de Minas 
Gerais; Cr$ 877.860.000,00 e Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais; ér$ 877.860.000,00, estes na quà.l!ctade de agentes finan
ceiros do Banco Nacional da Habitação - BNH, no valor cottes
pondente a 4.000.000 UPC, con.slderado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 877. 86, em abr!l de 1981. 

2. A operação será realizada, segundo as seguintes condições 
l>Aalcaa: 

"Características das operações: 
OPÍl:RAÇAO I - Banca de Crédito Reai de Minas Ge

rais S.A.~ 
.A- Valor: Cr$ 1.755.720.000;00 (correspond<>nte a 

~. 000. 000 uro de Cr$ 877,86 em abr/81) ; 
B ~ P.razoo: 

1 - de carência: até 36 meses; 

2 -.de ~mortização: 216 meses; 
o- Encargos: 
1 -juros cie: 5% a.a. (.send«;l 4.%' + 1% pelo repasse); 
2 - correção monetária: trimestral, coliforme as va-

riações da UPC; 

D - Garantias: 
- Agente Financeiro: vinculação de quotas do Im

posta sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 

.....- BNH: caução da garantia acima; 
E - Destinação dos recursos: aplicação no subpro ... 

grama FIDREN - financiamento e/ou refinanciamento 
para lmplanta~ão ou melhorias de sistemas de drenagem 
que visem ao oontrole de Inundações em áreas urbanas. 

OPERAÇAO I1 - CS]xa Econõmica do Estado de Mi
nas Gerais: 

A- Valor: Cr$ 877.860.000,00 ,(correspondente a 
1.000.000· UPC de Cr$ 877,86 em abr/81); 

B- Prazos: 
1 - de carência: até 36 meses: 
2 - de amortização: 216 meses; 

o- Encargos: 

1 - jpros de: 5% a.a. (sendo 4% + 1% pela repasse>; 
2. - cOrreção monetária: trimestral, conforme as va

riações da UPC; 
D- Garantias: 
- Agente Flnancelro: vinculação de quotas do Im

posto sobre a Circulação de Merc.adarias (10M); 

- BNH: caução da garantia acima; 
E - Destinação dos recursos: J.plicação no subpro

grama FIDREN - financiamento e/ou refinanc1am.ento 
para Implantação oú melhorias de sistemas· de drenagem 
que visem ao controle de inundações em áreas urbanas." 

OPERAÇAO III - Banco d~•~ Desenvolvimento de Mi
nas Gerais: 

A~ Valor: Cr$ 877.860.000,00 \Correspondente a 
1.000.000 UPC de Cr$ 877,86 em abr/81); 

.B- Prazos: 
1 - de carência: até _36 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
o - Encargos: 
1 _juros de: 5% a.a. (sendo 4% + 1% pelo repasse); 
2 _ correção monetárla: trimestral, conforme as: va-

riações da UPC; 
D - Garantias: 
_ Agente Financeiro: vinculação de quotas do Im

posta sobre a Cl.rculação de Mercadorias (lCM); 
- BNH: caução da garantia acima: 
E - Destinação dos recursos: aplicação no subpro

grama FIDREN - financiamento e/ou refinanciamento 
e/ou refinanciamento para Implantação ou melhorias de 
sistemas de drenagem que visem ao controle de inunda
ções em áreas urbanas." 

3. Segnndo o parécer' apresentado pelo órgão financiador, a 
operação de crédito sob exame é vl.í.vel econõmica e financeira
mente. 

4. o" processa é acompanhado dos seguintes elementos prin
cipais: 

a).Le! n.' 3.319, de 14-04-81 autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivas (EM n.0 112/81), do senhor Presi

dente da República, comunicando que o Conselho Monetário Na
cional ao apreciar a proposta~ mantfestou.-se favoravelmente ao 
pleito formulado conforme o art. 2° da Resolução n.o 93, de 1976, 
da Sénado Federal; e 

c) parec~r do Banco Central do Brasil.- Departamento de 
Oper~ções com Títulos e Valores Mçblllárlos favorável ao pedido. 
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5. Do estudo de viab!l!dade apresentado pelo Banco Central 
do Brasil, destacamos os seguintes Itens para a anállse da capa
cidade de pagamento da entidade: 

·5.-1 Dados relativos ao balanço de 1980 

D1- Total 
D2 - Operações, de Crédito 
D3- Liquida (Dl - D2) 
D4 - índiCE)' de Correção 
D5 - Receita Liquida Corrigida <D3 x D4) 

5. 2 Limites Operacionais 
(art. 2.0 da Resolução n.0 62/75). 

Valor: Cr$ mil 

6.145. 486,0 
280.639,8 

5.864.846,2 
1,1686 

6.853.659,3 

Valor: Cr$ mil 
El - Montante Global (70% do D3) <Item D 4.797.561,5 
E2 - Crescimento Réal Anual (20% do D3) (Item II) 1.370. 731,9 
E3 -Dispêndio Anual Máximo (15% de D5) (!tem ill) 1.028.048,9 

E4 - Responsabll!dade P<!r Titulas (35% de D5J 
(Item .rvJ , 2 .398. 780,8 

5.3 Posição da Divida Consolldada Interna. 

Em 31-3-81- Valor: Cr$ mU. 

A- Th"TRAL!MlTE . • . . . . . ......... •. . . • . . . . 92.071,6 

B - EXTRALIMITE . . . . . . . . • . • . . •• . . . •. •• . . 1.880.068,2 
C - OPERAÇAO EM TRAMIT. . . . . . . . . . . . . . • 2.654.246,0 
D - OPERAÇÃO SOB ~XAME ... :. . . . . . . . .. 3.511. 440,0 
E - TOTAL GERAL .. . .. .. .... .. . .. .. .. .. 8.137.817,8 

6. Tendo em vista a orientação desta· Comissão para verificação da capacidade de pagamento do postu
lB:nte~ foi levado em conta a soma do endividamento intra e extralimite. Teríamos a seguinte situação: 

ltem Limites 
31-03-81 

I - Montante Global 

II - Crescimento real anual 

m - Dispêndio anual máximo 

TV - Responsabilldade por títulos 

Dívida 
Intra 

+ Extrali
mite 

1. 972.137,8 

410.564,6 

161,861,3 

41,3 

7. conslderad<,> todo o endividamento da referida entidade 
(intra + extrallmlte + operação em tramitação + operação sob 
exame), seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado pelo item I 
do art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975. 

· 8. Trata-se, entretanto, de uma operação extral!m!te que, 
por força das d!spos!çõés contidas no art. 2.o. da Resolução n.O 93, 
de 1976, não se aplicam os citados limites utens I, II e mJ fi
xados no art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, ambas do Senado 
Federal haja 'vista que os recursos a serem repassados provêm 
do BanCo Nacional da Habitação (BNH). 

9. Além da caracterlstica da operação - extrallmite - e 
segundo c conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção 
do compromisso sob exame não deverâ acarretar maiores pressões 
na exe·cução orçamentária dos próximos exercielos, tendo em vista 
que a margem de poupança real se mostra bastante supertor ao 
maior dispêndio Cr$ 797.937,3 m!I) que a sua divida consolidada 
Interna apresentará após a, contrata-ção das operações de crédito 
pretendidas. 

10. Atendidas as exigências das nO<rmas vigentes e a8 dispo
sições lio-i!téglmenro T:fitemo, <:oncluíinos >~•lo acolhlmento da pre
sente m.en.sagem, a forma do seguinte 

PROJETO DE RJ!:SOLUÇA.O N.o 280, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Munlclpa.l de Belo Horizonte -
MG a elevar em Cr$ 3.511.440.000,00 (três bilbões,. qui
nhentos e onre m.i.Ipões,. quatrocentos e quarenta mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. interna.. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 't: a Prefeitura Municipal de Belo He>rlzonte, Estado 
de Minas Gierais, nos. termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 3.511.440.000,00 (três bilbões, quinhentos e onze mllhões, qua
trocentos e quarenta mil cruzeiros) ·a montante de sua divida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos 
no val<l<t' global acima, junto à.s seguintes Instituições financeiras: 
Banco de Crédito •Real de Minas Gerais S.A.: Cr$ 1. 755. 720.000,00; 
Caixa Econôm!ca do Estado de Minas Gerais: Cr$ 877.860.000,00: 

Operação 
em 

Tramitação 

2.654.240,0 

212.339,2 

265.424,0 

Operações 
sob 

Esame 

3.511.440,0 

702.288,0 

370.652,0 

Situ~ão 
Posterior às 

Contratações 
Pretendidas 

8.137.817,8 

1.325.191,8 

797.937,3 

41,3 

Limites do 
Art. 2.• da. 
Resolução 
n.0 62175 

4.797.561,5 

1. 370 . 713,9 

1. 028. 048,9 

2.398. 780,8 

e, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais: Cr$ 877.860.000,00, 
estes na qua:lidade d.e agentes fina-nceiros do Banoo Nacional da 
Habitação - BNH. destinados à aplicação no .subprograma FIDREN 
- financiamento e/ou r:efinanciamento para implantação ou me
lhoria de sistemas de drenagem que visem ao controle de inunda
ções em áreas urbanas daquela cidade, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Bras!!, no l'I"'Pectlvo processo. 

Art. 2.0 Esta resolução -entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala· das Comissões, 30 de· setembro de 1981. - José Richa. 
Presidente - Benedito .canelas, Relator - Arno Damlan! - Ber
nardino Viana - José Fragelli - Roberto Saturnino - José Lins. 

PARECERES N.os 1.495 E 1.496, DE 1931 

Sobre o Projeu; de Resolução n.• 280, de 1981, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em ....... ~ .. 
Cr$ 3.511.440.000,00 (três bi.QJ.ões, quinhentos e oru:e mi
lhões7 quatrocentos e quarenta .m.ll cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.495, DE 1981 

Da. Comissão de Comtltulção e .Justiça 
Relator: Senador Tancre..io Neves 

O projeto sob exame, de autoria da COmissão de Economia do 
Senado Thderal, como conclusâo ·de s-eu parecer .sobre a .M;ensagem 
n.0 125/81, d.o Senhor Presidente da Repúbl!ca, autoriza a Prefei
tura Municipal de Belo Hoi'izonte (MG) a contratar operação de 
crédito no v_alor de Cr$ 3. 511.440.000,00 (três bllh®s, quinhentos 
e onze milhoes, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) destinada 
à aplicação no subprograma FIDREN - financiamento e/ou refi
nanciamento para implantação ou melhorias de sistemas de dre
nagem que vi.s.em o ·controle de inundações em áneas urbanas. 

O pedido de autorização foi formulado 'nos termos do pre
ceituado no parágrafo único do art. 2.0 <la Resolução n.0 93, de 
1976, do Senado Federal, impllcando, por conseguinte, a não obser
vância dO$ limites .f.i,xados p.elo art. 2.0 da Resolução nro 62, de 
28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 
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Do ponto õ.e vista que nos compete examin<!J", Verifica-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum 
óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é 
jurídica, eon.stitucional e de boa técni-ca legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de i981. - Aloysio Cha.ves, 
Presidente - Ta_ncredo Neves, Relator - Nelson Carneiro - João 
Calmon·- Murilo Badaró- Beneddto Canelas- Lenoir Vargas 
-'Mo~ Dalla. - Raimundo Parente. · 

PARECER N.0 1.496, DE 1981 

Da. Comissão de MitnÍcípios 
Refu.tor: Senador M~rilo B;tdaró 
A maté~a sob a nossa apreciaçãO. já exaustivamente analisada 

pela autora· do .projeto de resolução, em tela, objetiva autorizar a 
Prefeitura Municipal ·de Belo Horizonte (MG), no.s termos do que 
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do senado Federal, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.511.440.000,00 
(três bilhões, quinhentos e onze milhões e quatroce;ntos e quarenta 
mll cruzeiros), destinada à aplicação no su]>program'it FIDREN -
financiamento e/ou ,refinanciamento para implantação ou melho
das de sistemas de drenagem que visam ao controle 'de inundaç5es 
em áreas urbanás. · 

A proposição merec,eu a acolhida da Comissão de Constituição 
e. JUstiça, que a entendeu conforme os cânones legaiS, pertinel;l.tes 
ao assunto. 

Nos aspectos que competam a este órgão téon.Lco examinar, 
ent,endemo.s que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto 
pela Coml.ssão de Economia da Ca.sa, visto que a operação de 
er~d!to a ser autotlzada será de grande Impacto sócio-'econômlco 
para a região beneficiada pelo Investimento. · 

Sala das COmissões, 17 de de"embro d,e 1981. -Lomanto Júnior, 
Presidente -- Murilo Badarô, Relator - .José Caixeta ~-Vicente 
Vuolo - Valdon Va.rjão - Lulz Fernando Freire - Agenor Maria. 
- Benedito Canelas - Lenolr V argas - Orestes Quércia - Almir 
Pinto. 

PARECERES i'i's 1.497, 1.498 o 1.499, DE 1981 
Parecer no:> 1.497, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 228, 
d'<! 1981 (n.• /81, ~a origem), do Senhor Presidente da 
república, submetendo à aprovação do Senado Federal pro
posta. para que seja Putm:izada a Px._efeitura Municipal de 
Santa Maria do Salto (MG) a contratar operação de crê

. dito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, sete-
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros)~ 

Refutar: senador José caixeta 

Com a Mensagem n.O 228/81, o Senhoo: Presidente da República 
S"!lbmete à deliberaç-ão do Sénado Fede·ral pleito da Pr~feiturª Mu
nicipal de Santa Maria do Salto (MG) que objetlva a contratar, 
junto à. C<úxa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financ:eiro do Banco Nactonal,da Habitação, 
as seguint-es operações de crédito: 

Ca.ra.cteristlcas das <>perações: 

OPERAÇAOI: 
A·- Valor: Cr$ 26.335.800,00 (correspondente a 30.000 

UPÇ de Cr$ 877,85, em abr ./81); 

B- Prazo,s: 
1 -·-de _da.Tência: atê 3"6 meses, contados a partir da 

· últi,ma liberação d98- r~ursos; 

2 - de amortização: até 360 meses; 
o- Encargos:· 
1 ·- juros: .até 1,6% &.a., após a ea.rêncla; 
2' - correção monetária: trimestral, ~forme as va-

rtações da UPC; . 
3 - seguros previstos pelo Sistema Flp.ance!ro de Ha

bitaÇão (SFHl; 

D _ Gardnt!as: primeira .e especial hipoteca dos lotes 
de terreno e das habitaçõ-es a.serem construldas, bem eomo 
a vinculação de· quotas do Imposto so)lre a Circulação de 
Mercadoria> (lCMj e do Fundo de Pru-ticipação dos Muni-
clp!o.s (~M) ; · 

!E _:'Destinação dos ~ecurso.s: construção de 100 uni
dades habitacionais de inte,resse social, com valores- unitá
rios llm!tados ao máximo de 300 UPC, destinadas a traba
lha~ores com., renlda de até 3 salários mlnimos, aos quais o 
financlam.ento será transferido após a comercialização de 
tais Imóvel& · · 

OPERAÇAO II: 
A- Valor: Cr$ 4.389.3DO,OO (correspondente a 5.000 

UPC de Cr$ 877,86, em abr./81); 

B- Prazos: 
1 - de _earéncia: até 18 meses, c011tados a partir da 

última liberação dos .recursos; 
2 - de amortização: até 216 meJe.S; 

C- Encargos: 
1 - juros: 1% a.a. pelo repasse; 
2 ..:..:... correção monetária: trimestral, confol"'l.lle aso va
dações da UPC; 
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro de Ha

ll!tação (SFH); 

D --Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre 
a Clrculação d.e Mercadorias (JJCM) e do Fundo de Parti
cipação dos Municípios <FPM); 

E - Destinação -dóS ,ré'cursos: execução óe obras de 
infra--~estrutura urbana ne-cessária à construção das 100 
unidades habitacionais, objeto da operação. 

o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se fg,voravelmente 
ao pedido por ente~dê-lo técnica e Imanceiramente viável, não 
devendo os compromissos decorrentas da operação de crédito sob 
exame a,carretar maiOres pres.:;ões na ·execução orçamentária dos 
próximos exe:rcicios. 

No mérito, o empreendimento a ser finariciado pela pr~sent.e 
operação de crédito s-e enquadra nas dirr.trlzes operacionais do 
BNH e tem grande repercussão sócio-econôm:ica par~ a área bene
ficiada pelo projeto. 

Assim, acolhemos a mensagem nos termos- do segwnte 
PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 281, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura MWlicipal de Santa Maria do 
Salto (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, 
setecentos e vinte e cinoo mil e cem cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada· interna. 

O Senado Federal resolve: 
· Art. 1.0 É a Pxefeitura Municipal de Santa Maria do ·Salto, 
Estado ·de Minas Gerais, nos termos do art. 2.o da Resolução n.o 93, 
d~ 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a el:evar 
em Cr$ 30.725.100,00 (trinta mllhõe.s, setecentos e vinte cinco mil 
e cem cruzeiros) ·a montante de sua divida consolidada interna, a 
fim de qu_e possa contratar emp.réstimos no valor global acima, 
junto à Caixa ,Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualid&de <le agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
destlnado.s à construção de 100 unidades habitacionais de interesse 
social e·execução das obras M infra-estrutura urbana n.ecessá:rta.s, 
obedecidas as condições admitidas uelo Banco Central do Brasil. 
no respectivo. processo. -

Art. 2.0 . Esta ·resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. · ' 

Sala das Comissões, 18 de' novembro de 1981. - José Richa, 
Pr~dente- José Caixeta, Relator - Alberto Silva - José Lins 
- Gabriel Hermes - .José Fragelli - Benedito Canelas - Lenoir 
Va.rgas. 

•PARECERES N.o' 1.498 E 1.499, DE 1981 

. Sobre o Projeto de Resolução n.O 281, de .1981, da. Co
nussão de Economia, q~e 4•autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Salto (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.498, DE 1981 
Da. Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O projeto sob exame, de autoria da. Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de .seu par:ecer sobre a Men
sagem n. 0 228/~1. do Senhor Presidente da República, -autoriza a 
P·l'afeitura Mmucipal de Santa Maria do Salto (MG) a contratar 
operações ·de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões 
setec:entos e vinte e cinco mil e cem 1CruZeiros) 'destinada a finan~ 
ciar a construção de 100 unidades habitaci-onais, bem como a infra-
estrutura necessá!ria, ·naquele município. · · 

O pedido de autorização foi !Ormúlado nos termos do pre
-ceituado no parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.O 93, ode 
1976, do senado_ Federal, implicando, por conseguint~e, a não obser
vância dos ~tes fixados pelo art, 2.o da Resolução n.o 62, de 
28-10-7·5, taml>ém da Câmara Alta do Congresso Nacional. · 

Do ponto die vista que nos oompete examinar, verifica-se que 
todas as !ormalldades foram atendidas, não havendo nenhum 
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óbl~e à tramitação normal da presente· proposiÇão, porquanto é 
jurídica, constitucional e de boa técnica .legisla~va. 

Sala das Comissões, 2 de dezemb.to de .1981. --Aloyslo Chaves, 
P.resldente - Tancredo Neves, Relator - Leite Chaves - Nelson 
Carneiro - João Calmon - Benedito Canelas - Lenoir Va.rgas -
Mutilo Badaró - ~loacyr Dalla. · · · 

PARECER N.0 1.499, DE 1981 

Da Comissão de MllniQípiOs 

Relator: Senad('lr 1\[urilo Badaró 

A matéria sob a nc.c;sa apreciação. já exaustivamente'analiSada 
pela autora do projeto de resolução, em tala. Objetiva autorizar a 
Prefeitura Municipal de santa Maria do Salto (MG), nos termos 
do que oestab,elece o art. 2.o da Resolução n.0 93, de' 1976, do Senado 
Federal, a contratar operação de crédito no valor ela Cr$ 30.725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), 
destinada a financiar a ccnstruçf:o de 100 unidades habitacionais, 
bem como a infra-.estrutura noecessária naquele município. 

A proposição mereceu a acolhida ,.q.a CO!Jlissão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
ao assunto. · 

Nos aspectos que compat.em a est;e- órgão- técnico examinar, 
-entendemos que o pleito deva ser atendido nos terínos do proposto 
pela Comissão de Economia da Casa, visto' que a operação 9-e- cré
dito autorizada será de granct.e impacto sócio-oe.conômico para. a 
região beneficiada pelo invest!mento. · 

Sala das Comissões, 17 de deZembio :de 1981. ·- Loma:aito Júnior, 
Presidente - .Murilo Badaró, Relator - José- Caixeta -· yicente 
Vuolo - Valdon Varjão - Luiz Fernando Freire _..A. Agenor Maria 
- Benedito Canelas - Lenoir Vargas -;- Orestes Quércia - Almir 
Pinto. 

PARECERES i'>''s 1.500, 1.501'< 1.502, DE,l981 
Parecer n'.' 1.500, de 1981 

Da Comissão de Economia.. Sobre a l\fensage.m _n.0 302; 
de 1981 (n.0 481/81, na origem), do Senhor Pres.i,dente da 
República; propondo ao Senado Federal seja. autorizada 
a Prefeitura. Municipal de Aragual'i (ll:IG) a. elevar, em 
Cr$ 49_.780.000,00 (qual'enta. e nove milhões, setecéntos e 
oitenta mil cruzeiros), o montante de sua divida conso-
lidada interna. · 

Relator: Senador Benedito Canelas 

O Senhor Presidente da República êncarilinha.. ao exame do 
Sena.do Federal (art. 42, item VI, da· Constituição), proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Aragll<!ri (MG), 
autolizada a elevar em Cr$ 49.780.000~00 (quarenta e nove mi
lhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros) o moritante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa conti-.atar empréstimo 
junto à caixa Econômica Federal, esta na qualida<le de agente 
financeiro do Fundo de Apo;o ao Desenvolvlinento Social - FAS. 

2 . Características da operação: 

"A - Valor: Cr$ 49. 780.000,00; 
B- Prazos: 
1 - de caréncia: ·12 meses; 

2 - de amortização: 120 meses; 
C -Encargos: 
1 -juros de: 6% a.a.; 
2 - oorreção monetária: 60% d:Ô inctice de variação 

das ORTN; 
D - Garantia: vínculação de quota4 do Imposto so-

bre a Circulação de Mercadorias; · 
E - Destlnn..cão dos i·ecursos: _ implant:.âç8.o de· ga.le

rias pluviais, miio.s-fios e çonstr1,fção dê um entr€posto 
comercial." · · · 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão fiJJ.anciador, a 
operacãc de crédito sob exame é viável económica e fin:anceira-
menté. · · 

4. O processo é acompanhado .dos seguintes. €leme1_1tos prin
cipais: 

a) Leis n.o. 1.981, de 1.0 -12-80, .e. 1.991, de 27.-2"81, antortza-
dorn. da operação; · · 

b) Exposição de MotivoJ c E. M.· n. 0 2135/.81), do. Senhor ·!,/fi
nistro de Estado da Fazend·1 ao Ex.mo SE:nllo.r. Presidente da Re
pública, c:-crnunicando que o :'onselho ;~r:5n.ctário Nacional. ao apre
ciar a proposta, manifestou-t-e favar·aye.lmente á.o" pleito formula
do confonne o art. 2.0 da Resolução -n .. 0 .!13 ... de 1976', çlo. Senado 
Fe~~;e · 

c) Parec·er· do Banco Central do Bre.sil - J:!epartamento da 
Pívlda Pública, favorável ao pleito. 

5. Consíderrado todo o endividamento da referida entidade 
(intra + extralimlte + operação sob exame), verifica-se que se
lt."iam ultrapassados os· tetos que lhe foram fixados pelos itens I, 
II -e III do art. ·2.0 d:a Resolução rn.O 62, de 1975. 

6. Trata-se, e.ntretanOO, de uma operação extralimite que, 
por força eiras disposições contidas no .art. 2.0 da Resolução n.O 93, 
de 1976, não se aplicam oo oitados limites (itens I, n e III) flx>a
dos illO art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, ambas do Senado 
Federal, haja vista que cs recursos a serem ;-epassados p•rovêm 
do Fundo de Apoio ao Dese:wolvimento Social - FAS. 
. 7. Além da canacterisUca dia operação - e:lG'tr·allmite - e 

segundo conclusão do Departam,ento da Divida Pública, a_ 3.ssun
ção do co.."n:Promisso sob exame _não_ deverá aca·rretar maiores 
pressões .nf{ execUção orçamentária dos próxim·os exerdclos, d·a
quela .edilidade. 

8. Atendidas .as exigências das normas vigentes e as dis
posições do Regimento Interno, <JOncluímos pelo acolhimento da 
presente mensagem, na. forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 282, PE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguarl (MG) a 

elevar em Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, 
setecentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua. 
dívida conSolidada. interna. 

O Senado Fede~al resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municlpal·de Araguart, Estado de Mi

nas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.<> 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal; autori21-ada a -elevar, em 
Cr$ 49.730.000,00 (quarenta e nove milhões, .setecentos e oitenta 
mil cruzeirns), o montante de sua dívida consolidada. inf:.ernn., a 
!lm de que possa' contratar um empréstimo de igual v;ajor, junto 
à Caixa Econômlca. Fed'eral, esta na qualidade de age!llte finan
ceiro do Fundo de A]J{Jio .ao Pesenvolvimento SO'Cial -- FAS, des
tinado à Impl-antação de galerias pluviais. meios-fios e construção 
d.e- um ·entreposto comexcial, naquele Munic5pio, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. - J~sé Richa, 
Presidente - Benedito Canelas, Relator - Lomanto Júnior -
José Fragelli - José Caixeta - Gabriel Jlermes - Alberto Silva 
- Luiz Cavalcante. 

PARECERES N,o, 1.501 E 1.502, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 282, de 1981, da Co
missão de Economia, que uautcriza a Prefeitura Municipal 
de Araguari (MG) a elevar, em Cr$ 49.780.000,00 (qua
renta. e nove milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros), 
o montante de sua divida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.501, DE 1981 
. Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Murilo Badaró 

O Pl'ojeto sob exame, de autoria tia Comissão de E}c.onomia do 
Senrado Fed:eral, como uonclusão de seu parecer sobre a Mensa
gem n.o 302/81~ .do senhor Pretid.ente da República, auta.riza a 
Prefeitura Mumcrpal de Araguari {MG) a contratar opera-cão de 
crédlt.o no valor de Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, 
.setec~11:tos e o~tenta mil cruzeiros), destinada à implantação de 
galerr1as pluviaiS, meios-fios e .construção de um entreposto co
mercial. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único.._do art. 2.0 d'a Resolução n.o 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-observân
cia dos l!mltes fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 28 ãe 
~';,t;'~ro de 1975, também desta Câmara Alta do Congresso Na-

Do ponto de vista que .compete examinar, verifica-se que todas 
as formalidades foram atendidas, nio havendo nenhum óbice à 
tramitação normal da presente ·p!'oposição, porquanto é jurídica 
constitucional e de boa técnica legislativa. ' 

Sala das Comis.sões, 2 de dezembro de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves - Moacyr Dalla - L·enoir Varga.s - Tancredo Neves -
Benedito Canelas. 

PARECER N.o 1.502, DE 1981 
Da Comissão i!e Municípi~?_s 

Relator: Senador 1\-lurilo Badaró 

A matéria sob a nossa apreciação, já €xaustlva.mente anali
sada pela autora do Projeto .de Resol-ução, em tela, objetivrt au

,toxizar a Prefeitura I\.-lunicipal de Araguari tMG), nos tena.os do 
que estabelece o art. 2.0 da ResoluQão n.0 93, de 1976, do Senad·o _ 
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Federal a contratar operação de crédito no valor de ......... . 
Cr$ 49.'780.000,00 (quM"enta e nov-e mllhóe<;, seteeentos e oitenta 
mil cruzeiros) destina-da à imp!imtação de galerias pluviais, 
meios-fios e c~nstrução d-e um entreposto oomerc~al.. 

A proposição mereceu a acolhida da pomlssã~ d~ Cons!ftuição 
e Justiça, que a entendeu conforme os canones lega1s, pertinentes 
ao assunto. 

Nos aspectos que oompetem a este órgão ·têcnico examinar, 
entendemos ·que o pleito deva ser atendido nos termos d<? proposto 
pela Comissão de Economia da casa, vlsto que. a operaçao de cré
dito a ser autorizada será de grande impacto socio-econômloo para 
a região beneficiada pelo investimento. 

Sala das CoiDlssões 17 de dezembro de 1981. - Loinanto Já
nior Presidente - MWilo Badaró, Rel<ator _. José Caixeta. -
Vice'nte Vuolo -- Valdon Varjão -1Luiz Fernando Freire - A~e
nor Maria - BeneditO Canelas - Lenoir V a.rgas - Orestes Que_r
cia - Almir Pinto. 

PARECERES Nos 1.503, 1.504 e 1.505, DE 1981 
Parecer n'.> 1.503, de 1981 

Da Comissãl9 de Economia. sobre a Mensagem n. o 
252, de 1981 (n.O 4Q7/8I, na origom), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à a:grovaçã.o c;lo Senado 
Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
~l{~mic~}lal de Bo~. Esperança (1\-IG) a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 61.450, 2.90,00 (sessenta e um 
milhões, quatroceíit!J's e cil!rfi\enta mU e duzentos cruzeiros). 

Relator: Senador José "caixeta 

Com a Mensagem n.0 2&2/81 o Senhor Presiõénte da República 
sub~e~e à deliberação· do Sen'ado FeP.eral pleito da Prefeitura 
Mu:qiClpal de Boa Espe-rança (MG), que objetiva contratar, .junto 
à. Caixa Econômica do Estado- de Minas Gerais, esta na qualidade 
de age~ te financeiro do Banco Nacional da Habitação, as segulntes 
o,1..:;r~:;ues de crédito: 

''Características das operações: 
OPFRAÇAO I: 

A- Valor: Cr$ 52.671.600,00 (correspondente a 60.000 
UPC de Cr$ 877,86, em abr/81) ; 

B- Prazos: 

! - de carência: até 36 meses conta-dos a partir da 
última liberação dos recursos; ' 

2 - de amortização: até 360 meses; 
C- Encargos: 
1 -- juros: 
a) durante a carência: até 1% a.a.; 
b) após a carência: até 1,-6% a.a.; 
2 - con-eção monetária: trimestral, conforme as va

riações da UPC; 
3 - seguros previstos pelo Slstema Finan_ceiro da Ha

bitação (SFH); 

:q - Garantias: Primeira e especial hipoteca dos lotes 
de terr-eno e das habitações a serem construid~s, bem como 
a vinculação d·~ quotas do Imposto sobre a Circulação de 
Mercador1as (ICMJ ; 

E - DesUnaç~o dos ·recur;;-os: cons_trução ·de 200 uni
dades habitacionais de Interesse social, com valores· uni
tários li_mitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a tra
balhadores com renda eLe at3 3 salários mínimos, aos quais 
o financiamento será transferido após a· comercialização 
de tais imóveis. 

OPERAÇAO II: 

A- Valor: Cr$ 8·.778.600,00 (corre.spo)ldente a ;1.0.000 
UPC de Cr$ 877,8(1 em abr/81); 

B- Prazos: 
1 -·de carência: at~ lS_ :m.eses, contados a partir da 

última liberação dos recursos; 
2 - de amortização: até 360 II1€ses; 
C- Encargos: 
1 - juros: 1% a.â.. pelo repasse; 
2 - correção monetiirla: trimes_tral., conforme as va

riações da UPf:!; 

3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro da Ha
bita~ão (BN'H) · 

D ·-.Garantia: .vincuiaçií.<J de quotas do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias (ICM); 

E . - Destinação dos r-ecursos: execução de obras de 
infra-estrutura urbana necessâ:t:la~ à. construção das 200 
unidades habitacionais, objeto da Operação I:" 

o Conselha Monetário J'raclonal pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnlco e· flJlanceiramente viável, nilo 
devendo os seus encargos~ g~rar maiores pressões na. eXecução 
orçamentária dos próximos. exercícios. · 

No mérito, o empreendimento a ser fin!IX)ciado pela presente 
operação de crédito se enquadra nas normas operacionais dó BNH 
e t::.:.m grande repercussão sócio7econômica. 

Ademais, é Importante ressaltar que a inclusão da operação 
r-elativa à: construção das 200 unidades habitacionais no cômputo 
do endlvidamsnto do aludido .Municipio e de caráter temporário, 
umJ.. vez que, vencido o seu prazo de carência, os compromissos. 
"de· tal empréstimo junto à Caixa Econômlca do Esta-do de Minas 
Gerais serão retomados pela· Prefeitura Municipal aos adquirentes 
das moradias a serem ooncluida.s. 

Assim sendo, acolhemos a Mensagem nos termos do ·seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 283, DE 1981 
. Autoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança 

(MGJ a elevar, em Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um mi
lhões, quatrocentos e cinqiienta. mil e duzentos cruzeiros), 
o montante de sua divida. consolidada intema. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado 

de Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em 
Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos e 'cinqüenta 
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 
interna, a fim de que possa contratar erilpréstimo no valor global 
acima, junto a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinados à construção de 200 unidades hab!taeionaís de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana 
necessárl.a.s, naquele Municiplo, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Gebtral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua pu
bl!ca~ão. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1981. - José Richa, 
Presidente - José Caixeta, Relator - Alberto Silva - José Llns. 
Gabriel Hermes - José Fragelli - Benedito Canelas - Lenolr 
Vargas. 

PARECERES N.•s 1.504, E 1.505, DE 1981 

Sobre o Projeto de ·Resolução n.• 283, de 1981 da Co
missão de Ecónomia, que "autoriza & Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança (MG) ·a elevar, em Cr$ 61.450.200,09 
(sessenta e um milhões, quatrocentos e cinqUenta mU e 
duzentos -cruzeiros), o montante de sua divida. consolidada 
interna". 

PARECER N.O 1.504, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão .de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer .sobre a Men
sagem n.o 202/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura MuniCipal de Boa Esperança (M.GJ a contratar opera
ções de crédlto no valor de Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um mi
lhões, quatrocentos e cin,qüenta mil e duzentos cruzeiros), desti
nada a financiar a construção de 200 unidades habitacionais, bem 
como a infra-estrutura necessária. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução· n.0 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por oonS.e·gu!nte, a não-<>JJser'vãncla. 
dos limites ~_ixa.dos pe1o art.· 2.o da Resolução n.o 62, de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que' nos compete examinar, verifica-se que, 
todas a.s formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é juridica, 
constitucional e de boa técnica legislativa. · 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981. - AlÓysio Chaves, 
Presidente - Tancredo Neves. Relator - Leite Chaves - Nelson 
Carneiro ,_João Calmon -Benedito Canelas - Lenoir Vargas -
Murilo Badaró· - Moacyr Dalla. · 



Oczcmbro de J 981 DIÁRIO DO CONGRESSO !'IAC!ONAL (Secào II) Tcn;aw(cira 22 74.J7 

PARECER N.0 1.505, DE 1981 
Da Comissão de Municipios 

Relator: Senador 1\:lurilo Badaró 
A matêria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada 

pela autora do Projeto de Resolução, em tela, obj'etiva autorizar a 
Prefeitura ,Municipal <le Boa Esperan~a (MG) .nos termos do que 
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 92, de 1976, do Senado Federal~ 
a contra.tar opera-ção de crédito no valor de Cr$ 61.450.200,00 (ses
senta e um mUllões quatrocentos e clnqüenta mil e duzentos cru
~clrü~.i c.h.:&tinadi ~ financiar a construção de 200 unidades ha
bitacio~ais, bem como a infra-estrutura necessária. 

ll. proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constltul~ão 
e Justiça, qu.e a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes 
r..o assunto. 

Nos aspectos _que cot'kiJetem a este órgão Técnico examinar, 
entendemos que a _pleito deva ser ~tendido nos termos do proposto 
pela comissão de Economia da casa, vlsW que a operação. de cré
dito a ser aUtorizada será de grande 'impacW sócio-econômlco para 
a Região beneficiada pelo investimento. 

Sala das Comissões, 17 de dezemtro de 1981. - Lomanto .Junior, 
Presià-ente - Mp.rilo Badat·ó, Relator - José Caixeta - Vicente 
Vuolo - Valdon Varjão - Luiz Fernando Freire - Agenor Maria 
- Benedito .Canelas ....- Lenoir Vargas ...._ Orestes Quércia - Almir 
Pinto. 

PARECERES "i's 1.506, l.SOi e 1.508, DE 1981 
Parecer n'·' 1.506, dt.• 19SI 

Da Comissão de Economia. Sob~ ·a !Mensagem n.0 306, 
de 1981 (n.o 485/81 - na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao- Senado Federal, seja autori
zada a Prefeitura Municipal de CurveJo ( MG ) a elevar 
E'Dl Cr$ 292. 75L200,00 (duzentos e noventa e dois milhões, 
setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna .. 

Relator: Senador Gabriel" Hermes 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, Item VI, da Constltulção), proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municlp3.1. de Curvel0 ( MG) 
autorizada a elevar em Cr$ 292.751.200,00 (duzeptos e noventa 
e dois milhões, setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar empréstimo junto à- Caixa Econôniica do 
Estado de :Minas Gerais. esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado a construção de 8CO uni
dades habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-es.~rutura necessárias, naque·:e 'MUnic1pia. 

Características das operações:' 

"OPERAÇAO I: 
A - Valor: Cr$ 250.929.600,00 · (corre.Sponciente 

240.000 UPC de Cr$ 1.045.54, em jul/81; 
B- Prazos: 
1 - de carência: até 36 meses, contados a_ partir da 

última liberação dos recursos; . 
2·- amortização: até 360 meses: 
c - Encargos: 
1 - juros: 1% a. a. durante a. ca;t:ência e' 1.6% a.. .. a. 

após a mesma; 
2 - correção monetária: trimes~ral,, co~Iorm.e as 

variações da UPC; 
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH); 
4 - taxa de administração do BNH: 1% sobre cada 

desembolso; - · 
D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lates 

de terreno e das habitações a serem construídas, bem 
como a vinculação de quotas do Imposto sobre a Circula
ção de Mercadoria ( ICM J ; 

E - Destinação dos recursos: ·construção de 800 uni
dades habitacionais de interesse social, com· valere::; uni
tários limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a 
trabalhadores com renda de até 3 salários mínimos, aos 
quais o financiamento será transferido após a comercia
lização de tais lmóvelll. 

OPERAÇAO II: 

A - Valor: Cr$ 41.821.600,00 (correspondente a 
40.000 UPC <le Cr$ 1.045,54, em, jul/81); 

B -Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos; 

2 - de amortlo;ação: até 216 meses; 
C - Et.tcargos: 
1- juros: 1% a. a. pelo rep::tsse; 
2 - correçãa monetária: trimestral, conforme as 

variações UPO; 
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro da 

Habitação (SFHJ ; 
4 - taxa de administração cobrada pelo BNH: 1% 

sobre cada desembolso; 
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto 

sob;e a Circulação de Mercadoria ( IOM); 
E - Destinação dos recursos: execução de obras ae 

infra-estrutura urbana nece::.sirias à construção das SO'J 
unlda<les habitacionais, objeto da Operação I." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a 
oper~ão <le crédito sob exame é viável económica e financeira
mente. 

4. O processo é acompanhado dos segUintes elementos princi
pais: 

a) Lei Muulcipal n.0 1.016 ae 22-~-~1 autonzac1ora da operação; 
b) Exposição de Motivos ( EM n.o 485/81 ) do Senhor Presidente 

da Repflblica, comuulcándo que o Conselho Monetário Nacional 20 
apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formu
la<lo conforme o art. 2.0 da Re•olu~ n.o 93, <le 1976, do Sena<lo 
Federal;"e 

c) parecer do Banco Central- do Brasil - Depa·rtamento de 
Operações com Titulas e Valores Mobiliários, favorável ao pedido. 

5. Posição <la Dívida Consolidada Interna. 
Em 31-7-81 Valor: Cr$ mil. 

A- INTRALIMITE . . ............... .................. 26.733,9 
B - EXTRALIMITE . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . 1.598,1 
C- OPERAÇAO SOB EXAME .......... : .....•........ 292.751,2 

D -- TOTAL GERAL ......... ' ....................... ,. 321.083,2 

6. Tendo ~m vista a orientação desta Comissão para: verifi
cação da capacidade de pagamento do postulante, foi levado em 
conta a soma do endividamento intra e extralimite. 

7. Considerado todo o endlv!damento da referl<la entlda<le 
( intra + operação sob exame ) , seriam ultrapassados os tetos que 
lhe foi fixado pelos Itens I e III do art. 2.0 <la Resolução n.o 62, de 
1975. 

8. Tra:a-..se, entretanto, de uma operação extralimite a que, 
por força das disposições contidas no .art. 2.o da Resolução .n.0 93, 
de 1976, não se aplicam o.s citados :.i.imites (itens I, II e ill) fixados 
no art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, ambos do Senado Federal. 
haja vista que os r~ursos a serem repassados provêm do Banco 
NaciQnal da Habitação - BNH. 

9. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposi
ções do Regim-ento Interno, concluimos pelo aoolhimento da pre
sente _mensagem, na forma do seguinte 

PROJE'I'O DE RESOLUÇAO N.0 284, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de CurveJo ( MG ) a 
elevar em Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e noventa c dois 
milhões, setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 •l!l a Prefeitura Municipal de CurveJo, Estado de Minas 
Gerais, no.s termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro 
de 1976. do Senado Federal, autorizada a elevar em .......... -..... . 
Cr$ 292.. 751.200,00 (duzentos e noventa e dois milhões, setecent<>s 
e cinquenta e um mil e duzentos cruzeiros ) o montante de su~ 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar op-era"'Ô~~ 
de empréstimo no valor acima, junto à Caixa Econõmica do E'st"ad•) 
de l\..finas Gerais. esta na qualidade de agente financeiro do Bane.._, 
Nacional da Habitaçào( destinadas à construção de 800 unidadco 
habitacionais de fn+-eresse social e- execução de obras de infra-estru ... 
tura necessár~as, naquele Município, obedecidas as condições adm1 ~ 
tidas pelo Banco Central ·do Brasil, no respectivo processo. 

_Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua pubJJ
caça.o. 

Sala da~ Comiss5e3, 25 de novembro de 1981, .José Bicha, Pre .. 
sldente - Gabriel Hermes, Relator - José Llns - 'Alberto Silva 
- Luiz ca.valcante - Bernardino Viana - Benedito canela -
.José Caixeta - Lenoir Varzoas. 
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PARECERES N.os 1. 5<l7 E 1. 508, DE 1S81 

Sobre o Prcjeto de Resolução n.0 284, de 1981, da 
Comissio de Economia que "autori:ra a Prefeitura Muni
cipal de Curvelo (~{G) a elevar em Cr$ 292.751.200,0~ 
(duzentos e ;noventa c dDti.s milhões, setecentos e .cin
qUenta e um mil e: dt~:,ent9S cruzeiros.) o montante de sua. 
dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 l.W7, DE 1981 

Da Comissão de C(ln:.titu~-;fio e Justiça 

Relato!': Senador Murilo Radaró 

Aprcsentfl.ào pela Comtssão c\e Economia, o Proj.eto de Reso
lução .em exame __ auto~·.iza.. a Prc!c1tul'a Municipal de Curvelo, Es
tado de Minas GerJJ.s, no.s termo.s do axt .. 2.0 da Resoh~ção n.0 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Sen!lldo Federal, a elevar em 
Cr$ 292.761.200.00 (duzentos e novl>:lta e dois mllhões, setecentos 
e clnqüenta e um mil .c duzentos cruzeiro-s) o montante _9.e sua 
dívida consolida'<ia. interna, a fim de que pc153a contratar opera
ções de emprés-ttmo no valor global aclm!l., junto à caixa Econô
mica do ,E.,ta:do de Minas Gerais, esta na qualidade de a!lente 
financeiro do Banco Nacional da Hil.bita~iío, destinada à con.s
trucã.o de soo uhid'ades de Jnt.er8sse social e execução de obra_s 
de infra-est!'uture neces-sá!'ias, naq1.tele I\.!unicfrpio. obedecidas as 
conolções admitidas pelo Banco central do Brasil, no respectivo 
processo. · 

2 Enquadr.a-se a operacão ao disposto no art .. 2.0 da Re-
solução n.O 93, de 1976 - alfe-rou a Resolução n.0 ô2, d·e 1975 -
pois os recursos serão provenientes do B_an_co Nacional da Habi
tação, e, dessa forma, eonsid~rada extralmnte. 

3. Anexo ao processado, encontram-.se: 
a.) Lei Municipal n.O 1.01€, de 22 de setembro de 1981, autorl

zadOTa da operação; 
b) Exposição de Motivos (n,o 485/8i1) do Senhor Mlntstro de 

Estado da Fooenda, encamil)h:mt',o o pleito a,o Senhor Presidente 
da Repúb,ica, favorável; 

c) PMecer do Con.CJelho Monetário Nacional, fa-v'Orável; 
d) Parecer da Diretoria do Banco Central 00- Brasil pelo en

caminhamento ao Gonselho Monetário N.a.cional e, _posteriormen
te, à Presldêncl<t da República e a,o Sens.do Federal, 

4. Há .a ressaltar que o proj-eto obedeceu p di::.-posto no art. ~2, 
item VI, da Constituição; atendeu as· normas leJ'als (R.eso!uçoes 
n.os 62, de 1975 e g3, de 1ll76l, e. ainda, o estaoelecldo no JMgJmen
to Interno (art. 106, !tem lll. 

õ. Ante o expOEt-n; o-pinamos no senti:d-:> da normal trami
tação do projeto, uma vez q•Je constitucional e juridlco. 

Sa:la das Coml.o.sõcs. 2 de dezembro de 1~81. - Aloysio Chaves, 
Presid.ente - 1\-Iurilo B.idar6. Rel-a.tor - NelSon Carneiro - Leite 
Chaves - Moacyr Dana - LenoJr Vargas - Tancredo Neves -
Benedito CanelaS. 

PARECER N.O 1.5D8, DE 1981 
Da Comissão de Municípios 

1Relator: Senador ,Murilo Badaró 

A Comissão de Economia, como conclusão de .seu parecer sobre 
!t Mensagem n,0 306, de 1981, d<> Senhor Presidonte da R.epúbilc!l., 
apresentou projeto- de resoluçã.o que autoriza a "Prefeitura Mu
nicipal de Curv.elo, EsGado de Minas Gerais nos.termos do art 2 o 
da Resolução n.0 93, de 11 de outubro .de 1976, do senado Federai, 
a elevar em Cr$ 292.751.2C.O,GC (~Iuzcnto.3 -e noventa e -~ro;,.., mi
lhões setecentos e clnqüent.a c um mil e duzentos_ Gruzeiros) o 
montante de sua divida cons-olida:da interna, a flm de que possa 
contratar operações de c:11préstimo no valor total acima. junto à 
Caixa Económica do Estado de ~1inas Gerais, e.sta na qua,id-ad-e 
de a:gente financeiro do Banoo Nacional da. Habitação. destinadas 
à construçíi.o de 800 tü;,iriacle.s Je btu-esze· .social e execução de 
obras d~ infra-estrutura necessárias, naquele Municipio, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Centra! do Brasil, no res
pectivo processo". 

2. Lnforma o Depat!"tRmento de Operae,:ões .em Titules e Va
lores Mobiliários que a assunção dos compr01ni.s..sos decorrentes das 
operações sob exame não deYerá acarret?.r à Prefeitura ma-iores 
pressões na execução orçamentária dos próximo.~ exercícios. tendo 
em vista que a sua margem de poupança real (Cr$ 30.3133,7 mil) 
mostra ... se bastante superior ao. maior di.spêndio que a sua dívida 
consolidada interna. a}"lre.s-E''ntará a:?ó<s a. contratação das operações 
de crédito pretendidas, a ocorrer em 1985, oom valor de . , ....... . 
Cr$ 18.491,2 miL 

3. A proposiçfío n~ere~Pu :Ja Comissão de Constituição e .Jus
tiça o encaminhamento fa:vorável, no que diz respéito aos aspectos 
de constltuclonallda.de jurldicidade e técnica 1eglslatlva. 

4. Ante o exposto. opinamos no sentido da ap!"ovação do 
presente proj etc de res-olução. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 19'81. - Loma.nto Jú
nior, Presidente - ~lurllo Radar<\ Relator - José Caixeta_- Vi
cer..te Vuolo -- Valdon Varjão -- Lniz Fernando Freire - Agenor 
Maria - Benedito Canelas - Lenoir VargaS - Orest-es Quércla 
- 1\turilo Ba.daró -- Almir Pinto. 

l'AHf.CERES ;>;'s LS09. 1,510 e LSll, DE 1981 
Parecer n~' 1.509, de 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a ·Mensagem n.0 311, 
de 1981 (n.o 490/81, na origem), do :Senhor !Presidente da 
República, propondo ao Senado- Federal seja autorizada. a 
Prefe:'itura Municipal de João Monlevade (MG) <a elevar 

-~ em CI$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e d.ois milhões, 
novecentos e sessenta e nove mil ,f!i quinhentos .cruzeiros), 
o montante üe Slla; dívida c'onsolidada interna. 

Relator: Senador· Bernardino Viana 
o Senhor Presi-d.-ente da República encan1inha a exame do Se

nado Fedél:al (art. 42, item VI, da Con.stltulção), proposta no sen
tido de que seja a Pr-efeitura Municipal de João Monlevade (MG) 
autorizada a elevar em Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e do!s 
milhões novecentos e sessenta· e nove mil e quinhentos cruzeiros), 
o montânte de sua dívida conSolidada ín""erna, a fim d·a que possa 
oontratar empréstimo junto à Caixa Econõmlca do Estad.o de Mino c 
G-erais esta n::t qua1idade d-e ag.ente financeiro d-o Banco Nac!onal 
da Habitaeão (BNH), valor correspondente a 175.000 UPC, conside
rado o val-or nominal da UPC de Cr$ 1.045,54, em junho/81. 

2. Características das opera.ções: 
"OPERAÇÃO 1 
A - Valor: Cr$ 156.831.000.00 (cmrespond,ente a 

150.000 UPC de Cr$ 1.045,54, em .Ju]/81); 
B- P1·azos: 
1 ~ de carência: até 36 meses, contados a partir da 

última liberação dos recursos; 
2 - de am6rtização: .até 360 mese&; 
C -Encargos: 
1 - juros: até 1,6% a.a.. após 11- ciuência; 
2 - corr-eção. monetária: trimestral, conforme as v.a::.. 

ilações da UPC; 
3 - seguros previstos pelo Sistema F!nanceir<l .de Ha

bitação (SFHJ ; 

D - Garantias: primeir.a ,e especial hipoteca dos loteS 
cte terreno e das habitações a s-erem con.struidas, bem como 
a vinculação de quotas do Imposto wbre a Circulação de 
Mercadorias ( ICM) ; 

E - Destinação dos recursos: construção de 500 uni
dades habitacionais de interes.&e .social, com valores uni1á
rios limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a traba
lhador.e.s __ oom renda de até 3 salários mínimos, aos quais 
o financiamento será transferidu após a com-ercialização 
de tais lmóvets. 

OPERAÇAO II: 
A- Valor: Cr$ 26.138.500,00 (correspondente a 25,000 

UPC de Cr$ 1.045,54, em ·Jul/81); 
B-Pra:oo.s: 
1 - de carência: até 18 meses, contá.do.s a partir da 

última liberação dos recursos; · 
2 -de amortização: até 360 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros: 1% a.a. pelo r-epasse; 
2 - ·correção monetária: trimestral, conforme varia~ 

çõe.s àa UPC; 
3 - seguros pr·:!!vlstos pe-~o Sistema Flnanceir{l de Ha

bitação (SFHJ; 
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre 

a. Circu~.ação d-e Mercadorias (ICM); 
E·,_ Destinação dos recursos: execução de obras de 

infra--estrutura urbana.. necessária à construção das 50.J 
unidades habitacionais, objeto. da OPERAÇAO I." 

3. 8egundo O parecer apresentado pelo órgão fina:nciad'J!, 2S 
operações de crédito sob exame são viáveis econõrnlca e financei
ramente. 

4. O processo é. acompanhado dOs $eguinte.s elementos prin
cipais: 

'a) Lei n.0 571, de 19 de junho de 1981, autorizadora da ope
ração; 
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b) ExllOillção de Motivos (EM n.0 ~273/81) do Senhor P~esiden' c 
da RepúbliCa, comunicando. que o Conselho.Monetário Nacional ao 
apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formu
lado contorme o art. 2.0 da Resolução n.0 93, !le 1976, do Senado 
FCd~ral; e 

c) parecer do Banco Oentral do Bras!_!...,... Departamento de 0!1"
rações com Titulas e Valores Mobll!ários, ~a.vorável ao pleito. 

5. Considerado todo o .,ndlv!damento da referida entidade 
(intra + extrallmlte + operação sob exame), verifica-se que seriam 
U:.trapa.ssados os tetas que lbe !oram fll<ados pelos !tens l, II e m 
do ao-t. 2.o da Resolução n.0 62, rle.l975.~ · 

Ç. .Trll.ta-ae, :.entretan~o; de ~uma ,operação : extraJIJ:nite ~1Jue, 
pm- f0l1>6. da.s -:d!Spooições rontldas nõ .. .alt 2. 0 • da:. Rerolução, ·nP ~93i 
de 1976, não se aplicam os citados limites (!tens I, II e ID) fixados 
no art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, ambo.s do Senado Federal, 
haja viSta que os recursos a serem repas.;;~dos provêm do Banco 
Nacional da Habitação. 

7. Além da earacterist1ca da operação - extral:!.mlte - e se
gundo conclusão do Departamento da Divida Pú!>llea; a asslllição 
do -compromisso sob ex~me nãO <leverã acarretar maio·~es pressões 
na execução orçamentária dos próxinios exercicioo, daquela muni~ 
clpa).idade. 

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposi
ções· do. Regimento Interno, concluimos pelo _acolhiniento da pre
sente mensagem, na forma do :seguinte 

PROJETO D:El RESOLUÇAO N,o 285, DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade 

(MG) a elevar em Cr$ 182.969.500.00 (cento e oitenta ~ 
dois milhões, novecentos e sessent;t. e nove mil e quinhen
tos cruzeiros), o montante de_ su,a dívi(la consolidada in
terna. 

o.Senado Federal resolve: 
.llrt. 1.0 .l!l a Prefeitura Municipal de João M<>nlevade. E.'tado 

de ].,finas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.~ 93, de 11 
de oütubro. de 1976, do Senado Federal._ autorizada a elevar em 
Cr$ 182'.969.500,00 (cento e oitenta e dois mllhões, novecentos e 
sessenta e nove niil e quinhentos cruz.elros), o montante ge .sua df
vida consolidada interna, a fim de que possa contrãta:r um emnrés
tlmo de Igual valor, junto à Caixa Econômlca do Estado de Minas 
Gerais, esta !)a qualidade de agente :(lnanceiro do BanClO Naciona~ 
da Habitação (BNH). destinado à cons•ruçãç de 5ll0 unida dos h~bi
ta_cionais de inte·resse social e e:x.ecuç§.o das obras de infra--estru
tura neces.sárirus, naqu·ele Munieípio, _obedecidas .as condições admi .. 
tida.s pelo Banco Central do Bra8il, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua.pu!>li~ 
cação. 

Sala das Oomlss$Ões, 25 de novembro de 198].. - José Richa, 
Pre:~·tdente - Bernardino Viana, Relator - Luiz Cavalcante ·; 
Lenoir Vargas - Alberto Silva - José Lins - Gabriel Hcnues -
Benedito Canelas ,_ José Fragelll - José Caixeta. 

PARECERES N.<>o 1.510 E L511, DE 1981 

Sobre <> Projeto de Re.<oluoão n.0 285; d_e 1981 da Co
missão de Ec·onomla, _que "autóriz..1. a Prefeitura .l\lunici~J 
de .lnão Monlevade (MG), a-elevar em Cr$ 182.~969.-54)~,11\) 
(cento e oitenta " dois milhões, novecentos e oossenta e 
no.vt:~ mil ,e quinhentos . .cruzeiros), -o montante Q.e .sna. dívida 
consolidada interna". 

PARECER. N.0 .1.510; DE 1981 
Da Comissã<> de Cóitstltuiçã.c;· e JUstiça 

Relator: Senador Murito Badaro: 
O P:tojeto:.oo·b. e~Mn~ cte .am:.a...~a .da:.c..Omfssão -.de<EOO'Avm!a. -do 

senàào<l!'ederal;:como· ooncllll!ão:d<' .oo~~e!l'r. '!9llre: a:'M~~ 
n.o 311/81; do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal de João Monlevade _- MG, a con+ratar operJ.ção de 
crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e dois mi
lhões; novecentos e .sessenta e nove mil e quinhentos cruzeir~)·, 
destin::tda à construçã.o de 500 unidade.s habita-cionais d9 interesse 
social e execução das obras de i.nfra-e.strutur.a :p,eces.sál'ia.s, naquele 
Munic!pio. 

o. pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução.n.0 93, de 1976, 
do Senado Federal, impl1c,ando, por coru;eguinte, :t. não observância 
dos lill\ites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução n.O 62, de 28-10-75, 
tam!>ém da Câll'lara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos -compete eX:àmlnru-, verifica-se que 
todas as formalfclades foram atendida's, não b,avendo · nenhum 
óbica à. tramitação normal da presente proposição, porquanto é 
jurídica, constitucional e. de !>oa técnica legislativa. 

5ala das Comissões, 17 de dezembro de 1981. - Lo~anto Júnior, 
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Nels_on Carneiro - Leite 

Chaves - 1\!oacyr Dalla - Lennir Vargas -- 'I'•ancredo Nev~s 
Benedito Canelas. 

PARECER :N.o l.Sll, DE 1981 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senado-r Murilo Badar6 
A matéria sob a nessa apreciação, já exaustivamente analis:ida 

pela autora do Proj.eto de Resolução, em tela, ob}etiv:a autorizar a 
Prefeitura- Municipal de João Monlevade (MG) nos termos do que 
estabelece o art. 2.o -da Resolução n.0 93, de 1976, do Sr:enado Federal, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00 
(cento é Oitenta e dois milhôes, novecentos e sessenta e nove mil 
e quinhentos cruzeiros), destinada a -construção de 500 unidades 
hab1tacionàis de interesse_ ,social e execução das obras de infra
estrutura necessárias naqrie:e MUnicípio. 

A ~roposlção mereceu a acolhid-a da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a entendeu conforme as cânones legais, pertinentes 
ao. assunto. 

Nos._ .a.spectos que compet-em a este Orgão Técnico examinar, 
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos· do proposto 
pela Oo!nlssão de Economia da casa, visto que a operação de cré(!lto 
a ser autorizada será de grande impacto sócio-econômlco pa·ra a 
Região beneficiada pelo investimento. 

.Sala. das COmissões. 17 de derembro de 1981. - Lom.anto Júnior, 
Presidente. -. MurUo OBadaró, Relator - Jos:é- Caixe_tà. - Vicente 
Vuolo -. Valdon Varjão - Luiz Fernando Freire - f'g~nor Marf.a 
- Benedito Canelas - Lenoir Vargas - Orestes Querela t- Alnur 
Pinto. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÀO DE 17-I2-8I E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS.€ UNS (Para discuti!.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
O requerimento por mim apresentado está baseado no art. 306, assim va

zado: 

•• Art_._ 3_Ç6. Encerra-se a discussão: 
I- na discussão preliminar, em }9 turno, suplementar e de re

daçào final, quando já houver falado, pelo menos, um Senador de 
cada Partido; 

Estamos usando uma prerrogativa regimental. Não há, alíás, qualquer 
prejuízo para discussão dessa matéria, que vem há meses sendo discutida no 
Plenário. 

Peço a V. Ex' que dê curso ao julgamento do requerimento. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÀO DE 17-12-8I E QUE. ENTREGUE À REVI
SÀO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma questão de ordem.) -Sr. 
Presidente: 

É uma questão de ordem baseada no arL 444 do Regimento, mas relacio
nada com a interpretação de texto constitucional,já que estou informado de 
que V. Ex• deixou de receber a emenda substitutiva apresentada pelo nobre 
Senador Henrique Santillo, com base no art. 65, § 29 da Constituição Federal, 
que diz textualmente: 

"Art. 65. É da competência do Poder Executivo a iniciativa 
das leis orçamentárias e das que abram créditos, fixem vencimentos 
e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou 
auxílio ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem ades-
pesa pública. --

§ 29 Observado, quanto ao projeto de lei orçamentária, anual, 
o disposto nos §§ J9, 29 e 39 do artigo seguinte, os projetas de lei 
mencionados neste artigo somente receberão emendas nas comis
sões do Congresso Nacional, sendo final o pronunciamento das co
missões, salvo se um terço dos membros da Câmara respectiva pedir 
ao seu Presídente a votação em plenário, que se fará sem discussão, 
de emenda aprovada ou rejeitada nas comissões." 

Eu peço a atenção do Sr. Presidente para a formulação da questão de or
dem. 

Ora, sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu gostaria de merecer a 
benevolência de V. Ex• e pedir desculpas porque, no momento em que dois 
ilustres Senadores falam ao meu lado eu não pude ouvir completamente a for
mulação de V. Ex• 

Fui grosseiro com V, Ex• para não ser grosseiro com outros companhei
ros. Peço desculpas a V. Ex• pela grosseria ... 
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex• pelos escla
recimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- ... e V. Ex• me farão favor 
de renovar a questão, contando o seu tempo a partir de agora. 

Q SR. HUMBERTO LUCENA - Pois ni!o. 
Sr. Presidente, eu li o art. 65, da Constituição, e Ii o seu§ 2~', no qual V. 

Ex• se baseou para não receber a emenda substitutiva do Senador Henrique 
Santillo. 

Este dispositivo último dispõe: 

.. Observado, quanto ao projeto de lei orçamentária anual, o 
disposto nos§§ l~', 29 e 39 do artigo seguinte, os projetas de lei men
cionados neste artigo somente receberão emendas nas comissões do 
Congresso Nacional, sendo final o pronunciamento das comissões, 
salvo se um terço dos membros da Câmara respectiva ped-ir aO seu 
Presidente a votação em plenário, que se fará- sem discussão, de 
emenda aprovada ou rejeitada nas comissões." 

Ora, Sr. Presidente, como membro da Comissão de Constituição e Jus
tiça do Senado Federal, fui um dos primeiros a chegar, hoje, à sua reunião, 
que começou exatamente às 9 horas, sob a ilustre presidência do Senador 
Aloysio Chaves. A pauta dos trabalhos da Comissão, de hoje, continha ape
nas um projeto; o projeto referente à alteração da Lei Complementar n~' 5-
das inelegibilidades. Então, antes que se cumpriSse a pauta, o Sr. Presidente 
anunciou o requerimento de urgência do nobre Senador Murilo Badaró, para 
o projeto que cria o Estado de Rondônia e dá outras providências. Evidente
mente que este projeto não foi objeto de apreciação pela comissão e, por con
seguinte, não poderia ser emendado. 

O que houve, no caso, foi um pedido de urgência para que ele fosse apre
ciado no plenário- do Senado Federal e, conseqüentemente a mim me parece 
que, se os Srs. Senadores não tiveram a oportunidade de emendá-lo na Co
missão de Constituição e Justiça, porque lá o projeto não esteve, nem nas de
mais comissões, se o Senado passa a apreciar a matéria em regime de urgên
cia, evidentemente que não pode ser retirado de nenhum dos Srs. Senadores o 
direito de emendá-lo em plenário. Do contrário, nós estaríamos, Sr. Presiden
te, atropelando a tramitação de uma matéria das mais impOrtantes no Senado 
Federal. 

E, ainda mais: chamo a atenção de V. Ex• para o final do § 2~' do art. 65, 
onde se lê: 

"salvo se um terço dos membros da Câmara respectiva pedir ao 
Presidente a votação em plenário, que se fará sem discussão, de 
emenda aprovada ou rejeitada nas comissões." 

Ora, não houve emenda nas comissões. Não houve emenda porque o 
projeto não foi às comissões. 

E eu lembraria inclusive a V. Ex• antecedentes. Aqui no Senado já houve 
vários projetos do Poder Executivo, vOtados em regime de urgência urgentís
sima, com emendas apresentadas em plenário, e que mereceram os pareceres 
orais dos Srs. Relatores. 

Portanto, eu faria um apelo a V. Ex•, para que acolhesse a emenda do Se
nador_Henrique Santillo e deixasse a cargo dos Srs. Relatores os seus parece
res, para dizer se ela, por esse ou aquele motivo, deve ou não ser acolhida pelo 
Senado Federal. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÀO DE 18-12-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERWRMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (Como Líder, pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Permitam-me uma última palavra, nesta derradeira sessão do ano. 
A Oposição, o PMDB que lideramos nesta Casa, s_ustentou vigorosa

mente todas aquelas bandeiras pelas quais se bate e que diz respeito à verda
deira democracia deste País. Em função desta luta, muito criticamos o Gover
no, as suas personalidades, os integrantes do Partido oficial, sempre que en
tendemos que por gestos, palavras, atitudes, comportamentos e iniciativas 
eles se contrapunham ao processo de normalização constítucional do BrasiL 
Por isso mesmo temOs autoridade-para, -nCSse '"lusco-fUsco" de Uma s-essão 
que chega a seu fim, dizer que queremos deixar registradas as nossas congra
tulações por dois pronunciamentos que acabam de ser feitos por homens que 
integram o sistema de poder dominante neste País e Cflie trazem, inclusive, 
tranqüilidade à Nação. Ainda hoje o Senador Paulo Brossard traçava uma 
análise crítica dos acontecimentos deste ano, mostrando como tanta coisa er
rada foí feita, quantos desvios ocorreram quantas dúvidas existem em relação 
à promessa do Presidente da República de fazer deste País uma democracia. 

Portanto, neste instante, queremos, em nome da bancada do PMDB, 
deixar registrado nos Anais da Casa a afirmação feita anteontem, dia 16 de 
dezembro, pelo Ministro da Marinha, Almirante Maximiniano Fonseca, por 
ocasião da cerimônia de entrega de espadas aos novos Generais-de-Exército. 

·S. Ex• afirmou, com todas as letras: 

"'As Forças Armadas estão preocupadas exclusivamente com 
suas atividades fins e não vão ser protagonistas de nenhum fecha
mento político no País." 

E mais, consta entre aspas, a conclusão dessas declarações do titular do 
Ministério da Marinha: 

•• ... uma ou outra voz isolada não representa nada diante do de
sejo das Forças Armadas ... " 

Portanto, neste final de ano legislativo, a Oposição enaltece e exalta-uma 
declaração desse teor e dessa natureza feita justamente pelo titular de um dos 
Ministérios das Forças Armadas, declaração que corresponde exatamente à 
função constitucional das Forças Armadas: 

As Forças Armadas estão preocupadas exclusivamente com as 
atividades fins e que não vão ser protagonistas de nenhum fecha
mento político no País." 

Isto é muito importante porque se sabe que os Partidos Políticos de Opo
sição, especialmente o nosso Partido e o Partido Popular, no exercício de suas 
faculdades, amparados por dispositivos legais, procuram soluções que pos
sam fortalecê-los para o cumprimento dos seus objetivos. 

No instante em que se procura estabelecer uma atmosfera de temor, de 
ameaça e de coação, inclusive sobre os Partidos Políticos de Oposição, haven
do até aqueiC:s que dizem que será urna confrontação a possível tese de incor
poração, é necessário que também se chame a atenção para aqueles que, luci
damente, vêm mostrar que as Forças Armadas não podem ficar à mercê de 
grupos, à mercê de interesses menores. Se existem minorias dentro ou fora 
das Forças Armadas que querem o retrocesso, que esta palavra do Ministro 
da Marinha seja um chamamento ã verdadeira ordem natural das coisas. Sa
bemos estar dentro de um regime ainda precárío, mas o Senhor Presidente da 
República mostrou-se comprometido com o processo de abertura. Então, 
veio o .. pacote de novembro" que foi um retrocesso, mas, mesmo assim, pelo 
menos deixe-se que ele siga sua tramitação dentro do Congresso Nacional, 
dentro da soberania do Poder Legislativo, e que os partidos políticos reajam 
como possam, combatendo o projeto aqui dentro ou lâ fora, tentando as so
luções legais que são prevístas e legítimas. 

Da mesma forma que realçamos essa declaração do Ministro da Mari
nha, queremos realçar também uma declaração feita pelo Vice-Presidente da 
República A ureliano Chaves - e dele temos discordado sucessivas vezes em 
relação a outros tipos de manifestações quando S. Ex• paranifando 24 for
mandos do Curso Superior de Polícia, promovido pela Polícia Militar de Mi
nas Gerais, teria manifestado, conforme consta no O Estado de S. Paulo, de 
ontem dúvidas quanto à viabilização da incorporação do PP pelo PMDB. 

Certo, S. Ex• pode ter dúvidas. 

S. Ex~ declarou também que caso ela seja concretizada disse não ver na 
iniciativa qualquer risco para a democracia brasileira e muito menos motivo 
para reação militar. 

Portanto, neste final de sessão legislativa, nesta antevéspera das con
venções nacionais do PP e do PMDB, esses órgãos máximos da vontade par
tidária, vão decidir o que julgarem mais benéfico para o objetivo da democra
tização deste País. 

Ê bom que se assinale e se deixe registrado nos Anais da Casa e, se for 
possível, a imprensa mostre a ênfase com que a Oposição recebe essas mani
festações do Ministro da Marinha e do Vice-Presidente da República. As re
gras do jogo que estão no Código Eleitoral, no Estatuto Partidário e no Códi
go Político que rege a vida partidária do País, nos permitem fazer ou não fa
.zer incorporação. 

O Sr. E~·elásio Vieira- Permite V. Ex• um aparte, Senador Marcos Frei-
r e? 

O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos o ilustre Senador Evelásio Viei-
ra, Líder dõ PP. 

O Sr. Evelásio Vieira- Os estatutos do Partido Popular e do PMDB são 
semelhantes, iguais; os nossos programas partidários também afins. Diferen
tes são as palavras, mas plenamente identificadas. Decidimos marchar para 
uma incorporação em busca de mais espaços no sentido de fortalecermos as 
Oposições, para cumprirmos a grande missão de conquistarmos a normalida~ 
de democrática para este País, e com ela alcançarmos o desenvolvimento eco
nômíco para a verdadeira promoção social no País. Não há nada de estranho 
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e ninguêm pode censurar a ação desenvolvida hoje, pelo PMDB e pelo PP, 
porque, recentemente, por ocasião do episódio do Riocentro, quando as 
Oposições se uniram e hipotecaram solidariedade ao Senhor Presidente da 
República, Sua Excelência recebeu aquela coligação - do Partido Popular e 
do PMDB- emocionado, em pranto. Agora Sua Excelência, ilão pode con
denar, quando as Oposições desenvolvem urna ação, sob o irnpêrio da lei, 
com toda legitimidade, em busca da democracia, em busca do bem-estar do 
povo brasileiro, que é a grande razão, a única razão da existência, da atuação 
dos nossos Partidos políticos. 

O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos a intervenção do Senador 
Evelásio Vieira. Lembramos ao nobre Senador que temos agido juntos, inclu
sive no caso específico a que S. Ex• se referiu. 

E diríamos mais, a Casa é testemunha, o Líder do PDS, aqui presente, 
poderia dar seu depoimento, de que, na verdade, durante todo este ano, neste 
Senado, PP e PMDB foram uma coisa só. 

A nossa atuação, entendimento e sistemática, jã mostraram que essa 
identidade, a que se referiu o nobre Senador Evelásio Vieira está não apenas 
no programa ou no estatuto, mas até na sistemática de ação desenvolvida nes
ta Casa. 

O Sr. Itamar Franco- Prezado Líder, exatarÍlente no aspecto que V, EX• 
aborda neste instante. Nós já temos uma união congressual, particularmente 
no Senado Federal, e, atravês dessa união congressual, nos foi possível en
frentar algumas vezes a Bancada do Governo. ~ de outras vezes, nós somos 
vencidos, evidentemente, por essa Maioria quando ela comparece. Mas de 
qualquer forma o processo de domingo, ao contrário do que muita gente pen
sa, eu digo muita gente, mas até diria pouca gente, melhor dizendo, ele vai re
forçar o aspecto democrático brasileiro, porque dois Partidos, como V. Ex" 
bem o diz, através da lei, através da ordem, atravês do código eleitoral vão 
tentar se incorporar. E se incorporar buscando o quê? Buscando fortalecer a 
democracia. Fortalecido eles vão às ruas e irão pregar com ordem e tranqUili
dade, como é a Indo! e do povo brasileiro, a normalidade institucional, a nor
malidade democrática que nós buscamos e que o- Senhor Presidente da Re
pública tem proclamado por todo o País. 

O SR. MARCOS FREIRE- Somos grato às palavras do Senador !ta· 
mar Franco e lembraríamos até, prezado colega, que uma das coisas que se 
dizia quando nós combatíamos a reformulação partidária - que houve hã 
dois anos atrás, quando da dissolução dos antigos partidos políticos- o que 
ouvíamos dos porta-vozes do Governo com assento nesta Casa era que o GoM 
verno não obrigou ninguém a se separar em partidos diferentes. A Oposição 
se dividiu porque quis, fragmentou porque bem entendeu, e que nada os obri
gava a se separarem, a seguirem caminhos diferentes. 

Pois bem, essa lei que permitiu a separação ê a mesma lei que permite a 
reunificação. Então, não tem nenhum sentido admitir que há uma confron
tação, que há uma ilegalidade, que há uma inconstitucionalidade, que há uma 
ilegitimidade nessa tentativa. Aqueles que se dividiram, porque julgaram que 
já tinha chegado o momento do pluripartidarismo, que no entanto os fatos 
mostraram que esses caminhos eram pedregosos, propositadamente pedregoM 
sos, esses têm o legítimo direito, acobertado pela lei, de se reunificarem no 
mesmo leito. 

Para concluir, queremos dizer que há uma coisa muito acima do estatu
to, muito acima do programa, muito acima de fórmulas e de formas que nos 
faz tentar esse tipo de unificação, que ê o objetivo da nossa vida pública, o 
mesmo objetivo que trouxe o Senador Evelásio Vieira, o Senador Itamar 
Franco, o Senador Leite Chaves, que aqui persistem, jâ nesta hora da noite, 
para nos ouvir e, quem sabe, atê que por caminhos que nos parecem tão 
ínvios os próprios íntegrantes do PDS, representados pelo Senador Josê Lins. 

Ê que nós, que, embora discordemos dos mêtodos, admitimos que estejam 
inspirados pelos ideais democráticos. Há diferenças, e existem diferenças até 
entre os membros de uma mesma bancada. Já se disse que "cada cabeça, um 
mundo". Então, há pontos de vista diferentes, encaramos certos fatos por 
maneiras diversas. Mas se há discordância, se há divergências entre os com
panheiros de uma mesma bancada ou entre companheiros de partidos oposi
cionistas diferentes, na verdade a nossa convergência é muito maior, os nos
sos pontos em comum são muito mais fundamentais. b tudo isso que faz com 
que possamos, então, tentar caminhos formalmente iguais. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex• me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não. 

O Sr. Leite Chaves- Posso lhe assegurar, Senador Marcos Freire, que 
essa válida tentativa de incorporação que se realizarã amanhã é menos o re
sultado do nosso esforço isolado aqui, do que uma determinação e imposição 
das bases que, jamais viram com simpatia, essas nossas divisões. Porque nun
ca entenderam ou viram diferenças de bandeira. As nossas teses são comuns 
e, sobretudo, il&Ora quando se procura refluir novamente, se procura nova
mente ameaçar a democracia nacional, nós que somos um partido que repre
sentamos a Nação, somos o partido da Nação, nós somos a Nação aqui re
presentada, somos todos eleitos, todos sabem a maneira como somos recebi
dos. As nossas teses, surgem do seio popular. Não somos nomeados, não so
mos indicados. Os problemas que defendemos são aqueles que surgem do an
seio popular, sentido, visto e apalpado, no meio social. Então, nós somos um' 
partid.9.9a Nação. Essa divisão que está sendo imposta pelas bases estão mais 
presentes nessa aproximação, do que mesmo na nossa vontade, embora nós 
tambêm sejamos seriamente sensíveis a esse ponto. Mas, posso assegurar que 
no Paraná fomos, quer dizer, a segunda Bancada do PMDB. Nós, antes de 
qualquer coisa, por determinação das bases constituímos uma comissão com
posta de dois Senadores, um deles eu e outro do PP, o Senador Affonso Ca
margo, dois Deputados Estaduais, dois Deputados Federais do PP, e dois do 
PMDB, para, não somente ordenar as bases, ouvi-las melhor, e estimular as 
lideranças, exortá-las a fazer esse acordo. Inclusive, houve um manifesto nos
so difundido na convenção e que ê do conhecimento nacional. Podemos asse
gurar que essa comissão atUou díretamente, estritamente ligada às próprias 
bases. Não hã no Paraná, por exemplo, uma disenssã.o, por menor que seja, 
que mereça consideração, no caso. 

O SR. MARCOS FREIRE- Obrigado, Senador Leite Chaves. Apro
veitamos a oportunidade, antes de concluir, para agradecer os trabalhos em 
comum que fizemos, inclusive a Liderança do Governo, de quem recebemos 
atenções de ordem pessoal, sem que os debates e as disputas pudessem afetar 
esse relacionamento amistoso, que é tão importante entre os integrantes de 
um mesmo Parlamento. Pedimos a S. Ex•, inclusive, que, se possível, transmi
ta ao Governo o nosso comportamento, na data de hoje, de elogiar quando o 
Governo, atravês de seu V ice-Presidente da República e do seu, Ministro da 
Marinha, mostram o papel constitucional das Forças Armadas, que não ser
virão de instrumento a qualquer retrocesso político, e que com incorporação 
ou sem incorporação o processo de redemocratização tem que prosseguir, 
Agradecemos à Presidência as deferências que a Liderança da Oposição rece
beu. Renovamos aos funcionários, aos taquígrafos, aos jornalistas, os nossos 
agradecimentos pelas atenções, e esperamos revermos em 1982, neste mesmo 
Plenário, e que o clima já esteja mais desanuviado, para que possamos conti
nuar perseguindo o grande objetivo, que deve ser o desta Casa, que deve ser o 
de cada um de nós. Objetivo que poderá unir o PP e o PMDB, como já vinha 
unindo durante toda essa Sessão Legislativa, que ê o objetivo da paz, da liber
dade, e da democra_cia. (Muito bem!) 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
25' REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 198! 
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mif novecentos 

e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores 
Senadores Almir Pinto, Hugo Ramos, Raimundo Parente, Nelson Carneiro, 
Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Franc_o Montara, Aderbal Jurema, Tancredo 
Neves, Bernardino Viana, Lázaro Barboza, João Calmon e Humberto Luce-
na. 

Deixam de comparecer por motivo juStificado, os Senhores Senadores 
Amaral Furlan, Orestes Quêrcia, Leite Chaves e· JO-Sé Fragelli. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior. que ê dada como 
aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente dã ciência à Comissão, que a 
reunião tem por finalidade, ouvir a exposição que farâ o Doutor Luiz Eduar
do Borgeth, Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Te
levisão- ABERT, a convite da Comissão, conforme proposta dos Senhores 
Senadores Murilo Badaró e Franco Montara, que prestará esclarecimentos a 
respeito dos Projetos de Lei do Senado n•s 75, de 1979 e 80, de 1979, de auto
ria do Senador Franco Montoro; e após a exposição, prosseguirá, com a 
apreciação das matérias constantes de pauta. Ao conceder a palavra ao Dou
tor Luiz Eduardo Borgeth, o Senhor Presidente externa a satisfação em 
recebê-lo, assim corno, em agradecêwlo pela colaboração que o mesmo presta-
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rá à Comissão, para expor o ponto de vista da ABERTa respeito de assunto 
atual e de grande importância para o País e, sobretudo, para o Congresso Na~ 
cio na!. 

Ao receber a palavra, o Senhor Presidente da ABERT, agradece ao con~ 
vite formulado à Entidade para manifestar sua posição a respeito das ma~ 
térias, bem como, coloca a mesma à disposição da Comissão, sempre que esta 
assim o entender, para prestar esclarecimentos sobre qualquer assunto que 
verse sobre radiodifusão. Prosseguindo, expõe a opinião da Instituição acerca 
das matérias, sendo aparteado pelos Senadores Franco Montoro, Murilo Ba
daró, Nelson Carneiro e Tancfedo Neves, cujo apanhamento taquigráfico, é 
publicado por determinação do Senhor Presidente da Comissão, em anexo a 
esta ata, 

Concluída a exposição, o Senhor Presidente, Senador Aloysio Chaves, 
franqueia a palavra a quem dela queira fazer uso, para qualquer indagação a 
respeito do assunto, ao expositor, não havendo manifestação, agradece apre
sença do Doutor Luiz Eduardo Borgeth, pela apreciação feita em nome da 
ABERT, em torno das matérias, e suspende a reunião, para que os Senhores 
Senadores presentes, possam cumprimentar o convidado, 

Reiniciada a reunião, o Senhor Senador Aloysio Chaves, passa a Presi~ 
dência ao Senhor Senador Nelson Carneiro, na forma regimental, para rela~ 
tar matéria na qual funciona como relator. Assumindo, o Senhor Senador 
Nelson Carneiro concede a palavra ao Senador Aloysio Chaves, para relatar 
o item O I da pauta, a Mensagem n9 281, de 1981, do Senhor Presidente da Re~ 
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor 11-
délio Martins, advogado, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal supe~ 
rior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do MinistrO LeOpol
do César de Miranda Lima. Apresentado o Relatório sobre o indicado, pelo 
Relator, Senador Aloysio Chaves, a reunião torna~se secreta, para delibe-
ração sobre a matéria. Reaberta a reunião, é dada seqUência, com o item 02) 
Projeto -de Lei do _Senado n9 284, de 198 I, que '"altera a diretriz da rodovia 
BR-222, integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, 
de 10 de setembro de 1973. Relator: Senador Humberto Lucena. Parecer: faR 
vorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Coinissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. Assinando sem voto o Senador 
Aloysio Chaves, por ser o autor da proposição. Reassumindo a Presidência, o 
Senador Aloysio Chaves, concede a palavra ao Senador Murilo Badaró, pai-a 
relatar o item 03) Projeto de Lei da Câmara n' 94, de 1981-Complementar, 
que "estabelece normas gerais a- serem .adotadas na organização do Minis
tério Público Estadual". Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Apresentado o parecer do Relator, é o mesmo colocado em discussão, usam 
da palavra para discutir o projeto, os Senadores Hugo Ramos, Nelson Car
neiro, Franco Montoro, Lázaro Barboza e Tancredo Neves, cujo apanha~ 
menta taquigráfico, é publicado por determinação da Presidência, em anexo 
a esta Ata, sendo ao final, solicitado vistas do projeto, pelos Senadores Hugo 
Ramos, Aderbal Jurema e Franco Montoro, conjuntamente, sendo deferido 
pela Presidência. Devido a convocação para às onze horas do Congresso Na~ 
ciona\, para Sessão Solene em homenagem ao Presidente da República da 
Mali, o Senhor Presidente encerra a reunião. Lavrando eu, Paulo Roberto 
Almeida Campos, Assistente da Comissão~ a presente Ata, que lida e aprova~ 
da, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 25• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, REALIZADA EM 7 DE OU
TUBRO DE 1981. ÀS 09:30 HORAS, REFERENTE À EXPO
SIÇÃO DO DOUTOR LUIZ EDUARDO BORGETH, PRESI
DENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE 
RADIO E TELEVISÃO - ABERT. A RESPEITO PROJETOS 
DE LEI DO SENADO N•S 75, DE 1979, E80DE 1979. DE AUTO
RIA DO SENADOR FRANCO MONTORO. EM TRAMITAÇÃO 
NA COMISSÃO, - QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AU
TORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Aloysio ChaveS 
l9~Vice-Presidente: Senador Nelson Carneiro 
29-Vice.Presidente: Senador Lenoir Vargas 

Integra do apanhamento Taquigráfic'o 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Declaro aberta a nossa reu
nião de hoje, que tem dupla finalidade. A primeira, ouvir a exposição do Dr. 
Luiz Eduardo Borgeth, Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão - ABERT, a convite da ComiSsão, conforme proposta 
dos Srs. Senadores Murilo Badaró e Franco Montoro. O Dr. Borgeth presta
rá esclarecimentos a respeito dos projetas de leis do Senado de números 
75/79 e 80/79, de au1oria do eminente SenadOr -Fr3.iiCOMOntoro. -

Esta primeira parte não é de deliberação. A Comissão poderá funcionar 
imediatamente para ouvir esta exposição. Em seguida, passaremos à pauta 
ordinária da Comissão com os processos queestão alistados e com a distri~ 
buição feíta aos Srs. Senadores. 

Tenho satisfação em receber, como Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça, o Dr. Luiz Eduardo Borgeth. Quero agradecer inicialmente a 
V. S• a colaboração que presta a esta Comissão atendendo convite que lhe foi 
feitO para expor ci ponto de Vista da ABERTa respeito de assunto atual e de 
grande importância para o País e sobretudo para o Congresso Nacional. 

O Dr. Borgeth fará urna exposição de caráter geral e depois se colocará à 
disposição -dos Srs. Senadores para prestar os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados. 

Com esta finalidade, tenho a satisfação de conceder a palavra ao Dr. 
Lui~ Eduardo Borgeth:- - ----

0 SR. LUIZ EDUARDO BORGETH- Muito obrigado, Sr. Presiden
te, A ABERT sente-se profundamente honrada com o convite de comparecer 
a esta Comissão e espera que em outras oportunidades, sobre qualquer assun~ 
to que verse sobre radiodifusão, a Comissão não faça a menor cerimônia em 
nos convocar para dar explicações e relatar fatos. Não pretendo, nem vim 
preparado para fazer uma longa exposição sobre esta matéria, que é uma ma
téria da maior relevância, mas ine coloco à disposição que vou fazer, defen
dendo, evidentemente, a posição nossa no que diz respeito a esse projeto e ou: 
tros do mesmo tipo. 

Não abordarei os aspectos legais e constitucionais pois, embora advoga
do, não posso ombrear com os ilustres membros desta comissão. 

O primeíro projeto de n'? 75 dispõe sobre a transmissão por emissoras de 
rádio e televisão, vinculadas à União, de programas e debates sobre proble
m-as brasileiros e dá 'outnls providências. A rigor, não deveria opinar sobre 
questões de rádio subordinadas ao poder executivo embora as emissoras vin
culadas à União seja,m tarribém sócias da ABERT. Portanto, a ÃBERT, num 
certo sentido, representa estas emissoras e, até prova em contrário, o que fica 
dito das emissoras privadas vale também para as vinculadas a vários anos. 
Gostaria-de deixar claro neste momento que sou Diretor da TV Globo há 14 
anos e que a nossa associação é urna Associação de emissoras privadas, sendo 
Presidente o Dr. Paulo Carvalho Filho, paulista bastante conhecido, Diretor
Presidente da TV Record. Sou Vice--Presidente no exercício da Presidência, 
porque o Dr. Paulo encontra-se em licença de três meses. 

Voltando ao assunto, ficando claro que as emissoras vinculadas à União 
também são sócias da ABERT e, nesta condição, são englobadas nos acordos 
que são feitos para qualquer tipo de objetivo. Evidentemente, nessa questão, 
a ABERT se julga um pouco sem autoridade para opinar, uma vez que do 
ponto de vista legal, o relacionamento seja totalmente outro; uma rãdio vin
culada à União é vinculada aos poderes da União. Estamos tratando com 
uma entidade difererite da emissora privada e concessionária de serviços. Se
ria uma discussão a ser feita; que tipo de vinculação com os órgãos da re
pública tem as emissoras vinculadas à União. Porque são diversos tipos de 
vinculação corno é por exemplo o caso da Rádio MEC, que é uma rádio que 
pertence ao Ministério da Educação e Cultura, diferente do da TV Nacional, 
cuja vinculação já não é da mesma natureza. 

Esse projeto n9 75, quero deixar bem claro, para que não façam intriga 
com as nossas associadas de que a ABERT não defende os seus interesses nãq 
atende aos interesses da rádio difusora, embora ache que é urna questão total
mente_diferente da emissora privada, porque, como previsto no texto, ê vin
culada à União, Não sei nem se é necessãrio, não sei se serã sábio, um projeto 
de lei para esse fim. Acho que em sendo uma emissora vinculada à União, 
como existem várias, que não é o caso da Rádio MEC que é vincUlada apenas 
ao M EC, portanto, ao Poder Executivo, esse tipo de questão deveria ser enca
rada çie outra mãneira, através de entendimento direto. 

No que diz respeito às emissoras privadas, evidentemente que a ABERT 
e cada emissora individualmente não pode concordar com o objetivo deste se
gundo projeto, de n'? 80. 

Vou falar um pouco inforJt-1-almente porque um projeto dessa natureza 
além dos seus aspecos legais, econômicos, envolve a vida nacional no seu 
todo e esses últimos anos da nossa vida nacional. 

Acredito, em primeiro lugar, que a motivação desse projeto tenha raízes 
em épocas em que a radiodifusão tinha um status um pouco diferente do que 
tem hoje. Eu estava, txãtã.mente, dizendo há minutos atrás ao Senador Fran
co Montoro que não foi necessário qualquer projeto de lei para que a televi
são se abrisse em entrevistas políticas e que quando cheguei em casa estava 
veildo o próprio Senador Franco Montoro dando uma entrevista na televi
são, ao mesmo tempo que num outro canal um outro político, não parlamen
tar, também fazia um programa de debates e num terceiro canal debatia~se 
problemas educacionais do Brasil com parlamentares presentes. Isto tudo, 
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ontem. A começar pela Rede Globo, que tem hoje um programa às segundas
feiras de debates políticos. Não são debates frios e obrigatórios como os que 
viriam em decorrência do projeto; a radiodifusão se abre, atualmente, ao de
bate político, singelamente pautada naquilo que é a característica do veículo 
que é o interesse imediato do telespectador ou do ouvinte do rádio. A idéia da 
obrigatoriedade do debate político parece-me uma idéia que talvez os pró
prios autores do projeto, se repensarem na matéria hoje formulariam-no de 
maneira diferente. Além disso, seria um pouco impreciso uma obrigatorieda
de nos termos em que está redigido se o objetivo é o de co.operar para a edu
cação política da população. ~·As emissoras de rádio e televisão promoverão 
semanalmente u.rn programa de debates sobre problemas nacionais, estaduais 
ou municipais. A duração do programa não poderá ser inferior a 30 minutos 
limitada a I 0% do tempo destinado ao programa comercial". Ainda aqui nós 
teríatrios reduzido para terço o tempo legal de publicidade que a lei faculta às 
emissoras de rádio e televisão que é 25% do seu tempo de transmissão. A lei 
permite 15 minutos por hora, portanto, sete minutos e meio por cada meia 
hora. 

Acho que o debate político, não quero riem discutir se hã prejuízo econô
mico ou não para as emissoras, porque o debate político poderá ser uma coisa 
fascinante como já foi no Brasil e não necessita ser uma imposição. 

O SR. FRANCO MONTORO- Permite V. Ex• um aparte? (assenti
mento do orador)- O projeto não fala em debate político. Fala em debate de 
problemas nacionais, estaduais e municipais. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH - É nisto que desejo chegar. 
Este debate, nobre Senador, se V. Ex• me permite, jâ existe nas televisões, 
mormente agora, através de toda a programação. Se V. Ex• analisar a progra
mação das emissoras, os problemas graves do país estão sendo apresentados e 
discutidos. Normalmente, os Srs. Deputado e Senadores, pessoas de altares
ponsabilidade, não têm tempo de ficar assistindo televisão como uma dona de 
casa fica - um dos grandes dramas que sofremos na radiodifusão é justa
mente isto: as pessoas altamente colocadas na administração pública ou na 
vida pública, estão ocupadas, normalmente, o tempo inteiro e não acompa
nham como nós do ofício ou uma dona-de-casa, que ainda acompanha mais 
do que nós, a televisão. Esse debate, para quem tem vi~to a televisão, assim 
como um todo e superficialmente, esse debate existe em toda a programaft-ão, 
principalmente, hoje em dia, as edições jornalísticas, seja das grandes redes, 
seja das emissoras independentes. Se V. Ex• notar, aí, um noticioso - não 
vou citar nomes para não citar uma emissora - V. Ex• verá que o tempo in
teiro o povo é instado a debater, disCutir medidas públicas, discutir inflação, 
transportes etc ... Por isto, quero dizer exatamente isto - esse debate, uma 
vez que se torna obrigatório, como é o caso do horârio eleitoral (que V. Ex• 
não está lembrado mas como Diretor da Globo de São Paulo, discutíamos 
muito, negociamos muito, a questão da hora eleitoral) que se transforma no 
que poderia ser uma matéria de vivo interesse público, numa lição, numa aula 
em que povo se retira como se retira de qualquer outro espetáculo enfadonho 
ou sem o dinamismo próprio do veículo. 

Estou vendo, aqui, o nobre Senador Tancredo Neves, e me lembrando 
da aparição de S. Ex' que, se não me engano, foi do primeiro ou do segundo 
programa de um programa novo de entrevista política e foi um sucesso- do 
ponto de vista não político, m"as do ponto de vista da emissora de televisão 
enquanto programa. Esse tipo de sucesso não se repete. Vai se repetir quando 
existir um item que interessa diretamente ao telespectador ou quando é uma 
novidade, como foi essa abertura de programação, como personalidades polí
ticas, como não existia hã muito tempo, além da habilidade, do talento e da 
personalidade do Senador. Agora, no momento em que isto se torna obriga
tório, evidentemente, o nível de interesse cai com a qualidade. Ninguém sabe 
disto, melhor do que nós, pela experiência do horário eleitoral que é um de
sastre do nosso ponto de vista- da nossa indústria- porque o telespectador 
·desliga e não volta a ligar. 

O SR. FRANCO MONTORO - Pennite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH - Pois não. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu gostaria de não fazer uma expo
sição mais funda ... 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH- Eu nem sei fazer exposição ... 

O SR. FRANCO MONTO RO-Eu estou de pleno acordo com as suas 
considerações. e, aliãs, nós trabalhamos juntos para diminuir esse suplício ... 
<-mas, o que se propõe- tenho a impressão que está havendo uma visão do 
:seu êxito.·o que se pretende neste projeto não é um debate político. O que se 
pretende, aqui, é que haja o debate de problemas municipais, estaduais e na
cionais e que se. garanta a objetividade, o diálogo. Então, V. Ex• deu exem
plos de que algumas cuidam e outras não -o que é raro- respeitando a ini-

ciativa, o interesse da emissora, o seu interesse comercial e num programa 
gratuitO e não há nada disto e a legislação foi um-desastre e as emissoras têm 
prejuízos. Aqui, não terão prejuízos. Aqui, é apenas uma norma de caráter 
educativo. Quando o projeto foi apresentado, o nobre Líder da então ARE
NA no Senado, o Sr. Senador Eurico Rezende, fez um pronunciamento di
zendo que esta era uma iniciativa que ultrapassava os limites do Partido por
que o Governo mostrava a esse tempo, uma preocupação muito grande pelo 
estudo dos problemas nacionais, preocupação que, ainda, existe e que é fun
damental - não tem nenhum carâter partidário e nenhum caráter político no 
sentido estrito. O que se pretende é que, periodicamente, as estações tenham 
um programa de acordo com a sua conveniência, no horário que acharem 
conveniente, ga"i'antido um período de publicidade, programa dedicado ao 
debate de interesse municipal :...._ construção até de uma usina, o problema do 
lixo, o problema da violência urbana, o problema de energia, de transportes e 
que neste programa sejar:n convidados técnicos indicados pelos Partidos para 
não haver como acontece, por exemplo - vou dar um exemplo concreto -
na TV-2 de; São Paulo ·só tem acesso representantes do Governo e dão a sua 
versão, a própria emissora é castigada- perde a sua autoridade- são quais
quer pessoas da Oposição, não entram. Então, para assegurar o caráter de
mocrático, os partidos são pessoas jurídicas de Direito Público, e seriam con
vidados para esse debate que houvesse e apresentasse um técnico especializa
do para aquela matéria. Então, o problema é muito mais de educação do que 
política, de apresentçaão e debates dos problemas de interesse nacional -
tem conhecimento dos problemas nacionais - e fazer com que a população 
acompanhe. Eu até já apresentei um projeto, mencionando um exemplo de 
um programa que p.á na França e que é o programa de maior repercussão na 
Europa, chamado Trois VéritéS""- Três Verdades. Ao abrir o Programa, o 
Coordenador declara - são convidados representantes do Governo e da 
Oposição para debaterem um problema - aqui. é a verdade do Governo, 
aqui é a verdade -da Oposição e, aqui, cabe a cada um dos ouvintes chegar à 
sua própria conclusão.· É um caráter democrático, e que é muito repetido, é 
muito comum n~s emissoras de quase todo o mundo. Corno aqui nós temos 
um excesso- por exemplo: nós temos um programa de Minerva e se obriga a 
quase todas as estações, ao mesmo tempo, ensinarem frações, equações, lo
garítimos, o que é um absurdo. Isto sim, é uma intromissão estatizante, con
trária à liberdade de imprensa, contrária à liberdade de difusão, contrária ao 
interesse do telespectador, porque não é possível que todo o País esteja inte
ressado em saber, em estudar fórmulas de operações algébricas daquela or
dem. Mas, o projeto, exatamente, diz o contrãrío -este projeto estabelece 
apenas - como a emissora exérce uma função_ pública - que ela, uma vez 
por semana, durante.30 minutos, faça um programa, examinando o problema 
- um problema de interesse público, municipal, estadual ou nacional. As 
críticas que V. Ex• acaba de fazer, eu as subscrevo inteiramente e trabalhamos 
juntos para eliminar esses objetivos mas elas não atingem o projeto. 

O SR. LUTZ EDUARDO BORGERTH - Só queria me penitenciar 
que, realmente, o art. 1 '?não fala em debate político. Mas, como o art. 39 dizia 
que: 

.. Art. 39 Do programa participarão, obrigatoriamente, pes
soas designadas pelos Partidos políticos" automaticamente nós às
saciamos às pessoas ao debate político. 

O SR. FRANCO MONTORO- E poderia até ser modificado- " ... 
serão publicados e apresentar técnicos" - não seria obrigatoriamente, por
que, aí, se o partido não indicasse não compareceria e seria um absurdo. Mas, 
seria, para garantir o carâter democrático, não havendo ponto de visto ape
nas de um lado, seriam convidados representantes e técnicos de v_ários parti
dos, para participarem da mesa-redonda. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH -A nossa divergência, nobre 
Senador, é muito pequena- aliás, o nosso grande problema é que estamos 
com a mesma op!nião. Na França, sempre um tem que mudar, não é? (risos). 

Eu, em primeiro lugar, congratulo-me com a sua opinião sobre o Projeto 
Minerva. A ABERT fez o que pôde e o que não pôde contra o Projeto Miner
va, assim corno a ABERT lutou contra a ·~Hora do Brasil", na televisão por
que houve um certo tempo em que estivemos perto - enfim, foi aventada 
essa hipótese. Não há na ABER T nem na nossa indústria senão desejo de 
contribuir p'a'ra a Educação do povo; ela não ê contra, pelo contrário, ela ê faw 
vorável à educação política, física, aritmética etc ... do povo. 

O SR. FRANCO MONTORO- Eu me permito, se V. Ex• consentir ... 

O SR. FRANCO MONTORO- ... acrescentar, atê, que este proj.;to foi 
inspirado por diretores de emissoras - no tempo em que V. Ex• lembrou, 
mudou muito. Nós gostaríamos de fazer isto mas, s"eria para nós uma garan
tia, na lei - a lei estabelece e nós veremos que não há nenhuma atitude. con
trária ao Governo porque nós fazemos isto, apenas com algumas limitações ... 
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SR. LU!Z EDUARDO BORGERTH - Exatamente. 

O SR. FRANCO MONTORO- ... e estamos impedidos de, muitas ve
zes, dar u'm carâtCr rliai"s aberto que deveria ser dado a este projeto. De modo 
que a inspiração do processo --não vou cometer a indiscrição de indicar no
mes, mas, era exatamente, neste sentido - para dar com a total liberdade 
que, aqui, estabelece, a oportunidade das emissoras fazerem aquilo que cor
respondem à sua função e até de grande interesse público, porque esses pro
gramas têm grande audiêncja, ao contrário daqueles programas políticos em 
que há uma grande audiência, ao contrário, daqueles programas políticos em 
que há monólogo. 

O SR. LU!Z EDUARDO BORGERTH- Eu espero contar com auto
ridades como V. Ex• quando se for discutir projeto de reforma eleitoral na
quilo que diz respeito à-utilização do horário, com o objetivo de conquistar os 
interesses das partes. Tenho certeza que os partidos políticos e os políticos, 
individualmente, só têm iriferesse em falar para grandes audiências. Isso de 
·achar, e é um dos grandes equívocos que fazem os intelectuais no mundo in
teiro, de chamar a televisão de veículo de massa. A televisão não é veículo de 
massa. Por quê? Porque tem um número enorme de audiência. No momento 
em que a televisão é utilizada, mal utilizada, como tem sido no caso específico 
do horário eleitoral, ela deixa de ser um veículo de massa, passa a ser um veí
culo para cinco mil, dez mil, quinhentos mil pessoas. Isso é importante por
que se vai discutir brevemente, eu acredito, a nova legislação para a publici
dade eleitoral da televisão, quando vão ser debatidos esses problemas. 

Eu gostaria de fazer aqui um apelo ao Senador Franco Montoro, autor 
do projeto, e com o qual eu estou, como cidadão e com homem de televisão, 
de pleno acordo. Não estou de acordo com a obrigatoriedade. Eu acho que a 
'obrigatoriedade não conduz a nada nesse tipo de atividade, ela não conduz a 
bons resultados, porque perde a credibilidade. E. o caso de famosos progra
mas que existem aí, não têm credibilidade. A iniciatiVa p-riVada, tem uma 
função fundamental na democracia, na minha opinião a além de outros fato
res, pelo fato exatamente de ela ser privada, quer dizer, de ela não ser um ór
gão público oficial, de ter credibilidade para os dois lados. 

O SR. FRANCO MONTORO -Mas, vamos ser conveniente que per
mita. Não ocorre em relação ao projeto, porque o projeto não estabelece nem 
hora, nem tema obrigatório, apenas que a emissora, uma vez por semana, du
rante trinta minutos, pode ser um trabalho agrícola, pode ser por trabalho de 
educação escolar, ela escolhe ... 

O SR. LU!Z EDUARDO BORGERTH- Posso mostrar ao Sr. que 
esse trabalho já é feito. 

O SR. FRANCO MONTORO- Pois ê, se jã ê feito, por que feito por 
algumas horas, porque nem todas fazem. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH - Nem todos fazem. 

O SR. FRANCO MONTORO - Então, se hã uma perfeição, ê uma 
norma bem flexível, bem democrática. Inclusive assegura o tempo da propa
ganda comercial para assegurar a remuneração; não hâ prejuízo nenhum. 
Apenas nesse período que não é fixado, a emissora fixará. Pode ser um pro
grama matinal cuidando do emprego da agricultura. 

O SR. LU!Z EDUARDO BORGERTH- Ela pode representar prejuí
zo, nobre Senador. 

O SR. ALOISIO CHAVES- Eu gostaria de fazer uma observação. Em 
caráter geral em torno desse problema para mostrar como certos programas 
bem estruturados, bem orientados, têm hoje uma audiência nacional, feita 
pela iniciativa privada com todo sucesso. No Estado do Pará, vou dar um de
poimento do Estado do Pará, o Globo Rural, acho que em todo o Brasil, ê 
um!' programa nos domingos pela manhã que é ouvido por um número imen
so de pessoas. 

O SR. FRANCO MONTORO - Em São Paulo também. 

O SR. LU!Z EDUARDO BORGERTH- Não só dedicado a esse setor 
privado da pecuária, como também nesse programa hâ uma fonte preciosa de 
informações de carâter geral, sobre os problemas nacionais. Conheço pessoas 
de diferentes níveis, sem serem agricultores e pecuaristas, que não saem no 
domingo enquanto não termina esse programa, porque obtêm informações. 
A publicidade de empresas privadas permite a existência -destes programas. 

O SR. LU!Z EDUARDO BORGERTH - E com esse papel de ter 
atraído os financiadores do programa, que estavam ausentes porque não ti
nham veículos para comunicar que são fabricantes de tratores, por exemplo. 
Exatamerite na linha do Senador Aloysio ChaVes, eu acrescentaria o trabalho 
da Fundação Roberto Marinho. A·coisa mais extraordinária do projeto, que 
é da linha do projeto de V. Ex•, ou seja, um programa cultural e educativo. O 
maior número de aprovação nos cursos supletivos do Brasil, em pesquisa fei-

ta pelo Banco Mundial e pela UNESCO, foi o obtido pelo Telecurso do ll 
Grau, que é de graça. O Telecurso de II Grau foi o maior fato r de aprovação. 
f: óbvio que ele tem um alcance de milhões, sobram I ou 2% mas esse I e 2% é 
maior do que os demais meios de preparação somados para o supletivo do II 
Grau. O que eu quero dizer com isso? Que, no caso do Globo Rural ele é mais 
flagrante porque ele é financiado não por uma fundação e, sim, pelos anun
ciantes, normalmente. 

O SR. FRANCO MONTORO - Então, é o que o projeto pretende. 

O SR. LU!Z EDUARDO BORGÉRTH - Mas, se posso fazer uma 
proposta, eu diria o seguinte: se o Senador me der uma oportunidade de pre
parar um relatório escrito, eu vou: l)- demonstrar, não em todas as emisso
ras, obviamente, que isso aqui é feito; 2) - que isso, faço umà aposta, a per
durarem as condições naciOnais de mercado, de abertura política, enfim, as 
condições que temos hoje e que indicam que vão persistir vai expandir-se e 
que bons patrocinadores aparecerão na medida em que correspondem a uma 
necessidadse real do público. Isso vai acontecer como aconteceu no passado. 
Os Srs. se lembram dos debates políticos, quando existiam crises políticas, 
eram grandes atrações da televisão brasileira; isso vai acontecer. Agora, o que 
é que acontece com a obrigatoriedade. O que acontece é o seguinte: ele será 
feito como um trabalho para exonerar a obrigação. Bota às seis horas da ma
nhã um sujeito qualquer falando. Na grande empresa, na empresa com recur
sos, esta poderá fazer um programa com produção, com material, que vai tra
zer os problemas do Pará, com filmes coloridos etc, inclusive, conquistando 
patrocinador e o outro, obrigado, terá o prejuízo. 

O SR. FRANCO MONTORO- Ela jã estã fazendo, a jã estã fazendo 
isso. E outras já estão fazendo. 

O SR. LU!Z EDUARDO BORGERTH- Exalo. E vão imitando e vão 
seguindo a linha. 

O SR. FRANCO MONTORO- A função da linha é função educativa 
da lei. Quem sabe se, conjuntamente, poderíamos elaborar as modificaÇões. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH- Inclusive eu acho, que nós 
podemos. 

O SR. FRANCO MONTORO -Isso ê uma proposição para ser modi
ficada. Inclusive eu concordo com duas modificações suas, por exemplo: eu 
fixei em 10% porque a informação que me deram era que, nesse tempo, lO% 
que era parte destinada à parte comercial. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH - 25%, que é um quarto. 

O SR. FRANCO MONTORO - Quem sabe se, conjuntamente, po
deríamos depois da sua exposição, reunindo as váriaS Lideranças e estudar
mos uma forma. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH- Acho que esse objetivo pode 
ser atingido. A palavra educação Cívica esiâ um pouco desgastada através de 
projetas, alguns até obrigatórios. Se o Senador pretende um esclarecimento 
independente do debate político-partidário, que é uma coisa que ninguém es
clarece acho que vai Ser feito. Eu levei anos para entender a sublegenda, por
que as pessoas já entram no ar discutindo a sublegenda. Ninguém começa o 
programa dizendo o que é. Eu um dia parei um amigo meu, jornalista, para 
me explicar. Levei vinte minutos para-CoiiSeguir entender e, assim mesmo, já 
esqueci algumas nuanças. Se o objetivo ê um programa que saísse fora do de
bate partidário para o esclarecimento político, acho que isso tem lugar nos 
projetes já existentes. Eu acho que no lidar com a iniciativa privada, o incen
tivo é que ê o correto, não a obrigação. A radiodifusão obviamente necessita. 

O SR. MUR!LO BADARÓ ~Eu sou Relator desse projeto e eu queria 
pedir ao Sr. Borgerth que se, possível, nos mandasse urna exposição por escri
to, como um esclarecimento à Comissão desses variados assuntos que o Sr. se 
referiu na sua fala. Seria uma peça infOrrriativa para uma avaliação posterior. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH- Terei um grande prazer em 
fazer isso. · 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - E poderia fazer até uma coisa 
mais ampla, com considerações mais genéricas. 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH- Eu gostaria apenas de deixar 
aqui ao Senador Franco 'Montoro a tranqüilidade e a certeza de que esse pro
jeto, senão se transformar numa obrigatoriedade, ele vai atingir, paradoxal
mente, seu objetivo e, nós vamos ter isso aqui obrigatoriamente· no Brasil, 
porque a vida comunitária é o primeiro interesSe do telespectador. Sucessos 
de programas tipo TV Mulher, em São Paulo, que aliás em Brasília também o 
é, por que é que tem sucesso? Porque se discute problemas individuais da 
dona-de-çasa, se esclarece as coisas que as pessoas não sabem; isso é um fator 
de comunicação primordial. Seja na literatura, seja no teatro, comunicação é 
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levar alguma coisa que as pessoas ainda não conhecem. Esses debates de 
problemas nacionais· e municipais estiveram distantes da televisão durante 
muito tempo. E estão voltando e vão voltar. A única coisa que·eu gosta!ia de 
deixar claro para terminar esta exposição, que acho que jâ estâ até longa, é de 
que existe um prejuízo. Quer dizer, essa concepção de que a ocupação da tele
visão não 'ê prejudicial ao todo, e aqui não faço crítica ao Senador Franco 
Montoro, é errônea: qualquer elemento na televisão que faça cair a audiência 
é um prejuízo real para a emissora. Essa idéia de que não há prejuízo- abre 
meia hora para isso, abre me_ia hora para aquilo - enfim, a radiodifusãso 
brasileira não pode arcar todos os ónus, os fracassos das televisão brasileira 
são conhecidos de todos nós. Fracassos de empresas realmente gigantescas, 
poderia se alegar isto ou aquilo, fracassos de empresas pequenas. Não VOU 

enumerar aqui as televisões que começaram e acabaram no Rio de Janeiro, 
em São Paulo o Senador Franco Montoro conhece ... começaram e acabaram 
no Rio de Janeiro, o Senador Franco Montoro conhece em São Paulo? 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH- Existem empresas próprias 
no momento, a radiodifusãso sofreu uma grande reformulação, o resultado 
nós ainda não sabemos, no momento existe, digamos, saúde no setor. Saúde 
precária, como é precária a saúde em outros aspectos aqui no Brasil, a pró
pria saúde do povo. Agora, com esse tipo de objetivo correto, verdadeiro, ne
cessário, com pessoas esClarecidas, como são os Srs. acho que nós podemos 
chegar a este resultado igualzinho, até, talvez, atravês do entendimento dire
to. Existem outros exemplos que não quero citar aqui, porque a ética não me 
permite, existem outros exemplos de entendimento. 

O SR. NELSON CAR.NEfRO- (fora dq_microfone) que esse é o pro
jet9 de 79·. Em 81, o panorama nacional é outro ... 

O SR. LUJZ EDUARDO BORGERTH- Exato! Onde parecia que só 
através de uma lei teria esse acesso. 

O SR. NELSON CARNEIRO- De modo que acho qué com esse enten
dimento, com a colaboração da comunidade vamos chegar a uma acordo, a 
um proje~o que atenda todos os terrenoS. O interesse ê de divulgar os proble
mas nacionais, regionais e municipais ... 

O SR. LUIZ EDUARDO BORGERTH- Infeli:inienie, aABERT não 
tem recursos para manter os Srs informados. Nós, agora, temos um assessor 
parlamentar, que está até aqui presente, e pretendemos trazer mais inf?r
rnações, porqUe sabemos que os Srs. não podem ficar percorrendo os canats. 

Mas, ontem - quero dar esse depoimento - na minha casa, às onze e 
meia da noite, o Senador Franco Montoro, num canal, o ex-Governador 
Leonel Brizola em outro, e quatro deputados numa mesa redonda em outro 
canal ao mesmo tempo, sendo que no momento que vi, o Senador Franco 
Mon;oro e ex-Governador Leonel Brizola, tratavam de assuntos políticos, 
partidãrios, e no canal 2 a discussão era sobre educação, com quatro parla
mentares presentes em uma mesa redonda. É isto, é este projeto em execução 
sem obrigatoriedade e sem multas. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O Dr. Borgerth deu a exposição que fez. 
Agora faculto a palavra aos ilustres Senadores membros da comissão, que de
sejarem fazer algum esclarecimento. 

O SR. TANCREDO NEVES- V. Ex• me permite a palavra, Sr. Presi
dente? 

O SR. PRESIDEWNTE (Aloysio Chaves) - Pois não. 

O SR. TANCREDO NEVES- Antes de mais nada, agradecer as amã
veis referências do nosso ilustre conferencista, onde ele fez referências aos 
programas em que tive a oportunidade de fazer, através do Canal. 

Em segundo lugar, o seguinte: o projeto realmente_ mostra urna grande 
oportunidade. Se ele estâ superado pela própria evoluçã-o-dos processos, das 
técnicas e dos meios de comunicação que vem adotando, acompanhando as 
transformações da sociedade, neste particular verifi'c3.-se que é uma legislação 
que tem que ser permanentemente adaptadas às condições de ordem so7ial 
que se criam, onde se conclui que uma ?isciplina da matéria precisar ser fe1~a, 
porque hoje estâ sendo feita por tolerância, por clarividência, por espínto 
público desta emissora, mas amanhã, isso pode não aconte~er. . . 

O Senador Franco Montoro sugeriu aqui que logo depots da reumão ti
véssemos um entendimento com as lideranças de partidos para colher as me
lhores sugestões. Eu poderia, com permissão do senador Franco Mon~oro, 
para uma outra sugestão que a ABERT sem se comprometer, nos envtasse 
um anteprojeto ou urna sugestão de alteração e de modificação e sobre este 
trabalho as lideranças políticas trabalhariam para encontrar a melhor so
lução para o problema. 

o SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- A proposta de V. Ex• coinci
de com a sugestão feita pelo Senador Murilo Badaró ... 

O SR. FRANCO MONTO RO - Eu a subscrevo ... 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- ... de que o Dr. Borgerth en
vie as suas sugestões de forma concreta à Comissão, como subsídio para apre
ciação dos. Srs. Senadores. 

Colocada a questão nestes termos, consulto se algum ilustre colega dese
ja fazer qualquer indagação. 

Não havendo, agradeço ao Dr. Borgerth em nome de todos nós, de ter 
atendido o convite que lhe fez a Comissão de Constituição e Justiça, deferin
do o requerimento dos eminentes Senadores Murilo Badaró e Franco Monto
ro, a apreciação que, em nome da ABERT acabou de fazer a respeito desta 
matéria e, sobretudo, a colaboração que vai enviar a esta Comissão para perM 
mitir um exame meticuloso, cuidadoso desta matéria que nós consideramos 
de relevante importância para o País, e, portanto, para a iniciativa privada, 
como para o poder público. 

Suspendo a sessão por cinco minutos, a fim de que os Srs. Senadores 
possam apresentar os seus cumprimetnos ao nosso convidado. 

ANEXO À ATA DA 25• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, REALIZADA EM 7 DE OU
TUBRO DE 1981, ÀS 09.30 HORAS, REFERENTE À DISCUS
SÃO DO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 94, DE 1981-
COMPLEMENTAR, QUE "ESTABELECE NORMAS GERAIS 
A SEREM ADOTADAS NA ORGANIZAÇÃO DO M/NISTER/0 
PVBLICO ESTADUAL"'. CONSTANTE DO ITEM 3- QUE SE 
PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Aloysio Chaves 
1 <~ Vice-Presidente: Senador Nelson Carneiro 
2'~ Vice-Presidente: Senador Lenoir Vargas 

Integra do Apanhamento Taquigráfico 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - O item 3 da pauta é o 
Projeto~ de-Lei da Câr:nara dos Deputados, n~' 94/81, complementar, que esta
belece normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público 
Estadual. 

É Relator da matéria o nobre Senador Murilo Badaró, a quem concedo a 
palavra. 

O SR. MURILO BADARÓ

PARECER N• 

Da comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n9 94, de 1981-Complementar (nO? 223-B,de 1981, na Casa de 
-origem), que estabelece normas gerais a serem adotadas na organi
zação do Ministério Público Estadual. 

Relator: Senador Murilo Badaró 
Procedente da Câmara dos Deputados, ê submetido à apreciação desta 

Comiss-ão o projeto de lei que estabelece normas gerais a serem adotadas na 
organização do Ministério Público Estadual. 

De iniciativa do Poder Executivo, a lei projetada chegou àquela Casa 
acompanhado de mensagem do Senhor Presidente da República ~· ?evida
mente instruída por EXposição de Motivos subscrita pelo Senhor Mtmstro da 
iustiça. 

Por este último documento, observa-se que a elaboração do anteprojeto 
contou, arig-inalmente, com uma comissão integrada de membros do Minis
tério Público de vários Estados, cujos trabalhos foram devidamente divulga
dos para recebimento de sugestões. 

Surgiu, assim, corporificado em sessenta e dois artigos, contidos em oito 
capítulos, um projeto, cujo substrato está delineado no artigo 19, que procla
ma o Ministério Público c_omo instituição no artigo 19, que proclama o Minis
tério Público como instituição essencial à função jurisdicional do EstadO, res
ponsável, perante o judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses 
indisponíveis da sociedade, zelando pela fiel observância das leis. 

Estabelecendo, no parágrafo único do art. 96 da Constituição, normas 
gerais a serem adotadas na organização do Ministério Estadual, o projeto es
tabelece igualmente as diretrizes paradigmas de que trata o § J9 do artigo 95, 
que lhe cumpre observar. 

Fica, pois, consagrado no proj~to a observância dos ditames normativos 
deste último dispositivo aludido, que dispõe sobre prerrogativas dos menbros 
do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Territórios, conco
mitante com amplas normas gerais, deixando aos Estados a faculdade dele~ 
gislar sobre a organização da Instituição, ao influxo das peculiaridades locais. 

Na Câmara dos Deputados, a matéda foi igualmente distribuída para as 
doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público, logrando 
aprovação em ambas, acolhidas algumas emendas oportunas. 
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Examinando o parecer aprovado pela Comissão congênere da Casa de 
origem, com as emendas oferecidas, além das que fora_m apresentadas pelo 
eminente Relator, verificãmos que foram aprovadas apenas as que escoima
ram a proposição, rejeitadas as que infirmavam a sua sistemática, fiel a inten
tio /egis que norteou a sua elaboração, 

Nos termos do Regimento Interno do Senado Fe~eral, artigo 100, 24, 
compete a esta Comissão emitir parecer, quanto ao mérito, sobre os projetes 
de leis complementares à Constituição. 

Diante da relevância de que se reveste a matéria, convém salientar que a 
lei projetada foí"rlgorlsamehte elaborada, adstrita não apenas aos preceitos 
formais da Lei Maior, mas, segundo a melhor técnica de uma lei complemen
tar,· ao sopro de um conteúdo doutrinário, que Frederico Marques, afirma 
que "condensa os valores políticos que lhe informam os textos particulares e 
respecfiva orientação ideológica" (Estudos de Direito Processual Penal -
Forense). 

Nessa conformidade, tendo em vista que nos compete apenas o exame do 
mérito, exaurida a ·apreciação dos aspectos jurídico-constitucionais, na ilus
trada Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 
reservamo-nos para a eventual apreciação de emendas, opinando pela apro
vação do projeto, nos termos da redação remetida pela casa de origem. 

Sala de Comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Em discussão o parecer. 
(Pausa.) 

O SR. HUGO RAMOS - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Hugo Ramos. 

O SR. HUGO RAMOS- Sr. Presidente, V. Ex• e a Casa sabem, nota
damente a Comissão de Constituição e Justiça, do empenho que sempre te
nho na elaboraç_ão dos projetes e dos meus pareceres, enviando a todos os 
meus companheiros da Comissã_o de Constituição e Jus_tiça, previamente, to
dos os meus pareceres para conhecimento dos meus caros colegas e assim o 
debate no plenário de nossa Comissão. · 

A Ordem do Dia de nossos trabalhos traz um projeto e um parecer apre
sentados pelo nobre Senador Murilo Badaró, só agora trazido ao conheci
mento do Plenário desta Comissão. A matéria é relevantíssima. Basta que se 
veja a exposição feita pelo Sr. Ministro da Justiça, de onde desejo destacar 
um trecho de relevância, para mostrar à Comissão de Justiça que este projeto 
deve receber um acurado estudo. A esse respeito já conversei cOm vários cole
gas e notei O desejo de todos os membros desta Corilissão, ou de quase todos, 
no sentido de elaborar um estudo mais acurado sobre a matéria. Diz o Minis
tro: "O Ministério Público, instituição permanente e essencial à função juris
dicional dos Estados é responsável perante o Judiciário pela defesa da ordem 
}urídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da 
constituição das leis e será organizado de acordo com as normas gerais desta 
lei complementar. Não integrando o Poder Judiciário, não tendo funções a 
ele assemelhadas. Note-se este aspecto: o Ministério Público, porém, é essen:. 
cial à função jurisdicíorial, no sentido de que ela não se perfaz sem a existên~ 
cia da instituição que fiscaliza e a aplicação da lei (inaudf~·el) dos interesses 
públicos indisponiveis. 

Sr. Presidente, este projeto é relevantíssimo. Entendo que a Comissão de 
Constiruição e Justiça deve fornecer ao Plenário do Scma.do u_m parecer mais 
pormenorizado; cm que pese ao respeito que tenho ao ilustre Relator Murilo 
Badaró, considero um pouco suscinto o trabalho por S. Ex'- apresentado. 
Não quero dizer que a síntese por ele veiculada no seu Parecer não aborde to
talmente a matéría veiculada no projeto, que é oriundo do Poder Executivo_. 
Mas, nem por ser oriundo do Poder Executivo, Sr.· PrCsídente, ainda que per
tencendo ao Partido Majoritário, devo obediência sistemática às deliberações 
do Governo. Esta Casa e, sobretudo, este Plenário da Comissão sabem que 
não é uin ato de rebeldia aquilo que, de quando em vez, parte da lavra deste 
modesto Senador, no sentido de antagonizar as deliberações do próprio Go~ 
vemo Federal. No caso em espécie, considero, Sr. Presidente, que esta ma
téria é relevantíssima, vários companheiros desta Comissão entendem, da 
mesma maneira, que haveria necessidade de um entendimento maior pa'ra, 
talvez, a elaboração de um substitutivo que venha consultar melhor os inte~ 
resses do próprio Ministério Público. Ao pedir vista, como faço, nesteTnstan~ 
te, Sr. Presidente, não tenho a menor intenção de obstaculizar a marcha deste 
projeto, ao contrário, o que desejo é colaborar, tanto o quanto me seja possí
vel, para o aperfeiçoamento d3Quelc que foi trazido pelo próprio Governo 
Federal à deliberação desta Casa. 

Por todas essas razões, Sr. Presidente, peço vista do projeto. 

O. SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao Sena
dor Nelson Carneiro, pela ordem. 

O SR. NELSON CARNEIRO- (Sem microfone.) ... tem direito e nun
ca se negou esse direito a ele. Apenas, como· me foi enviada urna emenda para 
ser objeto de exame pela Comissão, eu íri:a apresentar hoje, se fosse debatida 
hoje e a Comissão opinaria: De modo que enviarei essa emenda ao Senador 
Hugo Ramos, para que S. Ex~. no seu estudo, verifique também a conveniên
cia de incluii ou não essa emenda no seu Parecer, ou no seu ponto de vista. 
Porém, quero pedir a atenção de S. Ex~ para que veja que esta seria uma óti
rna oportunidade para darmos ao Ministério Público a relevância que ele me--
rece, dando nova redação ao art. 69, que diz: "O Ministério Público dos Esta
dos terá como chefe o Procurador-Geral nomeado pelo Governador do Esta
do nos termos da lei estadual." 

Não,-'se estamos ra:zen-do uma lei federal, vamos fazê-la completa; vamos 
dizer quaiS são esses termos e não os termos da lei estadual que pode variar de 
um para outro Estado. Acho que o Ministério Público deve eleger o seu pró
prio Procurador-Geral, para que ele seja o representante da lei e não apenas o 
chefe do Ministério Público_ indicado pelo Governador do Estado. 

E a sugestão que trago para que o Senador Hugo Ramos medite, porque 
assim prestigiaríamos melhor o Ministério Público, dar-lhe-íamos autonomia 
c estaríamos realizando hoje o velho sonho do quarto poder de que falava, hã 
mais de meio século, Alfredo Valadão, em seus estudos sobre o Ministério 
Público. 

Portanto, peço ao nobre Senador Hugo Ramos que, entre as suas preo
cupações, já que o projeto não será votado hoje, que examine esse art. 69, com 
a preocupação de fixar que o próprio Ministério Público eleja, através do 
processo que ele estabelecer, o seu Procurador-Geral, porque, então, ele serâ 
o representante da lei e não o representante do Governador do Estado. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao Sena
dor Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Quero associar-me ao pedido de vista 
do Senador Hugo Ramos. 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre 
Seriador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Sr. Presidente, eu queria fazer uma 
ponderação: parece-me que é unânime, nesta Comissão, a disposição- de dar a 
este projeto a atenção que ele merece, por se tratar de uma das instituições de 
maior importância para a vida nacional. 

O Parecer do nobre Senador Murilo Badaró foi, evidentemente, breve e 
obedeceu a urna razão de ordem prática e é para esta razão que eu queria pe
dir a atenção da Comissão e, especialmente, dos nobres colegas que acabam 
de pedir vista do projeto. Como todos temos interesse na aprovação rápida 
desta matéria, o fim do ano se aproxima, há projetes que vão ocupar a 
atenção da Casa, a Lei Orçamentária Vai ser votada, as reformas eleitorais, 
então, é da economia processual que nós, tanto quanto possível, abreviemos 
os prazos. 

Ora, o Senador Nelson Carneiro acaba de informar que já tem uma 
emenda; o Senador Murilo Badaró faz referéncia a várias emendas que serão 
apresentadas em Plenário. Qual vai ser a tramitação do projeto? Este projeto 
irá ao plenário para receber as emendas e voltará à Comissão. Seria, sempre
juízo nenhum, para este estudo mais aprofundado, seria da maior conveniên
ci_a para a economia processual que aprovássemos, tal como foi apresentado, 
o Parecer do Senador Murilo Badaró, para que examinássemos a matéria jã 
com as emendas apresentadas em Plenário. O estudo seria feito com o mesmo 
cuidado, com a vantagem cfe não despendermos, em duas oportunidades, 
aquilo que podemos fazer em apenas urna. Nesse sentido, quero pedir vista, 
se por acaso a vista fosSe mantida, para que também pudesse participar desse 
trabalho. Mas, faço um apelo ao Senador Hugo Ramos e ao Senador ... 

O SR. NELSON CARNEIRO- Não. O Senador Nelson Carneiro não 
atrasa um minuto o projeto! 

O SR. FRANCO MONTORO- ... Aderbal Jurema, para que desistam 
desse pedido de vista, porque terão a oportunidade de examinar o projeto e as 
emendas, dando já o parecer com um visão mais completa do problema. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Peço a V. Ex• licença para uma rápida 
íntervenção. 

O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer. 
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O SR. LÁZARO BARBOZA- A sugestão de V. Ex• creio ser efetiva
mente muito oportuna, até porque essas emendas serão aprecíadas num PieM 
nãrio mais amplo que o da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. FRANCO MONTORO- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Consulto ao nobre Senador 
Hugo Ramos se mantém o pedido de vista? 

O SR. HUGO RAMOS - Sr. Presidente, as observações feitas pelo 
nobre Senador Franco Montoro revelam a intenção de S~ Ex' nO sentido de 
apressamento da aprovação deste projeto, com o que estou de plenO acordo. 
Apenas não posso concordar com S. Ex' no sentido de aprovar primeiro um 
parecer, jã que ele é conclusivo e o pedido de vista seria inócUo e subverteria 
toda a ordem dos trabalhos desta Comissão. Porque ê a primeira" vez que eu 
ouço aqui, nesta Comissãp, o sentido de se aprovar o projetO, independente 
da vista, para que a matéria seja, então, depois, examinada pelos nobres coleM 
gas,_ membros desta Comissão. Eu_ pediria perinlsSãO~---- ··· 

O SR. TANCREDO NEVES- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS - Ouço o aparte de V. Ex• 

O SILTANCREDO NEVES- Eu sugeria, Sr. Presidente, que, dada à 
relevância da matéria e da urgência CJ.ue ela requer, que V. Ex' nomeasse, sob 
a Presidênda-do ilustre Senador Murilo Badaró, uma subcomissão, composta 
dos membros que pediram vista do projeto, para que, sem tardança, nós pu
déssemos apresentar à própria Comissão de Constituição e Justiça, talvez, na 
própria segunda-feira vindoura, por exemplo, que é ao fim da semana ou na 
terça-feira, ainda na quarta-feira, na sessão ordinária, já conclusivo esse pare
cer, buscando todas as emendas que porventura estejam aqui rolando nesta 
Comissão e também na Casa. 

Agora mesmo, acabo de receber emendas, umas referentes aos delegados 
de Polícia, promotores etc. Tem algumas de Procuradores de Estados e de ou
tros Estados da Federação. Eu acho que seria louvável que nós pudéssemos 
fazer uma subcomissão, designada por V. fu:.', no sentido de colher todas esM 
sas emendas e, talvez, até fazer um substitutivo que venha a encontrar o deno
minador comum de todos os membros desta Comissão. 

O SR. FRANCO MONTORO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TANCREDO NEVES- Com todo o prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- O pedido de vista interrompe 
a matéria. Eu facultei apenas para ter a Comissão a oportunidade de ouvires
ses esclarecimentos adicionais do nobre Senador Nelson Carneiro e de V. Ex' 
Mas, como mantém o nobre Senador. 

O SR. FRANCO MONTO RO- É exatamente como eu estava falando. 
Eu pedi o aparte a V. Ex' Eu pedi a V. Ex' que me permitisse, sem interrom
per a fala de V. Ex' 

O SR. TANCREDO NEVES --'Já concluí. 

O SR. FRANCO MONTORO- Não, eu pedi o aparte. S. Ex• me deu o 
aparte, portanto, não havia concluído. O aparte que eu peço a· S. Ex' 

Eu concordo com as questões de V. Ex• Acho que realmente a Comissão 
deverá examinar todas as sugestões e apresentar, talvez, um substitutivô.· 
Mas, acontece que nós não podemos, aqui, nem mesmo numa subcOmissão, 
receber todas as emendas; não podemos suprimir uma etapa, uma fase das 
emendas de plenário. 

O SR. TANCREDO NEVES- Salvo o entendimento-, se V- Ex.• me 
permite - político de todos os partidos. · 

O SR. FRANCO MONTORO- Não. Mas nós não podemos deixar <Je, 
responder. . 

O SR. TANCREDO NEVES- É questão de respeitar o compromi'iSo 
político do Partido. · 9 

O SR. FRANCO MONTORO -Não. Mas nós não podemos-réspÓn
der pelos 66 Senadores que terão a liberdade de apresentar~·· B~stt! que·se 
apresente uma emenda no plenário, e todo este trabalhp ficará prejudicado, 
porque voltará à Comissão. · .. w .. 

Parece-me que este objetivo de V. Ex•, que.eu subscrevo inteir~mente, seM 
ria atendido se nós aguardássemos a oportunidade do Plenãr.io, faria t:om a 
maior brevidade, aprovar o parecer que é o exame primeiro da matéria que. 
foi aprovada, por unanimidade, nas comissões da Câmara dos Deputad,os e 
pelo Plenário, para guardar as emendas e, então," fazer o eStuCo que v: Ex' 
propõe. Mas, aí, com todas as emendas, pois já não seria· pQssfvêl a .apreseri'
tação de novas emendas. Nós ganharíamos tempo.' Neste sel!-tido, eu re,itero a.: 
apelo a V. Ex' para que concorde com esta sugestã:o cte ser, aprovada prelimi
narmente a matéria, para guardarmos todas as emenctas,·qUe s'ó poderão ser 
apresentadas, na sua totalidade, no plenário. . · ' · ' 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- O Sr. Senador Hugo Ramos 
mantém o pedido de vista ou reconsidera? 

O SR. HUGO RAMOS- Mantenho o pedido de vista. porque conside
ro que subverte a forma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Na forma do Regimento ln
terno do Senado Federal. o conhecido parágrafo 1'~ do art. 153 diz o seguinte:· 

"Art. 153. . ......................................... . 
§ I~' Conhecido o voto do Relator, qualquer membro da Co~ 

-missão poderá pedir vista do processo pelo prazo de 5 dias, s6 pror
rogável por deliberação da Comissão; 

§ 31' Quando se :tratar de proposição com prazo especial de 
tfamitação, a vista será, no máximo, ·por 24 (vinte e quatro) horas; 

§ 49 Os prazos a que se referem os parágrafos anteriores corre
rão em conjuilto, se a vista for requerida por mais de um Senador." 

Requereram Vista os nobl-es-Srs: Senadores Hugo Ramos.· Aderbal Jure
ma e Franco Montoro._Não tem apoio regimental a designação de uma sub
comissão. A correção far-seMá, se for necessária, através do Relator da ma
téria. Deferido o pedido de vista. 

Senhores Senadores, de acordo com a comunicação feita pelo Sr. Presi
dente do Senado, o Congresso Nacional reúne-se, a partir das II horas, em 
homenagem ao Sr. Presidente da República da Mali, Sr. Musarh Lacre. 

Na forma do Regimento Comum do Congresso Nacional, tem esta reu
nião precedência sobre a reunião da Comissão. Suspendo esta reunião da Co
missão, para que possam os Srs. Senadores comparecerem à sessão do Con
gresso Nacional. 

Está encerrada a reunião. 

26• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1981 

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro de mil nove
centos e oitenta e um. na Sala de Reuniões da COmissão, na Ala Senador AleM 
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador: Aloysi'o 'Chaves. PresiM 
dente, reúne-se a Comis'são de Constituição e Justiça •. com a ·Presença dos SeM 
nhores Senadores Raimundo Parente, Leite Chaves, Murilo Badaró, Nelson 
Carneiro, João Calmon,_ Martins Filho, Lâzaro Barboza, Bugo Gamos, Ber
nardino Viana, BeneditO Canetas, Humberto Lucena, Almir Pinto, Orestes 
Quércia, Tancredo Neves·, Aderb!ll Jurema e Franco Montoro. 

Deixam de comParecer por, motivo justi~ca:do; os Sen,hores Senadores 
Moacyr Dalla e José. Fragelli. , , 

Have'ndo número regimental, o Senhor Presidente ,declara abertos, os 
trabalhos, e dispensa a leitura da At.l da reunião anterior, que 'ê: dada como 
apro.avada. A seguir, o S"c:inhor Presiden_,te dâ ciência de que constarão dos tr~~ 
balhos, a apreciação de ina.térias constantes. de duas pautas,. uina compreen
dendo'p,rojetos,de lei oriufidos do"Senado,cda Câmara·e oti do ExecutivO e, 
um ·pauta eXtra contendo ~utoriza'Ções:de empréstimos internos e externos 

·para Estados é'Municj,pios. Passando in'lcialmente à apreciação da pauta exM 
tra, são relata-das ~s s~guintes proposições: 01) J>rojeto de Resolução da Co
missão de F.inanças, sobre o Ofício "S" nl' 22, de 1981, do Senhor Governa
doi' do•Estado do Rio de Jan.,çiiô, solicftanUo autorização do Senado Fed~ral, 
p~ua. co~tratar operg~.ção de emi)réstimo externo no V<J.lor de USS 
162,000,000.00 (cento e sessenta e dois milhões de dólares), destinado à Com
panhia do "Metroj,olit'an"Q do Rio de J~eiro ~ METRO. Relator: Senàdor 

,.· .. lan,creflo Néves. Parecer: favOrável, por const!tuc.i'bnal e jurídico. Coloca~o 
em discussã~ p Senado; L& .. tte Cha'Ves obserZa, <-que embora não seja con
trárfo àquelâ.autorização;faz restrições no entanto, ao investimento vultuoso. 
qúe.S'e ft~.z na obra dó' MeÍr9 do RiO d'e Janeiro, pela p'i-eocupação no entender 

.de SÜa Gf.celêocia, dos" dÍrigenté~ tlaqt!ele.proj~to, que se preocupa"} muito 
rrl'ais com o lu!'o e a f>aisagelfl pbr onde passa o J\.Jetrô, que com a rapidez da 
êonclusão da obra. CoJicluindo, diz que não po'"deria deixar aprovar um pro~ 
jeto itesse vu1to sem que se fizesse essa observação. Usa aiflda da palavra o 

0
Senador Hu8o Ram"os, safientaQdo, que t,.eria que divergir do pônto de vista 

" ,Po &.nado r Leite GQaves, poi.s q"ue aqllêfe Parfamentâr fizera uma observação 
• inãêtequ<Jd~.· ao considefar que· o Mettd do Rio de Janeiro eStá sendo cons-
• truíOo com re"qúinies deJuxo.·E,.quç paquele cas

0
o, votaria contrari .. a"'!ente, 

Jào.-some~nte pela po,.sição~dàytfinâria já assumida. em reHrçãp ao tipo de ma-
• téria.· Encerrada a disCu.ssãq·e P:ostó em votação o parecer do Relator, ê o 

mesmcf aprovãdo. ·com vpto~ vericidos dos Senadores Hugo Ramos~- Lázaro 
Bàrboza. 02'{ P.tojeto de l..ei c)o Sena<l,oon' 281, de 1981-DF, que "~utoriza ?o 
Governo do Distrito "Federal á aO rir créditos suplementares até o limite de 
Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros),.e dá outras providências. 
.Rilat~r: Sena'dor J.oão"C1.1linon, Pareêer: (avo.rãvel, por constitucional.ejurí· 
dk:o. Não há debates,~ ã Coníis-são,.por'ina,ioria ele votos; áp_rova o parecer 



7458 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão 11) Dezembro de 1981 

do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos_, 03) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 204, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Mp.nicipal de Mogi das Cruzes (SP), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 74.306.000,00 (setenta -e quatro milhões e trezentos e seis mil cru
zeiros). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o 
parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 04) Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 67, de 1981, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente (MG), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 69.673.80_0,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e 
três mil e oitocentos cruzei"ros). Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por 
maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sena
dor Hugo Ramos. 05) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre 
a Mensagem n'i' 235, de 1981, do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministi"O da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vazante (MG), a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, e se
tecentos e vinte cinco mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Tancredo Neves. 
Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comis
são, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do 
Senador Hugo Ramos. 06) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, 
sobre a Mensagem n9 57, de 1981, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itumirim (MG), 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 19.132.400,00 (dezenove mi
lhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador 
Tancredo Neves. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã de
bates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 07) Projeto de Resolução da Comls
são de Economia, sobre a Mensagem n'i' 59, de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal deIta
nhomi (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinte quatro mil e seiscentos cruzeiros). Rela
tor: Senador Tao credo Neves. Parecer: favorâvel, por constitucíónal e jurídi
co. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do 
Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 08) Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 231, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Timbaúba dos Batistas (RN), a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 902.200,00 (novecentos e dois mil e duzentos cruzeiros). 
Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico. Não hã debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer 
do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 09) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 193, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação- do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Gover
no do Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e três 
mil e novecentos cruzeiros). Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por maioria 
de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos. lO) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n• 273, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itambacuri (MG), a contratar 
'operação de crl:dito no valor de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, 
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros). Relator: Senador Tancredo 
Neves. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há deb_ates, e a 
Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto ven
cido do Senador Hugo Ramos. 11) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n'i' 194, de 1981, do Senhor Presídente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Cea
rá, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.435.20,00 (quatorze 
milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos cruzeiros). Relator: Se
nador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã 
debatC?S, ~a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. 

Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 12) Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia, sObre a Mensagem nç 270, de 1981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Francisco Beltrão (PR), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 236.037.296.38 (duzentos e trinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzen
tos e noventa e seis cruzeiros e trinta e Oítb centavos). Relator: Senador Bene
dito Canelas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há deba
tes, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 13) Projeto de Resolução da Comis
são de Economia, sobre a Mensagem n9 227, de 1981, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Resende (RJ), a contratar operação de crédito no valor de Cr$. 
142.580.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e quinhentos e oitenta mil 
cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por cons
tituciOnal e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de voto~ 
aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
14) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 
133, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Franca (SP), a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 295.400.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões e 
quatrocentos mil cruzeiros). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maio· 
ria de votos, aprova o parecer- do Relator. Coin voto vencido do Senador 
Hugo Ramos. 15) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n9 223, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Parelhas (RN), a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 13.920.300,00 (treze milhões, nove~ 
centos e vinte mil e trezentos cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Pare
cer:_ favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão; 
por maiorfa de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Se· 
nador Hugo Ramos. 16) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, 
sobre a Mensagem nç 151, de 1981, do Senhor Presidente da República, sub· 
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Boa Esperança 
(ES), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 4.952.500,00 (quatro 
milhões, novecentos e cinqOenta e dois mil e quinhentos cruzeiros). Relator: 
Senador João Calmon. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não 
há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o ·pareCer do Relator. 
Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 17) Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 232, de 1981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Umari (CE), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
12.277.000,00 (doze milhões e duzentos e setenta e sete mil cruzeiros). Rela
tor: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Re
lator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 18) Projeto de Resolução 
da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nç 221, de 1981, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro~ 
posta do Senhor Ministro da Fa~enda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Nova Russas (CE), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 22.218.000,00 (vinte e dois milhões e duzentos e dezoito mil cruzeiros). 
Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi~ 
co. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do 
Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 19) Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 249, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Campo do Meio (MG), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros). Relator: Senador 
Tancredo Neves. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há de
bates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 20) Projeto de Resolução da Comis
são de Economia, sobre a Mensagem n"? 213, de 1981, do Senhor Presidente 
da_República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Universidade Estadual 
de Campinas- UNICAMP, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
772.500.000,00 (setecentos e setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzei
ros). Relator: Senador Amarai Furlan. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico_. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o pa--
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recer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo- Ramos. 21) Projeto de 
Resolução da Comi:;.são de Economia, sobre a Mensagem n9 203, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e 
cinquenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador Bernardino 
Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a 
Comissão, por maiorüt de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto ven
cido do Senador Hugo Ramos. Esgotadas as matérias constantes da pauta ex

:tra, é dado continuidade aos trabalhos com a apreciação das matérias cons
t,antcs da pauta ordináría, dando-se següência à ordem de alinhamento, com 
o item 22) Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1981-Complementar, que "es
tabelece normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Públi
co E~tadual." Relator: Senador Murilo Badaró: favorável, por constitucional 
e jurídico. Anunciada a matéria, o Senhor Presidente esclarece que o parecer 
jf1 fõ"rãn1 api"esi!nüldo na·reUriiâo anterior, tendo naquela oportunidade vistas 
ao projeto, os Senadores Hugo Ramos, Franco Montoro e Aderbal Jurema, 
sem que ao mesmo, tenham sido oferecidos voto por escrito. Colocada em 
discussão, usam da palavra os Senadores Hugo Ramos, Leite Chaves, Tan
crcdo Neves, Humberto Lucena, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro e Murilo 
Badaró, cujo apanhamento taquigráfico, ê publicado em anexo a esta ta, por 
determinação do Senhor Presidente. E, ao final, a Presidência, por acordo da 
Comissão, suspende sobre a matéria, convocando reunião extraordinária 
para o dia seguinte, a fim de dar continuidade à mesma, bem como, para de
liberação sobre o parecer. 23) ProjetO de Lei do Senado n9 38, de 1980, que 
.. acrescenta artigo ao Código de Processo Civil, piua diSPOr- aceTCa da escritu
ra pública e seus requisi(os." Para :;ipreciação de Emenda apresentada ao pro
jeto, pela Câmara dos Deputados. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: 
favorável quanto ao mérito, por conveniente. Cumprindo preceito regimen
tal, o Senhor Senador Aloysio chaves, passa a Presidência ao Senhor Senador 
Nelson Carneiro, a fim de relatar a matéria apresentado o parecer, é o mesmo 
colocado em discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimida
de. Reassumindo a Presidência, o Senador Aloysio Chaves, é dada seqüência 
aos trabalhos, com o item 24) Projeto de Lei do Senado n~' 230, de 1981, que 
aautoriza O poder Executivo a instituir um adicional sobre a carga tributária 
das pessoas físicas e jurídicas, revertendo o- produto de sua arrecadação para 
o ensino de primeiro e segundo graús." Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocada em discussão o pa
recer, usa da palavra o Senador Hugo Ramos, salientando, que embora es
tando de acordo com o mérito da proposição e, no que pese ao respeito que 
tem pelo autor da mesma, Senador João Calmon, considera-a, como enqua
drada na regra constitucional que impede a iniciativa de tais matêrias através 
do Congresso Nacional, razão pela qual votaria contrariamente no tocante à 
constitucionalidade. Como autor do projeto, discute o Senador João Cal
mon, que inicia por lembrar, que já houve inúmeros precedentes na Comis
são, na aprovação da projetes como o caso em questão, de leis autorizativas, 
e em relação a esse caso concreto, o projeto que ainda não fora aprovado pela 
comissão, já foi aceito- pelo Governo, que acabara de aumentar o Imposto de 
Renda sobre o lucro extraordinário dos bancos, revertendo esse aumento do 
Imposto de Renda em benefício de educação, permitindo assim que Minis
tério da Educação e Cultura recuperasse 62 bilhões de cruzeiros que haviam 
sido cortados daquela pasta, pela Secretaria do Planejamento. Em apoio, o 
Senador Franco Montoro, opina no sentido de que a própria Constituição 
em seu sentido mais amplo, diz que ao CongresSo legislar sobre todas as ma
térias, devendo as limitaçõeS -Serem imterpretadas restritamente. E que no ca
so, essa restrição é expressamente autorizada pelo artigo 49, que estabelece a 
competência privativa do Presid6nte da República em matéria tributária, ape
nas quando se refere ao Distrito Federal e aos territórios, razão pela qual, 
apoiaria o brilhante voto do Senador Nelson Carneiro. Encerrada a discussão 
e posto em votação o parecer do Relator, é o mesmo aprovado, com voto 
vencido quanto á constitucionalidade, do Serlador Hugo Ramos. 25) Projeto 
de Lei do Senado n~> 15, de 1979, que "dispõe sobre a concessão de salário
família aos trabalhadores temporários de que trata a Lei Õ9 6.019, de 3-1-74." 
Para apreciação do Substitutivo apresentado pela CLS. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há deba
tes, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 26) Projeto 
de Lei n9 145, de 1981, que "atribui às Secretarias de Agriculturas dos Esta
dos, dos Territórios e do Distrito Federal a competência -exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor rural." Relator: Sena
dor Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e," no méri
to, oportuno e conveniente, na forma das Emendas n9s 01 e 02-CCJ, que ofe
rece. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. Assinando sem voto o Senador Nelson Carneiro, por ser o autor da 

proposição. 27) Projeto de Lei do Senado n• 319, de 1980, que "assegura ao 
inquilino o direito de preferência na unidade que ocupa, quando o prédio for 
dividido em unidades autônomas." relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico, na forma da Emenda n~" 01-CCJ, que 
oferece. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra o Senador Nelson 
Carneiro, que manifesta coritrari6dade à emenda proposta pelo Senador 
Hugo Ramos, pois no entender de Sua Excelência, pelo proposto alí, se hou
ver família, a preferência do inquilino estará ~prejudicada opinando assim, 
que deveria ser feita uma ressalva no tocante a esse direito. Em resposta, o Se
nador Hugo Ramos, argumenta que na apresentação da emenda, quis defen
der a prole, pois quando há interesse de família, há preferência, primordial
mente, pela família e depois ao inquilino, pois é muito comum que esssas pro
priedades de edifício de apartamentos, sejam divididas em propriedades autô
nomas, inscritas em registres de imóveis, e também inscritas nas devidas pre
feituras, para o efeito de pagamento do imposto, e a propriedade ser isolada, 
para que isoladamente seja vendida e também para o efeito de partilha em vi
da. Daí a razão da emenda. Prosseguindo a discussão, o Senador Franco 
Montoro diz que embora reconehcendo a preocupação do Senador Hugo Ra
mos, em aperfeiçoar o texto do projeto, salienta que a emenda apresentada 
não satisfaz e propõe seja à mesma dada uma nova redação, acrescentando as 
expressões "a seus ascendentes ou descendentes, e se esse não o exercer, pas
sará aos demais." Ao que concorda o Relator, o Senador Hugo Ramos. En~ 
cerrada a discussão e posto em votação o parecer com a emenda sugerida, 
tendo a alteração proposta pelo Senador Franco Montoro, ê o mesmo apro
vado. Com voto vencido do Senador Bernardino Viana e assinando sem voto 
o Senador Franco Montare, por ser o autor da proposição. 28) Projeto de Lei 
do Senado n9 244, de 1981-Complementar, que "acrescenta o parágrafo 49 ao 
artigo 29 da lei Complementar n9 01, de 1967, que visa a reduzir o limite míni
mo populacional de que trata o inciso I do mesmo artigo." Relator: Senador 
João Calmon. Parecer: favorável, por constltucional e jurídico. Não há deba
tes, e a Comissão, por unanimidade, aprqyada o parecer do Relator. 

Face ao adiantado da hora, o Senhor Presidente determina o adiamento 
da apreciação dos pareceres sobre as seguintes matérias: Projetes de Lei do 
Senado n•s 322, de 1980; 138, de 1981; 131, de 1980; 244, de 1980; 71, de 1981; 
209, de 1981; 192, de 1981; 62, de 1981; 302, de 1979; 94, de 1981; 320, de 
1980; !32,de 1981;64,de1980;25,de 1981;231,de 1980;259,de 1980;232, 
de 1980; 55, de 1981; 234, de 1980; 222, de 1980; 347, de 1979; 70, de 1981; 
261, de 1980; 332, de 1980; 280, de 1979; 102, de 1980, 232, de 1982; 233, de 
1981; e Projetos de Lei da Câmara n•s 77, de 1981; 45, de 1980; 52, de 1981; 
61, de 1981; 04, de 1981; 75, de 1980; e 33, de 1981; Projetos de Decreto Legis
lativo n9 14, de 1981; e Ofício SM n~" 211, de 1981. Encerrando a reunião. La
vrando eu, Paulo Roberto Almeira Campos, Assistente da Comissão, a pre
sente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 26• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, REALIZADA EM 14 DE OU
TUBRO DE 1981, ÀS 9:30 HORAS, REFERENTE À DISCUS
SÃO DO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 94, DE /981-
COMPLEMENTAR, QUE "ESTABELECE NORMAS GERAIS 
A SEREM A DOTADAS NA ORGANIZAÇÃO DO MINISTPRIO 
PUBLICO ESTADUAL";- QUE SE PUBLICA DEVIDAMEN
TE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Aloysio Chaves 
J9 Vice-Presidente: Senador Nelson Carneiro 
29 Vice-Presidente: Senador Lenoir Vargas 

Integra do apanhamento taquigráfico. 

Passamos à apreciação do Projeto de Lei da Câmara n9 94, de I 981, Lei 
Complementar. Estabelece normas gerais a serem adotadas na organização 
do Ministério Público Estadual, oriundo do Poder Executivo. Relator da ma
téria o nobre Senador Murilo Badaró, cujo parecer já foi lido na reunião an
terior, favorável, por ser constitucional e jurídico. Nessa reunião pediram vis
ta os nobres Senadores Hugo Ramos, Franco Montoro e Aderbal Jurema. A 
vista foi concedida coletivamente, correndo o prazo da secretaria da Comis
são de Constituição e Justiça. 

Concedo a palavra ao primeiro Senador que pediu vista, o nobre Sena
dor Hugo Ramos. 

O SR. HUGO RAMOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, raramente 
esta Comissão de Constituição e Justiça tem tido oportunidade de assistir o 
interesse de pessoas vinculadas a determinadas proposições que circulam nes
ta Casa. A presença do Ministério Público na Comissão de Constituição e 
Justiça, antes de ser considerada uma pressão pessoal e efetiva, deve ser consi
derada como um ínteresse da classe laboriosa, dessa classe a quem muito deve 
a própria justiça, tanto mais quando a própría Constituição Federal declara 



7460 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NA ClONA L (Se<ào II} Dezembro de 1981 

que o quíntuplo da composição do Tribunal de Justíça ê sempre composto 
reles advogados e também pelos membros do Ministério Público. 

Quando a matéria foi trazida a esta Casa pelo ~.o o to do eminente Senador 
Murilo Badaró~ declarei que daria o meu voto na sest,ão seguinte, ma5 tinha 
assumido um compromic;so. Quero deixar consignado aqui, nesta Comissão, 
tal como é sempre do meu procedimento, que assumi esse compromisso não 
só com os delegados de todo País, dada a pletora de matéria que chegou às 
minhas mãos, defendendo suas posições, louváveis e justas, convém acen
tuar, como também pelos próprios magistrados que consideravam inusitada e 
inadequada a regra da assemelhação constante do art. 56 e hoje do 57 do pro
jeto oriundo da Câmara dos Deputados. 

Assumi este compromisso e o honrei Sr. Presidente. Vou também, hoje, 
honrar o meu compromisso com a laboriosa classe da Ministério Público, 
não só examinando detidamente ~ matéria em favor deles próprios, porque 
não me deixo conduzir pelas pressões, porventura assim subentididas com a 
presença de cada um deles, em conversas e palestra~ que temos tido até altas 
horas da noite com o objetivo de colher o melhor pronunciamento da Comis
são de Justiça, tendo em vista o interesse da classe~ O_ meu objetivo é colabo
rar com a classe, o meu objetivo é fazer o melhor pelo Ministério Público, em 
que pese a agressão que sofri ontem na televisão do Rio de Janeiro, quando 
fui acusado de estar procrastinando esta matéria. Mas não me deixo levar pe
los ataques e considero que uma voz isolada não pode ofender e prejudicar 
toda a laboriosa classe do Ministério Público. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Nobre Senador Hugo Ra· 
mos, permita V. Ex' que eu o interrompa, como Presidente da Comissão, 
para declarar que essa suspeita jamais poderia ser argüida, porque se há um 
projeto de lei que, em chegando ao Senado, teve um tratamento preferencial, 
foi este. Este projeto chegou à Comissão_ de Constituição e_ Justiça numa 
quinta-feira e foi distribuído numa sexta-feira, à tarde, imediatamente, ao Se
nador Murilo Badaró, que trouxe seu parecer na terça-feira. Mesmo assim, 
foi feito um esforço da datilografia, foi concluído na pauta ordinãria de 
quarta-feira. V. Ex', pedindo vista, usa de uma faculdade regimental e de
monstra zelo numa matéria tão relevante. 

O SR. HUGO RAMOS- Agradeço muito a V. Ex• Devo dizer que é do 
meu hábito nesta Casa, talvez inusitado, o de mandar todos os meus parece
res previamente aos membros desta Comissão, para ·que possam ilustrar-se 
sobre eles e aqui debater. O que revela a minha consciência no exame das pro
posições que estão afetas ao meu julgamento e ao meu critério, nesta Comis
são. 

Sr. Presidente, quando pedi vista a este projeto, quatro dias em mínha re
sidência, trabalhando até 4, 5 horas da manhã, todos os dias. Trabalhei até o 
instante exato de vir para Brasília, com o objetivo de encontrar a melhor so
lução para a matéria- ora eni debate nesta ComisSão. E \1erifiquei;- de pronto, 
Sr. Presidente, que estava coberto de razão. Querendo servir e sendo ma! in
terpretado. Pouco importa, continuo com o objetivo de servir. 

A assemelhação que é o ponto global da questão entre os membros do 
Ministéi"iO- Público e da 1\.·fagistratura, no seu art..57, encontra, a meu enten
dimento, um óbice relevantíssimo que é o pronunciamento do próprio Supre
mo Tribunal Federal, cm recente decisão, ao declarar que não são funções as
semelhadas. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal, através do pronuncia
mento de vários_ de seus Ministros, demonstrou, de forma inequívoca, que 
efetivamente não podem ser assemelhadas, jâ que um pleiteia e outro-julga; já 
que um fiscaliza e outro decide, já que um tem a inamovibilidade e a irreduti
bilidade e a vitalicícáadc, ambos os primeiros, e por parte do próprio princí
pio da vitaliciedade, segundo pronunciamento conhecido, do eminente jurista 
Francisco Campos. 

Assim, Sr. Presidente, não quer dizer que são antípodas porque ambos, 
no final, realmente são estudioso~ do Direito, uns pleiteando e outros julgan
do. Mas o Supremo Tribunal Federal, desta maneira,jâ decidiu com referên
cia a outra unidade da Federação. Não quero colocar o problema em termos 
do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, porque considerando, com a devida vénia, 
os que pertencem ao Partido do ilustre Governador Chagas Freitas, embora a 
amizade de longa data que me une a S. Ex•, politicameitte- erlf campOs opos
tos, devo dizer que, no Rio de janeiro, se esse projetO Tosse aprovado tal qual 
está, o Governador do Estado iria representar ao Supremo Tribunal Federal, 
e o Supremo Tribunal Federal não teria outro caminho, senão acolher a re· 
presentação através de julgados anteriores, por conseqüência, seria uma vi
tória de Pirro. Os ilustres membros do I\1inistério Público iriam ser prejudica
dos ao final dessa grande luta. 

Por isso, Sr. Presidente, entendi de procurar um outro caminho, o me
lhor caminho, mas ostensivo. E não entrar, como tenho dito, pela porta dos 
fundos. Acho que o 1\:linistério Público, pela relevância da sua função social, 
merece um outro tratamento desta Casa, ostensivo, digno, colocando na lei 

aquilo a que ele tem direito. com toda correção, com toda dignidade, ostensi
vamente. 

Ocorre, então. uma grande difículdade que seria como encontrar a so
lução, dado o óbice constante do art. 96, ou 98, * 19 ,da nossa Constituição 
Federal. O artigo citado, Sr. Presidente, o 98, que eu quero ler para a douta 
Comissão de Constituição e Justiça, já que me coloco frontalmente contra a 
regra da assemelhação, porque, como membro da Comissão de Constituição 
e Justiça, já não quero dizer como um simples e modesto advogado do Rio de 
Janeiro, como simples e modesto companheiro desta Comissão de Consti
tuição e Justiça, mas, Sr. Presidente, com respeito às decisões do Supremo 
Tribunal Federal, quero declarar que o Supremo encontrou a solução, quan
do o art. 98 declara: 

Art. 98. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. 

E no seu parãgrafo único, que é a explicitação do caput. segundo a me-
lhor regra de técnica legislativa se declara: · 

"Respeitado o disposto neste artigo." 

Então, a preliminar é: respeitado o disposto neste artigo, é vedada a vin
culação ou equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração 
do pessoal do serviço público. 

Respeitado o disposto neste artigo. E diz o artigo: 

ArL 98. Os vencimentos dos cargos do Poder Legistativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. 

O paradigma é o Poder Executivo. 
Aliãs, do ponto de vista pessoal, eu acho que o Ministério Público deve

ria peftencer ao Poder Judiciário. Não entra nesta apreciação mais doutri
nária. 

Sr. Presidente, como encontrar a melhor solução para atender ao Minis
tério Público. Seria ir buscar no próprio Supremo Tribunal Federal a so
lução. Não encontrar aos apressados exegetas a solução aqui que nos possa 
parecer um exame perfunctório da matéria. Não! Ir buscar1 sim, o pronuncia
mento do próprio Supremo Tribunal FederaL Se nós encontrarmos, aqui nes
ta Casa, uma solução capaz de ajustar as pretensões, que são justas, que eu 
adoto plenamente; e mais ainda do que pedem -eu vou mais longe do que 
pedem -eu considero, efetivamente, se encontrarmos a melhor solução que 
é agasalhar nos moldes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, te
remos encontrado a melhor solução. Urna solução que não deve ser, afinal, 
de um ou outro Partido, mas desta Comissão plenamente. E que todos os 
Partidos possam se unir em torno desta matéria, de maneira a levá-la para o 
plenário com o compromisso polítko, que é válido nesta Casa, precisamente 
por ser essencialmente uma Casa polítlca, onde nós, no Plenário, não temos 
nenhum pronunciamento, o compromisso partidário, para que seja aprovada 
aquilo que for, afinal, resolvido, no seio desta douta Comissão. 

Para isto, Sr. Presidente, fui buscar a Lei Orgânka da Magistratura. Lei 
que todos nós sabemos, oriunda do Supremo Tribunal Federal, e, se não me 
falha a memória, tendo a presidi-la a autoridade inconteste de um dos maio
res juristas que aquela Casa já abrigou, o -Ministro Alkmin. E aqui se declara, 
dos venc_imentos e vantagens pecuniárias. Os vencimentos dos desembarga
dores dos Tribunais de Justiça dos Estados, cfo Distrito Federal e dos Terri
tórios, não serão inferiores, no prTineirO caSo, aos dos secretários de Estado. 
Aqui está o paradigma, aqui está a solução encontrada pelo Supremo Tribu
nal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um 
critério, não estabeleceu equiparações. ESta foí a inteligência do Supremo 
Tribunal Federal, isto é, acolheu a argumentação que vem desenvolvendo no 
sentido de prevalecer o caput do art. 98 e não, isoladamente, o seu parãgrafo, 
o que seria, aliás, em termos de interpretação de lei, um absurdo se pretender 
isolar o capur do artigo e apenas dar ênfase ao próprio parágrafo do referido 
artigo. 

Vou mais, Sr. Presidente. Não quero ler para não cansar esta douta Co
missão. Inúmeros outros artigos estão aqui na Lei Orgânica da Magistratura, 
precisamente dentro do mesmo critério. Mas a Magistratura não deseja essa 
avaliação. Como encontrar uma solução política? E esta é a razão da demora 
a que me dei conw nesses dias todos, trabalhando dia e noite, noite e dia, para 
dar umu solução que ê o fruto da minha consciência. Quero deixar, nos Anais 
desta Casa, precisamente, a minha posição pessoaL E quero conduzir, se me 
for possível, se tiver habilidade, se tiver competência, se tiver capacidade, le
va-r esta douta Comissão a acolher o meu ponto de vista, no sentido de fazer
mos uma reunião de todas as Bancadas para encontrar um denominador co
mum e, assim, dentro apenas de um dia, votar, no plenário do Senado Fede~ 
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ral, esta matéria que está empolgando aqueles que pertencem a esta carreira 
admirável a quem presto minha homt.::nagens e meus modestos trabalhos de 
advogado do Rio de Janeiro. 

A solução seria, Sr. Presidente, desligar da Magistratura, para deixar 
apenas o Procurador-Geral, no seu art. 89, a solução da matéria. O Procura
dor da Justiça terã os mesmos direitos, vencinientos, vantagens e prerrOgati
vas dos desembargadores. Eu não quis colocar membros do Tribunal de Jus
tiça, porque membros do Tribunal de Justiça poderia haver uma equiparação 
com outros membros do mesmo Tribunal, na composição oigânícã. Eu quis 
colocar ostensivamente, claramente, declaradamente, dos desembargadores. 
Por que não? Qual é a razão para evitar isto, quando os membros do Minis
tério Público têm o direito de assentar-se no Tribunal de Justiça de acordo 
com a Constituição, fazendo o título do Tribunal? Por que não? Se esta amar
ração fosse feita no capítulo referente a vencimentos, nós colocaríamos uma 
regra também ostensiva. E eu passaria então ao art. 37, do projeto, para- e 
esse é um dos pontos importantes da matéria- .. os vencimentos e vantagens 
e direitos dos membros do Ministério Público, além dos vencimentos, pode
rão ser conseguidos nos termos da lei estadual, as seguintes vantagens: ajuda 
de custo, etc., diãria", e vem aquela composição que elaboramos referente à 
gradação do primeiro até o último posto da promotoria. Fazer uma escala de 
20%. Se os membros do Ministério Público tiverem amarração com o 
Procurador-Geral, eles estarão a salvo da contestação da Magistratura que 
não querem essa semelhaQão. Afastada a assemelhação, eles ficam apenas 
amarrados ao Procurador-Geral, e acolhido o passo à emenda do nobre Se
nador Nelson Carneiro, no sentido de que o Procurador-Geral seja nomeado, 
através de uma lista tríplice feita pelo Conselho Superior da Magistratura, le
vado ao Sr. Governador de Estado, para a resj:\ectiva nomeação. Eu acolhi 
todas as emendas. Há emendas referentes aos de)egados. Eu considero que é 
urna exorbitância da lei, o direito dos promotores do Ministério Público de 
avocar os processos, de maneira a inutilizar a ação policial. Acolho inteira
mente as razões_ que me foram apresentadas, inclusive pelo combativo Depu
tado que aqui se encontra ao nosso lado, e que fazem parte da minha justifi
cação. É o art. 15, n9 5, e o art. 79 Respectivamente, inches 7 e 5. E o direito 
de avocar. 

De maneira, Sr. Presidente, afora alguns aspectos que não desejo aflorar, 
neste instante, considero que il lei tem falhas lamentáveis. (Inaudível) ... e po
deria citar aqui uma série enorme. Por exemplo, processo em vez de procedi
mento, que são coisas, hoje, já consignadas no nosso Código do Processo. 

O Alfredo Buzaid, na exposição de motivos, mostra que instância jã é 
urna palavra ultrapassada na técnica do processo. E aqui só se fala em instân
cia. E coisas, que tais, me levam a pedir a esta Comissão, V. Ex• que dirige 
com tanto brilho, com tanta autoridade esta Comissão de Justiça, e hoje mes
mo na Ordem do Dia temos um trabalho de V. Ex• da mais alta significação, 
que os Partidos, o que considero extremamente louvável, se reunissem para 
um estudo pormenorizado da matéria, ainda hoje, para não faltar a um com
promisso possível de ser realizado, de forma a levar a usar o plenário do Se
nado o pronunciamento de todos os Partidos, ou seja das células políticas da 
Nação. Nesse sentido é o meu parecer. Caso esta pi-eliminar" seja acolhida 
pela Douta Comissão, aqui paro meu pronunciamento. Do contrário, com 
todo o respeito que me merece a Douta Com-isSãO, vou ter que ocupar esta 
Casa, por largo tempo, para discutir, artigo por ãi'Ugo, o eStudo que formulei. 

O SR. PRESIDENTE- Consultaria o nobre Relator se V. Ex• tem al
guma consideração, ou se deseja fazê-la ao final? 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, parece-me~que o Senador 
Hugo Ramos tocou em dois pontos bem sensiveis para esta Comissão. O pri
meiro aspecto é a equiparação de vencimentos. Aí, a nosso ver, não ocorre in
constitucionalidade porque a lei fala em assemelhação, quer dizer, não em 
profissões equiparadas, mas sim semelhantes. E a lei, conforme jâ conversava 
com o Senador Tancredo Neves, parece-me que não se ateve à preocupação 
de conceder vantagens financeiras. Ela teve como alcance maior disciplinar a 

.função da promotoria pública no País. (Inaudível.) sobretudo nessa fase em 
que a sociedade se acha perplexa diante do ... e que de uma certa forma não 
tem podido, de maneira eficiente, exercitar sua tarefa. Surge, pela primeira 
vez, a questão da avocatóría que, a meu ver, é objeto da maior discussão e o 
será nesta Casa. Os delegados de polícia se consideram afrontados, conside
ram que seria uma capitis diminutio no exercício de sua função extra, exerce
rem a função inquisitorial, a função de inquérito, e, de uma hora para outra, 
se vêem espoliados daquele seu direito de viver, da condução exclusiva nessa 
fase. Perguntamos: é realmente afrontante? No Brasil, por exemplo, não te
mos uma polícia judiciária. Houvesse condições financeiras, o País pudesse, 
teríamos uma polícia específica para à condução do processo criminal, mes~ 
mo nessa fase do inquérito. No caso aqui, é uma reflexão. Se prevalecesse essa 

razão de muitos dos delegados, então com mais razão, estariam os tribunais 
superiores, ou mesmo os juízes de }9 e 29 instâncias se sentiriam diminuídos 
perante o poder avocatório que concedemos, que a Nação concedeu ao Su
premo Tribunal Federal. Não hã postergação nenhuma. Pelo contrãrio, ao 
promotor público compete o início da ação penal, é ele que é responsável pela 
denúncia, pela sua iniciação. Então, quantos processos não se anulam, ou 
quantos inquéritos não chegam a evoluir até a forma de inquéritÓ criminal, de 
processo penal? Por falhas, por suspeições, por insuficiência. Este caso não é 
de preocupar demais a Comissão, e acho que ela não pode, de forma nenhu
ma, deixar de aprovar esta emenda que veio da Câmara. Seria diferente o nos
so pronunciamento, o nosso procedimento se a avocatória fosse concedida ao 
promotor, ou o próprio promotor tivesse essa iniciativa a ele se assegurasse 
essa faculdade, vivendo na mesma comarca, influenciado pelos mesmos fatos, 
às vezes apaixonantes, pudesse ele deslocar o processo na mão do delegado. 
Mas pela lei não é asslni que ocorre. A iniciativa é exclusiva do procurador 
em casos especiais, excepcionais e devidamente fundamental. Sentimos que, 
no País, os delegados estão nurn:a. situação de grande apreensão. A Casa tem 
conhecimento de que já chegamos a fazer lei aqui para soltar presos, para es
vaziar cadeias que vivem cheias, etc. Então, os delegados vivem sob pressão. 
das autoridades hierárquicas superiores, para que eles debelem o crime. B 
pressão socfal porque muitos dos casos não são resolvidos e ficam eles na su
posição de que a culpa exclusiva é da delegacia de polícia. Quand.o na realida
de, todo mundo sabe que 90% dos crimes no Pafs decorrem exatamente da si
tuação econômica a que foi levada a população, é uma marginalização im
pressionante. 75% do País está nurria situação marginalizada, já proclamada, 
muitas vezes, pelos próprios parlamentares do PDS, com base em elementos 
do IBGE, de acordo com os ganhos salariais. Então, 75% da população brasi
leira estã nessa faixa de pobreza, miserabilidade e indulgência. Então, o crime 
é uma decorrência direta dessa situação econômica, mesmo que aumentasse 
ou triplicasse os delegados e delegacias de polícia, nem por isso diminuiria em 
nada esse percentual alarmante que estamos vivendo no País. Nesta ilusão de 
exercer um combate mais eficaz ao crime, os delegados chegaram a postular, 
inclusive, a prisão cautelar com que o Pafs não concordou. E esta Casa não 
concordaria. (Inaudível.) 

O caso de São Paulo é um dos casos mais graves. Em 75, como jã disse 
diversas vezes, quando cheguei aqui no Senado, o primeiro discurso meu foi 
sobre a questão dos bóias frias. Então, nós trouxemos estatísticas, surpreen
demos o fato no Paraná, as migrações de 75 para cã, dois milhões e 500 mil 
pessoas Sriirarn do Paraná para outros Estados. 

Eram pequenos proprietários que viviam nas suas terras, delas sairam 
com filhos, vinham nil grande maioria para São Paulo e para o Rio, passando 
a viver uma situação econômica imoral, completamente diferente. Os filhos 
necessitados passaram a cometer os primeiros crimes, as filhinhas se adultera
vam aos doze anos, os filhos se tornavam trombadinhas aos dez e onze anos 
de idade. E nós dizíamos aqui que dentro de seis anos o crime se avultaria de 
tal sorte no Rio e em São Paulo, que o Brasil não teria condições econômicas 
eficazes de o debelar. 

E o próprio Presidente da República se impressionou tanto que através 
da Liderança do Governo, na época o Líder do Governo para o setor econô
mico era o Senador Virgílio Távora, mandou dizer que constatava a existên
cia do caso que denunciávamos, e haveria de tomar uma providência. 

E afora alguns ônibus usados em São Paulo para esconder da vida públi
ca a calamidade dos bóias-frias mutantes, nenhuma providência foi tomada. 
E o crime continua a se agravar. 

De maneira que essa preocupação dos delegados quererem, na grande 
maioria, aumento de suas funções, de aumento de atribuições para debelação 
do crime, jamais chegada a desembocar numa efiCácia de ação, em razão 
mes_mo de ser de natureza social-econômica. 

Nós, aqui no Brasil, não estamos debatendo com aquela máquina de cri
minalidade que ocorre percentualmente em toda sociedade organizada. Aqui 
a situação é completamente diferenciada . 

Nesta parte, Sr. Presidente, da a vocação, não vou pedir para esta Comis
são votar contra o projeto que vem da Câmara. 

Há zelo, há cautela, e há promotoria pública, por isso ela não estará ad
quirindo direitos maiores, não estará adquirindo privilégio. A avocação não 
tem privilégios, pelo contrário, há um aumento percentual na sua carga de 
responsabilidade em relação a esse processo, pelos quais nem ela a exercita
porque (ininteligível) responsável realmente pela ação penal. Nós até defen~ 
demos uma fase das mais avilnçadas da vida brasileira, quando política e o 
analfabetismo (i_n_inteHgível) tão grande em determinados estados é a disponi
bilidade da ação criminal. E o promotor que tem o dever de apresentar a ação 
criminal ele vê também a possibilidade de determinar seu arquivamento. De 
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transigir em determinados casos, a fim de que haja mais sucesso no resultado 
da aplicação da pena. 

De maneira que me parece, o meu voto é nesse sentido. Posso voltar a di
zer ao Senador Hugo Ramos que seguramente não é de preocupação humana 
salarial que esta lei (inaudível). Aliás há muito tempo os promotores estãoan
siando (inaudível) para se haverem melhor no exercício de suas funções-: 

Eu posso assegurar que isso resultou de um estudo muito longo do Mi
nistério Público do País. E outra coisa: com a presença e participação, inclusi
ve, de advogados e de juízes queremos dizer que aos promotores, advogados e 
aos delegados que estão presentes, que esta Casa não se constrange na sua 
presença. O noSso trabalho aqui no Senado não é como o trabalho dos tribu
nais, em que há uma grande suscetibilidade em relação a pressão. Nós traba
lharemos sob pressão, quer dizer, pressão das camadas sociais a que se diri
gem as leis. 

Aqui Já tivemos opor"iunidade de regulamentar, no ano passado, a pro
fissão de biomédico. Estiv-eram aqui milhares de biomédicos. biólogos, far
macêuticos, .e eram dentro daquela argumentação que atuávamos. O que não 
é simpático aqui, ao Senado, (inaudível), isto é, são aquelas pessoas contrata
das por determinadas organizações para vir defender int~~ess~s dessas organi
zações. Quando são as próprias classes que aqui comparecem é até interessan
te, porque nós discutimos abertamente. 

O nosso julgamento também não é um julgamento jurídico, na grande 
maioria é um julgamento político, Não uma política pútídária, nós julgamos 
às vezes politicamente. À.s vezes é uma lei viável do ponto de vista profissio
nal mas politicamente ela pode ser um desastre. Então. do ponto de vista polí
tico, nós consideramos que é de extrema oportunidade essa concessão da avo
catória aos promotores. Sobretudo, cercado_dessas cautelas, cercada dessas 
parcimónia em que ela vem da Câmara dos Deputados. 

Faço apelo aos nobres pares para que, de uma certa forma, vejam que é 
oportuno e cabível a uprovação do projeto (inaudível) sobretudo no que diz 
respeito à introdução dessa emenda que hoje já não é novidade, porque ela já 
está bem noticiada. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Srs. Senadores há uma pro
posição da natureza preliminar, formulada oportunamenfe" pelO- nobre Sena
dor Hugo Ramos e dirigidu às Lideranças dos Partidos que compõem esta 
Casa no sentido de ser efetuado, com urgência possível, no âmbito da Comi"s
siio, um entendimento para uma solução de consenso. Seria levada a Plenário 
do Senudo, facilitando portanto a tramitação du matéria. E obtida essa so
lução de consenso, poderíamos, em regime de urgência, ter assinada pelos 
Líderes a aprovação imediata da mutéria. Como a proposição foi formulada, 
compete-me submetê-la ü egrégia Comissão ... 

O SR. LEITE CHAVES - Por uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- ... para que se decida como 
julgar mais conveniente. 

Pela ordem, concedo a pah1vra ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Todos têm conhecimento de que nesta Co
missão julgamos de acordo com os parâmetros legais. ~uma condicionalida
de da juridicidade. Muitas vezes os Partidos não existem aqui nesta Comis
são. Então, essa posição do Senador Hugo Ramos, em 70, poderia valer para 
o Plenário, mas jumais pura esta Comissão. Ela viria violar todos os nossos 
parâmetros de comportamento. Nós nos atemos aqui aos aspectos constitu
cionais, jurídicos e ao político, não político-partidário, quer dizer, o político 
nacional, político social. 

O SR. HUGO RAMOS- Para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Hugo Rumos, para uma questão de ordem. 

O SR. HUGO RAMOS- Para, com a devida vênia de V. Ex•, consultar 
o nobre Senador Leite Chaves, porque a composição ... 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- V. Ex• pede a palavra pela 
ordem, não parJ uma questão de ordem. 

O SR. HUGO RAMOS- Para a mesma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Não, não há questão de or
dem. Se fosse questão de ordem, nobre Senador, ela não poderia ser contradi
tada, teria que submetê-la à Comissão. V. Ex• tem a palavra pela ordem. 

O SR. HUGO RAMOS- Apenas para revelar que a composição ple
nária desta Comissão resulta tremendamente na composição dos Partidos. 
Nós somos aqui indicudos pelos nossos Partidos. Acho que a solução política 
por mim uventadu é para desfigurar a paternidade deste projeto. O que eu de
sejo é que este projeto seja da responsabilidade comum de todos os Partidos. 
Esse é o meu objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Nobre Senador, talvez pu
déssemos chegar a uma fórmula de entendimento a esse respeito, para facili
tar essa tramitação. A Comissão continuaria no exame da matéria como vem 
fazendo, sem embargo de entendimento a nível de Liderança do Partido, para 
definir determinada orientação que venha a ser adotada. Neste caso, obtido o 
consenso. seria requerida a urgência, e o processo seria julgado rapidamente 
pelo Plenário do Senado. A forma seria não suspender, para pedir a Lide
rança dos Partidos, o estudo de uma solução de consenso. Mas tentar obter, 
em nome da ComisSão, sem embargo desse entendimento que poderá ser feito 
pelas Lideranças dos Partidos. 

Tem a palavra o nobre Senador Tancredo Neves. 

O SR. TANCREDO NEVES -(ininteligível) A sugestão de V. Ex• 
deve ser posta em prática na oportunidade em que a Comissão tiver de exami
nar as emendas apresentadas em Plenário a esse projeto, porque nem mesmo, 
no meu entender, o pedido de urgência poderá eliminar (ininteligível) do ple
nário. 

Nós ternos um regimento. O projeto ainda não foi submetido à conside
ração dos Srs. Senadores para esta fase importante e imprescindível que é o 
pedido de apresentação de emendas. Quando o projeto voltar à Comissão, jã 
com as emendas do Plenário, me parece que seria iriteiramente procedente 
que aqui pudéssemos, numa subcomissão ou talvez numa delegação dessa 
Comissão, alguns dos seus integrantes, tentar realmente esse trabalho que V. 
E·x, sugere, e, a meu ver, com a maior oportunidade e com todo entendimen
to. É a sugestão que submeto a V. Ex' 

V. Ex~ conclui no sentido de que prossigu o julgamento da matéria nesta 
reunião da Comissiío d"e Constituição e Justiça, para que, na oportunidade 
posterior. novamente possamos examinar o projeto e as emendas apresenta
das no Plenário, apreciaremos entiío a sugestão do nobre Senador Hugo Ra
mos. 

Continua em discussão a matéria. 
Com a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, subscrevo inteiramen
te o ponto de vistn do Senador Tancredo Neves, inclusive porquejâ há, a ca
minho, um consenso entre as Lideranças, no sentido de se requerer urgência 
para trumitação desta matéria no Senado Federal, a exemplo do que ocorreu 
na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, quando realmente forem apre
sentadas as emendas em Plenário, então aí, sim, teremos um momento políti
co para a reunião das Liderunças que deliberarão em torno do assunto, pro
curando, na medida do possível, o consenso tão reclamado pelo Senador 
Hugo Ramos, cujo zelo pelo estudo da matéria, pelo exame aprofundado da 
matéria, todos nós, nesta Comissão, temos de homenagear. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÃZARO BARBOZA -Sr. Presidente, a minha posição não é 
diferente da posição anunciada pelo eminente Senador Humberto Lucena, 
que segue as colocações feitas pelo nobre Sr. Senador Tancredo Neves. 

O fato de vir a se constituir, no âmbito desta Co_missão, um en~endimen
to entre as Lideranças, obviamente, Sr. Presidente, não vai implicar a res
trição de poderem os Srs. Senadores, no momento oportuno da discussão da 
mutéria em Plenário, apresentar suas emendas. 

A matéria é complexa, exíge um estudo acurado de todo_s nós. Segura
mente, como os membros de5ta douta Comissão, todos os demais Srs. Sena
dores tam b~m sobre ela pretendem se debruçar. Creiõ que assim seria mais 
fácil chegurmos a uma solução de consenso~ no momento em que a Comissão 
viesse para aprt::eiar o ponto de vista dos eminentes Senadores, manifestados 
através das emendas que, porventura, sejam oferecidas ao projeto no momen
to oportuno. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Para podermos prosseguir na 
apreciação desta matéria, vou pedir aOS nobres Senadores que manifestem 
suas opiniões a respeito da proposição do Senador Hugo Ramos. Com a pa
lavra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, o nobre Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Desculpe interromper V. Ex• 
A qual foi oposta uma colocação do eminente Senador Tancredo Neves. En
tão, pergunto a V. Ex• se a votação seria de acordo com a proposição do 
nobre Senador Hugo Ramos ou com a proposição do Senador Tancredo Ne~ 
ves? 

O SR. NELSON CARNEIRO- (Fora do microfone.)- Não haverá, 
portanto, oportunidade para o estudo deste grupo que iria examinar as possí
veis emendas. Entiio, na mesma sessão em que fosse votada a urgência, seria 
votado o projeto e as emendas que fossem oferecidas. 
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Vê se é possível fazer isto? 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Senador Nelson Carneiro, 
deixe-me dar um esclarecímento a V_ Exf. 

A urgência a que se refere o nobre Senador Humberto Lucena terã a se
guinte tramitação. Aprovado o requerimento de urgência, o projeto de lei, na 
forma do art. 37 I do Regimento do Senado, só será incluído em pauta na 
quarta sessão subseqüente a que aprovou o requerimento. Seria assim um in
terregno suficiente para ·qualquer entendimento. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Bom. Para meu entendimento, Sr. Pre
sidente, é que gostaria de ter este esclarecimento de V. Exf, como Presidente, 
para pode votar. 

Acho que se for possível, como V. Ex• afirma, haver um interregno de 
quatro sessões para que esta Comissão realize o seu trabalho, eu nada tenho a 
opor à sugestão do Senador Tancredo Neves. Que se discuta o projeto hoje, 
se possível até vote e, então, quando for apresentada a urgência, teremos 4 
dias para que as Lideranças cheguem a um entendimento não só sobre o pro
jeto, mas também sobre as emendas que forem oferecidas. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Vou ler para V. Ex• a dispo
sição regimental: 

Da Apreciação de Matéria Urgente 

Art. 380. A matéria para a qual o Senado conceda urgência 
serã submetida ao Plenãrio: 

I - imediatamente após a concessão da urgência, nos casos do 
art. 371, a e h: 

Art. 371: 
a} quando se trate de matéria que envolva perigo para a segu

rança nacional ou de providência para atender a calamidade públi-
ca; 

b) quando se pretenda a apreciação-"da matéria na mesma ses
são; 

II- na quarta sessão ordinária que se seguir à concessão de 
urgência, na hipótese do art. 371, c. 

Que será a hipótese a ser enquadrada a urgência, e na 4• sessão subse
qUente a matéria serã apreciada. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Esse esclarecimento era indispensâvel 
porque, como V. Ex• vê, também hã uma hipótese em que o projeto poderia 
ser votado na mesma sessão. Como -hã esse interregno de 4 sessões e pa"rece 
que o objetivo da Comissão é rever em conjuntO O projeto, acho que ein. 4 ses
sões ordinárias a Comissão terá tempo para estudar e chegar a uma condu
são. Evidentemente não será toda a Comissão, ·mas um grupo da Comissão 
designado por V. Ex• ou pelas Lideranças, como sugere o Senador Hugo Ra
mos, e membros da Comissão de Justiça. As Lideranças formarão um peque
no comitê que estuda rã com designação de V. Ex• o projeto e as emendas. En
tão, aí, o projeto irã eScoimado de quaisquer dúvidas e nele incluídos os adi
tamentos, as adições que forem necessárias. 

De modo que, nestes termos, jã que há um perfodo de 4 dias entre a ur
gência e a votação, acho que o pedido do Senador Hugo Ramos se confunde, 
praticamente, com o do Senador Tancredo Neves, porque o que S. Ex• queria 
era que houvesse uma oportunidade para que se discutisse o projeto por um 
pequeno comitê, que depois apresentaria seu pronunciamento. 

O Senador Tancredo Neves sugere que este comitê se reúna depois de 
apresentadas as emendas em Plenário. De modo que não há colisão. 

O SR. LEITE CHAVES - Pela designação das Lideranças? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Não. A Comissão de Justiça nomeia. 
e_ claro E membros de Comis~ão. 

Sendo assim, Sr. Presidente, acho que não há coliSão entre os dois pon
tos de vista, do Senador Hugo Ramos e do Senador Tancredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Desculpe interromper V. 
Ex•. Segundo me informou o nobre Senador Hugo Ramos, S. Ex• tem um 
substitutivo que consolida as alterações que pretende introduzir no projeto de 
lei. Neste caso, parece que é essa a tendência da Comissão. Requerida a ur
gência, ela tem efeito de chamar para o plenário, (a apreciação) da matéria. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Também não excluo a contribuição 
que possa trazer, nessa oportunidade, o Senador Hugo Ramos. Apenas que
ria mostrar que não há uma divergência tãO granáe entre os dois pontos de 
vista. O Senador Hugo Ramos queria um período para que as Lideranças es
tudassem; e o Senador Tancredo Neves quer que este período ocorra depois 
da apresentação das emendas em Plenário. V. Ex• esclarece que este período 
jã existe, de 4 dias, é um período bastante. De modo que acho que os dois 
pontos de vista se conciliam inteiramente. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Creio que com as razões que 
foram aduzidas agora, o nobre Senador Hugo Ramos estaria em condições de 
prosseguir, se for assim designado pela Comissão, para não perdermos tem
po. 

(Tumulto). 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) Vou dar a palavra a V. Ex• mas, 
primeiro quero completar a consulta que fiz ao nobre Senador Hugo Ramos. 

Senador Hugo Ramos, com essas explicações que foram dadas posterior
mente, V. Ex'- está de acordo? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Aí é que está. Minha questão interfe
re exatamente nisso. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Então concedo a palavra a V. 
Ex•. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Queria colocar para a Comissão o 
seguinte; realmente V. Ex• tem razão quando diz que a ausência que reque
r:iríamos seria com base no art. 371, letra ' 4 b", que, concedida pelo Plenãrio, 
redundaria na apreciação da matéria na quarta sessão ordinária que se seguia 
a concessão da urgência. 

Ocorre, como todos nós sabemos, que a pauta dos trabalhos do Senado, 
na sessão ordinária, está obstruída. Então esse requerimento de urgência, se 
não for de urgência urgentíssima, isto é, com base no art. 371, letra ub'', ela 
não serã votada imediatamente. 

-Quero levantar a questão dentro da realidade atual do Senado. V. Ex' 
sabe que, no momento, a questão é ou votamos esta matéria em urgência ur
gentíssima ou então ela não será votada tão urgente. 

lndusive, eu lembraria que há na Ordem do Dia atual do Senado, dois 
requerimentos de urgência sem ser urgentíssima que estão na pauta há mais 
de 15 dias sem serem votados. 

Então eu acho que é uma questão relevante, para efeito da colocação do 
assunto perante o Senador Hugo .Ramos. 

O SR.NELSON CARNEIRO - V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Senador, sem essa preocupação pela ur
gência. Evidentemente que vai ter interesse (Ininteligível) pelas suas repercus
sões na classe, pela suas repercussões no País . .E: evidente que a urgência só se
rá posta em prática pelo Plenário, em havendo o consenso de todas as Banca
das. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Perfeito, não hã dúvida. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Se as emendas que forem apresenta
das, que alterem substancialmente o processo', (Ininteligível) a urgência só se
rá requerida depois que chegarmos a um entendimento sobre a melhor manei
ra de encaminhamento dessa. E não existe esta obrigatoriedade de requerer 
vez que, isso é que quero deixar bem claro. A urgência que vai ser apresenta
da no Plenário pelas Lideranças que não vai ser encaminhada a não ser de
pois de um acordo, de irianeira que não afete de maneira nenhuma a substân
cia do projeto. De maneíra que teremos bastante tempo para pensar sobre 
este..>assunto, sobretudo sobre ele e só apresentarmos a urgência depois de 
realmente termos chegado a um consenso. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu admito. Mas o que quero dizer a 
V. Ex'- é que se não for urgência urgentíssima, a matéria não será votada. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu estou aqui pronto para colaborar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Certo. Eu apenas estou colocando a 
matéria dentro da realidade atual do Senado. Porque o Senado, há mais de 
dois meses, não .vota nenhuma matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Eu acho que essa matéria de 
urgência urgentíssima deve ser liberada pela Liderança depois. 

A Comissão está de acordo com o entendimento que acaba de ser mani
festado? Se houver alguma divergência, eu peço a gentileza de manifestar. 
(Pausa) 

Não havendo divergência, retonamos a discussão da matéria. 
Concedo a palavra a V. Exf Senador Hugo Ramos. 

O SR. HUGO RAMOS- Sr. Presidente, a matéria é longa e eu levaria, 
aqui, horas a discutir artigo por artigo.. 

Como eu já percebi a intenção da Comissão no sentido de aprovar a ma
téria tal qual veio da Câmara dos Deputados, com a apresentação de emen
das no Plenário, eu quero 'declarar com to.da a responsabilidade das minhas 
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atitudes nesta Casu, que apresentarei em P!enúrio o meu voto, mas não apre
sentmci emendas para nUo dificultur a tramitação do projeto. 

Estudei detidumentc a maté:ria, com o maior interesse público de servir à 
c/u.ssc. m~1s se ..:uloL"armos o problema nessa posição, eu deixarei nos Anais da 
Casa o meu pcntwmcnto, mas nào criurci o menor obstáculo à tramitação da 
matéria. 

De maneira que perm;.tneço na minha posição, no Plenário. Se houver, 
por purte desta Comissão, um consenso de se apresentar um substitutivo, exa
minada tod<.! ti nwtCría, inclusive uma das mais importantes a que se refere ao 
art. 24, n92, que é o do direito ou não dos membros do Ministério Público ad
vogaram. inclusive, no sentido de admitír uma emenda nas disposições transiM 
tórias p.:1ra que aqueles que já estejam advogando possam continuar a advoM 
gare .aqueles que não advogam. não possam mais, escorados, que no princípio 
da própria Constituição, no art. J 94, e referentes aos scrventuários de Justiça, 
princípio que não é verdá({eiro porque o serventuário de Justiça tem vitalicieM 
da de, irredutibilidade e inamobílidade, e portanto não cabe na espécie. E traM 
tar desiguais c desigualmente du maneira mais afrontosa (ininteligível) direiM 
to. Quero dechm1r u V. Ex•, Sr. Presidente, que sou inteiramente favorável a 
que os membro:-; do Ministério Público possam advogar desde que, com os 
entendimentos naturais da função, estejam a exercer na devida oportunidade. 

Enfim. Sr. Presidente, LI matéria é realmente complexa e difícil. Mas eu 
assumi o compromisso c o respeitei. Assumi, hoje, um outro compromisso, o 
de trazer p.:tn.t esta Casa o meu trabulho e ele ai está. Se a Comissão entender 
de aprovar o projeto, contr.:t, inclusive, o pensamento do Supremo Tribunal 
Federal. esta Comb.sào .:1ssume u responsabilidude, e salvo eu a minha resM 
ponsabilidade pessoal. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - V. Ex• tem voto escrito a 
apresent<tr. 

O SR. HUGO RAMOS -Perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- En(ào V. Ex• deve anexar 
esse voto ao processo. 

Continua em disl:ussão o parecer. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, esta Com-issão é uma Comis
são técnica. O Senador Hugo Ramos, hoje, teria duas coisas a fazer: concorM 
dar ou discordar. Discordando, ele poderia fazer a apresentação do voto. 

Eslé.l é a disposi~.,·ão regimental, S. Ex.• trouxe voto divergente e nem tem 
(inintelígível). 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Está declarando que tem voto divergente 
escrito ao parecer do Relator que junta ao processo. 

O SR. LEITE CHAVES - Mas ele vai apresentar agora1 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Acabou de declarar agora. 

O SR. LEITE CHAVES- Eu não escutei. 

O SR.'?'!?'!'?- mus de disse nenhum. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não precisa... 

O SR. '?'!'!'!'!'!:! - Est[t certo, até que ele consiga ... 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Murilo Budaró. 

O SR. MURILO BADARÚ- Sr. Presidente, eu lenho a impressão de 
que LI melhor solução par<.J a decisão do assunto ê esgotar a discussão porque 
inclusive há emendas de Plenário, já apresentadas à ComissUo, sobre as quais 
" mesma deve deliberar. 

O SR. LEITE CHAVES- Como é isso? 

O SR. MURILO BADARÓ- Emendas da Comissão. Antes disso, Sr. 
Presidente, eu queria fazer uma proposta: V. Ex• (ininteligível) do substitutiM 
vo do Senador Hugo Rap-1os, u Comissão votaria -o assunto, e como compete 
o Relator falar no final, eu então proporia a" V. Ex~ a convocação de uma reuM 
nião extraordinária Us 18 horas, para que ela delibere, finalmente, sobre toda 
a matéria aqu) apresentada. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Sou inteiramente de acordo, 
n~o faço nenhuma objt!çi:io. Eu apenas pondero porque temos a tos programaM 
dos p:tra ús 18 horus, temos sessão do S.enudo às I8 horas e 30 minutos e do 
Congresso Nacion;:d üs 19 horas. Porque, naturalmente, isso não é matéria 
para ser resolvida em lO minutos. Para facilitar esse trabalho, eu proponho à 
Comissiio e faço a convocação, em carilt.er de sessão extraordinária, para 
<tmanhU. üs 9 horas e 30 minutos da manhã. 

Prosseguindo a discussão da matéria e do parecer do Relator. O nobre 
Senador Hugo Rumosjú declarou que vai encaminhar seu voto, as suas aJteM 
ruções e nós faremos a apredaçiio desta matéria, em sessão extraordinária, 
amc.tnhLi, <'Is 9 horas e JO minutos da manhã. Mas continua ainda não decidiM 
do. É ~!penas umu proposição. Continua em discussão a matéria. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao Sena
dor Humberto Lucena, pela ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente, eu estimaria que V 
Ex~. como Presidente da Comissão, fizesse chegar aos membros da Comissão 
r1 çópia do voto do Senador Hugo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Nobre senador, tão logo o 
re-ceba. S. Ex~ (ininteligível) foi deferida, e depois vai diligenciar para fazêMJo 
imediatumente. Neste caso encerrar·seMá a discussão desta matéria nos termos 
da disposição inicial. Transfiro a decisão da Comissão para uma reunião _ex~ 
traordinária ;:tmanhà, quintaMfeira, às 9 horas e 30 minutos, neste JocaL 

Está encerrada a sessão. 
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Vice-Presidente: Martins Filho 

Titulares 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2- Martins Filho 
3. João Calmon 
4. João Lúcio 

I. Leite Chaves 
2. Josê Richa 

l. Mendes Canale 

Suplentes 

\, Dinarte Mariz 
2, Lourival Baptista 
3. José Cai11.eta 

PMDB 
L Ag:enor Maria 

PP 
l, Evelâsio Vieira 

Assistente: Sêrgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3378 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(J membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alberto Silva 
Vice-Presidente: José Uns 

Titulares 

I. José Lins 
2. Eunice M ichiles 
3. Gabriel Hermes 
4. Benedito C anelas 

I. Evandro Carreira 
2. Mauro Benevidces 

I. Alberto Silva 

Suplentes 

PDS 
L Raimundo Parente 
2. Almir Pinto 
]_ Aloysio Chaves 

PMDB 
1. Marcos Freire 

PP 
I. Mendes Canal e 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3024. · 

DIÁRIO DO CONGRESSO NA,CIONAL (S«ào li) 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

V ice-lideres 
Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quércia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
]'l.Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
2"-Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 
PDS 

Â.loysio Chaves i. Benedito Canelas 

l. Hugo Ramos 2. Joà~ Calmon 

l. Lenoir Vargas l. Almir Pinto 
4. Murilo Badarõ 4. Martins Filho 
S. Bernardino Viana 5. Aderbal Jurema 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8 Raimundo Parente 

PMDB 
I. Humberto Lucena I. Mur..:os Freire 

l. franco Montara 2. Lázaro Barboza 
l. Nelson Carneiro 
4. Leite Chaves 
5. Orestes Quércia 

PP 
I. Tancredo Neves I. Mendes Canale 

l. José Fragel!i 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras. às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(I I membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

I. Louriva! Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Da!la 
4. José Caixeta 
5. Martins Filho 
6. Mutilo Badaró 

I. Lázaro Barboza 
2. Mauro Benevides 
3. Adalberto Sena 

l. Saldanha Derzi 
2. luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
3. Aderbal Jurema 
4. JoséLins 

PMDB 
I. Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
l. -'.ffonso Camargo 

Assistente; Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às !0:00 horas · 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

---=Ariexo daS Comissões- Ramal 3168 

\'ice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

Terça-feira 22 7465 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

\'ice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
LomantQ Júnior 

Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vice-Presidente: luiz Cavalcante 

Titulares 

I. Bernardino Viana 
2. José Lins 
.l Lel"!oir Vargas 
4. Milton Cabral 
5. Luiz CaValcante 
6. José Caixeta 

I. Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

I. JoséFragelli 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

l. LomantoJúnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuoló 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2. Teotônio Vilela 

PP 
l. Affonso C amargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thecs Ribeiro- Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Local Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
V ice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares 

I. Aderbal Jurema 
2. João Calmon 
3. Eunice Michiles 

4. Tarso Outra 
S. José Sarney 

I. Adalberto Sena 
2 Franco Montoro 
3. Pedro Simon 

I. Gastão Müller 

Suplentes 
PDS 

i. LOJl!anto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. João Lúcio 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Mauro Benevides 

PP 
\. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador AleAandre Costa 

~ Anexo das Comissões - Ramal 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membro.s) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montara 
Vice-Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente L José Guiomard 
2. Lo manto Júnior 2. Lourival Bapti!ita 
3. Amaral Furlan 3. Benedito Canelas 
4. Amaral Peixoto 4. Vicente Vuolo 
5. Mar1ins Filho 5. José Uns 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Viana 
9. Almir Pinto 

PMDB 
L Mauro Benevides L Humberto Lucena 
2. Roberto Saturnino 2. Paulo Brossard 
3. Pedro Simon 3. José Richa 
4. Teotónio Vilela 
4. Franco Montara 

PP 
L Tancredo Neves L Saldanha Derzi 
2. Affonso C amargo 2. José Fragelli 
). Mendes Canale 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões; Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões -·Ramal 4323 

CDMlSSÀO DE LEGlSLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Alo)7sio Chaves 
3. Moacyr Dalla 
4. Eunice Michiles 
S. Gabriel Hermes 

I. Franco Montoro 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

I. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

l . Lenoir Vargas 
2. Aderbal Jurema 
3. Almir Pinto 

PMDB 
1 . Agenor Maria 
2. Nelson Carneiro 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Clãudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas 
LocaL Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotônio Vilela 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Luiz Cavakante 
3. José Uns 
4. Almir Pinto 

I. Henrique Santi\lo 
2. Teotônio Vilela 

I. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

1. Oinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
L. Roberto Saturnino 

PP 
I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10~30 horas 
LucaL Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo çlas Comissões - Ramal 3652 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II) 

COMISSÃO DE MUNIClPIOS- (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares 

I Almir Pinto 
.. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
;. Benedito Canelas 
6 ; Lenoir Vargas 
7. Moacyr Da! la 
8. Raimundo Parente 
9 Vicente Vuolo 

\. José Richa 
2. Orestes Quêrcia 
3. Evandro Carreira 
4 Lázaro Barj:Joza 

Agenor Maria 

I Gastão MUller 
2. Affonso C amargo 
3. MendesCanale 

Suplentes 
PDS 

L Tarso Outra 
~. Aderbal J_urema 
3. José Sarney 
4. Murilo Badaró 
5. Jo;,é Caixeta 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

PP 
I. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira -Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anel(o das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
V ice· Presidente: M urílo Badaró 

Titulares 

1. João Ca!mon 
2. Murilo Badaró 
3. Aderbal Ju'rema 

I. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. JoséSarney 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
1. EvandroCarreira 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo- &ama\ 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3 ÚI 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE) 
( t S membros) 

COMPOSlÇÃO 

Presidente; Luiz Viana 
l~·Yice-Presidente: Paulo Brossard 
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares Suplentes 
PDS 

l. Luiz Viana \. Aderb.f! Jurema 
2. Tarso Outra 2. BerW!rdino Viana 
3. Lomanto Júnior 3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 4. Moacyr Dalla 
5. João.Calmon 5. Martins Filho 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

PMDB 
I. Paulo Brossard I. Leite Chaves 
2. Nelson Carneiro 2. Pedro Simon 
3. José Richa 3. Roberto Saturnino 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

PP 
l. Luiz Fernando Freire 
2. Tuncredo Neves 

1. Saldanha Dew 

Assistente: Lei\a Leivas Ferro C os ta - R<~mal J497 
Reuniõe!> Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da ComissàÔ, na Ala Senador Nilo Coelho.J 

- Anexo das Co.Jmissões- Ramal 3254 · 

COMISSÃO DE SAL'DE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSlÇÀO 

Presidente: Jaison BafTeto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

I. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
..J.. Lourival Bapti.~ta 

1 Henrique Santillo 
2. Jai~on Barreto 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. · Lerioir Vargas 

PMDB 
l. Adalberto Sena 

PP 
1. Gastão Mü!ler 

Assistente: Léda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas . 
Local Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões --. Rarruil 3020 · 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL.- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Dinarte Mariz 
V ice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

I, Dinarte Mariz 
2 Luiz Cavalcante 
3. José Guiomard 
4. Murilo Badaró 

I. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente · 
2. Amaral Fur!an 
3. Jo:;é Caixeta 

PMDB 
I. Orestes Quércia 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Came\lo - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Loc<~l: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale~andre Costa 

- A nexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

qJMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
V ice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS ' 

!. Raimundo Parente I. Helvidio Nunes 
2. Aderba! Jurem a 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. José Guiomard 
4. Moacyr DaUa 

PMDB 
I. Agenor Maria !. Lázaro Barbc·l. 
2. Humberto Lucena 

PP 
!. Gastão Müller I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Lui.z Cláudio de àrito - Ramal 3498 
Reuniões: Quattas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 
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CO,jiSSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇ.Ã.Q 

Presidente: Vicente Vuolo 
Vice-Pre.>idente: Benedito Ferreira 

Tituhln:~ Suplentes 

PDS 
1. Vicente Vuolo I. Lomanto Jünior 
2. Bcnedilo Fcrreir.a 2. Luiz Cavalcante 

3. Amaral Peixoto 3. Aloysio Cha~~ 
4. MiltOn Cabral 

DIÁRIO DO COr"GRESSO NACIONAL (Sci;;.iio 11) 

I. E~;;~ndroCarreira 

2. Lâzaro Barbola 

1. Alberto Silva 

P:0.1DB 

1. Orestes Quércia 

PP 

I. Affonso C amargo 

As~istente: Marcelino dos Santos Camdlo- Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 1 I :00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Rama! 3130 
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8) SERVIÇO DE COMJSSÚES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oli~dra 
LlH.:aJ: Anc~o da~ Comi.•,sôes- Ala Senador Nilo Coelho 

-Andar Ti:rre<:>- .211-3507 
A~sistentes· Helena fsnard A~o:<.:auhy - 211-3510 

M;1uro Lore:; de Sá- 21 l-3509 
f·rederic Pinheiro Burrcira- 211·3503 
Martmll<J Jo:.é: do~ Sanlo~- 21 I-.150J 
J,JJo H.!lh1 Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SI.::R\"1(0 OE C0t>.11SS0ES ESPlCJAIS E Df. fN
()U[R!TO 
Chl!fc: Clcide M:lria Barbosa Ferreira Crtu- 211-3511 
.-\~:.i.~tentcs: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512 

Eli.wheth Gil B:.lrbosa Vianna- 211-3501 
Nadir da Ro..:ha Gomes- 21 1-350!0: 
Cla)ton Zunlorenci - 211-3502 

SERVIÇO DE CO\IISSOES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS 

COMISS0ES PERMANENTES PARA O BIEN!O 1981/1982 

" 
TERÇA-FEIRA 

LOCAL DA R EU!" IÃO ASSISTENTE 

Qt:INTA-FEIRA 
- --- -~ LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Cost::l SERGIO 

Ramal3024 Ramai3546 
.. ~ 

Sala da Comissão, na Ala 
I 1:00 CA Senador Nilo Coelho SÉRGIO 

Sala da Comissão, na Al::l, 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Ramal3378 Ramal 4323 

--=::;~·~·~~~-
__ , ... Sala da Comissão, na Ala 

Ql'ARTA-FEIRA 10:00 cs Senador Alexandre Costa LEOA 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE Ramal3020 

Horas C' omissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ I LOO CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal 3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal43I5 

I 1:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Rama13I22 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEOA 

I 1:00 CT Senador Alexandre Costa MAR CE UNO 
Ramal 3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal 3652 

Sala da Comissão, na Ala 
I 1:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal 3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
!!:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3!21 CLÁUDIO 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI-No 172 QUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 1981 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art, 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 118, DE 1981 

' Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá,_Estado de São Paulo, a elevar, em CrS 142.358.000,00 (cento e quaren
ta e dois milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

,_ 
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de ou

tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 142.358.000,00 (cento e quarenta e dois milchões, trezentos e cin
qUenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global 
acima mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social- FAS, destinados à implantação das Creches Jardim Boa Esperança e Jardim dos Pássaros, bem como suplemen
tação do financiamento CEF /FAS 2.940/77, obedecidas as condições admitidas pelo Bal!co Central do lltasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de dezembro de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 119, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar, em Cr$ 445.179.253,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mi
lhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e três cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado de Mjnas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 445.179.253,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, cento e setent~e nove 
mil, duzentos e cinqUenta e três cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinado à construção, ampliação e reforma da rede física de atendimento da FEBEM e aquisição de equipamen
tos para todas as unidades operacionais, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data <1e sua publicação. 
Senado Federal, 21 de dezembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente. 

SUMÁRIO 
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LI- ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 

Inexistência de quorum para a abertura da sessão. 

1.1.2- Encerramento 

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.2.1 -Oficio 

No S-45/81, do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 
solicitando do Senado autorização para contratar empréstimo externo. 

. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. José Lins, proferidos na sessão de 18~12-81 

3-ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 2~ REUNIÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1981 

1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDF.NCIA DO SR. JORGE KALUME 

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

-Jorge Kalurne- Alexandre Costa- Humberto Lucena- Luiz Ca
valcante - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Dirceu Cardoso - Men
des Canale - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de apenas 10 Srs. Senadores. Não há, portanto, o quorum 
mínimo regimental para a abertura da sessão. 

Nos termos do§ 1~' do art. 180 do Regimento Interno, o Expediente que 
se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independente
mente de leitura. 

A Ordem do Dia da próxima sessão serâ constituída de Trabalhos das 
Comissões. 

Está encerrada a reunião. 

( Leranta-se a reunião àS 14 horas e 40 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 

OFICIO- N• S-45(81 (n' 450(81, na origem), do Sr. Governador do 
Estado de Mato Grosso do Sul, pelo qual solicita ao Senado, nos termos do 
item IV do art. 42 da ConstituiçãO, ai.ltorizacão a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos), para o r.m 
que especifica. 

(Às Comissões de FínanÇas·e de Constituição e Justiça.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA 
SESSÃO DE 18·12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERiORMENTE. 

O SR. JOSI!: UNS (Para declaração de voto.)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
o adores: 

A nobre Oposição fez exceção a esses dois projefos. No entanto, a im
portância dessa exceção representa muito. Considero que os acordos de Lide
ranças não representam nenhuma abdicação das nossas posições e nem dos 
nossos princíPios; ao cóntrârio, esses entendimentos nos levam a busca de ob
jetivos comuns que julgamos todos como nobres e importantes. 

Hã centenas de empréstimos como esses que, hoje, foram votados, tam
bém de prefeituras pobres, de populações necessitadas e para objetivos im
portantes, que, certamente, deveriam ser aprovados. 

Faço votos para que a Oposição e a Situação encontrem um meio de re
solver o grave impasse que, hoje, nos preocupa, e que, sobretudo, deixa 
apreensivas inúmeras prefeituras espalhados por todo este imenso Pais. (Mui
to bem/) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA 
SESSÃO DE 18-12-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERiORMENTE. 

O SR. JOSI!: UNS- (Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ouvimos, na tarde de hoje, um longo pronunciamento do Senador Paulo 
Brossard. S. Ex• julgou, a seu modo, os fatos que, no curso deste ano, vêm se 
processando no campo político brasileiro. Identifica, n"os últimos dias, um cli
ma febricitante, e pergunta se a culpa é do meu humor da Oposição. 

Não creio, Sr. Presidente, que essa excitação seja fruto apenas do mau 
humor da Oposição. Entretanto, ela não pode também decorrer, corno disse 
S. Ex•, de uma radicalização do Governo que pretenderia, segundo diz S. Ex•, 
esmagar as Oposições, Ou tolher-lhes a oportunidade de galgar o Poder atra
vés de eleições livres. S. Ex~ acusa o Governo de nã~ pretender perder as 
eleições. Perder as eleições, nem nós e nem a Oposição, desejamos ou preten
demos. 

Mas o fato para o qual desejo chamar a atenção é a da desconfiança que, 
mais dia, menos dia volta à tona. Põe-se em duvjda a todo momento da vida 
pública brasileira, se estamos ou não num processo de abertura política. Ora, 
a abertura é um fato. Compete pois a nós, polítiç;os, cooperar para que as bar
reiras indesejáveis, que a ela se antepõem, sejam ultrapassadas com boa von
tade de parte a parte. Não se pode também dizer, Sr. Presidente, que a causa 

desse mal-estar seja a legislação eleitoral. 1! legítimo que o Governo, ou que 
qualquer membro do Parlamento, proponha uma lei. ~ 

É claro que a Oposição pode julgar a proposta boa ou má, favorável ou 
prejudicfal aos seus própri_ás objetivos. Mas, nem por isto o fato em si deixa 
de ser democrático. O debate não -é eliminado. Ora o processo de legitimação 
se faz através do debate parlamentar e, afinal, da votação. 

O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE LINS - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire- O problema, nobre Senador José Lins, não é nem 
de que este Governo tenha decidido alterar as regras do jogo eleitoral. O Pre
sidente da República resolveu ínovar profundamente no sistema eleitoral do 
País, quando partiu para a reformulação partidária, com a extinção dos Par
tidos políticos. o MDB e a ARENA. Nós dicordamos frontalmente ... 

O SR. JOSt UNS - O que é natural. 

O Sr. Marcos Freire - ... de Sua Excelência de que, para reformular a 
vida partidária do País, se tivessem que extinguir partidos. Achamos que fo_i 
uma violência, pelo voto da Maioria, extinguir-se o Partido da Minoria. Mas 
at~ que vamos ãdmitir que naquele determinado momento, querendo renovar 
a vida política e partidária do País, Sua Excelência apresentasse um leque de 
alterações na legislação eleitoral, no Estatuto Político, no Código Eleitoral, 
porque o que dá tranqüilidade à vida pública de um país é o conjunto de re
gras certas, estáveis, que disciplinam a vida política: de qualquer região. Ora, 
o que caracteriza, aliás, o Estado de direito, é ex.atamente isto: é a tranqüili
dade de se saber que as regras de hoje serão as regras de amanhã. Hã aqueles 
momentos em que podem haver certas alterações; mas não se altera todos os 
dias. Por exemplo, pode-se lembrar o General Charles de Gaulle que em de
terminado momento foi levado ao poder, até como meio de salvação nacional 
e que estabeleceu uma grande reforma político eleitoral na França. No entan
to, houve aquela mudança estrutural no arcabouço político-eleitoral da 
França e a partir daí, as regras não ficaram se alterando a cada ano e de acor
do com as circunstâncias de momento. Pelo contrário, aquelas mesmas regras 
que o General de Gaulle impôs para assumir a Presidência da França, aquelas 
mesmas regras, mais adiante, o levariam a deixar o poder. Ele usou um dos 
instrumentos -o plebiscito- para submeter à Nação a sua vontade ares
peito de reformas na França e -foi vencido no plebiscito. Ele, democratica
mente, se submeteu àquela decisão, discordando dela e preferiu até não conti
nuar a s·er Pres_ide_nte; mas não mudou em nada. E hoje, a França ~tã entre
gue ao Partido Socialista, (!.pesar de que a legislação que foi alterada, visava 
exatamente a dificultar a vitória da oposição. Mas houve um determinado 
momento em que se mudaram as regras do jogo e o processo acabou, porque 
isso é próprio dos regimes de direito; o Estado de direito se caracteriza assim, 
por regras certas, fixas, prédeterminadas, estáveis. Ora, o que ocorre no País, 
nesse campo político-eleitoral - permita-me a expressão - é urna panacé{a, 
porque t9d0 o_ ano f!IUdam as regras do jogo eleitoral. Díficilmente, numa 
eleição, permanecem as regras da eleição anterior: vai-se mudando, vai-se al
terando. Todo mundo sabe que o "Pacote de Novembro"- e V. Ex• não há 
de negar- foi fruto de uma derrota do Governo no Congresso Nacional. A 
desobstrução que fizemos em julho foi exatarnente para que, em setembro, o 
Governo definisse, de uma vez por todas, a sua posição em relação à matéria. 
O Governo a definiu; foi ilerrotado num dos projetes e resolveu, no fim do 
ano inovar tudo de novo. E ainda se fala que poderã vir o "Distritão'', que 
poderá vir esta ou aqueli alteração na lei Falcão, isto a menos de um ano das 
eleições. Então, o que eu quero dizer a V. Ex_f- - permita-me, desculpe, dâ 
saudade passar o resto do ano sem poder debater com o Governo - é que 
não se discute o direito que tem o parlamentar, ou o Executivo, de alterar re
gras eleitorais. O que não se pode admitir é que se estejam alterando as regras 
do jogo eleitoral todo dia, no ano eleitoral. Não dã! Vamos pensar em 1986; 
vamos pensar que modificações vamos fazer para 1986. Mas 1982 deveria ser 
sagrado: não se deveriam mudar as ·coisas que af estão, a não ser de comum 
acordo com as forçaS ·partidárias. Desculpe-me V. Ex'", mas é até um preito de 
homenagem a V. Ex•, que aqui permaneceu, porque eu avisei que iria falar. 

O SR. JOSt UNS- Agradeço o aparte de V. Ex• Sei que a intenção é 
realmente debater a sério um problema que está no cerne da questão política 
brasileira. No entanto, V. Ex~ não deveria esperar, agora, uma fase de estabi-
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lidade, porque o momento, nobre Senador Marcos Freire, é essencialmente 
de transformação. 

O Sr. Marcos Freire - Há 17 anos que ouço isso! 

O SR. JOSIO LINS- Peço a V. Ex• que me permita prosseguir. O mo
mento é de transformação e é exatamente essa transformação que nós deseja
mos. Queremos a mudança de um período de exceção para um outro de pleni
tude democrática. Ora, essa transição vem sendo feita, juntamente, com o 
apoio do Governo. Não desconhecemos as pressões legÍtimas desencadeadas 
pela Oposição; não devemos obscurecer seus anseios. Mas, não podemos es
quecer, nobre Senador Marcos Freire, que o projeto de transformação que vi
vemos ê: fruto do interesse do Governo, e que este encarna, portanto, o que 
nós desejamos. 

Em função disso, aqueles que hoje respondem pelo poder assumem, tam
bém, urna alta dose de responsabilidade. Essa responsabilidade exige muita 
compreensão e muita sensibilidade para perceber as nuances do pensamento 
das várias camadas sociais, das vã rias camadas que estruturam o corpo social 
do País. Ao Governo compete tentar compatibilizar essãs nuances e removei
as dificuldades que obstruem o caminho para o objetivo final. Nesse sentido, 
o que compete a nós, do Congresso, é dar a nossa contribuição. 

Gostaria, nobre Senador, de acrescentar mais urna referência a todas as 
citações de pronunciamentos das autoridades do País, feitas -hOJe pelo Sena
dor Paulo Brossard e por V. Ex'" Quero, neste fim de tarde, nesta última ses
são do ano, mencionar alguns trechos do último pronunciamento do Presi
dente da Repúb!ica, feito há apenas dois dias. Sua Excelência não só reafir
mou, naquele instante, o permanente objetivo da abertura mas denunciou, 
também, as dificuldades que vem encontrando ... 

O Sr. Marcos Freire - E que vem provocarldo, também. 

O SR. JOSÉ LINS- ... e que vêm exigindo ajustamentos da rota política 
para levá-la a bom termo. 

Lerei apenas dois trechos de seu discurso: 

.. Na época conturbada de hoje, em que são freqiientes choques 
entre as classes, em que proliferam profetas do apocalipse, soluções 
simplistas para problemas seculares e perversão dos costumes, as 
Forças Armadas Brasileiras, em virtude de sua sólida formação his
tórica, têm se constituído num exemplo de democracia, de liberali
dade racial, de austeridade, de desambição pessoal e de crença no 
futuro deste grande País. 

Têm contribuído decisiVamente, em suma, para manter o am
biente de paz social, graças ao qual pode o Brasil buscar, com sere
nidade, solução para seus problemas." 

Cito esse trecho porque apesar das reiteradas declirações de que milita
res, alguns os quais ministros, têm feito sobre essa posição das Forças Arma
das, algumas vozes, às vezes, levantam maliciosas dúvidas sobre isso. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. JOSÉ L!NS - Pois não. 

O Sr. Marcos Freire - A busca de soluções a que se refere a fala presi
dencial, nós da Oposição entendemos que essas soluções só serão factíveis, 
seja dos problemas económicos, dos problemas sociais, dos problemas políti
CQs, dos problemas culturais, etc, pela via democrática. Quando V. Ex' diz 
que o Governo tem a responsabilidade de auscultar os vários segmentos, a 
melhor maneira de auscultar os segmentos sociais é assegurar liberdade, atra
vés de um regime democrático; em que todas as classes sociais possam defen
der, com segurança, as suas reivindicações. O jogo democrático é o canal de 
expressão dessa vontade da sociedade. Não cabe a ninguém, a nenhum poder, 
a nenhum segmento se arvorar intérprete dessa vontade. 

O SR. JOSÉ UNS - V. Ex', nobre Senador Marcos Freire, sabe que 
nós parlamentares somos intérpretes da vontade do povo. Para isso somos 
eleitos e por isso temos o direito de falar desta tribuna, no exato cuinprimento 
dessa obrigação. 

O Sr. Marcos Freire - Somos um dos instrumentos da expressão dessa 
vontade, mas, ê preciso a ampla liberdade de associação, de sindicato, de or
ganização comunitária. 

O SR. JOSl: LINS- Sabe mais V. Ex!- que a democracia direta existiu 
apenas há mitênios, em algumas cidades da Grécia; não- Sendo mais possível 
numa Nação de milhões de habitantes. 

O Sr. Marcos Freire - Ninguém está falando isto. 

O SR. JOS~ -LlNS- Dá a entender, V. Ex', que seria possível ascultar, 
encontrar um processo democrático que absorvesse, no dia-a-dia, todas essas 

reivindicações, através de um sistema tentacular de tal sensibilidade, com
preendendo tais canais de comunicações que só a imaginação de um gênio se
ria capaz de conceber. Teria V. Ex• uma sugestão para isso? Creio que não. A 
expressão da vontade do povo, de todas as suas camadas, há que estar todos 
os dias, aqui, na voz de V. Ex• e na voz da imprenSa. 

Vou ler o trecho seguinte, do discurso do Presidente Figueiredo, no qual 
V. Ex• talvez encontre uma resposta para a sua angústia. 

O Sr. Marcos Freire - Permita-me, antes, acho que nós parlamentares 
somos condutos da expressão da vontade popular, entretanto achamos que 
não somos o todo desta expressão. E, veja V. Ex'", mesmo através deste pro
cesso de abertura, acanhado, frâgil, condicionado, mesmo nisso, a sociedade 
brasileira já se manifesta e jã se exterioriza, rnalgrado todas as restrições que 
sofre. Então, é necessário que, num regime democrático, haja toda a liberda
de para que esses setores possam se manifestar, se organizar, se mobilizar e 
pressionar, Pois um Governo que diz que não recebe pressões sociais é um 
Governo que não tem a índole democrática. Então, é necessâriõ por exemplo 
assegurar liberdade para os sindicatos, para que os sindicatos vã lutar e rei
vindicar pelos seus direitos. Vai, talvez, fazer reivindicações, algumas excessi
vas; estâ na dele, porque é necessário que, atravês desse jogo e desse conflito 
de interesses até das classes sociais, se possa, exatamente, harmonizar com .a 
composição que é oferecida pelo regime democrático. 

O SR. JOSt LINS- V. Ex• deve ter percebido que eu quis colocar um 
modelo para embasar a nossa discussão, um modelo - digamos - teórico, 
mas que se aproxima da realidade brasileira ... 

O Sr. Marcos Freire - Ah! não diga isso. 

O SR. JOSÉ UNS- Desculpe, V. Ex• não entendeu. No meu pronun
ciamento, estou procurando colocar um modelo teórico que se aproxime um 
pouco do caso real, jâ que é impossível fazermos um modelo igual à realida
de. 

Considero que partimos de uma situação para atingir outra. Logo, jã 
nã~_,estamos na plenit~de da situação inicial, nem na plenitude da outra, isto 
é, do estâgio visado. Estamos, portanto, no curso de um processo de transfor
mação. V. Ex'" tem razão quando exige o máximo de prerrogativas liberais, 
isto é, quando aspira pela situação finaL Nessa condição V. Ex• expressa um 
desejo de futuro. Nós, porém, estamos em curso; ainda trazemos conosco cer
tas dificuldades do passado. Daí, por que V. Ex'" encontra dificuldades para 
absorver certos fatos atuais. V. Ex' não está no presente- está racionando 
no futuro. 

O Sr. Marcos Freire - O meu modelo ê um modelo democrático. Não 
pode admitir um modelo autoritário, que é o que tem operado neste País, des
de 1964. 

O SR. JOSÉ LINS- Defendo apenas uma tese, Senador Marcos Freire 
a de que o País está num processo de transição. Considero que nós estamos, 
hoje, em um Ponto do percurso para o qual, na minha opinião, as surpresas 
são as menores e as liberdades são as maiores possíveis. 

Mas volto ao discurso do Presidente da República. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex• um aparte, depois? 

O SR. JOSIO UNS- Com prazer, Senador Leite Chaves, logo que me 
for possível. 

~·Jurei fazer do nosso País uma democracia. Nessa direção, fir
memente tem se encaminhado o projeto político do Governo. Os 
anistiados aí estão, embora muitos querendo fazer do futuro uma 
inaceítãvel repetição do passado". 

Aqui interrompo a leitura para observar que essa atitude não encontra 
ambiente. ~ outro percurso que desejamos. O Presidente identifica muito 
bem essas dificuldades. E prossegue: 

"Os Partidos Políticos aí estão, embora empenhados, os oposi
cionistas seguidamente em articulação, por uma ação comum con
tra o Governo, a negar o prinCípio democrático que lhes inspirou a 
criação". 

Aqui, certamente, Sua Excelência se refere à fuga das oposições para o 
bipartidarismo, para um prejudicial confronto de forças. O Presidente o iden~ 
tifica isso rrielhõr do que eu.· E continua: 

"A imprensa livre está aí, embora nem sempre justa em suas 
críticas, parte dela a imputar ao Governo, constantemente, propósi
tos que se desmentem até pela liberdade com que são proclamados. 

A democracia que estamos a construir inspira-se no projeto 
político do Governo, que não se fez, nem se conduz por temor, antes 
por opção consciente, que a aproxima das raizes da Revolução de 31 
de março de 1964. 
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O Governo julgou·se forte na concepção do projeto. 
Mantém·Se forte para lhe dar continuídade de levá·lo a bom 

tempo. O Partido DemOcrático Social, majoritârio, dar.Ihe.-á ainda 
indispensável sustentação política". 

Identifica, portanto, a necessidade da sustentação política para obtenção 
do objetivo final que é a abertura democrática. 

E termina Sua Excelência: "0 futuro nos aproximará política, social e 
econirnicamente da Nação com a qual sonhamos. Não tenho dúvidas. A mi
nha palavra é de fé e de ottmisrno". 

O discurso do Presidente parece responder bem a dúvida daquelas que 
teimam sempre em voltar a mesma tecla, a tecla de um velho e prejudicial pes· 
simismo. Eu gostaria como V. Ex•, Senador Marcos Freire, de dizer uma pa
lavra de ânimo, uma palavra de esperança maior nos- destinos democráticos 
deste País. 

O sentimento democrático não ê apanágio de ninguém. O partidarísm~ 
também não. Somos tão democratas como V. Ex•s o são. 

A responsabilidade também não é virtude exclusiva das oposições. Aoje, 
porém, a nossa é maior do que a de V. Ex's O clima febril a que se refere o 
nobre Senador Paulo Brossard deve ser repudiado. Isso é bom para nós to
dos. Cabe a nós desobstruir pacificamente oS caminhos, por maiores que se
jam as dificuldadeS;- para chegarmos ao objetivo desejado. Não devem as 
oposições nos acusar de violentos, usando de violência. A violência das pala
vras, é, às vezes, pior do que a violência dos atos. 

O Sr. Marcos Freire - Depende do tamanho do pacote. 

O SR. JOSI: LINS - Somos, Senador Marcos Freire, tão sensíveis 
como os Senhores. É difícil distinguir a sensibilidade dos Senhores da nqssa 
própria sensibilidade, quando se trata da reação estritamente humana do'h6-. • 
mcm. 

Mas, termino, agradecendo a V. Ex• as palavras de elogio que nos fez. 
Não porque busquemos o elogio pelo elogio, mas porque elas representam o 
reconhecimento de um esforço que vem sendo feito pelo Governo, para ame
nizar o clima de febricidade a que se referiu o Senador Paulo Brossard. 

Agradeço ainda a V, Ex•, Senador Marcos Freire1 e ao nobre Senador 
Evelásio Vieira, Líder do PP, pela maneira cortês com que ambos durante 
este ano. As palavras que V. Ex• dirigiu ao PDS e à sua Liderança são senti
das. Apesar de todas as dificuldades, o entendimento entre as nossas Lide
ranças prevalece em nível alto, graças à sensibilidade ... 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex• não quer se incorporar conosco? 

O SR. JOSf: UNS - Com o maior prazer. 
Embora já termine o meu discurso conced_o o aparte a V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves- Senador José Uns, também não acredito no esta
belecimento de uma democracia estável numa sociedade como esta de privilé
gios, sem que exista uma série de transformações económicas. Como já disse, 
aqui, estou convencido, pelo que vejo e pelo estudo, que o Mundo de amanhã 
será um mundo de mais justiça, será um mundo até socialista. Mesmo que 
não existissem Marx e Engels ... 

O SR. JOSÉ LINS __ - Diz V. Ex' até socialista. Acha que o socialismo é 
o regime mais justo? 

O Sr. Leite Chaves- Não, é porque é a tendência do tempo, cofio houve 
ditaduras, democracias, reinados e imperadores, é um passo seguinte, quer di
zer, inexorãvel. Então, determinadas forças se fórni.aram em determinados 
pafses~ que íam neste sentido, apenas para retardar em nome de determinados 
privilégios. Mas, no Brasil, está havendo uma cOisa interessante, parece que 
estamos reproduzindo a história em urna outra escala, fomos um dos últimos 
países a obter a independência, na América Latina, em 1882. 

O SR. JOSf: LJNS - f: verdade. 

O Sr. Leite Chaves- Mas, veja V. Ex•, enquanto os outros a obtiveram 
com muita violência, o Brasil a obteve sem saque e até mesmo no estrangeiro. 

O SR. JOSf: UNS - Esta é uma observação importante. 

O Sr. Leite Chaves - E parece que a história poderá se reproduzir no 
Brasil. Veja V. Ex•, aqui,'um dos fatos mais relevantes que eu considero, d_e 
1964 para cá, foi a mutação dessa posição da Igreja. Em toda parte do Mun
do, a Igreja sempre foi reacionâi'la e conservadora, aliada ao poder dominan
te, quer dizer, aí nãO ·vai nenhuma ofensa à Igreja do passado. Mas, de um 
tempo a essa parte, ela mudou e sobretudo aqui no Brasil, ela, conhecendo a 
realidade cruel, tomou posições avançadas no sentido de um regime de mais 
jus !iça. Veja V. Ext que, em 1964 mesmo, ela foi conservadora que se anteci· 
pou ao advento da Revolução e, hoje, ela está numa posição quase que fron
tal. E veja V. Ex•, em decorrência dessa posição da Igreja, em favor de teses 

que defendemos, é que saiu o usucapião, quer dizer, a própria Revolução, o 
próprio movimento de 1964 foi muito sensível, vendo que a situação estava 
explosiva, no campo, concedeu o usucapião. 

Então, podemos até conseguir um regime de mais justiça e uma demo
cracia mais eficaz, no País, se houver uma outra mudança, quer dizer, a Igre
ja, que era uma força tradicionalmente conservadora, tomou essa posição. 
Então, quem sabe se o Exército, amanhã, não virá a tomar essa posição? No 
instante em que as próprias forças ·militares se convencerem também de que 
elas têm que defender, quer dizer, não o privílégio, mas que urna sociedade 
mais justa é mais estável e mais soberana, em que, digamos, um país não pode 
repousar nos ombros de trabalhadores famintos, no instante em que se asse
gure, a cada um, meiOs de ·vrda eficazes~ em que a preocupação for essa e não 
q1ostrar que somos uma potência bélica, quem sabe se nós não conseguimos 

\···isso também, sem violência alguma. E estamos indo nesse sentido. Quer dizer, 
os privilégios estão dando tanto na vista que não existe mais seguimento ne
nhum social, ou nenhuma corporação brasileira que queira comprometer-se 
historicamente e moralmente nessa disputa. Então, no instante em que hou
ver esse outro espaço, esse espaço dos setores da defesa nacional, quer dizer, 
nesse -sentido, ao lado da Igreja, posso dizer a V. Ex• que podemos ter uma 
transformação sem maiores violências porque, hoje, é o que se quer, a aproxi~ 
mação é inevitáVel. Quer dizer, ninguém retardará o surgimento do sol do 
amanhã, isso é uma coisa conhecida. O sujeito pode fazer todo esforço, mas é 
muito insignificante essa retenção histórica. Não queremos reproduzir apenas 
o caminho de outros países. E poderemos conseguir uma democracia mais es
tável e mais justa, através de reformas mais profundas, desde que esse outro 
seguimento, sensível como foi a Igreja, passe a conhecer esse outro Brasil, o 
Brasil de 75% de famintos, marginalizados e indigentes. O usucapião foi um 
passo significativo isso não resolve coisa nenhuma mas é uma demonstração 
de que, democraticamente, nós podemos fazer muita coisa. E quem sabe se 
amanhã não viremos, até mesmo, a ser os próprios aliados desses setores~ 
Veja V. Ex• que depois do usucapião aprovado, 186 parlamentares pediram 
ao Presidente que revogasse a medida, e ele não revogou. E sabe quais eram 
esses parlamentares? Todos do Partido de V. Ex• 

Ó SR. JOSÉ UNS- Nobre Senador Leite Chaves, V. Ex• fez uma ob
serVação iriteress-ante: a de que este é um País privilegiadç. Temos, graças a 
Deus; absorvido a~ transformações que as conquistas humanas nos impõem, 
com atraso no tempo mas, certamente, menos traumaticamente do que em 
muitos dos outros países. 

Quanto a esse processo de transformação que a V. Ex• julga inevitável, e 
eu também, para uma sociedade mais justa, é muito importante que ele se 
faça sem violência .. PaTa isso é preciso, exiltamente, que as forças de transfor
mação não hajam exacerbada e isoladamente. E: necessário, também, que ha
jam as forças de compensação, tradicionais, para que a velocidade dessas 
transformações não acarrete traumas e problemas m~iores. 

Mas, agradeço a intervenção de V. Ex• que, certamente, ilustra o meu 
despretensioso discurso. E, finalmente, concluo. Após ler alguns trechos do 
discurso do Presidente, creio ter provado que o João da abertura não renun
ciou. Não renunciou como imagina o nobre Senador Paulo Brossard e tantos 
outros dos avisados. Há muito que fazer pelo País. Há muito que fazer para 
resolver os problemas da justiça social e os problemas da pobreza. Sou porém 
dos que acreditam, Senador Marcos Freire e Senador Evelásio Vieira, que es
tamos no caminho certo. Apesar de todas as dificuldades, estamos_ eneo~t·ian
do ·o nosso caminho. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Exf. um aparte? 

O SR. JOSÉ LlNS - Com prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - Nobre- Senador José Lins, prioritariamente, o 
nosso penhor de gratidão pelas palavras amáveis dirigidas ao Partido Popu
lar, através de nossa pessoa. Da mesma fÕrma, com a mesma dimensão, com 
o mesmo calor e com o mesmo carinho, ao Líder do PMDB, Senador Marcos 
Freire. Estamos, no momento, às --véSperas das festas natalinas, na passagem 
de ano, quando é ocasião muito oportuna para a reflexão profunda. E: preciso 
que o Senhor Presidente da República, que tem manifestado a intenção de 
marchar resolutametne para o restabelecimento da democracia neste País, 
que ele estabeleça canais seguros de entendimento, de sintonia, de identifi
cação com o seu Partido, nesta Casa, que lhe deu grande respaldo para que 
seu Partido, através de Líderes como V. Ex•, possa estabelecer a conexão com 
os Partidos de Oposição, para que nós, através do entendimento, pôssamós 
superar essas grandes dificuldades que estão aí espalhadas pelo Brasil. A ob
servação do nobre Senador Paulo Brossard, registrada na tarde de hoje, atra
vés do seu pronunciamento, de preocupação com essa tensão que impressiona 
uma grande parcela da sociedade brasileira, principalmente da sociedade jo
vem, não é uma identificação i,solada do Senador Paulo Brossard. O Ministro 
da Educação, o General Rubem Ludwig manifestou recentemente, numa 
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conferência, a sua própria preocupação com i!Sfle estado febril da juventude 
brasileira, que tem uma força, um grande poder de pressão neste País. Ora, 
temos que ter a capacidade de avaliar porque essa juventude está nesse estado 
de espfrito. Então, é preciso entendimento nos-So, mas é preciso que o Gover
no tenha uma postura de acordo com as suas intenções, e não ficar só nas pa
lavras bonitas que ressoam, mas que perdem a ressonância quando faltam os 
atas, os gestos. 

O SR. JOS!'. UNS- Agradeço Senador Evelãsio Vieira, as suas pala
vras. Parece-me que elas vêm em consonância com as do Senador Marcos 
Freire e com as minhas mesmas. V. Ex• tem razão, é preciso saber identificar 
as causas e atender, na medida do possível, essas aspirações dos estudantes e 
de todas as camadas sociais. O grande problema está em que- uma coisa é o 
ideal, outra coisa é o possível. Pois~ exatamente a conciliação busca do meio 
termo entre as grandes aspirações legítimas e o possível que caracteriza o 
problema político, cuja solução cabe a nós equacionar. Daí, a nossa grande 
responsabilidade. 

O Sr. Evelásio Vieira- V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.) A 
compreensão, vamos encontrã-la, vamos alcançã-la, através do diãlogo, da 
conversação. 

O SR. JOSIO LINS- E V. Ex• hã de convir que esse diãlogo não tem fal
tado, embora talvez não seja perfeito, embora precise melhorar, ... 

O Sr. Evelásio Vieira - Havendo confiança recíproca, deixando-se de 
lado os preconceitos. Os ressentimentos, não podem existir. 

O SR. JOSIO UNS - Estou de acordo com V. Ex• 

Termino, Sr. Presidente, repetindo que a nós, políticos, cabe uma grande 
responsabilidade. A minha sugestão é que não mais esperemos un.s pelos ou
tros para testemunhar boa-vontade - caminho inicial para resolver os 
problemas que pesam sobre os nossos ombros. Problemas que são nossos, 
que estão aqui, dentro do nosso próprio ambiente congressual. Mas também 
problemas dos outros Poderes, com os quais devemos cooperar. 

Renovando os votos de boas festas e bom ano novo aos nossos amigos, 
servidores da Casa, companheiros de luta e de trabalho. Desejo-lhes a todos 
muitas felicidades. 

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

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
26, de I98I~CN, que "dispõe sobre a aquisição, por usucapião espe
cial, de imóveis rurais, e dá outras providências". 

3• Reunião, realizada em 5 de novembro de 1981. 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezoito horas e dez minutos, na Sala da Comissão. de Finanças, no SeM 
nado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Jorge Ka
lume e Deputados Jairo Magalhães, Ronan Tito, Roberto Freire, Marcello 
Cerqueira, Antônio Mariz e Arnaldo Schmitt, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto 
de Lei n9 26, de 1981-CN, que "'dispõe sobre a aquisição, por-usuc3pião espeM 
cial, de imóveis rurais, e dã outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Bernardino Viana, José Lins, Almir Pinto, Mãrtins Filho, Nelson Carneiro, 
Leite Chaves, Lázaro Barboza, José Fragelli, Valdon Varjão e: Deputados Jo
sias Leite, Paulino Cícero, João Arruda e HugO Napoleão. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Ronan Tito, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada cOmo 
aprovada. 

O Senhor Presidente esclarece que a presente reunião destinaMse às pales
tras dos Senhores Flávio Brito, Presidente da Confederação Nacional da 
Agricultura e José Francisco da Silva, Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura, convidando-os para tomar lugar à Mesa. 

Faz sua exposição, inicialmente, o Senhor Flávio Brito dizendo da preo
cupação do órgão que preside, sobre esta proposição que ora se discute, pois, 
esta, ao invés de visar a eliminação de conflitos por posse de terras, não só 
agravará os jâ existentes, como estimulará o surgimento de novos embates, 
isto porque nela se admitiu o direito a usucapião nas propriedades privadas. 
Prevê, com o englobamento das propriedades privadas no Projeto, o probleM 
ma do êxodo rural, uma vez que ninguém mais admitirá trabalhadores em 
seus imóveis e, conseqüentemente, haverá aumento no número de bóias-frias 
com o agravamento social no meio urbano. 

Em seguida, analisa a matéria o Senhor José Francisco da Silva, enfati
zando a necessidade da implantação da Justiça Agrária para soluções mais 
rápidas nos conflitos de terras; situa o problema fundiário do País como es
trutural, e que só seria resolvido com a implantação da Reforma Agrária; de
fine o latifúndio como propriedade que não desenvolve sua função social, 
prejudicando o desenvolvimento do Municípío, do Estado e da Nação e, en
cerra, abordando as limitações do atual Projeto, nos casos de usucapião em 
terras particulares de latifundiários, onde ocorrem, com mais freqUência, as 
disputas de terras. 

Findas as palestras, passa·se à fase das interpelações, usando da palavra, 
neste período os SenP,ores Deputados Roberto Freire, Jairo Magalhães, Mar
cello Cerqueira, Antônio Mariz, Arnaldo Schmitt e, finalmente, o Relator, 
Senhor Senador Jutahy Magalhães. 

Terminados os debates, o Senhor Presidente agradece a presença dos Se
nhores Conferencistas, acrescentando que seus esclarecimentos muitos subsí
dios trouxeram a este Órgão e, principalmente ao Relator. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrãtico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NP 26, DE 
1981-CN, QUE "DJSPOE SOBRE A AQUISIÇÃO, POR USUCA
PIÀO ESPECIAL, DE !MOVEIS RURAIS, E DA OUTRAS PRO
VIDENCIAS", REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE /981, 
ÀS 18 HORAS E lO MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMEN
TO TAQU!GRAFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE 
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS
SÃO, DEPUTADO RONAN TITO. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Presentes os convidados para 
esta tarde, declaro aberta a sessão, convidando para participar da nossa Mesa 
o ex-Senador, Dr. Flãvio Brito, Presidente da Confederação Nacional da 
Agricultura. (Pausa.) 

Convido também o Sr. José Francisco da Silva Presidente da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, para tomar lugar à Mesa. 
(Pausa.) 

Dando início, então, aos nossos trabalhos, convido o Presidente da Con
federação Nacional da Agricultura, ex-Senador Dr. Flávio Brito, para que 
faça a sua exposição. 

Comunico aos Srs. palestrantes que, para nortearnento dos nossos traba
lhos, determinamos um tempo de 30 minutos para que, em seguida, tivésse~ 
mos a oportunidade de dar a palavra a Deputados e Senadores aqui presentes 
que quisessem fazer algumas perguntas aos palestrantes. 

Com a palavra, então, o Dr. Flávio Brito, Presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura. 

O SR. FLÁ V lO BRITO- Sr. Presidente desta Comissão, Sr. Deputado 
Ronan Tito, Sr. V ice-Presidente, Sr. Relator, Senador Jutahy Magalhães, Srs. 
Deputados, meu caro companheiro Presidente da Confederação dos Traba
lhadores na Agricultura, Srs. Jornalistas, minhas Sras. e meus Srs.: 

A nossa preocupação, Sr. Presidente, desde que a imprensa anunciou a 
remessa do Projeto de Lei n'i' 26/81 a esta Casa, foi de convocarmos, confor
me está aqui a convocação, o Conselho de Representantes da Confederação, 
que são os Presidentes das Federações e os Diretores da Confederação para 
que, no dia 17 do mês, na sede da Confederação, os Srs. Presidentes das Fede
rações Patronais tivessem a oportunidade de trazerMnos o ponto de vista de 
seus Estados. 

Tanto V. Ex• como os Srs. Congressistas e o Sr. Relator conhecem muito 
bem como é difícil de se pronunciar, sem ouvir as Federações, principalmente 
do Norte e do Sul do País sobre o Projeto. Como sabem os Srs., a Confede-
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ração da Agricultura, órgão patronal rural e o seu Presidente vinculado ao 
PDS, não poderíamos, pelo respeito que temos a esta Casa, onde permanece
mos, aqui, representando o Estado do Amazonas por 8 anos- temos muito 
respeito por estas Comissões- não poderíamos estar aqui com um pequeno 
trabalho nosso. 

Em segundo lugar, é nossa preocupação de que esse Projeto chegasse ao 
homem rural, que foi sempre, na sua maioria, um eleitor do Governo, mas, 
desde que nos tiraram o Serviço Social Rural, que era um órgão em que o 
produtor, tanto o trabalhador, como o empresário, tinham mais facilmente 
condições de trânsito de ter os seus problc:mas, principalmente na assistência 
social, resolvidos com mais brevidade. 

Hoje, Sr. Presidente, Sr. Relator, mantive contato com todas as Fede
rações, porque a nossa preocupação, repito, eia que trouxéssemos a estaCo
missão um documento básico dando a total participação da classe patronal 
ruraL 

O Projeto de Lei da usucapião especial, as causas da remessa desse ante
projeto pelo Executivo, deve ser a ocorrência de milhares de conflitos ex"isten
tes no meio rural e especialmente nas áreas do Pará, da Paraíba, do Acre, da 
Bahia, do Mato Grosso, do Maranhão que, diariamente, são noticiados na 
imprensa. Julgávamos que pretendesse reduzir ou eliminar as causas dessas 
tensões; entretanto, o Projeto, ao invés de visar a eliminação_do conflito, não 
só agravará os já existentes, mas estimulará o surgimento de novos, isso por
que não se restringiu a usucapião a apenas terras públicas da União, dosEs
tados e dos Municípios, mas se admitiu que esse direito atingisse as proprie
dades privadas titulares, 

Num Pais em que o Estado é o maior latifundiário, não há porque se pre
tender mexer com a propriedade privada. Admitir-se-ia até mesmo, numa se
gunda fase, que o Estado, depois de ter distribuído as s_uas, pudesse pretender 
melhorar a distribuição de todas as terras que, não mais a possuindo, teria 
que atingir a propriedade do particular. 

Quem tem, como o Brasil, tanta terra não há porque de se cogitar de se 
tirar terra de quem as já tem. O estímulo à grilagem deve ser excluído pelo 
menos da propriedade privada. Como prevê o Projeto de Lei, teremos a ofi
cialização do grileiro. Deveriam se criar algumas restrições ao adquirente da 
terra pela usucapião, de maneira que ele não pudesse alienar pelo prazo ra
zoável, igual ao prazo que lhe assegurava o direito da usucapião. 

Atingindo, como pretende o projeto de lei, a propriedade privada, o êxo
do rural será agravado, vez que ninguém mais admitirá trabalhadores em seus 
imóveis, com o recuo que venham a pleitear os benefícios da usucapião, au
mentando, por via de conseqüência, o número dos bóias-frias, com o agrava
mento social no meio urbano. 

Sr. Presidente, aqui temos acom-panhado, com muita freqUência, Depu
tados e Senadores, num passado bem recente, quando uma certa pressão do 
próprio Governo, a que pertenço, os proprietários rurais, e quero fazer um 
parêntese. não fomos nós os criadores dos bóias-frias e -Siin à-próprio Gover
no, porque nos atemorizou e foram desativadas as casas de colonos nas pro
priedades rurais. Aí, então, passaram a viver perto das propriedades os nos
sos companheiros trabalhadores, porque defendemos que não pode haver pa
trão sem trabalhador, nem trabalhador sem patrão, 

E muito comum, Srs. Congressistas, muitas veZes o patrão, o proprie
tário rural consultar o seu companheiro, o trabalhador, o seu empregado, 
acreditando muito mais na validade do que fala o seu trabalhador, pela sua 
experiência, do que o próprio técnico. Isso é muito comum, principalmente 
no meu Estado e em alguns Estados do Nordeste. 

Sendo assim, não somos nós, não estou aqui para acusar o Governo, ao 
qual pertenço, mas sim por dificuldades impostas ao proprietário rural, que 
passou a não permitir mais que trabalhadores fixasse_m residência em suas 
propriedades. 

Achamos um direito do Governo, achamos um direito da Oposição em 
querer que se procure dar uma solução ao trabalhador rural, mas o que tem 
se notado, Sr. Presidente, Srs. Congressis.tas,"Srs, Jornalistas, é que formou-se 
uma confusão em torno dos problemas do trabalhador e do patrão. Todos 
nós sabemos, repito, a classe rural brasileira, que tem por obrigação- e faze
mos isso com muita satisfação - de manter a ordem no País, produzindo 
cada vez mais, com grande dificuldade de crédito. Não adianta só dar terra, 
porque é comum, quando os Deputados voltam de sua terra, reclamarem do 
Banco do Brasil; que as agências do Banco do Brasil, nessa peregrinação que 
faz o proprietário rural - o grande, o pequeno e o médio - a resposta do 
agente do Banco do Brasil é que não tem recursos. Procuram-se as autorida
des maiores, e a resposta: "foi locado recursos na importância X". Volta-se à 
base e continua a mesma resposta do que não tem crédito, Isso ocorre dó Sul 
ao extremo Norte. A nossa preocupação é que o Governo dê solução através 
dos homens que conhecem o problema pois aqui, nesta Casa, há Estados re-

presentados por ilustres Deputados, por ilustres Senadores, que conhecem o 
problema profundamente. 

Recebi, ontem, com muita honra, o ofício e o convite de V. Exf., e o ofí
cio chegou às minhas mãos hoje, pela manhã, depois de ter confirmado a V, 
Ex~ que compareceria a esta Comissão. 

É grave o problema, todos nós sabemos. Todos sabemos, como o nobre 
Deputado Mariz, porque li uma das suas emendas, como o Deputado Leite 
Schmitt, porque li algumas das suas emendas ainda hoje pela manhã. Todos 
nós estamos procurando acertar, 

Graças a Deus, Sr. Presidente, Sr. Relator, quando exerci, aqui, o man
dato de Senador, as duas Casas, quando tratava-se de política da agricultura, 
os Srs. representantes não tinham partido, eles defendiam a agricultura brasi
leira, que dá a sua participação, como disse anteriormente, gostosamente, 
para a pacificação, a tranqUilidade deste País. 

Como disse e repito, sei que o Sr. Relator, o Sr. Senador Jutahy Maga
lhães, deverá apresentar no dia 17, justamente no dia em que estarão chegan
do os nossos companheiros de todas as Federações do Brasil, o seu ponto de 
vista. Convidei o Sr. Ministro da Agricultura para que participasse da reu
nião do dia 17, às 10:00 horas da manhã, na ~9ssa sede, porque, o que se vê, 
Sr. Relator, Sr. Presidente, é que as pessoas diretamente ligadas parece que 
até agora não foram ouvidas. 

É esta a nossa preocupação, é, com todo o respeito que tenho- sou do 
Governo - pelos auxiliares do Governo, parece que eles, muitas vezes, não 
têm a vivência nem o conhecimento, que muitos dos Srs. Senadores e Deputa
dos têm, porque participam da área rural deste País. 

Sendo assim, Sr. Presidente, pediria desculpas a esta Comissão, pessoal
mente a V. Ex', ao Sr. Relator e aos Srs. Congressistas do Nordeste. Há Esta
dos do Brasil em que praticamente a área rural é minifúndio, como Santa Ca
tarina, como o Rio Grande do Sul, evidentemente pouco atingiria projeto. 
Mas a nossa preocupação, repito, é que essa área que já está tumultuada no 
_Pará, que está tumultuada no Acre, que está tumultuada no Paraíba, que este 
Projeto- desculpe-me meu companheiro de Partido- não seja eleitoreiro, e 
aí é que tenho que ouvir, dia 17, o Parecer do Relator, mesmo que não der 
oportunidade de dar a V. Ex!l Sr. Senador, mas farei chegar às suas mãos ... 

É esta a pequena exposição que queria fazer e estou à disposição dos Srs. 
Congressistas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Em seguida, passo a palavra ao 
Presidente da CONTAG, Sr. José Francisco da Silva, para, ao final, então, 
colocarmos a palavra à disposição dos Srs. Deputados e Senadores que esti
verem no Plenário, para alguma pergunta que quiserem fazer. 

Com a palavra, então, o Sr. Presidente da CONTAG, Sr. José Francisco 
da Silva. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO- Sr. Presiçiente desta Comissão Mista, Sr. 
Deputado Ronan Tito, Sr. Relator, Senador Jutahy Magalhães, demais parti~ 
cipantes desta Comissão, Prezado Sr. Senador Flávio Britto, Presidente da 
CNA, e demais participantes desta reunião. 

A CONTAG, como esta Comissão, tem muita responsabilidade no trato 
dos problemas agrãrios, no trato do problema rural. Temos, sobre nossos 
ombros, a missão de coordenar o movimento sindical dos trabalhadores ru
rais a nível do Brasil, através de 21 Federações Estaduais, 2.500 sindicatos, e 
mais de 6 milhões de filiados, trabalhadores rurais sindicalizados. 

Então, é dever da CONT AG, quando solicitada, ou até mesmo não soli~ 
citada, na medida em que surgem projetes, pronunciamentos, medidas gover
namentais, que dizem respeito ao meio rural, que atingem direta ou indireta
mente_os trabalhadores rurais, de maneira positiva ou negativa, é dever da 
Entidade se pronunciar, emitir o juízo que lhe pareça correto no que diz res
peito àS medidas já citadas. 

No caso aqui, é exatamente este projeto, em discussão, que estabelece 
usucapião especial para as terras devolutas. 

Percebe-se, pela Mensagem que encaminha o Projeto ao Congresso Na
cional, a intenção de encontrar uma saída para os problemas de conflitos de 
terras no meio rural, mas percebe-se, tamb,ém, que o espírito da Mensagem é 
muito maior do que o corpo do projeto. Na realidade, quem lê a Mensagem e, 
no caso, a opinião pública, que acompanha essa discussão, no primeiro mo~ 
mente até fica empolgada, pensando que os problemas do conflito de terra, 
através desse projeto, seriam minimizados. No_ entanto, quando se mergulha 
na análise do projeto -e isso fizemos através da nossa assessoria jurídica
é quase necessário colocar-se uma lente para saber-se qual é a terra que vai ser 
alcançada por esse projeto. Haja vista que o Projeto limnita-se a terras devo
lutas, nem sequer a terras públicas, e essas terras devolutas, a nível de Estado, 
já estão praticamente tituladas de forma errada, legal ou ilegal, e ficam de 
fora as terras particulares, regidas, no caso, ainda pelo Código Civil, art. 550, 
que trata do usucapião, que levaria o prazo de 20 anos para um posseiro, que 
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viveu durante esse tempo com a posse não contestada, requerer o domínio da
quela propriedade. Ficam de fora as terras da União. Haja vista que as terras 
de fronteira e as terras ao lado das rodovias federais, numa extensão de 100 
quilômetros, também ficam fora desse Projeto. 

Então, ficamos sem entender quais seriam as terras incorporadas por 
esse projeto. Isso sem analisar a Lei de discriminação de terras, que é a Lei 
6.338, de 7 de dezembro de 1976, em seu art. 29, que já atribui ao INCRA a 
prerrogativa de fazer a discriminação daS terras da União, e até, quem sabe, 
se esse órgão fosse aparelhado, por um prOcesso muito mais rápido a que o 
Projeto se propõe. 

Na realidade, com a ausência da Justiça no meio rural, é ainda de se 
acreditar que a área administrativa, se melhor aparelhada, poderia encontrar 
caminhos mais rápidos para a solução dos problemas -de conflitos de terras, 
no que diz respeito à discriminação das posses em qualquer região do País. 
No entanto, o INCRA já pode fazer a discriminaçãO de propriedades de até 
100 hectares, cm terras da União, por vfa administrativa. 

Um outro problema, também, a ser analisado é se, na realidade, houves
se uma intenÇão-de diminuir os conflítos de terras, na área rural, através desse 
Projeto, ele teria que encampar as terras públicas e particulares. Se isso não 
acontece, a gente fica procurando qual a terra que vai ser alcançada por esse 
projeto. 

E ainda ficariam os trabalhadores com algumas dificuldades, que seria 
recorrer à Justiça nas Capitaís dos Estados para apresentar o seu requerimen
to de usucapiào. À Justiça Estadual, em se tratando de terras do Estado, à 
Justiça Federal, em se tratando de terras da União. Por aí se percebe o peque
no alcance desse projeto. 

É de se perguntar: esse projeto atrapalha? E eu responderia: ele não aju
da. Não ajuda nem atrapalha, e atrapalha quando confunde a opinião públi
ca, quando se cria uma imagem, diante da opinião pública, de que o proble
ma fundiário será resolvido através desse projeto. E temos o dever de esclare
cer que isso não vai acontecer, porque o problema fundiário, no Brasil, não s_e 
resolve, nem sequer através de um processo, mesmo que amplo, de usucapião. 

O problema fundiário do Brasil é um problema estrutural, é um proble
ma que, só com a aplicação do Estatuto da Terra, realmente seria resolvido, 
seria a implantação da Reforma Agrária. Ou se enfrentar os latifúndios neste 
País, essa estrutura Jatinfundiária, ou jamais se resolve o problema fundiário 
do País, é simplesmente acalentar o problema, transferir, ir adiando as so
luções, podemos dizer assim. 

E o estatuto da Terra é até muito complacente, tem como matéria-prima, 
para a Reforma Agrária, exatamente o latifúndio, e o latifúndio é aproprie
dade que não desenvolve a sua função social, que prejudica o desenvolvimen
to do Município, do Estado, da Nação, porque a empresa rural está fora da 
possibilidade de ser expropriada pelo Estatuto da Terra. 

Agora, é verdade que o latifúndio, neste País, representa 78% da ãrea ca
dastrada. Isso significa que os grandes possuidores de terras as detêm por fi
nalidades especulativas, e para utilizarem-se das vantagens oficiais, através de 
incentivos fiscais, através dos projetas de financiainentos e mUitas-Vezes desti
nar esse <;linheiro a outras áreas que não a agricultura. E, num País de in
flação como o nosso, quer dizer, fora do capital-dólar, o melhor investimento 
é no capital-terra. 

Então, o Estatuto da Terra é exatamente a lei que resolve o problema 
fundiário no Brasil. Nós estamos vivendo, no meio rural, atualmente, como 
nas cidades, lamentavelmente, os efeitos de um capitalismo selvagem que está 
sendo implantado em nosso País, um capitalismo que concentra a renda, as 
terras de um lado, e a miséria de outro. 

Quer dizer, para se resolver o problema social, no Brasil, tem que ser, na 
realidade, uma revisão, uma mudança nesse modelo económico, nessa políti
ca económica que está sendo posta em prática, tem que se buscar o estabeleci
mento de uma política económica que distribua a renda, que crie emprego, 
que amplie o mercado interno. E, no meio rural, isso só é possível com a im
plantação da reforma agráría, com a aplicação do Estatuto da Terra. Jamaü 
se promoverá a justiça social no meio rural, jamais se promoverá a distri
buição da renda, no meio rural, sem se quebrar esse si~tema latifundiário. 

O que se vê, dado à omissão do Governo com relação à reforma agrária, 
essa falta de decisão política, é a multiplicação da miséria no meio rural, quer 
dizer, é o aumento dos bóias-frias, é o aumento da criminalidade no meio ru
ral. 

Em menos de 2 anos, estão aqui os dados, não inventei, inclusive o pro
prio Jornal O Movimento publica um quadro: perdemos, no meio rural, 15 
líderes sindicais, 15 sindicalistas, dirigentes sindicais, delegados de base e ad
vogados que defendem o trabalhador. Mas defendem o trabalhador à revelia 
da lei? Não. Simplesmente lutam para tentar aplicar a Legislação Agrária que 
exiSte, levar os trabalhadores a se organizarem e a defenderem a posse com 

base na legislação em vigor. Só por isso são presos, são assassinados -e usa-se 
de artifícios para enquadrar dirígentes, advogados, técnicos, na Lei de Segu
rança N<Jcional. 

Quer dizer, é um problema extremamente grave, é um problema estrutu
ral e como tal tem que ser enfrentado. Claro que a usucapião, na medida em 
que a CONTAG o coloca, a abrangência às terras de particulares e às terras 
públicas, minimizaria o prciblema, mas não resolveria fundiário, o problema 
social do Brasil. 

Então, são essas as colocações que fazemos aqui. E devo dizer que, du
rante o ano de 1980, a CONTAG denunciou 96 grandes conflitos de terra no 
Brasil. Nenhum desses conflitos, que tenha implicado em morte, em prisão de 
trabalhador, em morte de dirigentes sindicais, nenhum desses conflitos seria 
alcançado por esse projeto, com as limitações que ele tem. Todos esses confli
tos são de terras de particulares, de latifundiários, ou de pretensos latifun
diáric;>s, de pretensos proprietários, logo, não seriam alcançados por esse pro
jeto de usucapião. 

Ora, é uma mostragem razoável, 96 conflitos denunciados, envolvendo 
20 míl famílias, ou 103 mil pessoas, não tem um só desses conflitos que teria 
sido resolvido através desse projeto de usucapião. 

Enfim, por enquanto, seriam estas as nossas colocações. Estamos, tam
bém, à disposição da Comissão para alguns exclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Terminadas as palestras, vamos 
passar â fase das perguntas. 

Inicialmente, concedo a palavra ao Sr. Senador Jutahy Magalhães, Rela
tor desta Comissão·, para, se achar necessário, interrogar os dois depoentes. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sugeriria que, em primeiro lu
gar, fizéssemos uma relação daqueles que desejariam fazer preguntas, inda
gações aos dois depoentes, para vermos quais os que vão se inscrever, para, 
então, estabelecimentos o _andamento dos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - E V. Ex•, então, poderia ficar 
para o final? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Poderia ficar para o final, se 
for o caso. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois não. 
Então, está aberta a lista de inscriÇão. 

OSR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao nob.re De
putado Roberto Friere, pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, antes demais nada, quero 
apenas louvar esta Comissão por ter feito esta reunião e convidado a CNA e a 
CONTAG, porque surge, através dessa pequena exposição de ambos, um 
fato muito interessante é que esta é uma lei ambígua, os proprietários vêem 
nela a Reforma Agrária, que tento temem; os trabalhadores vêem a ínocuida
de, que nada resolve. Eu fico com os trabalhadores, não· porque tenho po
sição política definida ao lado dos trabalhadores, mas porque parece-me a 
posição mais correta pela interpretação até literal do projeto. 

Diz o Governo, e sua argumentação, juridicamente, poderia ter base su
ficiente, que não precisaria dizer-se que a usucapião atingiria as áreas de 
domínio privado, porque é próprio desse instituto o Direito Civil, que ele só 
se aplica em áreas de domínio privado, estão excluídas da usucapião, no Di
reito Civil brasileiro, as terras públicas e as terras devolutas, só se aplica, exa
tamente, em terras particulares, e por iss·o não precisava reafirmar. 

Mas ocorre que, quando nele quer reafirmar, por dizer ser desnecessário, 
e quer acrescentar que a usucapião especial o é não apenas pelo prazo, que é 
dirp_inufdo do Código Civil, baixando para 5 anos de prescrição aquisitiva, de 
posse, inclusive criando o problema da moradia e de posse de trabalho, no 
art. 2~', nd texto, ele não dá a entender que é aCre'scentando terras devolutas. 
O texto, quando diz que a usucapião especial a que esta Lei se refere com
preende as terras devolutas em geral, ele restringe, caracterizando a usuca
pião especial apenas em terras devolutas, por 5 anos, mantendo o Código Ci
vil, nos lO anos entre ausentes, para as terras de dominíO privado. 

Mas este não é o aspecto importante. Acho, inclusive, que não devería
mos começar a discutir isso. O ilustre Relator está presente, está sentindo que 
há uma evidente ambigüidade interpretativa, o Governo diz que esse projeto 
de usucapião especial incide em área de domínio privado, nada mais fácil do 
que o Sr. Relator apresentar uma emenda e tirar essa ambigüidade, e aí, creio 
que a própria CONTAG estaria de acordo, e nós iremOs ver algürna serventia 
nesse projeto, alguma serventia, porque é muito pouca serventia, mesmo com 
esta mo-dificação deste projeto, para resolver os problemas de conflitos de ter
ra. 

~- ----------~--- ----------~------- ~~~~-~~----
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Problema de conflito de terra se resolve com decisão política, não é com 
lei; problema de conflito de terra se resolve através de uma Reforma Agrária, 
e este Governo, que está aí, não vai fazer reforma agrária, porque este Goven~ 
ro é do CNA, apesar do medo que a CNA está. Esta Governo, que aí está, é 
um Governo de defensão da grilagem, não a grilagem que o CNA fala que 
poderia vir a existir com este projeto de lei, mas a grilagem que está aí, institu
cionalizada e permitida com INCRA, com o GET AT, permitida com a políti
ca de discriminaÇão de terra, que não existe na prática, que tornaria desneces
sária qualquer discussão em torno disso, se fosse aplicada concretamente, 
como aqui bem salientou a CONTAG. 

Os problemas de conflito de terra existem porque, neste País, não existe a 
preocupação com quem especula com a ter-ra. E aqui queria dizer ao Sr. Sena
dor Flávio Brito que ele fez uma afirmação que é bem verdadeira: é impossí
vel existir uma estrutura econômica sem trabalhador. Mas diria que sem pa
trão pode, não é verdade que não é necessário qUe haja patrão, patrão é uma 
figura desnecessária para que uma estrutura econômica exista. Os trabalha
dores sim, esses são essenciais, sem esses não existe estrutura econômica em 
nenhum lugar do mundo. Mas existem lugares do mundo onde os trabalha
dores são seus próprios patrões e torna desnecessária essa figura. 

~uma coisa muito difícil de se colocar neste País. é estranho que seco
mece a colocar, agora, depois de 17 anos de um Governo, que foi feito contra 
essas coisas, que foi feito contra um tipo de CONT AG que temos hoje, que 
foi feito contra trabalhadores, reivindicando os seus direitos, depois de 17 
anos se chegue a uma conclusão dessas, porque este Governo começa a pare
cer um padrasto para os proprietários deste País. É realmente interessante 
esse fato, e foi bom esta reunião, até para melhor esclarecer, mas acho que o 
fundamental é que essa ambigüidade, que aqui ficou bem patenteada, precisa 
ser sanada. 

Uma lei tem, como princípio básico de técnica legislativa, a sua clareza; a 
itlterpretação, quando começa a ·ser sibilina, quando começa a ser muito aca
dêmica, ela deixa de ser uma leí perfeita, ou uma lei justa, porque começa a 
confundir c confundir, principalmente, aqueles menos dotados, aqueles mais 
espoliados e mais oprimidos, exatamente aqueles para quem a lei foi feita, 
que são os posseiros. 

Então, é fundamental se extrair desta primeira palestra a necessidade de 
se encontrar uma redação que especifique Cjúe este projeto, que este usuca
pião especial incide também nas terras devolutas, e mais, que também incida 
nas terras públicas, porque aí é um outro conceito, que não está previsto no 
usucapião do Direito Civil, nem aqui. 

Existem emendas que tratam desse fato, a usucapião especial, que não 
atrapalha, se assim for entendido, vai incidir não apenas nas· terras devolutas 
da União, dos Estados e Municípios, mas também nas terras públicas e nas 
terras de domínio privado. ~ 

Isso é uma base fundamental para que o Projeto sirva para alguma coisa, 
sirva para garantir o direito de cidadania, não para ordenar a estrutura fun
diária, não para resolver problemas de con!lito de terra, não para se fazer re
forma agrária. Para resolver problema de conflito de terra, para resolver o 
problema da Reforma Agrária, isto daqui é totalmente inócuo, não é nem 
complementar. O Estatuto da Terra, e tem instrumentos e institutos que, estes 
sim, poderão resolver o problema dos conflitos da terra e poderá se fazer a 
Reforma Agrária através da sua aplicação concretamente. Existe o instituto 
da desapropriação - e aqui me lembro e me recordo que quando se falava 
em se pagar a terra com títulos da dívida pública, bônus da dívida agrária, 
quando se falava isso, em 1964, tentouase fazer e se fez um movimento, que 
chamaram de revolução, que foi uma contra~revolução, exatamente contra is
so. contra esta reforma, fundamentalmente contra esta reforma, ainda quan
do se falava que a Constituição era intocável. E depois porque· veio Ordem, 
para receber aux11io da "USAID" da Aliança para o Progresso, se fez o Esta
tuto da Terra. 

Do ponto de vista da técnica legislativa é até interessante, é uma lei atê 
avançada, só que, na prática, não funcionou coisa alguma, porque não foi fei
ta para funcíonar, foi feita simplesmente para mostrar e poder atrair os em
préstimos internacionais, que vinham através da Aliança para o Progresso. 

Este é que é um dado importante. 
Mas hoje, com a mobilização dos trabalhadores, com a consciência de 

que a Reforma Agrária é uma necessidade histórica neste País, talvez não se 
precise de uma lei dessa, se precise de um governo democrático, para que se 
aplique o Estatuto da Terra: 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao nobre De
putado Jairo Magalhães, para uma questão de ordem. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES (Fora do microfone)- ... para ouvir as 
palavras dos Srs. Presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pre
sidente da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura sou convocado 

especificamente para esse fim. E V. Ex•, ao término das palestras, declarou 
que ia deferir a palavra aos membros da Comissão que quisessem interpelar, 
indagar os ilustres visitantes convidados. O nobre Deputado Roberto Freire 
fez uma explanação, sem dúvida significativa para os que estão estudando a 
matéria, o projeto, a mensagem e que nos será muito útil para conclusões fi
nais, nos momentos das discussões. Mas, como a palavra foi deferida a S. Ex• 
para fazer indagaÇões aos conferencistas, entendi que não podia apartear S. 
Ex~, porque tumultuaria, desordenaria os trabalhos. 

Tive instantes para apartear S. Ex~ aplaudindo, e instantes para apartear 
S. Ex• fazendo restrições, ao niodo de entender. 

Mas, levando a questão de ordem com vistas a que V. Ex• defina o proce
dimento a partir daqui. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra 
para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao nobre De
putado Marcello Cerqueira, para contraditar. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - Sr. Presidente, na preliminar 
quero dizer ao nobre Deputado Jairo Magalhães que, para levantar a questão 
de ordem, é necessário que o requerente diga qual é o dispositivo do Regi
mento Comum, ou do Regimento subsidiado que invoca. No mérito, quero 
dizer a V. Ex• que não devemos cercear a palavra de nenhum Deputado. O 
tempo de censura já passou. 

O SR. ·PRESIDENTE (Ronan Tito)- Sr. Deputado Jairo Magalhães, 
ao final darei a palavra aos conferencistas, para que eles possam aclarar ou 
discordar de alguma coisa que for levantada pelos Deputados aqui presentes. 

Esta é uma Casa de deb_a_tes, é uma Casa democrática e em nenhum mo
mento esta Presidência quer cercear a quem quer que seja. O Sr. Deputado 
Roberto Freire não quis fazer nenhuma pergunta e no momento em que V. 
Ex~ quiser levantar dúvidas sobre a peroração feita pelo nobre Deputado Ro· 
berto Freire, V. Ex' pode Se inscrever aqui, ou poderá apartear a qualquer 
um, desde que o Deputado que estiver com a palavra der o aparte, a Presidên· 
cia concordará. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Então, V. Ex• vai deferir a palavra 
para discussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Para discussão da matéria, com a 
mais ampla liberdade possível. Apenas gostaria de pedir agora a cada um dos 
membros que fossem limitados nas suas exposições e perguntas, para que ti
véssemos maior brevidade possível na consecução da nossa reunião. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Acato a decisão de V. Ex•, até porque 
a decisão compete à Presidência, mas a convocação, nos termos rigorosamen· 
te regimentais, foi feita para ouvirmos especificamente as palestras, inclusive 
a convocação que nos chegou às mãos- não precisava dela- bastava retor
narmos à última reunião, quando se assentou este encontro. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Para dirimir dúvidas, pergunta
rei, então, aos Presidentes da CNA e da CONTAG se eles vêem prejudicados 
que os Deputados façam perguntas, ou que possam fazer alguma peroração. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Não é bem isso, Sr. Presidente, se V. 
Ex~ me permite ... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Então, a Presidência jã decidiu 
s_obre o fato. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- O problema não é bem esse, Sr. Presi
dente, o problema é outro, porque uma reunião dessa não tem, então, nem li
mite de tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Já pedi aos nobres parlamenta
res, inclusive a V. Ex~, que fossem limitados nas suas perorações, para que 
não ficássemos aqui a noite toda. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao nobre Re
lator. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presidente, embora sem ci
tar o artigo regimental, pediria a V. Ex• que estabelecesse um prazo para cada 
argüição. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Certo. Dez minutos para cada ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Gostaria apenas que se esta
belecesse um prJ.zo, que ficasse bem claro, porque o Regimento realmente es
tabelece um prazo, mas, às vezes, por liberalidade, não existe esse limite de 
prazo. 
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Agora, pediria também a V. Ex• que, de acordo c9m a praxe que temos 
visto aqui nas Comissões Mistas, quem estiver fazendo argUição não deve 
conceder apartes, porque isso iria tumultuar os trabalhos. A intenção é de, 
realmente, o Deputado ou Senador, participante da Comissão Mista ou não, 
desde que seja parlamentar, fazer argüição e que faça indagações que j~lgue 
convenientes. Com apartes, então, iríamos ter indagações diferentes de vários 
parlamentares ao mesmo tempo. Vamos dar possibilidade aos conferencistas, 
à medida em que um parlamentar termine as suas indagações, a oportunidade 
de responderem às indagações que forem feitas, para passar, então, ao seguin
te da lista. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra, então, o nobre 
Deputado Antônio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. ·con
gressistas: 

As exposições feitas pelo Sr. Senador Flávio Brito, da CNA, e pelo Sr. 
José Francisco da Silva, da CONTAG, são a demonStração cabal da impreci
são do texto, que foi envíado pelo Governo ao Congresso. 

A Confederação Nacional da Agricultura entendeu o projeto como 
abrangente das terras privadas, das terras de domínio privado, a Confede
ração dós Trabalhadores Agrícolas entendeu que o projeto se restringe às ter
ras devolutas. Isso bastaria para definir a ambigUidade a que se referia o 
nobre Deputado Roberto Freire. O projeto, de fato, está vazado em termos 
tais que leva a que trabalhadores e proprietáriás C6nvfrjã.m em Um ponto: a 
desconfiança eni relação ao Governo, desconfiam ambos das intenções do 
Governo, tal a imprecisão da linguagem utilizada no projeto. 

O Senador Flávio Brito entende que a usucapião espedãl pode agravar 
os conflitos de terras, enquanto que o Sr. José Francisco ic"ha que é indiferen
te aos conflitos de terra o instituto de usucapíão especial. 

Na verdade, permita-me o Senador Flávio Brito, não me parece assistir 
razão a V. Ex' nesse ponto, porque o pressuposto fundamental do usucapiãó 
é exatamente a ausência de conflito, é a posse sem oposição, é a posse com o 
ânimo do proprietúrio, é o animus domini, como dizem os doutrinadores de 
Direito Civil, e como está dito no próprio texto, possuir corria sua, possuir 
com animus domini sem oposiÇão. ------ · 

Ora, por isso não me parece que a propostã:dO üStiCapíão"eSpecial possa 
de fato agravar os conflitos, porque vejo que ele incide numa faixa paralela 
aos conflitos, uma faixa própria, que não se confunde com ·as Conflitos. 

V. Ex'- também se referiu à beligerância que existe em determinadas re
giões da Paraíba. Esses conflitos de terra, na Paraíba, têm se originado, ao 
que parece, não da discussão da posse propriamente, mas da discussão sobre 
o uso da terra, sobre a forma de usar a terra, em geral são conflitos decorren
tes da conversão das terras a outros fins econômicos, o que se discute é ades
tinação das terras, pelo menos os conflitos das áreas litorâneas têm sempre 
dito respeito a isso. Terras que eram destinada à agricultura, às vezes, à agri
cultura de subsistência, à agricultura de alimentos, através de arrendamentos, 
e que os proprietários resolvem destiná-las à produção de cana de açúcar. 
Esse tem sido o principal problema na Paraíba._E essas posses estão sempre 
arrimadas em contratos, verbais ou não, mas em contratos de arrendamentos, 
é o que eles chamam de foro, na região próxima de João Pessoa, região isenta 
de seca, região mais privilegiada do ponto de vista de solos e de regime de 
chuvas. 

Mas na verdade tem razão, genericamente, ambas as Confederações, 
quando criticam o projeto, daí as em"endas tãC)numerosas apresentadas no 
Congresso. Eu mesmo entendi que o art. 1 Q era de fato abrangente, já que ele 
não limita, não define os imóveis rurais que podem ser usucapidos; evidente
mente são todos os imóveis qualquer que seja o titular do domínio, de carâter 
público ou de caráter privado. 

Mas o art. 29, esse sim, Conflita com o primeiro, para usar o termo apro
priado à discussão, porque compreende apenas as terras devolutas, não se diz 
também terras devolutas; quer dizer, uma forma de enfatizar usucapião sobre 
as terras devolutas. Limita-se a enumerar as terras devolutas e com isso gera a 
dúvida, a desconfiança e a necessidade também da correção. 

Outro ponto também que me pareceu que deveria ser objeto de uma 
emenda, e assim agi em função dessa convicção é o ponto que restringe a área 
de usucapião a 20 hectares. 

O art. 171 da Constituição, que te·nho aqui, diz: "A lei federal disporá 
sobre as condições de legitimação da posse e de preferência para aquisição, 
até cem hectares, de terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas 
com o seu trabalho e o de sua família." 

A lei restringe duas vezes: restringe na área e restringe quanto à forma de 
se tornar produtiva, porque é claro que, se a terra que pode ser usucapida é 
que é tornada produtiva pelo posseiro e não pelo posseiro e sua família, será 
necessariamente uma área menor do que a que ele poderia explorar e tornar 

produtiva. Um homem só dificilmente poderia explorar, at~ mesmo os 20 
hectares a que se refere a lei, a não ser em atívidades não especiais, como seria 
por exemplo em atividade pecuária, o que, em geral, não é o caso dos passei-
ros. 

Mas o ponto principal é o da área limite que pode ser objeto do usuca
pião em especiaL Se a Constituição garante que a preferência para aquisição 
até cem hectares, a lei ordinária não poderá limitá-la, não poderá reduzir essa 
área e é evidente d~ que o usucapião, corno está no Código Civil, é uma das 
formas de aquisição da propriedade. A hipótese se ajusta perfeitamente à par
te do art. 171: preferência para aquisição de até 100 hectares. Portanto a lei 
ordinária não poderia. restringir. 

Um ponto que se deveria salientar, para mostrar que a Lei não deveria 
getar conflitos, são as condições do usucapião especial. Além do que define 
ao Código Civil como usucapião, esse Projeto de Lei exige que o titular desse 
direito do usucapião não seja nem proprietário rural, nem urbano; são duas 
condições, que por sua área rural contínua- essa área tem que ser contínua 
..-........-é mais uma condição, e que não exceda uma determinada superfície. Um 
cem número ·de condições dificultam enormemente o usucapião. Na verdade 
não será comum encontrar situações em que todas essas condições possam ser 
preen-chidas, possam ser atendidas por quem desejar o usucapião. 

Outro aspecto que foi enfatizado em várias das emendas apresentadaS é a 
exclusão das terras que interessam a segurança nacional. Isso acredito que é 
um tema a ser tratado com perfeição, com eqüidade pelo Deputado Arnaldo 
Schimitt e de"ixaria de tratar sobre isso, mas, na verdade, há um levantamento 
feito pelo Deputado Arnaldo Schimitt que demonstra que isso praticamente 
exclui todas as áreas devolutas da União na Região Amazónica. Onde elas se 
concentram. Isso está também regístrado por um documento distribuído pela 
CONTAG. 

Em suma Sr. Presidente, feitas essas observações eu gostaria, dirigindo
me aos Presidentes de cada uma das Confederações, pedindo que explicitas
sem os pontos de suas respectivas exPOsições- que são também divergentes. 
Por que entende o Senador Flávio Brito que esse usucapião que, por defi
iliçãó mesmo, é a posse sem oposição poderia gerar conflito? E quais seriam 
basicamente as causas dessas centenas de conflitos registrados pela CON
TAG. o que estaria na raiz do problema agrário, em relação ao País inteiro? 
Cada um de nós tem o conhecimento específico das suas regiões. Então deixo 
esses doís pontos como tema para o debate posterior. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra, pela ordem, 
ao nobre Deputado Arnaldo Schimitt. 

O SR. ARNALDO SCHIMITT- Sr. Presidente, inicialmente eu queria 
fazer um agradecimento, aqui, ao Senador Jutahy Magalhães. S. Ex• presidia 
a reunião do Congresso, quando deu eiltrada na Casa, para_ a sua leitura, o 
presente Projeto do Executivo, e eu, em questão de minutos, em leitura dinâ
mica, li o Projeto, vibrei com ele e fui à Mesa pedir ao Senador Jutahy Maga
lhães, Presidente do Congresso na hora, que me concedesse alguns minutos 
para ter o prazer, de uma vez ao menos, bater palmas ao Governo. O Senador 
Jutahy Magalhães, cumprindo o Regimento, e como o tempo do ''pinga
fogo" já estava tomado, não me concedeu aqueles minutos. Eu agora, de 
público, eu quero agradecer por ter impedido que eu cometesse tamanho de
satino, Senador. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- A Presidência acatou uma suges
tão do Senador Jutahy Magalhães e não são perrntidos apartes. 

O SR. ARNALDO SCHMITT- Eu inicio agora, Sr. Presidente. Con
sulto ao Presidente e aos nobres palestrantes, se não é possível, como eu te
nho algumas perguntas aqui, eu fazer as perguntas e ter a resposta imediata
mente, porque se não, Sr. Presidente, eu acho que no final... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Já houve manifestação e nós de
cidimos que só, no final, poderão ser feitas as argüições. Quando V.Ex• pode
rá encaminhar essas perguntas, por escrito, facilitando muito as respostas dos 
palestrantes. 

O SR. ARNALDO SCHMITT- O Projeto em pauta, em primeiro lu
gar, tem o aspecto das terras particulares, que já foi abOrdado aqui, mas eu 
só, a título de ilustração, e por uma melhor análise cito aqui um artigo: o Tra
balho, o Direito à Terra, escrito na Folha de S. Paulo, do dia 3 I, pelo jurista 
Miguel Reale. 

Ele diz, na inicial, quando consultado sobre a minuta da proposição ini
cial ~~então, o Dr. Miguel Reale foi consultado e apresentou substitutivo a 
este projeto, que foi acatado pelo Poder Executivo, o órgão que elaborou o 
projeto. 

Então, passo a crer que o Dr. Miguel Reale participou diretamente da 
elaboração do projeto e, mais ii diante, ele diz: "finalmente para por termo as 
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dúvidas ainda subsistentes ficou explícito no projeto que o usucapião especial 
abrange, também, às terrras devolutas da União." 

Então, o Dr. Miguel Reale colocou também que falta no projeto, daí eu 
acreditar que o espírito, de fato, foi a inclusão das terras particulares, mas o 
projeto não concebeu isso af e, então, cabe aqui simplesmente corrigirmos o 
que o Governo já quei'ia ter feito. 

Quanto ao que o Sr. Senador Flávio Brito falou, em primeiro lugar, Se
nador, não foram, não podem ter sido os conflitos que provocaram esse pro
jeto de lei, porque ele não resolve conflito nenh1,1m, porque se hã conflito, au
tomaticamente, essa terra não é mais passível de ser usucapida. A existência 
do conflito descaracteriza a não contestação. Então, ela não poder ser mais 
usucapida. 

O Senhor deu muita ênfase de que a terra particular não poderia entrar 
neste projeto, e um dos argumentos é porque iria provocar maiores distúrbios 
e uma evasão maior dos campos para a cidade. Mas, Senador, o usucapião se 
caracteriza por uma coisa, no que se refere à terra, em primeiríssimo lugar, 
sine qua non, ela tem que estar abandonada, se ela não estiver abandonada, 
ela não pode ser uso usucapida, então, esse proprietário vai saber que a terra 
dele foi usucapida. Então, não gera conflito, é uma terra lá da Amazônia, do 
Mato Grosso, ou de Santa Catarina, em que o proprietário estã em São Pau
lo, no Rio de Janeiro, ou na Suíça, durante mais de cinco anos, não tem nin
guém em cima da terra dele, algum agricultor entrou lá, cultivou aquela terra, 
deu a ela uma função social e aí, então, ela vai ser usucapida. Não há maneira 
de haver conflito, Senador, de jeito nenhum, porque se houver isso esta terra 
não poderá ser usucapida; porque o proprietário está ali. 

O terceiro ponto que o Senhor citou é a falta de recursos, e se deu muita 
ênfase, mas se deu muita ênfase mesmo. Senador, tenho aqui a folha do com
putador da SUDAM, o original, com os incentivos distribuídos pela SU
DAM até o dia 20 de outubro do ano passado. Apenas, Senador, nos Municí
pios de Santana do Araguaia e Conceição do Araguaia, foram dados pela 
SUDAM, de incentivo fiscal- e incentivo fiscal, no meu entender, é dinheiro 
da Nação- o correspondente a vinte e cinco bilhões de cruzeiros, não são 
milhões, Senador são vinte e cinco, mais nove zeros de cruzeiros, apenas em 
Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia, para cinqUenta proprietários. 
Isso aqui é documento do Governo que tenho. 

Então, hã falta de recursos? De maneira alguma. No meu entender,justi
ficaria urna não execução da reforma agrária? De jeito nenhum. Tornei o cui
dado de fazer os cálculos. Se déssemos a cada agricultor sem terra, três mi
lhões de cruzeiros, garanto-lhe que ele faria horrores com três milhões de cru
zeiros. Um agricultor desses, com três milhões de cruzeiros, se ele comprasse 
a terra aos preços que o INCRA está vendendo, duzentos e cinqUenta cruzei
ros, o hectare, ele poderia comprar cem hectares, ter cem cabeças de bovinos 
e cultivar dez, no mínimo, desses cem hectares e produzir horrores teríamos 
vinte c cinco mil novas propriedades agricolas. 

Um outro ponto: são palavras textuais do Senador, "dar a solução aos 
homens que a conhecem." É exatamente o que está faltando, dar a terra para 
quem a conhece, para quem entende de terra. Queria ver cumprido o que o 
Sr. falou, que o Governo lhe escutasse e o ouvisse, uma vez, ao menos, agora 
que o Sr. está descontente com este Governo- dar a terra para quem conhe
ce, só isso. Um outro ponto, que o Sr. Ministro da Agricultua não foi ouvido. 
Senador, nem o Ministro da Agricutltura- e não vou analisar se isso é um 
erro ou não, - nem o Presidente do INCRA foi ouvido. A Procuradoria do 
INCRA teve conhecimento deste projeto depois que ele deu entrada na Casa, 
através de uma fotocópia que foi daqui do Congresso para lá, foi o conheci
mento que a Procuradoria do INCRA teve. 

Agora, no meu entender, este projeto ten dois pontos altamente positi
vos. Um o que reduz o prazo da posse, para usucapião para cinco anos e, ou
tro é a justiça primaríssirna e gratuita. Agora, falta o principal, falta a terra. 
Estão excluídas não só as terras particulares, mas as terras da União, os pró
prios da União. Se a União tiver um milhão de hectares aqui, à margem do 
Distrito Federal, abandonado, e tiver posseiro lá de vinte anos, esse posseiro 
não terá direito, porque aquilo é próprio da União, não é terra devoluta. 

Em terceiro lugar, não entram os conflitos. 
Quarto lugar, nãQ entram as terras localizadas em ãreas consideradas in

dispensáveis à segurança nacional. Só para se ter uma idêia de quanto é esta 
terra, só na Amazônia Legal, calculado pelo INCRA, há trezentos e onze mi
lhões de hectares, que ou estão na faixa de fronteira,- são cento e cinqUenta 
quilômetros das fronteiras internacionais- ou estão ao longo das rodovias, 
duzentos quilómetros, cem para cada lado ... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Lembro ao nobre Deputado, que 
V. Ex• dispõe de um minuto para terminar. 

O SR. ARNALDO SCHMITT- Nilo estã contando aquele meu agra
decimento ao Senador? 

O SR PRESIDENTE (Ronan Tito)- Aquele momento não foi conta-
do. 

O SR. ARNALDO SCHMIDT - Note-se que a Transamazônica, 
quando foi construída, um dos argumentos principais, era pãta levar o agri~ 
cultor, e ainda se falava mais especificamente no nordestino, para lá. Pois é 
exatamente este nordestino, esse agricultor que foi para lá e se localizou aQ 
longo dessas rodovias, que não pode ter direito ao usucapião. 

E tem mais: o Estatuto da Terra prevê, como prioritária para a reforma 
agrária, as terras onde o Governo investiu em estradas e estas terras não estão 
dentro do Projeto. Existem cento e sete municípios considerados ãrea de se
gurança nacional, onde também não entra o usucapião e eu me permito, para 
'terminar, Sr. Presidente, só ler aqui um quadrinho que eu coloquei najustifi~ 
cativa do meu substitutivo, para mostrar a contradição existente. O Municí
pio de Almeirim é considerado ãrea de segurança nacional, existem trinta e 
cinco propriedades lá nas mãos de estrangeiros, num total de quinhentos e s~ 
tenta e cinco mil hectares. Então, trinta e cinco estrangeiros podem ter qui
nhentos e setenta cinco mil hectares, mas um brasileiro, que cultivou a terra 
não pode ter os vinte hectares. Em Altarnira, trinta estrangeiros têm catorze 
mil hectares. Em Angra dos Reis, que é de segurança nacional, por causa da 
usina nuclear, quinze estrangeiros têm seis mil hectares. Em Cárceres, trinta 
têm cinqilenta e um mil hectares. Em Iguatemi, no Sul de Mato Grosso, vinte 
e cinco têm onze mil hectares; em Itaqui, fronteira do Rio Grande do Sul, tre
ze têm vinte e oito mil hectares; Marabá, trinta têm nove mil hectares; Porto 
Martinho, vinte e cinco têm vinte e sete mil, em Quaraí, fronteira, também do 
Rio Grande do Sul, treze têm vinte e mil hectares; em Santana do Livramen
to. que a fronteira não é nenhum rio, é uma rua, 13 estrangeiros têm 15 ~ii 
hectares, em Santa Vitória do Palmar, 25 têm lO mil hectares e em Uruguaia
na, 13 têm 9 mil hectares. Então estes estrangeiros podem ter essas terras, 
muitas vezes, não utilizadas em ãreas de segurança nacional. Não vejo por 
que o agricultor brasileiro, agricultor mesmo, não possa ter 20 ou 100 hecta
res. De maneira nenhuma posso compreender isso, inclusive acho que tería
mos segurança nacional se todas as nossas fronteiras fossem coalhadas de 
·propriedades de 20, 30, 50 ou 100 hectares nas mãos de agricultores brasilei
ros; aí ter1amos uma legítima segurança nacional. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Marcello Cerqueira. 

O SR. MARCELO CERQUEIRA- Sr. Presidente, tive a honra de su
gerir à Comissão e foi acolhido por V. Ex• e pelo meu nobre Relator a indi
cação dos dois ilustres palestrantes, portanto, desde logo, congratulo-meco~ 
migo mesmo por ter feito a oportuna sugestão e com V. Ex• por a terem aco
lhido e com os palestrantes por haverem aceitado o convite, enfim 
congratulo-me com todo mundo. 

Se há uma dificuldade no entendimento deste projeto que, eu creio, vai 
de encontro ao manifestado pelo Relator na nossa reunião anterior, que é de 
esclarecer o projeto através de entendimentos entre os membros da Comis
são. Sempre achei que a negociação é instrumento eficaz de ação polítcia e 
essa afirmação generosa do Relator vem de encontro a essa minha vocação 
pela conciliação e pelo debate. O Relator vai ter, desde logo, que enfrentar 
essa questão. A meu jufzo, como Professor de Direito, asseguro que o projeto 
restringe-se a ãreas devolutas. Sei que pessoas do Governo têm afirmado que 
não se restringe a áreas devolutas, mas dizem isso, talvez, pelo prazer narcisis
ta de ouvir as próprias vozes, ou por capricho da figuração de si mesmos, gos~ 
tam de ouvir-se por narcisismo. Porque, tal como está redigido o art. 29, não 
há nenhuma dúvida de que o projeto abrange apenas as áreas devolutas e ex
clui explicitamente as demais. Aí aparece essa palavra que vem pontilhando 
os debates desta Lei, muito usada pelo Deputado Roberto Freire, que acha 
um~ lei ambígua, quando tudo na vida é ambiguo. Freud costumava dizer 
que a única relação que não é ambígua é da mãe com o filho homem, é a úni
ca relação que, na terra, não é ambígua, as demais são. A dificuldade desse 
dispositivo não é por ambígüidade do dispositivo legal, senão pelas contra
dições no seio do próprio Governo que informou esse projeto. Este projeto 
afirma uma tend-ência da classe dominante e do seu Governo de transferir 
para o campo do Direito Civil a_ questão agrária. Transferir a questão, que é 
coletiva, do conjunto de seus camponeses e dos aliados, entre os quais me in
cluo, para uma reivindicação de direito pessoal. O que essa hipótese ou esse 
projeto traz de novidade é a legitimidade de processo ad causam para quem ti~ 
ver os pré-requisitos dessa lei requerer o usucapião à Justiça. Então afirma 
essa tendência da classe dominante de trazer para o Direito Civil essa questão 
agrária, tem tendência a desarticular um pouco a opinião pública das grandes 
cidades que estã extremamente preocupada com esses conflitos no interior, 
desarticula um pouco isso, e se benefício traz, certamente traz muito pouco. 
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Eu, além dos dois nobres palestrantes, queria ter trazido também esses 
dois padres franceses que são vítimas da discriminação e perseguição da auto
ridade e que estão presos, para que a Comissão os ouvisse e que eles pudes
sem relatar, de viva voz, a saga que os fez irem para a prisão, embora tenho 
informações benfazejas de que não serão expulsos. 

Esse projeto de lei de usucapião se contar com a boa vOntade da Comis
são, a generosidade do Relator, talvez possa ter alguma importância, peque
na, limitada, mas, alguma importância. Se for aprovado pelo látego do decur
so de prazo, nos termos que o Executivo propõe, não creio que traga qual
quer contribuição. 

Digo que não se trata de um projeto ligado à questão agrária, este é um 
projeto de Direito Civil, de direito pessoal que tem objetivos que não são os 
ligados às necessidades da modificação ou modernização de relações da estru
tura do campo. Não traz, nesse sentido, qualquer contribuição. 

Os donos de terras deste País não precisam se assustar, aliás não estão 
assustados, estão contra o projeto por uma questão de princípio, a questão 
deles é de princípio. Os donos de terras, no Brasil, foram os que financiaram 
o golpe militar para colocar o Governo deles. Eles não estão preocupados em 
que haja nenhum a tendência desse Governo em fazer reforma agrária, não es
tão preocupados e sabem que este Governo não fará nenhum tipo de reforma 
agrária; quando eles se opõem a isso, é por uma questão de princípio. 

A questão de terra, no Brasil, é uma questão da virgindade, do hírnem. 
Neste País, os camponeses têm sido vítimas de secular exploração e desprezo 
por parte da classe dominante. Mesmo os movimentos pré-políticos não arti
culados, como os de Antônio Conselheiro, foram vítimas da cruel perse
guição do _Governo da República. Portanto, o camponês, no Brasil, é vítima 
da perseguição, do _desprezo, da humilhação social e da violência por parte 
dos donos de terras e de seu Governo, do jagunço, quem não conhece essa 
saga dos camponeses no Brasil? Portanto vamos fastar de vez essa história de 
que esse projeto tem a ver com a questão agrária. Não tem! Nada tem a ver 
com a questão agrária no BrasiL 

Sou autor de um substitutivo, que coloquei à apreciação do nobre Rela
tor, em que declaro isso com todas as letras: não se trata de uma discussão 
sobre questão agrária, trata-se de um direito peSSoal, de um direito civil. Mas 
como estou anim.ado dos mesmos propósitos do meu amigo Senador Jutahy 
Magalhães, acho que poderíamos melhorar um pouquinho isso. Quero dizer, 
ao meu querido Senador Jutahy Magalhães, que pode contar comigo no sen
tido da conciliação, da negociação, da transigência, para fazermos um proje
to que seja um projeto da Comissão e que possamos votâ-lo sem oposição no 
Plenário. É evidnete que se fizermos o acordo com V. Ex.' já teremos ouvido 
nossas lideranças. Portanto, se houver um acordo, aqui, o projeto serã apro
vado sem maiores dificuldades. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Lembro ao nobre Deputado 
Marcelo Cerqueira que dispõe de um minuto pira concluir. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Então para concluir. Creio que 
até a chamada brumadora Maioria do Governo, que está com enorme dificul
dade- não tenho nenhum sentime[.ltO de revanche, mas é tão bom ganhar do 
Governo, não é? E estamos apanhando desde 1964, é um espécie de usuca
pião. O sujeito que não terrl nada e o dõVerrio lhe dá 20 hectares, ele acha 
uma beleza. Mas, acredito que para a questão agrária, não teremos maioria. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Latifúndio, neste Congresso, manda. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Disso, não tenho dúvidas. Sei de 
um Senador da Oposição que, quando propus a vinda dos padres, disse: "Co
rno, vai vai trazer padres processados? Ele nem sabe o que é processado. Está 
sub judice? Como sub judice? Não tem nada sub judice. Tem camponês sub ju
dice. Isso tem. 

O SR. ROBERTO FREIRE- O próprio Presidente da CONTAG está. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - Um dos Presidentes?. 

O SR. ROBERTO FREIRE- O Presidente da CONTAG. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Ab~sim! Eu sou um velho advo
gado, e nunca vi o Direito Penal ser aplicado a rico neste Pais. Direito Civil é 
para o rico e até este projeto, quer dizer, é uma valvulazinha. 

Portanto, animado do mesmo propósito do Relator, animado da dispo
sição de negoclar, de transigir, de fazer um documento que não seja inútil 
como este, gostaria de perguntar aos dois Presidentes, cuja presença agra
deço, já que aqui vieram por um convite meu: quais os pontos desse projeto 
de lei que, modificados, o fariam aceitável para cada uma das confederações? 
Aproveito a oportunidade para agradecer a bondade de V. Ex' Sr. Presidente, 
em me ouvir. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Muito obrigado pelo respeito ao 
p:orãr~o. 

Pergunto ao nobre Deputado Jairo Magalhães se S. Ex• quer fazer uso 
da palavra (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Deputado Jairo Magalhães. 

O SR. JAIR O MAGALHÃES - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, de 
início eu me permitiria observar, com a devida vénia, que sempre entendi, 
sobretudo porque é expresso no Regimento, que a discussão sobre uma ma
téria se abre após o parecer. Enquanto o re1ator não apresenta o seu parecer, 
não se abre a discussão da matéria. Tanto, o que se discute é o parecer, o que 
se vota é o parecer: não se discute o projeto, não se vota o projeto; submete-se 
à apreciação, quer no Plenário das Comissões, quer no Plenário das duas Ca
sas, a discussão do parecer, ou dos respectivos pareceres. Daí aquela questãO 
de ordem, cuja decisão, em nada dos alcançou, porque é natural, quejâ é aliás 
da tradição dessas Comissões, como é tradição de ambas as Casas, a liberali
dade. De sorte que a decisão de V. Ex• se calcou na liberalidade, no que me 
congratulo com V. Ex.•, data venia, não no Regimento. 

O prazo foi sobremodo exíguo para os ilustres conferencistas. Quero 
acreditar qUe, quando muito, 24 horas. Daí, começo por congratular-me com 
S. Ex~s. por cumprimentá-los pela espontaneidade dessa presença, porque, a 
partir do instante em que o convite se fez, com o prazo assim exíguo, é lógico 
que o comparecimento foi espontâneo. Então, os meus parabéns, Sr. Presi
dc:nte da Confederação Nacional da Agricultura, Sr. Presidente da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. 

Eu me permitiria uma ligeira observação, quase que em termos de inda
gaçãO: estaríamos aqui, ou estaria aqui o Presidente da Confederação N acio
nal da Agricultura interpretando o pensamento, o ponto de vista dos empre
gados ou dos proprietários? Eu próprío responderia, embora seja uma inda
gação que dirijo a S. Ex' Evidente qUe- é-dos proprietários. E a S. Ex.', o Presi
dente da Confederação dos Trabalhadores, indagaria: estaria aqui S. Ex• tra
duzindo o pensamento, o ponto de vista dos trabalhadores ou dos posseiros? 
Eu me permitida, por ig-Ual, responder: evidente, que é dos posseiros. Nós 
não podemos, neste instante, admitir a compatibilização de empregadores e 
trabalhadores, porque o objeto do projeto, da proposição não é o vínCulo tra
balhista; o objeto é a terra. Então. com referência à terra fala-se em proprie
dade, fala-se em domínio, com referência à terra, fala-se em posse, fala-se em 
utilização. Porque a partir do instante que V. Ex•s se posicionarem como em
pregadores e trabalhadores, então nós estaríamos caminhando no campo da 
CL T, da Consolidação das Leis do Trabalho, quando, pela voz unânime dos 
nossos colegas, ficou bem definido que a matéria se coloca adequadamente 
no Código Civil, na legislação civil. 

Ã primeira vista, poderia parecer que o assunto se prende à apreciação 
das duas entidades ora participantes e presentes, porque, coincidentemente, 
vieram representaçãoes de ambas a um só iempo e no primeiro íristante. Foi, 
diríamos, uma coincidência, a matéria não envolve, especificamente, urna e 
outra ~ntidade,_a ma_téria envolve um mundo, um universo, tanto que, na es
pecificação, na definição de quem deveria ser convidado para este instante, 
diversos outros nomes, de áreas as mais diferenciadas foram lembrados. A 
exigüidade de prazo de funcionamento da Comissão não permitiu, entretan
to, que ouvíssemos tantos quantos aqui deveriam comparecer. 

S. Ex•,_ o Sr. Ministro da Agricultul,"a, S. Ex' o Sr. Presidente do INCRA, 
cujos nomes foram lembrados, e sobre o não convite a eles, ouvimos lamen
tações. S?be o nobre Presidente desta Casa e o nobre Relator que, por pro
posta nossa, foi deferido a S. Ex•s a escolha dos convidados. Estou consciente 
de que S. Ex' não se fixaram no nome do Miriistro da Agricultura porque, a 
todo o momento, está o Sr. Ministro da Agricultura a expressar o pensamen
to do Governo. Se há um pensamento que é conhecido neste País é o de S. 
Ex', o Sr. Ministro da Agricultura, .s;omo, por igual, se hã um pensamento 
que é amplamente conhecido neste País é do Sr. Presidente do INCRA, 
sobretudo na convivência com essas duas Casas do Congresso Nacional. Ata
caram o projeto, mas não atacaram o essencial, pois a mensagem foi inatacá
vel, o projeto é objeto de ataque, todo e qualquer projeto que vier a esta Casa, 
quer da iniciativa do Executivo, quer da iniciativa parlamentar é, Sr. Presi
dente, e terá de ser necessariamente objeto de ataque e, às vezes, objeto de 
aplausos. 

A partir do instante, no entanto, que o Governo formaliza um projeto e 
vem ele capeado por urna mensagem, devo deter-me desde o primeiro instante 
na mensagem, no sentido, na preocupação do Governo com o problema. até 
porque tudo é alterável, menos a mensagem, tudo é alterãvel, não a mensa
gem; e a mensagem, esta mensagem, sem dúvida, tanto vale que os propósitos 
foram bem definidos: colocou-se para o Congresso Nacional um problema 
existente e cabe ao Congresso dar-lhe a solução. Não se baixou um decreto, 
não Sr. Presidente, formalizou-se uma proposta e como tal ela está sujeita ao 
crivo, às alterações, quer, inclusive através de substitutivos, tanto que o nobre 
Relator. desde a primeira hora, falou, de passagem, no seu propósito de apre-
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sentar substitutivo, eu percebo que esse projeto, necessariamente, será substi
tuído, para que nele se consubstanciem as esperanças, os anseios, as aspi
rações, não de uma ou de outra classe, mas as aspirações da Nação brasileira. 

E foi nesse sentido, com esse propósito, que o nobre Presidente da Re
pública, o Senhor Aureliano Chaves, inspirado pelo Presidente João Figuei
redo, encaminhou ao Congresso Nacional a presente proposta. É tudo quan
to, Sr. Presidente, gostaria de falar neste momento, reservando-me para pene
trar no exame da matêria no momento oportuno ou seja da sua discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o nobre Relator, 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, em primeiro lugar 
desejo manifestar a minha opinião pessoal a resPeito dos trabalhos destaCo
missão. 

Procurarei abster-me, o mais possível, de fazer pronunciamentos. Procu
rarei aproveitar a vinda dos depoentes aqui para pedir sugestões, porque não 
creio que estejamos aqui para fazer uma Reforma Agrária p-orque não esta
mos com essa pretensão. Estamos discutindo um projeto fíinit3do, porêrn im
portante. Um projeto que a Igreja vem dizendo, por váríos de seu'S membros 
mais importantes, de que tem grande alcance social e este ê o objetivo do pro
jeto. 

Agora considero que nós aqui, quando o projeto entra nesta Casa, ele es
tá sujeito ao exame e às modificações que esta Casa julgar necessários fazer, e 
ê este o objetivo a que me proponho, e dentro das possibilidades e dos enten
dimentos que procurarei manter com os componentes desta Comissão, e este 
ê um propósito do qual não pretendo me arredar, e depende, tambêm, dos 
companheiros da Comissão, lógico que o diálogo significa o entendimento 
mútuo e não imposição de vontades nem pela Maioria nem pela Minoria. 

Mas, Sr. Presidente, em primeiio ponto, na primeira reunião tive oportu
nidade de dizer que teríamos que, de saída, examinarmos três aspectos, de de-

I finição das intenções do Governo, em primeiro lugar, problema dos bens va
gos em segundo lugar, também teríamos que examinar a questão de ampliar 
ou não a ãrea mínima, teremos que examinar vários aspeCtos outros correia-
tos aquilo. . t"'·- _; ~ 

Mas, esse primeiro ponto está quase que se tornando o consenso da Co
missão, de que é necessário melhor definir as áreas que são abrangidas pelo 
projeto. 

A intenção realmente foi de; abranger ao máximo, de atender as áreas 
privadas, eu não sou jurista e não vou discutir aqui com o Qeputado Mar
cello Cerqueira, mas quero dizer que sei, por leituras tambêm que há uma di
versidade de interpretação a respeito -do significadO de terras devolutas. Al
guns advogados, alguns juristas dizem que terras devolutas atingem também 
as propriedades privadas, mas não há uma legislação, não há urTI ConCeito, 
não existe nada definitivo a respetio do assunto. E como considero que é ne
cessário que a lei dite bem claramente as suas intenções, os seus objetivos, um 
dos pontos primeiros que imagino que vai Ta-ier -parte do substitutivo a ser 
apresentado a esta Comissão, é de estabelecer que este projeto vai atingir, 
também, as áreas de propriedade privada. Esse ê um ponto que mais ou me
nos me parece ser do consenso da Comissão. 

Agora, gostaria de aproveitar a vinda aqui dos dois depoentes para fazer, 
então, algumas indagações, porque o Senador Flávio Brito falou no proble
ma das áreas de conflito que, no seu entender, estão incluídas no projeto em 
discussão. No nosso entendimento as áreas de conflito não estão atingidas 
pelo projeto, por ísso-ni.esino ê que eu goSüifiã a e -sãber de S. S' porque ele 
considera que essas áreas de conflito estão atingidas pelo projeto. 

Foi aqui dito por alguns Srs. Parlamentares e bem di_sc;utido o assunto de 
que as áreas que estão em conflito não atendem aqueles pressupostos do pró
prio projeto e este é o nosso entendimento à primeira vista. 

Por isso, gostaríamos de ter a interpretação de S. Ex' a respeito desta 
matêria. 

V. Ex' considera que, pela atual redação do projeto, a propriedade priva
da também está atingida? Seria a pergunta, mas eu considero que está atingi
da na intenção e também na interpretação de alguns, mas acho necessária a 
modificação conforme já declarei. 

V. Ex• considera que o atual projeto incentiva a grilagem? Por que V. Ex• 
considera que existe esse incentivo à grilagem? 

O projeto procura, no nosso entendimento, atender àqueles que usam a 
terra, que lavram a terra durante um determinado período sem que haja con
testação por parte do proprietário, se não hã uma contestação por parte do 
proprietário, então essa terra está abandonada, porque a terra 9ue não estiver 
abandonada terá sempre, por parte do proprietári_o, a reclamação necessária 
que impedirá chegar ao prazo limite dos 5 anos do usucapião. 

Então, pergunto, por que o incentivo à gtilagem? Gravar a terra que foi 
obtida através do usucapião. Esta é uma das modificações e uma das propos-

tas que irá fevar aos nossos companheiros e gostaria de saber a opinião dos 
dois depoentes a respeito desse assunto. 

Porque, existe, na prática, na realidade, inclusive nesses projetes de colo
nização:pelo País a fora, muitas terras que são doadas para pequenos proprie
tários e que esses proprietários imediatamente as repassam para grandes pro
prietários, latifundiários e transformam essas terras colonizadas em latifún
dios para o seu proveito próprio. 

Então, gostaríamos de propor esta vinculação, fazendo com que existam 
várias proposições a respeito do assunto, alguns acham que deveria atê fazer 
com que esta restrição de revenda abrangesse várias gerações, outros, um pra
zo determinado, haveria, então, na nossa discussão iríamos definir se isso se
ria num prazo de 5 ou 10 anos, ou se através de, seria um bem de família que 
ficaria para os herdeiros ou não. 

Esse é outro assunto que levarei para discussão com os parlamentares. 
Mas seria pena haver alguma interferência no projeto, na produção 

a-gropecuária? Essa a indagação que faço ao Senador Flávio Brito. Porque no 
meu entendimento o projeto seria prejudicial aos proprietários, se trouxesse 
esse prejuízo, mas se V. Ex• considerar, gostaria que dissesse em que e como 
traz esSe prejuízo para a pfodução. 

Já o Sr. Josê Francisco, da CONTAG, diz que a intenção ê maior do que 
o corpo do projeto. Disso discordo um pouco porque a intenção é realmente 
grande, a ~ntenção é ampla, e o projeto também, atingirá, com essas modifi
cações, com esses esclarecimentos. que procuraremos fazer, uma grande área 
c um grande número de pessoas. 

Mas, mais do que a intenção, maior do que o corpo do projeto, temos 
que ver o que isto vai significar, qUal o alcance social desta medida e também 
que intenção, nem na intenção do Governo, nem na intenção dos Srs. Parla
mentares que estão examinando essa questão, acredito que na intenção de 
ninguêm exista essa idéia de que façamos aqui a reforma agrária. 

A reforma agrária é necessária, a reforma agrária deve ser alcançada o 
mais rápido possível e concordo com aqueles que dizem que o Estatuto da 
Terra dá condições de se fazer a reforma agrária, desde que seja bem aplica
do. 

Então, por isso eu digo que não há como criticar o projeto, imaginando 
que a intenção seja maior do que o corpo da proposta. O projeto tem a in
tenção e significado prático. Limita-se à terra devoluta, e fica de fora a terra 
particular. Todos os Parlamentares que usarem da palavra e os depoentes, 
também, falaram neste assunto mas isto já está esclarecido. 

Eu perguntaria a V. S', Sr. José Francisco, qual a sugestão que V. S' teria 
para apresentar, para que haja realmente um rito sumário para a concessão 
dos direitos previstos no pfojeto? 

Acha a via administrativa mais viável do que a via judiciária? 
O problema fundiário não será resolvido pelo presente projeto, mas este 

é um passo importante. 
No entendimento de V. S~'-. Sr. Josê Francisco, pelo depoimento que 

prestou, eu gostaria de ter uma informação de V. S', porque eu fiquei preocu
pado ao interpretar<> seu pensamento, posso ter interpretado errado. V. St-, 
pelo que disse, me pareceu imaginar que é melhor não fazer nada a esperar 
que chegue o ideal, à solução ideal. Quando eu acho que nós podemos e deve
mos fazer alguma coisa, dar um passo importante dentro do interesse social e 
não esperarmos, apenas, que cheguemos à solução final da reforma agrária, 
abrangente e tudo isso, porque então, atê lá Vamos ficar parados e não vamos 
fazer nada. Então eu perguntaria a V. S': não acha importante nós darmos es
ses primeiros passos, também? 

Essas eram as indagações que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente. 

O SR. PRES!DENTE(Ronan Tito)- Inicialmente, eu passarei a pala
vra ao Sr. José Francisco, Presidente da CONTAG, para que ele responda as 
perguntas que foram feitas e, também, possa- acrescentar alguma coisa que 
julgar necessário. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO - Chego à Casa atendendo a um convite, 
que foi aceito com muita alegria, um pouco deprimido e, na medida em que 
começo a participar e ouvir os pronunciamentos de quase totalidade dos 
membros da Comissão, é que fico, realmente, um pouco mais animado. Co
meço a perceber que realmente, há, uma preocupação de se colocar as coisas 
nos seus devidos termos. Há que se fazer diferenciação de uma coisa da outra 
e esclarecer, tambêm, aos trabalhadores e à opinião pública, determinado al
cance de determinada medida de caráter social, porque, do contrário, ficaria 
aquela confusão. O problema fundiário vai ser resolvido? A reforma agrária 
vai ser implantada? Os problemas de conflitos na área rural vão desaparecer? 
Realmente, são as questões que, para quem não está vivendo o dia-a-dia da 
área rural, poderia: ficar, ainda, com essa confusão. Isso teria perna curta, du
raria pouco, porque, se medidas outras não forem tomadas, no decorrer de 
pouco tempo os conflitos se mUltiplicam. 
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As colocações aqui, feitas, pelos participantes desta Comissão, inclusive 
pelo eminente Relator, nos deixam realmente bastante animados, porque essa 
~onfusão desaparecerá. 

Antes das perguntas formuladas pelo Senador Jutahy Magalhães, exis
em duas outras levantadas por outros participantes. Uma, pelo Deputado 
P. ntônio Mariz, se poderíamos aclarar as causas desses grandes conflito.s. 

Na exposição de cada um dos participantes, diferenciando o que seja o 
p1oblema estrutural, o problema fundiário e o problema do direito individual 
-como bem disse o nobre Deputado Marcello Cerqueira- o problema do 
urucapião já nos ajuda. Mas eu queria tecer algumas considerações a respeito 
-repito - da política económica que está sendo colocada em prática duran
te esses 16 anos. É uma política que, na realidade, ela tem beneficiado ao 
grande capital nacional e estrangeiro, ao setor financeiro e ao latifundiário. 
Do outro lado, marginaliza a classe trabalhadora do campo e da cidade. É 
urna política concentracibnista da renda e, consequentemente, do poder. 

Estamos vivendo quase que numa encruzilhada: o País me parece que 
chegou quase a uma encruzilhada,. haja vista a questão do desemprego em 
massa nas cidades. As grandes metalúrgicas despejando, em massa os traba
lhadores, a construção civil desativada. Hoje, estã acontecendo exatamente o 
inverso: há pouco tempo, os ônibus iam ao Nordeste buscar os camponeses 
para trabalharem nos grandes centros; hoje, os 9nibus estão vindo dos gran
des centros para levar os camponeses de volta para o Nordeste, para a região 
seca, onde as frentes de emergência estão sendo desativadas, em municípios 
onde se paga Cr$ 4.000,00 por mês, onde existe frente de emergência, com 
,uma oportunidade de vagas insigníficante. 

Então é esse o quadro que nós estamos vivendo. Não há como··se admi
tir, hoje, a continuação da expulsão do pessoal do campo. E os projetas, em 
decorrência desse modelo económico, dessa políticii económica, os projetas 
que o Governo tem estipulado para a área rural, é na mesma direção. 

A política agrária, do Governo, até hoje, apesar do Estatuto da Terra 
existir desde 1965, o IBRA surgiu, na época, com uma certa pujança, com um 
certo poder, parecia até que, quem lia a Mensagem n9 33 ou quem a lê, quem 
lê o Estatuto da Terra, fiCava na expectatfva de que a reforma agrâría seria 
desencadeada a partir daquele momento, e essa expectativa não passou, de 
um momento de frustração, porque o que houve, a partir daí foí uma tremen
da confusão junto à opinião pública, no sentido de confundir a opinião 
pública sobre o que seja a reforma agrária. Daí a nossa preocupação na ela
boração desse projeto. 

Desenvolveu-se, em seguida, toda urna sêrie de medidas no sentido de ar
quivar o Estatuto da Terra; os Governos que se sucederam, nenhum deles se 
comprometeu com a aplicação do Estatuto da Terra, editado em 1965. 

Lembro-me bem que, em 1970, com a grande seca do Nordeste, o Presi
dente da República da época vai ao Nordeste para sentir aqueles problemas e 
chega a se pronunciar que aquela situação não poderia continuar, teria que 
haver uma solução para resolver o problema daquele povo. Quando nós espe
rávamos que, realmente, daí viesse a implantação do Estatuto da Terra, sai o 
PROTERRA que não é senão mais uma linha de crêdito para colocar dinhei
ro nas mãos do latifundiário. 

Abre-se a transamazónica para estimular realmente a migração do pes
soal para a regíào Amazônica e, hoje estão sendo expulsos da Amazônia por 
jagunços e por grileiros, além da confusão com a mudança de sigla e da re
dução do poder do próprio órgão responsável pela execução da reforma 

. agrária. O lBRA de ontem que tinha acesso direto à Presidência da Repúbli
ca, hoje, é uma mera autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura. Esse 
IBRA, que participava de 3% da renda da União, para o programa da refor
ma agrária, hoje fica na dependência de urna migalha destinada, pelo Minis
têrio da Agricultura, para o seu orçamento. 

Depois vem a fusão do IBRA com o INDA, a criação do INCRA que, à 
primeira vista não quer dizer muita coisa, mas quer dizer. O IBRA era um ór
gão, especificamente, para resolver o problema fundiário, o Instituto Brasilei
ro de Reforma Agrária, e só. Na medida em que se funde, ele coloca em suas 
atribuições, como-plano preferencial, a questão da colonização e a questão da 
regularização de posse, deixando a reforma agrária em plano secundário. 
Esse órgão, é claro que jamais poderia se fazer acreditado junto à opiníão 
pública, junto aos trabalhadores, junto ao Congresso N aci_onal. Os pronun
ciamentos no CongressO Nacional, da Oposição e da Situação são sempre em 
crítica iõ próprio fNCRA, pela omissão do fNCRA,pela morosidade do IN
CRA, pela falta de capacidade do INCRA, para resolver o problema fun
diário. Pronunciamentos e mais pronunciamentOs são fe1ros-nessa-direção. 

Eu, atê, não gostaria de criticar o INCRA, se üv"esse CjU_e_ criticar eu o fa
ria realmente ao Presidente da República, seria ao Governo, porque o IN
CRA é assim porque o Governo quer que ele seja assim. No dia em que o Go
verno se decidir a fazer a reforma agrária, ele dotará o INCRA de poderes e 

de recursos para tal fim. Se essa opção não existe, conseqüentemente, o IN
CRA será fraco e mais fraco. 

E dado o fracasso do INCRA, vem o GETAT, entrando até em. 

E dado o fracasso do INCRA, vem o GETAT, entrando até em conflito 
com o próprio INCRA em determinadas regiões, com relação à ãrea de atri
buição. Nem resolve o problema o INCRA, nem resolve o problema o GE
TAT. Agora, quando surge este projeto, realmente nos preocupa. Então, que
ro dizer o seguinte: esta política tem levado a quê? Tem levado exatamente à 
concentração da propriedade cada vez mais nas mãos dos latifundiários. Re
sumindo, as pequenas propriedades vêm diminuindo· em quantidade e em ta
manho da área ocupada e as grandes propriedades se multiplicam neste País. 
Dados levantados pelo INCRA em 1967: existiam naquela época, 62 proprie
dades com mais de 100 mil hectares no Brasil. O cadastro de 1972 eleva essa 
quantidade, com mais de 100 mil hectares, para 83 propriedades e o cadastro 
de 1978 eleva essa quantidade para 14 I propriedades. Isto sem se falar na Jari 
que tem mais de 6 milhões de hectares. Então, agora é BRASCAN, BRA
DESCO, Sílvio Santos, Volkswagem, são essas grandes companhias que se 
instalam na região apoiadas nos incentivos fiscais do Governo e açambarcam 
grandes quantidades de terra, com facilidades que têm junto ao INCRA e 
junto às Secretarias de Agriculturas dos Estados e também junto aos Institu
tos de Terras dos Estados. 

Nessa mesma direção está a política agrícola do Governo. Esta a política 
prefere apdiar os produtos de exportação em detrimento dos produtos de 
consurrto interno. Constantemente estamos vendo crises aí de abastecimento 
do mercado com relação ao feijã-o, ão arroz e estamos perto disso, conforme 
pronunciamento do Ministro da Agricultura nesta semana. Disse ele que tem 
arroz para 60 dias em estoque e ternos feijão para men_os dO que isso. t uma 
política, onde os técnicos agrícolas e agrÓnomos não pode~ realmente criar 
uma tecnologia agrícola mais adequada às necessidades do~ pequenos agri
cultofes brasileiros. J:: obrigado a difundir uma tecnologia para consumir os 
produtos das multinacionais, o grande rnaquinário, agrícola, insumos, os fer
tilizantes, os defensivos agrícolas. 

E há concentração do crédito na mesma direção. Os pequenos agriculto
res, que em 1976 participaram com 34% do crédito agrícola, passaram a parti
cipar apenas com II% desse crédito. Então, são essas políticas- sem querer 
me alongar- aliadas ao PROÃLCOOL, um programa de salvação nacional. 
Parecem que estão mais preocupados cõm alimentação dos carros do que do 
povo. O PRO ÁLCOOL como estã programado, é grande vantagem hoje se 
plantar cana, mesmo nas terras, que até há pouco se prestavam para a pro
dução de alimentos, como citou o Deputado Antonio Mariz, da Paraíba. 
Mais de 15 conflitos denunciados na Paraíba pela CONTAG, são processos 
que estão no INCRA há dois ou três anos, e até agora sem solução; são exala
mente essas fazendas que produziam alimentos, que hoje estão sendo utiliza
das para a expansão da monocultura da cana-de-açúcar ou então da pasta
gem, ou ainda para cultura do bambu. São exatamente essas políticas aliadas 
à política das grandes barragens do Vale do São Francisco, a cau~a principal 
-e respondo a sua pergunta - desses conflitos existentes em todo o Brasil. 

E o saldo é tremendamente negativo. É uma verdadeira guerr
1

a fria. A lis
ta que temos, na CONTAG, de trabalhadores mortos, assassinados, dirigen
tes e d_elegados sindicais, padres, freiras presos e assassinados também, isso 
realmente envergonha a imagçm do nosso Pais. Num país com esta dimensão 
territorial, quase 80% das terras nas mãos dos latifundiários, com b"astante á
gua, no entanto,_ mais de 10 IJ1ilhões .de famílias de trabalhadores rurais, que 
precisam da terra para sobrevivei, não têm sequer um palmo de terra para 
trabalhar. Então, esta é a causa principal, a partir dessa política económica 
que está sendo posta em prática~ Daí a afirmação da CONT AG: ou se modifi
ca esse modelo económico, em decorrência disso, temos essas ... políticas no 
campo, tanto no setor urbano, quanto no campo, ou do contrário, a solução 
p3ra o problema social não virá. 

Isto com relação à pl-irrieira pergunta. Com relação à segunda, me parece 
que foi do nobre Deputado Schmitt, qual seria a sugestão ou então quais se
riam os atritos que poderiain ser evitados com as emendas a ser propostas ao 
projeto? É do Deputado Marcello Cerqueira-. 

No documento da CONTAG, na parte final, temos duas sugestões. Exa
tamente a extensão do usucapião para as terras particulares, art. 29, e com re
lação ao art. 69, exatamente a inclusão das áreas pertencentes à Segurança 
Nacional que, conforme os dados do Deputado Schmitt, praticamente a 
Amazônia toda, 200 quilômetros de fronteiras e 100 quilómetros ao lado de 
cada rodovia, ficaria fora do usucapião. Além do depoimento que ele colo
cou, ao de quantos e quantos estrangeiros detêm terras nessas áreas. Não so
mos contra também, apesar de não estar relatado em nosso documento, há a 
preocopação de ampliar a posse para atê 100 hectares. Tarnbêm agora res
pondendo a primeira pergunta do Senador Jutahy Magalhães, com relação à 
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utilização da área durante 5 anos. Quer dizer, a pessoa beneficiada pelo pro
cesso de usucapião poderia passar a sua proprie~ade à frente, antes de 5 anos 
de uso dessa propriedade? Vejam, a CONTAG não tem como ser contra, já 
que não estamos aqui para estimular, não temos idéia de estimularmos a es
peculação imobiliária. Não temos essa idéia. Quando vemos a terra, vêmo-la 
como um bem de produção, como uma empresa, como uma firma. A terra 
existe para produzir, essa questão do direito de propriedade tem suas limi
tações, deve estar vinculado à função social da propriedade. Então, os Srs. 
têm que anatisar sobre o objeto que tem em mãos, ou seja, o projeto. Agora, 
não deixa de ser uma discriminação com relação a outros proprietários que a 
adquirem com incentivos do Governo, através do PROTERRA e, no entan
to, não é lhe dado essa condição. Mas, de uma forma ou_ de o_u_tra, não vemos 
por que ser contra a essa sugestão de V. Ex• 

A preocupação do Deputado Jairo Magalhães, por sinal ele foi muito 
habilidoso, muito correto, mas de qualqu·er forma rrie preocupei, se bem que 
não foi o mesmo no fechamento do seu pronunciamento, com relação a quem 
deveria estar aqui discutindo este assunto, se, na realidade, a CONT AG, que 
deveria ser convida'da. Eu me sinto satisfeito e nesSe ponto coloco esse convite 
como ponto alto da Comissão, porque, na realidade, a CONTAG é represen
tante dos posseiros, fazem parte do seu quadro os assalariados, os pequenos 
proprietários, que trabalham no regime de economia familiar, os posseiros, 
sejam eles posseiros de terras públicas, terra de particular, também no caso, 
os J?arceiros e arrendatários. Se esse pessoal faz parte da CONT AG e mesmo 
se beneficiando com esse projeto continuará fazendo parte dela, logo a CON
TAG se sente no dever de discutir as questões que lhe dizem respeito. Mas fe
lizmente também foi uma preocupáção que não se concretizou porque, na 
realidade, o fechamento da sua exposição- não foi nessa direção. 

Agora, com relação à questão do rito sumário. É uma outra pergunta fei
ta pelo Senador Jutahy Magalhães. A CONTAG sempte vem defendendo a 
necessidade da criação da Justiça Rural, uma justiça especializada exatamen
te para dirimir esses conflitos de terras e que poderia la!f1bém encampar _essa 
questão do usucapião. Isto para que a Justiça existã no meio rural em deter
minadas áreas do país. Ela não existe e quando existe é desqualificada, é desa
parelhada, quase sempre, até sem entrar no mérito do processo, ela dá uma de 
manutenção de posse. Há um pretenso proprietário, há um direito, e em ra
zão dessa liminar de manutenção de posse, o juiz até requer à polícia e a 
maioria dos conflitos é nessa direção, requer 50, 100 ou 200 famílías fora da 
propriedade. Além de certos compromissos de alguns juízes com o grupo lati
fundiário, há também um despreparo desses juízes no trato dessas questões 
dos conflitos de posse. Não seria objeto desse projeto, mas sempre defende
mos a questão da Justiça Especializada Rural para dirimir conflitos de terras 
na área rural. Isso jamais em substituição à idéia da reforma agrária, que é 
out,ra coisa que não tem nada a ver com a outra questão que os Srs. jã deixa
ram aqui bastante claro. 

Enfim, com relação a minha posição. 
Nós não somos contra o Estado, nem muito menos contra o Governo. 

Agora, somos a favor de um governo comprometido com o direito do povo. 
Somos a favor de um governo desse tipo. Então analisando a política do go
verno, que está sendo posta em prática, ela realmente é nociva aos trabalha
dores do campo e da cidade. Na medida em que um governo estabeleça uma 
política que leva em conSideração o aspecto social, que leva em consideração 
o interesse do povo e dos trabalhadores que são maioria neste País, não vejo 
por que os trabalhadores serem contra. Agora, não é uma questão só de pro
nunciamento, não é uma queStão de mensagem ao Congresso, não é questão 
de pronunciamento desse ou daquele ministro, tem que ser coisas concretas. 
No momento, o que temos para avaliar é exatamente isso: as medidas gover
namentais, até o momento, têm sido nocivas aos trabalhadores do campo e 
da cidade. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Concedo a palavra ao ... 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, queria fazer uma interfe
rência rapidíssima, apenas, para não deixar passar dois pontos importantes 
que foram tratados por*' José Francisco. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)-'- Pediria que V. Ex• fosse bastante 
breve porque estamos nos alongando na reunião. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não. O primeiro ponto é em relação 
à estatística da propriedade de mais de 100.000 hectares. Tenho a imprensão 
que essa estatística é ilusória e deve haver um número bem maior de proJ?rie
dades, porque, em geral, essas estatísticas se.referem à unidade econômica, à 
propriedade. Então, existem 140 propriedades de cem mil hectares. Mas 
quantos proprietários tem mais de cem mil hectares? 

Gostaria de aclarar porque ele disse que temos registrados no INCRA, 
hoje, 140 propriedades de mais de cem mil hectares. Então, suponho que o 
problema, do ponto de vista ... 

O SR. ARNALDO SCHMITT- Tem propriedade com muito mais que 
isso. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Era para esse ponto que queria chamar;· 
atenção. É que, se for analisado a propriedade não do ponto de vista unidade 
económica isoladamente rnas do ponto de vista do dono, do domínio da pro
priedade, deve haver bem mais do que 140. 

O segundo ponto, para o qual eu pediria atenção do Sr. Relator, é em re
lação à competência da Justiça para julgar as ações de usucapião. lmagi,~o 
que, se esse projeto abrange as terras públicas, como está claro, na Mensa
gein, e no entendimento geral, deve abranger as terras públicas, as ações para 
as Capitáis do Estado e, conseqiientemente, essas ações jamais seriam pro
postas e julgadas. Seria talvez interessante simplificar isso, atribuindo todos 
as ações à justiça comum dos Estados. 

O SR. ARNALDO SCHMITT - Permita-me ... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Até agora foi bastante liber~l, 
mas acontece que o nosso convidado, Senador Flávio Brito, tem um compr~
misso e já está atrasado, e tererhos outras reuniões em que as dúvidas poderão 
ser dirimidas, e nesse instante passo a palavra, sem mais delongas, ao Presi
dente da CN A, Senador Flávio Brito. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Sr. Prersidente, apenas uma pergunta 
ao Sr. José Francisco. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- A fase das perguntas já foi encer
rada, e agora a palavra já foi dada. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- V. Ex• foi liberal, dando a palavra ao 
nobre Deputado Antônio Mariz, não vejo porque ... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Neguei a palavra ao Deputado 
Arnaldo Schmitt e por isonomia estou negando a palavra a V. Ex" 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Sr. Presidente, seria uma discrimi
nação, apenas uma pergunta ao conferencistas, que faço nessa interpelação li
geira. S. Ex' fez referência ou trouxe para nós estatística de propriedades com 
mais de cem mil hectares, .... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Sr. Deputado Jairo Magalhães, a 
V. Ex• que é tão cioso do Regimento Interno, a Presidência lhe indeferiu as 
perguntas e está com a palavra o Presidente da CNA, Senador Flávio Brito. 

O SR. FLÁVIO BRITO- Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu caro Re
lator. No início da minha modesta palestra, eu disse que no dia 17 é que teria 
condições de trazer um documento firmando definitivamente e efetivamente 
o ponto de vista da classe patronal rural. Há alguns pontos levantados pelos 
Srs. Deputados que eu faço questão de esclarecer: a Confederação Nacional 
da Agricultura não representa as multinacionais. Eles têm, por lei, até, a 
isenção da contribuição sindical. Nós não representamos a Volkswagen, não 
representamos a Jari, que eu combati e combato sempre, nós representamos o 
empresário brasileiro proprietáriO. 

Mas, Sr. Presidente, Sr. Relator, o meu caro Deputado Arnaldo Schi
mitt, que já foi do Governo, muitas vezes esteve na Confederação com o Pre
sidente da Federação da Agricultura, a nos pressionar, no bom sentido -a 
quando eu me referi a financiamentos, a minha preocupação é com relação às 
novas áreas - para irmos ao Ministro do Planejamento, ao Ministro da Fa
zenda. Quando eu me posicionei, o foi com relação ao crêdito que está haven
do para o proprietário, grande, mêdio e pequeno, de produto-grão, não os 
produtos de borracha, pecuária, os grandes projetas da pecuária como o Sr. 
mostrou aí. Esses eu acho que eles têm dinheiro. Está aí o PROBOR, que já 
querem entrar no III PROBO R, porque o II PROBO R, já se foi. Mas o Sr. 
sabe que, na sua terra mesmo, existe a falta de recursos para produzir alimen
tos, porque o Governo diz que alocou do Banco para custeio. E o Sr. sabe 
muito bem que estamos em grandes dificuldades para obter qualquer coisa 
para custeio. E é por isso, meu caro Deputado e com o respeito que tenho pe
los Srs. da Oposição, que eu acredito neste Governo, que eu sou do Partido 
do Governo, e estão aqui, eu e o Presidente da CONTAG,o meu companhei
ro José Francisco, discutindo os problemas. 

Srs. Deputados, eu muito respeito, os Srs. da Oposição, que aqui estão e 
os nossos Deputados, nenhum. Então, esse Governo deu essa abertura. Por 
isso que estou bem no meu partido. Fui convidado para ir para o PTB, pela 
D. I vete Vargas, o· meu companheiro do Amazonas. Fui convidado pelo 
PMDB, fui convidado pelo PP, do Sr. Gilberto Martinho. Mas estou bem, 
porqúe acredito neste Governo, acredito que as medidas que este Governo es
tá tomando são medidas sérias. Agora, se os representantes do meu partido, 
que esta comissão deveria dar mais de um, ... 

O Sr. (Fora do microfone) - O seu Partido tem maioria. 
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O SR. FLÃ VIO BRITO- Aqui não. Mas aqui há liberdade para dizer
mos o que desejarmos. Os Srs. falaram, o meu companheiro José Francisco 
disse o que sente e eu tenho obrigação de dizer que estou muito bem no PDS e 
que acredito no Governo. 

Mas, Sr. Relator, V. Ex• me desculpe eu me alongar um pouco na his
tória. Na época do Dr. Getúlio Vargas, quando Ministro da Agricultura, o 
Dr. Fernando Costa, pediu para determinar os núcleos coloniais de Santa 
Cruz. Cinco hectares eram vendidos a um tostão, na época. Os Srs. mais jo
vens do que eu - todos aqui presentes - um lote por I 9 contos de réis com 
uma casa de quarto e sala. Muito bem. Havia, paralelamente, alguns empre
sários grandes, como um grande criador, o Dr. Durval Garcia de Menezes. 
Não foi ele que foi obrigar o jagunço para tirar os pequenos proprietários que 
o Dr. Getúlio Vargas determinou que Fernando Costa pUdesse no Núcleo 
Colonial de Santa Cruz e dois outros, Papucáia e um outro que não me 
lembro. Foram os próprios proprietários peqUenos que foram para lá, que 
venderam os seus lotes para o Dr. Durval. E hoje existe no espólio da família 
Durval Garcia de Menezes a maior fazenda próxima ao Km 47, em pleno ex
Distrito Federal. Não sei se o ilustre Deputado conhece. 

No Amazonas, em todo o Brasil acontece isso. Tem bons e maus peque
nos proprietários, e tem, Sr. Relator, também, bons e maus proprietários. V. 
Ex• pergunta qual era a minha preocupação nas áreas de conflito atingido 
pelo Projeto. t que esses pequenos proprietários que aceitaram ou que ga
nharam, se foram à Justiça e ganharam - evidentemente hã duas preocu
pações óbvias. Primeiro, é que o mau proprietário, como eu disse, não deixa 
completar os cinco anos. Com quatro anos, ele exclui da sua propriedade o 
companheiro de trabalho. E, segundo, que eles vendam para o proprietário e 
caminhem, pelo muito respeito que tenho pelo José Francisco, porque sempre 
caminhamos juntos, podem haver divergências entre Presidentes de Fede
rações, mas, até nos fóruns internacionais a que· comparecemos, nós temos 
um um bom entendimento de Presidente para Presidente. 

ê essa a minha preocupação de novos conflitos, nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Sr. Presidente, pela ordem, 
apenas para um esclarecimento. A minha indagação não foi a respeito das 
preocupações de conflito, mas sim se V. Ex• entende que o projeto atinge es
sas áreas de conflitos, porque, no meu entendimento, não atinge. Então, 
corno V. Ex• declarou que tinha preocupações com isso, eu perguntei se V. 
Ex~ considera se o projeto está atingindo essas áreas. 

O SR. FLÃVIO BRITO- Não, mas poderá atingir. A nossa preocu
pação é que este projeto poderá atingir. O ilustre Deputa~º- Schmitt leu uma 
relação de proprietários que não tenho condições de contestar. Mas o Depu
tado Schmitt não incluiu as áreas ... primeiro, quero dizer o seguinte: sou ca
tólico praticante, e fui educado no Colégio Dom Basco. Mas, no Amazonas, 
qual é o levantamento que V. Ex~ tem das ãreas em poder das Prelazias do 
Alto Rio Negro, do Rio Solimões e do Purus? Qual é a relação que V. Ex• tem 
do Estado do Maranhão, do Vale do Mearim? 

O SR. ARNALDO SCHMITT- Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Quando terminar, eu darei opor
tunidade a V. Ex• porque V. Ex• foi citado nominalmente. 

O SR. FLÃ VIO BRITO- Evidente. Então, esta a minha preocupação. 
Eu não defendo a empresa. Por exemplo, no meu Estado, agora, está aconte
cendo o que disse aqui o meu colega, Presidente da Confederação dos Traba
lhadores na Agricultura, houve uma migração muito grande do interior para 
Manaus, porque as indústrias pagavam acima do salário mínimo, davam con
dução e duas refeições- o almoço e o lanche- e todos os pavilhões são re
frigerados. Num Estado em que o clima alcança até 42°, evidentemente que 
houve aquela grande migração. Mas agora, o que está acontecendo? É a volta 
desse mesmo trabalhador para o interior, porque ele não tem mais quem faça 
a farinha, e a farinha, hoje, está custando 50 cruzeiros o quilo; não tem mais 
quem pesque os peixes, e o peixe então chegou, um dos peixes maiores do 
Amazonas, o Tambaqui, o peixe inteiro, um peixe que pesa de 20 a 25 quilos 
está custando Cr$ 4.000,00. Um peixe comum, que é o Jaraqui, está sendo 
vendido a cem cruzeiros a unidade. Então, uma fieira, como chamamos lá, de 
cinco, custa quinhentos cruzeiros. Este trabalhador, que veio enganado, que 
saiu da propriedade rural dele e que veio para Manaus, empregou 8 filhos, fi
cou só a mulher tratando o campo, ele e os 8 filhos, trabalhando chegou â 
conclusão de que não dá. Então, eles estão voltando para o interior, porque lá 
eles têm água de graça, alimento de graça e, evidentemente, para ele é mais 
económico. 

Mas, o meu companheiro José Francisco, há de convir também comigo 
que também houve já mortes, no Acre, com proprietários, HiClusive uma in
centivada pelo Sr. Lula, na minha Federação do Acre. Um dos Diretores da 
Federação foi assassinado e cortaram a cabeça do Presidente do Sindicato e 

esPetaram-:na no mourão. Eu acho que o meu Presidente foi indiciado gros
seiramente porque ele não- tinha participação nenhuma, porque ele é o Presi
dente da Confederação dos Trabalhadores. Ele foi lá no dia, montar o parti
do, e insinuou, disse que não devia, está lá nos autos, e eu tenho documentos 
par.a mostrar ao ilustre Deputado, que eles deviam matar e não um, mas aci
ma de vinte. Eu tenho o relatório e os jornais da época. 

Mas, Sr. Relator. .. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Não cabe apartes à explanação 
do Senador. 

O SR. FLÃ VIO BRITO- Não, não estou falando. Eu pedi para fazer 
um pOuco de história. Eu disse: peço licença para fazer história, porque acre
dito no Governo. Também é justo que se diga que, no Acre, nas terras do 
Amazonas até a Boca do Acre, chegam lá dois ou três caminhões e formou-se 
a indústria da propriedade. Não digo que são, pode ser até que alguma em
presa os mande para tomar terras. Mas chegam lá como trabalhadores par~ 
usufruir de alguns benefícios, que este Governo, que tem boa intenção, deu. 

Sobre o Projeto, a grilagem a que o ilustre Relator se referiu eu disse e re
pito que a área é ocupada, e assim que adquirida, pode passar, vender para 
uma grande empresa, inclusive. 

O SR. - (Fora do Microfone.) 
O SR. FLÃVIO BRITO- Não sei. Mas aí ele sai para ir para outra. Ele 

vai procurar terra em outra ... 

O SR. (Fora do Microfone) - Mas vai levar 5 anos de novo. 

O SR. FLÃVIO BRITO- Mas vai. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Peço aos Srs. Deputados que se 
abstenham de palPites enquanto o Senador faz a sua explanação. 

O SR. FLÃ VIO BRITO- Sobre a preocupação do Relator, se hã falta 
de recursos, irá haver mais. Aquilo que eu disse anteriormente: o Presidente 
da República já nos disse e nós temos conhecimento da dificuldade por que 
atravessa o País, que a maior fatia ainda está para a agricultura. Mas essa fa
tia, que é maior dentr-o do bolo, ainda é insuficiente para a nossa área, para a 
nossa produção, para os nossos crêditos. 

Mas, Sr. Presidente, em suma, o Projeto, como eu disse no documento 
que entreguei - entreguei um documento em que analiso o projeto. Agora, 
prometo, no dia 17, às II horas da manhã, porque a minha reunião começa às 
lO horas, entregar um documento, ouvindo todos os 20 Presidentes das Fede
rações, dando conhecimento e a posição da classe patronal rural. Era isso qu= 
tinha a dizer. 

O SR. ARNALDO SCHMITT - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Pois não. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Acho que o Relator tem direi
to de manifestar-se a qualquer instante. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Darei a palavra ao nobre Rela
tor, após o Deputado Arnaldo Schmitt. 

O SR. ARNALDO SCHMITT- Sr. Presidente, eu fui citado duas ve
zes pelo nobre orador. Na primeira eu fui citado quanto a solicitar recursos 
para a agricultura. Solicitei e continuo solicitando. O problema é que hâ uma 
má distribuição désses recursos. Um exemplo: no dia 16 de setembro de 1981, 
foram liberados,_ praticamente, dois bilhões de cruzeiros para a Volkswagen, 
dos quais 755 milhões de incentivos fiscais. Então, coloca esses recursos para 
a agricultura. 

Agora, quanto às áreas da Igreja, Senador, eu tenho a relação nominal 
do INCRA dos !41 imóveis com mais de 100 mil hectares. Em nenhum deles 
consta qualquer padre, qualquer bispo, qualquer freira, qualquer Prelazia. 
Agora, eu tenho também a relação dos estrangeiros, em que consta, por 
exemplo, a Georgia Pacific Corporation, não está na relação dos 141, mas ela 
tem 160 imQveis, cada um com uma área média de dois mil e seiscentos hecta
res, o que dá quatrocentos e tantos mil hectares e não consta da relação dos 
141. Agora, se a Igreja tiver área passível de ser usucapiada, ou seja, que está 
abandonada, ociosa, eu sou dos primeiros que vai defender que aquela terra 
tem que cumprir a sua função social. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao nobre Re
lator, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, para umas breves 
considerações. Em primeiro lugar, quero defender os meus colegas, Senado
res, que não estão aqui presentes, nem do Governo, nem da Oposição, porque 
tivemos uma sessão no Senado, até agora, hâ uns 10 ou 15 minutos atrás, 
para votar ao projeto do Ministério Público, à qual os Srs. Senadores tiveram 
que estar presentes, para dar número. Eu estava aqui, de sobreaviso, para ser 
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chamado se precisasse de um para dar número. Então, essa é a razão pela 
qual eles não estão aqui presentes, hoje, tanto os do PDS, como os do 
PMDB, como os do PP, que são os três partidos que têm representação na 
Casa. 

Mas, Sr. Presidente, eu lamento que as Federações, através da Confede
ração, só possam transmitir as suas idéias no dia t 7, que é exatamente o dia 
em que procuraremos apresentar o nosso parecer. E como jã foi dito, antes de 
apresentar o nosso parecer, iremos conversar com todos os companheiros e 
não poderemos esperar sugestões, à última hora, para apresentarmos o nosso 
substitutivo. Eu lamento de talvez não ter oportunidade de receber as suges
tões. E quanto a essas reuniões, também vamos fazer uma crítica, uma au
tocrítica, como queiram receber, e acredito, ínclusive, que não irão concordar 
comigo. Mas quero ex pender, de qualquer maneira, essa opinião. Se as nossas 
reuniões forem para esse objetivo de discussão, de explanação de idéias, de 
opiniões, acho que não alcançaremos aqui, pelo menos aquele objetivo que 
imaginaVa alcançar, através da presença _dos representantes dos diversos ór
gãos. 

O que eu quero, o que busco é, exatamente, sugestões. São as sugestões 
que eles possam trazer pàra o projeto em si. Acho que nós aqui -logicamen
te, entendo, compreendo- mas acho meio improdutivo debatermos as ques
tões agrãrias aqui, hoje, neste Plenário. Nós deveríamos arrancar mais um 
pouco daqueles que vêm aqui, a respeitO de idéias, a respeito de um possível, 
de um provável aperfeiçoamento do projeto. E nos debates de hoje tiVemos, 
por parte dos Srs. Parlamentares, a questão levantada do aperfeiçoamento do 
projeto, naquela parte inicial, inclusive, de se determinar quais são as áreas a 
serem atingidas. E temos também o problema da Justiça Agrária, a justiça 
que deve ter condições. Realmente já estava no meu pensamento levar a V. 
Ex~s esse assunto. Fico preocupado com a idéia de que seja a Justiça Federal 
o único órgão competente, porque a Justiça Federal só teria condições nas 
Capitais. Mas mesmo assim nós teríamos dificuldades de levarmos as ques
tões para as Capitais. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Senador Jutahy Magalhães, sobre esse 
aspecto da Justiça Agrária, há uma boa coincidência, é que tanto a Confede
ração Nacional dos Trabalhadores da Agricultura a quer, como ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas com referência à Justiça 
Agrária parece que há uma emenda constituciorial. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sim, mas de qualquer maneira é impor
tante. Poderia ser uma especialização qualquer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• sabe que nósjã tivemos aqui, 
inclusive, proposta de emenda constitucional, a esse respeito, e eu tenho um 
companheiro de partido, da representação baiana, o próprio Deputado Ro
gério Rego, que está hoje estudando esse assunto, porque quer apresentar 
uma emenda constitucional a respeito da Justiça Agrária, como temos outtos 
companheiros examinando essa questão. Mas isso daí é uma proposta de 
emenda constitucional. Eu não sei se haveria alguma possibilidade de se fazer 
modificações ria lei ordinária. Francamente eu não sei. Eu não vejo ainda, 
mas a minha assessoria já vai funciOnar, está lá atrás, para ver se há alguma 
possibilidade de se minorar essa condição e propiciar aos posseiros um recur
so mais rápido à Justiça. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não. 

O SR. ANTONIO MARIZ- t possível que V. Ex• vá tocar novamente 
num ponto que, aparentemente, teve unanimidade da Comissão e da Mesa, 
de que deveria ser restringido o direito de propriedade aos que vierem usuca
piar essas terras, limitando esse direito. Mas eu queria, justamente, inanifes
tar a minha divergênCfa-cóntra isso, e vou explicar por que. Não há lei nenhu
ma, no País, que impeça os mini fundiários atuais de se desfazerem de suas 
terras. Nessa estatística citada pelo Presidente da CONTAG, de que os lati
fúndios se constituiriam 78% das terras, ficariam~ portanto, 22% para os mini
fúndios. 

O SR. (Fora do microfone)- Doze para os minifúndios e 10 para as em
presas rurais. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Pois bem, veja V. Ex•: esses minifúndios 
são milhares deles. No Estado da Paraíba, por exemplo, as terras que têm até 
lO hectares têm hoje a média de 4 hectares, menos de 4 hectares, um pouco
o minifúndio de até lO hectares nessa classificação habitual da estatística. E 
nem lei nenhuma restringe o direito de propriedade a não ser um dispositivo 
no que se refere à necessidade de não se dividir a terra em tamanho _menor do 

que um módulo. Se essas terras terão sempre um módulo, elas poderão ser, 
perfeitamente, negociadas. A menos que se pensasse num disciplinamento 
que abrangesse todas as terras. Num país que permite a uma empresa estran
geira ter 3,6 milhões de hectares de terras - José Francisco falou em 6 mi
lhões- a Jari, como reduzir, limitar o direito de quem tenha apenas 20 hec
tares de terra? Parece-me uma discriminação injusta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aceito a crítica de V. Ex•, mas 
lembro que essa ê uma maneira de se defender esses pequenos proprietários, 
no avanço daqueles grandes proprietários das regiões vizinhas que irão 
avançar e tomar as pequenas propriedades. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Só para acrescentar. Existe na Legis· 
lação _Agrária certas limitações_ à venda de terras, quando há legitimação de 
posse ou então em projetes de assentamento de parceleiros. Há certas limi
tações para a transferência desses bens. 

Apenas é uma forma de ordenar a estrutura fundiâria. Quando se quer 
fazer reforma agrária pode até se limitar isso. Mas no caso de usucapião, que 
não é reforma agrária, é um direito de cidadania, de um posseiro, é um direito 
pessoal, realmente seria odio_so, do ponto de vista desse direito individual, do 
direito liapoleônico, se limitar esse direito de propriedade no caso da venda. 
Agora, eu queria apenas lembrar um problema sério, que o Deputado Marce~ 
lo Cerqueira trouxe aqui, na ConStituição, que não estamos levando em con
sideração, E que esse processo- estamos aqui falando em processo sumarís
simo- vai ser todo ele feito nas Capitars, a não ser as terras particulares, por 
uma coisa muito simples. Aos juízes federais compete processar e julgar em 
primeira instância ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Esta é atribuição da Justiça Fede
ral, daí a minha preocupação. 

O SR. ROBERTO FREIRE- EntãQ, o processo sumaríssimo acabou. 
Eu conheço o problema do INCRA- problemas seriíssimos- em resolver 
problemas de conflitos de terras; e como o INCRA é entidade da União, tem 
que trazer, necessariamente, o processo para a Justiça Federal, para as Capi
tais. Isso é um problema seriissimo. Imagine, no caso aí, o posseiro, totalmen
te desassistido, perdido nos rincões deste País, tendo que vir às Capitais para 
pedir o usucapião, porque a União, no caso das terras devolutas e terras 
públicas, necessariamente tem que ser parte. Porque nas terras públicas ela é 
parte como proprietária, nas terras devolutas ela é parte como interessada, 
porque abandonada, fica sob sua completa jurisdição. Então, de qualquer 
maneira, terâ que vir esse processO de usucapiãO, vai ser regido pelo Código 
de Processo Civ_il, mas o juiz competente será o federaL 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Dentro da Constituição, há 
esse problema, mas temos que estudar. Não estamos fazendo o parecer, mas 
levantando problemas e este é um assunto que está em pauta para ser exami
nado, e nós encontraremos uma maneira de facilitar, inclusive o processo. 
Então, vamos buscar essas explicações para trazermos e discutirmos essa 
questão com mais profundidade. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- (Fazendo soar a campainha.) O 
Presidente da CNA e_stá pedindo para se retirar, porque ele acha que este as
sunto do debate legal, constitucional pertence à Comissão e ele tem um com
promisso inadiável. 

Então, pediria que o nobre Relator fosse sucinto e não permitisse niais 
apartes, de agora para frente, para que ele concluísse o parecer e nós pudésse
mos encerrar a sessão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vamos concluir, Sr. Presidente, di
zendo que eu não sou contra a propriedade privada. Defendo o direito da 
propriedade com aquelas restrições conhecidas, principalmente as restrições 
da Igreja. Mas terrios que fazer também uma distinção - aí somos todos nós 
- entre grileiros e proprietários, como temos que fazer distinção entre pos-
seiros e invasores. Todos devemos ser contra grileiros e invasores. Eu, pelo 
menos, defendo o direito de propriedade produtiva. Agora, combaterei, na: 
medida das minhas forças, a propriedade improdutiva e para isso tenho apre
sentado projetes procurando fazer com que essas propriedades improdutivas 
voltem, imediatamente, ao poder da União, como existe na Colômbia, que 
não é um país socialista, em que o poder central já recebeu de volta, dessas 
propriedades improdutivas, mais de dois milhões de hectares. Então, hã uma 
legislação nesse sentido, e temos isso no Estatuto da Terra, que em termos d.e 
Código Civil são os bens vagos. Agora, vamos explicar bem o que são os bens 
vagos. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Essa Presidência, antes de encer
rar a sessão, gostaria de dar uma explicação aos Presidentes, Flávio Brito e ao 
Sr. José Francisco, de que O convite se fez em cima da hora, não pa:r culpa 
desta Comissão, mas pela tramitação desse projeto no Congresso, que é de 
urgência urgentíssima, e por isso ele só tem 40 dias da data da leitura da men
sagem até o dia da votação em Plenário. 

Outro assunto é que haverá em Montes Claros, um ato público em favor 
dos posseiros daquela região e a FETAEMG convida a todos os membros 
desta Comissão para um ato público, dia 7, em Montes Claros, às 20 horas. 

Está encerrada a sessão e agradeço a presença dos Senhores. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 40 minutos.) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'tt 
26, de 1981-CN, que "dispõe sobre a aquisição, por usucapião espe
cial, de imóveis rurais, e dá outras providências". 

4• REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE NOVEMBRO DE 1981 

Aos dez dias do mês de novembro de ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezoito horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Josê Lins, Bernardino 
Viana, Leite Chaves, Valdon Varjão e Deputados Jairo Magalhães, Paulino 
Cícero, João Arruda, Ronan Tito, Roberto Freire, Marcello Cerqueira e Ar~ 
naldo Schmitt, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbi
da de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n.., 26, de 1981-CN, que 
.. dispõe sobre a aquisição por usucapião especial, de imóveis rurais, e dã ou
tras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo jusitificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Almir Pinto, João Lúcio, Nelson Carneiro, Làzaro Barboza, 
José Fragelli e Deputados Josias Leite, Gíóia Júnior, Hugo Napoleão e Antô~ 
nio Mariz. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Ronan Tito, 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 esclarece que a presente reunião 
destina-se à realização das palestras dos Senhores Geraldo Resende, Presi
dente da RURALMINAS, e Padres David Regan e Jacir Braido, represen~ 
tantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, convidando-os 
para tomar assento à Mesa. 

Fazendo seu depoimento, o Senhor Geraldo Resende sugere uma melho~ 
ria na formalização do projeto, como o aspecto de usucapião em terras devo~ 
lutas, causando a desmobilização da estrutura dos Estados, a inadimplência 
de compromissos firmados através de programas sociais e desempregos. Tec
nicamente, critica a dispensa da apresentação da planta, por ocasião da pe
tição para registrar uma propriedade. Aborda, também, o fato do traslado do 
título para o posseiro ser gratuito, opinando que, este, deveria ser taxado, no 
mínimo, em 20%.(vinte por ceóto), que é o valor da taxa de legimitação na re~ 
gularização fundiária. 

O Padre Jacir Braido, durante sua palestra, além de analisar detalhes da 
proposição, como aquisição de imóvel, sem a existência de uma Justiça 
Agrária, esbarraria na morosidade burocrãtica; aceleração da ação dos grilei
ros, atê que o projeto se converta em lei e esta seja regulamentada, oferece al
gumas sugestões para o fim dos conflitos de terras como prioridade do tfaba
lho sobre a propriedade, função social da propriedade, valorização do ho~ 
mem e do trabalho agrícola e, finalmente, política agrâria e reforma agrária. 

Encerrando os depoimentos, o Padre David Regan discorre sobre a ma
téria, fixando-se no problema de usucapião urbano, visando, entre outros 
pontos de vista, a especulação imobíliâria. 

Após as palestras, passa-se à fase das interpelações, usando da palavra, 
neste período, o Relator, Senhor Senador Jutahy Magalhães, e os Senhores 
Senador José Lins e Deputados Arnaldo Schmitt, João Arruda, Jairo Maga
lhães, Marcello Cerqueira e Roberto Freire. 

O Senhor Presidente, antes de dar por terminados os trabalhos, agradece 
a presença dos Senhores depoentes e convoca nova reunião para quinta-feira, 
dia doze de novembro do corrente, às dezoito horas, para novas palestras 
sobre o assunto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarre dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irã 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrãfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 4• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N• 26, DE 
1981-CN, , QUE "DISPOE SOBRE A AQUISIÇÃO, POR USU
CAPIÃO ESPECIAL, DE IMÓVEIS RURAIS, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS", REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 
I981, ÀS 18 HOJi.AS,!NTEGRA DO APANHAMENTO TAGUI
GRAFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTA
DO RONAN TITO. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Declaro aberta a reunião. 
Convido para -participarem da Mesa o Padre Jacir Braido e o Padre Da

vid Regan. 
Na última reunião adotamos a praxe de que os expositores terão 30 mi~ 

nu tos para exporem o tema e, depois, daremos um prazo para que os Deputa
dos façam perguntas. Os Srs. Deputados e Senadores terão o mãximo de 10 
minutos para fazerem as suas perguntas. 

Respondendo ao ofício do Deputado João Arruda: É pertinente o ofício 
e V. Ex• será atendido. f: um ofício pedindo a impressão e a publicação dos 
depoimentos e votos em separado, principalmente o relatório do Sr. Relator. 
O Sr. Deputado se louve nos arts. 20 e 22 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. 

Dando início aos-frabalhos, passarei a palavra ao Dr. Geraldo Resende, 
Presidente da RURALMINAS. 

O SR. GERALDO RESENDE- Sr. Presidente desta Comissão, Depu
tado Ronan Tito, nosso Relator, Senador Jutahy Magalhães, Srs. Parlamen
tares, demais autoridades presentes. Meus Senhores e minhas Senhoras: 

Em primeiro lugar, devo esclarecer que, como Presidente da RURAL
MINAS, foi uma honra muito grande receber o convite para aqui fazer uma 
palestra a respeito do Projeto de ~ei n'~' 26, que versa sobre aquisição, por usu~ 
capião especial, de imóveis rurais e dã outras providências. 

Inicialmente, um comentário rápido sobre o órgão que tenho a honra de 
dirigir, em Minas Gerais, que é a Fundação Rural Mineira, Colonização e 
Desenvolvimento Agrário, uma entidade parestatal de direito privado com 
funções públicas delegadas, vinculada, hierarquicamente, à Secretaria de Es
tado de Agricultura, A RURALMINAS foi criada aos 21 de novembro de 
1966, através da Lei n'~'4.278. Nesta época, o então Governador, Dr. Israel Pi
nheiro da Silva, preocupado com as regiões do Estado, sobretudo as dispari~ 
dades regionais em termos sócio-econômícos, buscava, atravês de um plane~ 
jamento participativo e de um programa integrado e rural, objetivar um pro
grama que desse conta e fosse negociado recursos para minimizar essas dispa
ridades regionais. Especificamente, a região a qual ele voltou as vistas, era a 
Noroeste do Estado. E a RURALMINAS, a partir de janeiro de 67, teve en
tão a função precípua de executar o programa denominado Plano Noroeste, 
ou Plano Noroeste I, assim denominado porquanto a terminologia que foi 
usada no contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Ban
co chamava de Plano Noroeste I, ou Minas Gerais I, que era um programa 
que procurava minimizar as disparidades. 

A RURALMINAS foi criada, então, para particular, ou seja, com a 
função específica de colonizar e trazer o desenvolvimento rural. Esse era um 
dos programas que tivemos a responsabilidade de executar. 

A partir de janeiro de 67, ocasião em que executávamos já esse progra
ma, foi possível, também, através de delegação do Governo de Minas, a Fun· 
dação assumir outros compromissos. Para dar uma idéia aos Srs., criamos a 
Coordenadoria Executiva do programa de vãrzeas, ou seja, a incorporação 
ao processo produtivo das áreas então ociosas ou inaproveitadas, porque, 
como os Srs. sabem, estas áreas são de pequena utilidade ou quase nenhuma 
utilização, porquanto são os comumentes chamados brejos que, se não tecni
camente sistematizados, não têm a resposta que precisamos. 

Claro que todos nós sabemos o que é uma vãrzea e a sistematização se 
resume em três modalidades: a drenagem, irrigação e drenagem, e o sanea
mento agrícola. Só para dar uma idéia de como é o resultado, em termos de 
produção e produtividade, em Minas Gerais, a experiência já nos mostra que 
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o arroz, por exemplo, na atividade arroz, numa área de sequeiro, temos a mé
dia nacional variando em torno de 1.800 quiloS J?ófllecfare; ao passo que, 
numa ãrea devidamente sistematizada, ela passa a dar 5 vezes mais esta pro
dução. O que significa que temos 5 vezes multiplicado a produção em termos 
de renda nacional. Sem considerar que na área, devidamente sistematizada, 
através do aproveitamento das várzeas, temos a segunda cultura, podemos 
plantar o feijão, o milho, ou a forrageira de inverno. 

Esse programa, também executado pela RURALMINAS, foi iniciado 
em 1974, através de um primeiro projeto que fizemos na cidade de Muriaé, e é 
um programa tão desejável, em termos de resposta a curto prazo, exatamente 
para minimizar o problema que vivemos, que é o problema de conjuntura, 
que é a falta de alimento no mundo, que o próprio Governo Federal absorveu 
os subsídios que temos em Minas, e veio fazer o PrOgrama Nacional de Vár
zeas, sendo hoje uma propriedade no Governo do nosso Presidente Figueire
do. 

Além desse programa de várzeas, de que somos o executor, também exe
cutamos o programa de assentamento dirigido, no Alto Paranaíba, o denomi
nado PADAP, aqui nos municípios de São Gotardo, lbiá, Campos Altos e 
Rio Paranaíba, que é do conhecimento de alguns de V. Ex•s onde a RURAL
MINAS, através do INCRA, houve por bem, no ano de 1972, fazer uma de
sapropriação de 61 mil hectares, e através de assentamento de cooperados da 
Cooperativa Cotia, fizemos o assentamento de 90 cOoperados e a reli tu lação 
para 310 fazendeiros da região daqueles quatro municípios citados. 

Então, assentamos na área de 61 mil hectares, 400 colonos dirigidos que 
estão explorando, e temos hoje uma atividade de 31 mil hectares plantados, 
efetivamente. Vale a pena, inclusive, ser conhecido esse projeto no Alto Para
naíba, especificamente São Gotardo, Ibiá, Rio Paranaíba e Campos Altos, e 
onde temos o plantio de soja alternado com trigo. Hoje, se formos lá, vamos 
ver a soja já germinando em 31 mil hectares plantados. 

Esse programa também foi executado pela RURALMINAS, e a par dele 
executamos, também, um programa chamado Programa Dirigido da Serra 
das Araras, especificamente nos Municípios de Formoso, Arinos, Januária e 
São Francisco. Uma ãrea de 31 mil hectares, que a RURALMINAS discrimi
nou, através de uma ação judiciária, e incorporou esse terreno ao patrimônio 
do Estado. E, através de seleção de colonos gaúchos e reminiscentes da região 
do norte do Estado, colocamos lá 46 famílias que estão produzindo, nesta sa
fra, 30 mil toneladas de arroz. 

Além desse programa, estamos desenvolvendo o chamado Programa de 
Desenvolvimento Regional Integrado do Vale do Gurutuba, especificamente, 
nos Municípios de Mato Verde, Porteirinha, Monte Azul e Janaúba. Este 
programa visa, basicamente, minimiZai' -os problemas regionais levando 
apoio a atividades agrícolas da região. Além deles estamos, também, execu
tando programa da região chamada Geoeconômica de Brasnia que, como V. 
Ex• sabem, é um programa do Governo Federal para minizar os problemas 
de fluxo migratório para a Capital Federal, fazendo com que esta cidade seja 
realmente a cidade política administrativa do País, evitando o fluxo de popu
lação que venha desordenadamente habitâ-la, buscando servir-se dos meios 
de serviços disponíveis nesta Capital. Ela não foi criada para isto e, evidente
mente, o Governo hã de se preocupar para evitar que isto aconteça, esse de
sordenado avanço de população. E o Governo, então, atravês dos Estados
Distrito. Federal, Goíãs e Minas Gerais - responde por uma percela de re
cursos para criar meios de fixar o homem aos munidpios, evitando com isso 
que eles venham sufocar a nossa Capital Federal. A RURALMINAS, tam
bém, é a coordenadora deste programa. 

A par disso somos, também, os responsãveis pela execução do Programa 
de Desenvolvimento da Zona da Mata. Fazemos um trabalho em 102 municí
pios daquela região, através de um programa integrado, onde são usados di
versos componentes, como ê o caso da plantação de eucaliptos, através do 
IEF, da parte de cooperativismo, através de SUDECOP, através das várzeas, 
da assistências técnica via EMATER, da parte de pesquisa, através da 
IPAMG. É um conjunto de órgãos que, através de um conjunto de compo
nentes, formam um programa, como um todo, e vai levar àquela regiãO os be
nefícios, assim como, ~a parte social, educação e saúde. 

Somos, tambêm, responsâveis pela execução do PRODEV ALE, especifi
camente da região do Jequitinhonha, onde, juntamente com a CONDEVA
LE, Comissão de Desenvolvimento daquele vale, a RURALMINAS executa, 
sobretudo na parte de infra-estrutura, especificamente a de transportes e ele
trificação, através do DAE. A parte de transporte nós executamos através de 
uma subsidiária que temos, que é a RURALMINAS Gama. 

Desejo informar a V. Ex• que, no ano de 79/80, construímos 163 quiló
metros de estradas, ligando as cidades de Itamarandiba- Capelinha, Capeli
nha- Vila dos Anjos. estamos saindo em Poteio, vamos conectar com Teófi
lo Otoni e vamos pegar o asfalto. E: um projeto feito pelo DER, cuja execução 
coube à RURALMINAS, com recursos buscados através de empréstimos 

junto ao BNDE, para levar àquela região os benefícios do órgão. E a RU
RALMINAS é, então, a executora deste programa também. 

De resto, desejo informar a V. Ex•s que somos também responsáveis por 
três programas fundiãrios. Um deles, é o Programa de Distritos Florestais, 
em que a RURALMINAS busca exatamente, ou buscou na época, áreas 
ociosas, inexplOradas, imprestáveís à agricultura ou outra atividade, para li
xar as empresas de reflorestamento que desejassem fazer os investimentos, 
sobretudo nos anos 75 a 78, onde houve uma preocupação muityo grande 
com o carvão vegetal, e as empresas partiram para este novo tipo de investi
mento, onde buscaram muitos incentivos, através do Imposto de Renda, do 
FINO R e do próprio FISETE. Nessa época fomos convocados pelo então 
Ministro Alyson Paulinelli, que pediu que à RURALMINAS, como órgão 
responsâvel em Minas Gerais pelo setor fundiário, visualizasse áreas aprovei
táveis para essa finalidade. Tivem-os oportunidade, então, de visualizar, atra
vés de 5 pólos que foram criados pelo Ministério da Agricultura, lá em Minas 
Gerais, ou seja, o Triângulo Mineiro, o Rio Doce, o Alto Jequitinhonha, o 
São Francisco e a Zona Metalúrgica, áreas disponíveis naquela região. As 
empresas iam para aquela região, atravês de ocupação ou entendimentos na 
região, adquiriam áreas e fizeram ali a implantação de seus programas flores
tais. 

Poss_o _citar, entre alguns deles, que tivemos oportunidade de assessorar à 
época, a Vale do Rio Doce, Acesita, o Grupo da Plantar, da Planta Sete, e ou
tras empresas de Minas Gerais, paulistas, cariocas, rio-grandenses que tive
ram oportunidade de trabalhar conosco neste programa. 

A par disso, desejo informar a V. Ex•s que a RURALMINAS é o órgão 
responsável pela legitimação de terras do Estado. Aliás, a própria Lei n<? 4.278 
que criou a RURALMINAS, no art. 7•, delega à RURALMINAS a respon
sabilidade de discriminar, resguardar as terras públicas e devolutas do Estado 
de Minas Gerais. E ela vem desempenhando esta funçãos desde a sua criâção, 
em 1966, efetivamente em 1967, e recebeu o acervo, a experiência e este traba
lho, através do Departamento de Terras e Matas da Secretaria de Agricultura 
que já fazia esse trabalho de regularização fundiária, desde a época da primei
ra Constituição da República, em 1891, através do seu art. 64 que estabelecia 
que as terras encravadas nos territórios e Estados lhe pertenciam. 

Então, era natural que, com o desenvolvimento dos Estados houvesse al
gum órgão que cuidasse dessa regulariação. Esse órgão começou a trabalhar 
nos princípios do século, e através da Secretária de Terras e Matas, que per
tencia à Secretaria da Agricultura. Em 1966, a RURALMINAS absorveu 
essa atividade e criou uma estrutura mais adequada. Quero informar a V. 
Ex•, apenas para efeito comparativo, que quando assumimos a responsabili
dade desta missão~ nós expedimos, à época, 400 títulos por ano, e hoje che
gam a 7 mil títulos por ano. Apenas para ver que houve um crescimento de es
trutura, houve a transformação de uma superintendência de terra para um di
retoria de terra, conqüentemente, dando mais atenção a esta função específi
ca da RURALMINAS, e estamos cumprindo a nossa obrigação. 

Desejo informar que dentro desta missão espefícica, a RURALMINAS 
tem, hoje, 16 escritórios de terras espalhados no interior do Estado, estando 
situados em Teófilo Otoni, Valadares, Aimorés, Almenara, Rio Pardo de Mi
nas, etc ... Nestes escritórios temos uma equipe média de 15 funcionários. 
Através de uma chefia, que é um homem degrau médio, normalmente um to
pógrafo, temos um auxiliar de escritório que normalmente é um contador, 
além de topógrafos, auxiliares de topógrafia, auxiliares de escritórios e eSCri
turários. Uma média de 15 funcionários por escritório. 

Vimos, então, desempenhando essa função, e desejo mostrar a V. Ex•s 
que temos hoje expedido, no Estado de Minas Gerais, de 66 a 81, desde a 
criação da RURALMINJ\S,.Cer~.çle 43.6.26 títulos de terras, para uma área 
de 3. 518.124 he<t~res, numa1médilr; por .. tíiul·o;·de 80,64 hectares. Apenas 
para demonstrár aos Srs: que,t!sse·tcab:all).O çfe.le~timação jã vínhamos fazen~ 
do e temos dadO essa tesPo}ta_e·m termo.s de i-eS(!ltado é~tatístico, inclusive. 

O Governo de 'MinaS G~rais, P~ô.Cúr~!l·; ntr ·p~rí~CÍO, búscar incentivos, 
porque essa figura1ou legiÜnp.ção tem cuSto ât~aVés de serviços qúe são pres
tados. Corno sabem V. Ex•s, o posseiro nos procura, faz um requerimento de 
medição de uma ãrea, que ele declara ter, a RURALMINAS, através de seu 
técnico, vai à propriedade dele, naturalmente tem uma diária do topógrafo, 
hã combustível, há um veículo. Faz-se então a medição, após esta, a caderne
ta de campo vai para o laboratório, onde é elaborado uma planta, um memo
rial discritivo. Posteriormente, vai para o computador. Depois de definida a 
planta e o memorial, nós formalizamos o processo, através de juntada de do
cumentos. V. Ex•s. vêem, então, que há uma prestação de serviços e, nós obs
tante o Estado subsidiar muito, ainda custa ao posseiro, em média, de 100 
cruzeiros o hectare. Nós reputamos preço simbólico. Este preço é o de Minas. 
Mas, outros Eslados, que também desempenham a mesma função da RU~ 
RALMINAS, em Minas Gerais, como é o caso do IDAGO, em Góiâs, da 
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INTERMAT, no Mato Grosso do Sul, do INTERBA, na Bahia, e tantos ou
tros órgãos que representam e que fazem a legitimação fundiária nos Estados 
da Federação, existem preços variados, por exemplo, na Bahia cobra-se 5 cru
zeiros o hectare. Então, é simbólico, o Governo subsidia tudo. 

Mas no decorrer do tempo, em Minas Gerais, buscamos, então, também 
trazer benefícios para os posseiros. Porque dentro do cumprimento da Justiça 
Social, da transladação da posse para proprietário, e entendemos nós que este 
programa é inteiramente social, digno de elogios, inclusive, aos Estados que 
fazem essa regularização, não é preciso dizer mais nada por-que entendo que o 
posseiro, pelo simples fato de se transformar em proprietârío, passa a ter uma 
tranqUilidade pessoal e familiar. Conheço vários casO-s de -à posseiro escon
der, da própria mulher ou dos filhos, que não tem um título de propriedade 
do terreno que ocupa. Então, é a própria tranqUilidade pessoal ao ter um títu
lo de domínio, além de ter direito a crédito, porque-basfa ele ter um documen
to para também poder fazer o seu projeto, entrar numa rede bancária e fazer 
o seu financiamento, aprovar qualquer coisa. Então, entedemos que esse pro
grama é altamente social. 

Baseado nessa Justiça Social deste programa fundiário, ou seja, de dar à
quele que ocupa, efetivamente, um documento que lhe dê a garantia de domí
nio, o Governo de Minas Gerais procurou, através de negociações, com pro
gramas, definir 'recursos para poder subsidiar o preço desses serviços. 

Então, através de gestões feitas pelo nosso Gõ-Vim18.dor, pelo Governo de 
Minas, conseguimos negociar cinco programas que nos dão recursos para 
essa finalidade. Esses programas são, especificamente, o PRODECOM, que 
V. Exas. conhecem, sobretudo os mineiros, que é o Programa de Desenvolvi
mento COmunitário, onde o planejamento dâ uma participação de 50% e o 
beneficiário entra com 50% em alguma atividade. Temos o MG-2, o Progra
ma de Pequenos Produtores de Baixa Renda, pelo qual se deseja atender o 
elemento de baixa renda, em diversas cidades e municípios de Minas, especifi
camente 128 municípios que este programa atinge. Temos o PRODEVALE e 
mais um outro. Nestes quatro programas existe o componente de legitimação 
de terra, sendo gratuito em dois programas. 

O posseiro nada paga ao Estado. A RURALMINAS vai lá, mede as ter
ras, faz o memorial, todo o serviço, e dá-lhe um título. Ele apenas registra. E 
no Programa MG-2, os pequenos produtores, que são em 128 municípios do 
Estado de Minas Gerais, o posseiro paga 5 cruzeiros, porque o Banco Mun
dial não aceitou que fosse grãtis. Na realidade ele paga 5 cruzeiros, e o resto o 
Governo banca; e o PRODECOM, 50%, se for 100 cruzeiros o hectare, no ca
so, ele paga 50 cruzeiros. 

Temos, aqui, alguns números que gostaríamos que V. Ex•s tomassem co
nhecimento. Temos, em número de reqUerimentos, hoje, a partir de 81, ape
nas no ano de 81, 8.406 requerimento, na RURALMINAS, para serem aten
didos, dentro desses programas, repito, inteiramente gratuitos, em dois casos, 
um paga 5 cruzeiros e outro paga 50 Cruzeiros. Vou repetir o número porque, 
no final, vamos concluir. Quero pedir permissão a V. Ex• para acompanhar, 
8.406 requerimento para uma ãrea aproximada de 232 mil hectares, e uma 
área média de 27 hectares. Destes 8.406, 65% desses requerimentos a área é in
ferior a 20 hectares, do número de requerimentos que temos hoje para aten
der, em 1981, 65% são inferiores a 20 hectares. 

Feitas essas considerações, permito-me ainda informar que temos, hoje, 
301 municípios, fora os programas, porque com os--prog-rã.m1ts-=no's Já -atingi
mos 500 municípios, em Minas Gerais, de 722 b(:fl-eficiados, 301 municípios 
beneficiados com escritórios da RURALMINAS. Temos, só na sede, em 
Belo Horizonte, em termos de funcionários a serviço do setor de regulari
zação fundiária, 76 funcionários, de engenheiros, de advogados a contínuos. 
Temos no interior do Estado, como já disse, 16 escritórios, 155 funcionários. 
Ao todo, temos ã disposição do Programa Regularização Fundiária, em Mi
nas, 231 funcionários. Permito-me repetir, do engenheiro, do advogado ao 
contínuo, variando em termos de classes para atendimento. Em termos de 
veículos, temos 57 à disposição do programa. E temos 65 teodolitos, que é o 
aparelho. adequado para fazer medição de terra, apenas como exemplo. 

Essa informação, que desejo passar para V. Ex•s, significa, em última 
análise, a preocupação que temos com o Projeto ora proposto, n9 26 que, cla
ro, entendemos como de alta justiça social, de muita boa hora, em termos de 
conjuntura. Mas, não vamos, de maneira alguma, dizer aqui do mérito do 
projeto que, repito, entendemos muito bom. O que nós vamos nos permitir 
expor, solicitar desta Comissão, quem sabe, uma melhoria, se podemos nos 
permitir fazer esse tipo de sugestão, trazemos aqui sugestões para o modusfa
ciendi da coisa. O que estamos procurando neste encontro, trazendo para os 
Srs. a nossa modesta palavra, é no sentido de que haja uma melhoria na for
malização do projeto, ou seja, através de emendas se melhore o que foi objeti
vado. Entendemos, e fizemos esse tipo de amostragem, de números, do que 
chamo esse trabalho de legitimação, e que apenas por força de expressão vou 

chamar Versus Usucapião, o que estamos percebendo atualmente é que nósjã 
fazemos a regularização fundiária em todos os Estados. Essa é a conclusão. E 
tememos, aí é que vem a coisa, que haja uma superposição de ações ou, até 
mesmo, um conflito de ações que venha a prejudicar uma história de um ór
gão, ou órgãos dos Estados, porque estamos falando não só no caso de Mi
nas. Ainda hoje, está sendo realizado em Curitiba, desde o dia 9, até 13, e ho
je, coincidentemente, dia IO, a RURALMINAS está fazendo uma exposição 
em Curitiba, no encontro de órgãos fundiários, exatamente a esta hora, junto 
com todos os Estados da Federação, através dos órgãos fundiários, um semi
nário, buscando subsídios mútuos para aperfeiçoar o sistema de regulari
zação fundiária. E não tenho nada a haver com o projeto porque esse semi
nário já estava marcado há dois meses, e não foi Minas que o provocou, o an
fitrião é o Est~do do Paraná que nos convidou e convidou a todos. Ainda 
hoje estava conversando com o Presidente do INCRA, Paulo Yokota, que foi 
abrir o seminário em nome do Ministro. 

Então, o que tememos é que haja uma superposição de ações que vai, na
turalmente, afetar uma estrutura. Tive oportunidade de mostrar para os Srs., 
são 16 escritórios abertos, em 16 municípios de Minas, cobrindo 355 comuni
dades mineiras; 255 funcionários a serviço de um órgão. Uma história, por
que a RURALMINAS adquiriu um acervo, uma tecnologia, uma experiên
cia, um trabalho que já vem sendo exercitado desde os primórios, desde as 
primeiras décadas do século. Naturalmente V. Ex•s não vão estranhar que, se 
tiver uma superposição de ações, vai ocorrer, automaticamente, desemprego. 
Por isso que chamei atenção para o fato de que 65% das 6reas, dos 8.406 re
querimentos que temos hoje, de serviço, são inferiores a 20 hectares. O que 
significa que se prevalecer a usucapião, em terras devolutas, o que vai ocor
rer, obviamente, é que o trabalho de regularização será altamente prejudica
do. Conseqüentemente, no mínimo, 65% de estrutura, de história, de empre
gos, serão afetados. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Gostaria de lembrar ao Presiden
te da RURAL.MINAS que o seu tempo já se esgotou. Mas, daria mais 5 mi
nutos para que terminasse e, ao final, alguma coisa que ficasse obscura, pelas 
perguntas poderiam ser respondidas. 

O SR. GERALDO RESENDE- Pois não. Além dos compromissos, 
chamo a atenção que esses programas especiais, que nós assinamos, inclusive, 
com organismos internacionais, que é o caso do MG-2, que é um compromis
so dos Governos Estadual e Federal com o Banco Mundial, existem metas 
preestabelecidas e que nós nos cornpromissamos em realizá-Ias, e tememos 
não poder cumpri-las e termoS um descrédito perante o organismo interna
cional. 

Os aspectos que chamo de inconvenientes, da usucapião em terras devo~ 
lutas, é a desmobilização da estrutura dos Estados, a inadimplência de com
promissos firmados através de programas sociais, desempregos. Um aspecto 
para o qual chamo a atenção de V. Ex' é que, com a usucapião, a União vai 
ser notificada. Notificada a União, automaticamente, o processo se desloca 
para a Justiça Federal. Indo para a Justiça Federal, esse processo, por mais 
sumaríssimo que seja o seu trâmite, vai ter as suas dificuldades, porque o pos
seiro vai ter que sair lá dos rincões dos Estados para vir à capital acompanhar 
as ações. E diz o projeto de lei que a União serã citada. E. um inconveniente 
que tarnb_é'? reputados. A outra, são as comarcas normalmente disprovidas 
de.juízes, o que llão acontece só em Minas, mas também em outros Estados. 
Por mais sumaríssimo que seja o trâmite da ação, vamos esbarrar, tambêm, 
nessa dificuldade. Um aspecto que reputo tecnicamente lamentável é a dis
pensa da planta por ocasião da petição fnicial, porque não podemos admitir 
que haja, a olho nu, o dimensionamento de uma figura. 

Diz o projeto que é de 20 hectares e que pode ir até o módulo regional, e 
sabemos que este, no País, vai até 120 hectares. Como é que qualquer um de 
V. Ex~ vai chegar numa propriedade de 80 hectares, digamos, e dizer que aqui 
tem 80 hectares. Pode fazer um croqui, pode fazer uma petição inicial e de
pois vamos registrar essa figura. O que vai ocorrer, automaticamente, é que 
vamos criar fontes de discórdias, vamos criar um problema futuro ou, quan
do muito, vamos levar para registro cartorial figuras incertas e, conseqilente
mente, termos um cartório de figuras imprecisas. Preocupa-me muito este as
pecto. 

A vantagen de legitimação é que iriverto todos esses aspectos, não vamos 
ter desemprego, vamos cumprir os compromissos, vamos manter a história, 
etc., além de podermos preservar as áreas ecológicas. Na ação, numa audiên
cia de julgamento, o juiz não vai lã, ln loco, conhecer a propriedade. Já atra
vés da legitimação o nosso topógrafo vai in loco, e ele tem que fazer uma folha 
complementar, que faz parte do processo onde, inclusive, destaca as âreas que 
devem ser preservadas, em termos de ecologia. 

Uma outra exigência que reputo altamente necessária a ser feita é a ben
feitoria. Chamo a atenção de V .. Ex•s que não podemos, gratuitamente, tras-
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ladar para um posseiro um título de domínio, pelo simples fato de ele ocupar 
uma terra. Vamos correr o risco de termos especulações por este País afora, 
de posseiros inadvertidos, incrédulos que vão, inclusive, negociar e especular 
propriedades. Podemos, com isso, estar ferindo o direito de propriedade bra
sileiro, transmitindo a um cidadão, pelo simples fato de ele fazer uma ocu
pação, um título, para ele vender dentro de um determinado tempo, e ir ocu
par uma outra propriedade. Então, achamos que devemos exigir, no mínimo 
20%, que é o que já se faz na legitimação, na regularização fundiária, para 
este elemento que jâ cultivou 20% da propriedade, e tem, no mínimo, 20% de 
amor por aquela terra, porque ele tem o seu dinheiro ali e tem uma presença 
efetiva e real. 

Concluindo, Srs. Parlamentares, dentro da nossa modesta expressão, o 
que se deseja é que, considerando o que dissemos, o art. 9'? da Mensagem, que 
estabelece que estão incluídas no âmbito da usucapião especial as terras devo
lutas, o que significa que as outras terras, ou seja, as particulares e as públi
cas, estão também dentro do espírito do Projeto de Lei. E, disto, não temos 
dúvidas. E dentro desta afirmativa o que pretendemos é que seja a emenda, 
do nosso Deputado Ronan Tito, a que prevaleça. É a emenda número 28. E 
que seja inserida uma emenda na lei, dizendo o seguinte, e aí o que está escrito 
aqui. E nós nos permitimos, com a nossa modéstia, reconhecer o valor desta 
emenda, porque temOs 13 anos de trabalho em cima de terras devolutas, em 
Minas Gerais, estamos vendo aqui exatamente a expressão d+a realidade mi-~ 
neira, e que nós, que conhecemos os outros Estados, em termos fundiários, 
temos trocado idéias com os presidentes de órgãos, sabemos que aqui está 
exatamente a esperiência. Devemos substituir, excluir as terras devolutas do 
projeto, através da dispensa da ação judicial, e fazer com que os órgãos públi
cos já existentes, a nível federal, o INCRA, é o que está escrito aqui, e, a nível 
dos Estados os órgãos próprios ... Porque não entendemos, a esta altura, que 
se crie estruturas novas para atender, uma coisa que jã vem acontecendo. O 
que precisamos é de aprimorar o que já existe. 

O SR. (Fora do Microfone) - (Inaudível.) 

O SR. GERALDO RESENDE- Não, pode ser usucapião. E usuca
pião com todas as características das leis feitas através de um órgão adminis
trativo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Lembraria aos Srs. Parlamenta
res que, ao fina(, teremos tempo para as observações. 

O SR. GERALDO RESENDE- Vou tentar explicar, ao final, por gen
tileza, como e1,1 entendo a coisa. Gostada, então, de chamar a atenção de V. 
Ex•s, caso não aceitem essa sugestão, que ao apresentar a Emenda n'? 28, no 
mínimo, aconteça a emenda do nosso nobre Senador Jutahy Magalhães, que 
é a 71, que também traduz a experiência dos Estados, ou seja, que acrescenta 
ao item 6"': Nas terras devolutas estaduais, integrantes de programas especiais 
de favorecimento de produtores de baixa renda. Então, se não acatarem 
aquela mensagem que engloba tudo, que é o desejável, que pelo menos salvem 
os compromissos que o Estado já fez, porque, do contrário, vamos ter proble
mas de inadimplência. 

Essa é a nossa sugestão, e, por último, se acatados essas nossas idéias, 
queremos acrescentar que se faça junto com o INCRA, que é o organismo fe-
deral, convênio no qual, primeiro, ele faça um convênio dando para os órgãos 
dos Estados uma participação do seu orçamento ariual, para que possamos 
estruturar mais as nossas equipes e escritórios e dar um atendimento mais 
adequado; e que, também, o INCRA faça parte das lides, ou seja, quando 
houver uma ação, o INCRA seja chamado para que se possa deslocar o 
fórum para a Justiça Federal, naturalmente trazendo uma tramitação muito 
mais veloz. 

Peço desculpas pelo excesso, porque não estava preparado para apenas 
meia hora. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Pois não. 

O SR. RELATOR (JUTAHY MAGALHÃES)- Apenas para indagar 
ao ilustre depoente se essas sugestões estão por escrito, para que pudesse fazer 
chegar as minhas mãos. Caso não estejam, solicitar a V. Ex• que peça à Co
missão para fazer chegar as minhas mãos essas sugestões o mais râpido possí
vel. 

O SR. GERALDO RESENDE- Desejo informar ao nosso nobre Re
lator que infelizmente não as fiz por escrito, fiz apenas observações. A Comis
são, então, naturalmente, se encarregará de fazer chegar às mãos de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Concedo a palavra, agora, aos 
depoentes que são representantes da CNBB, que são dois, Padre David Re
gane Padre Jacir Braido. Eles vão dividir o tempo determinado a eles de ma
neira que acharem melhor. 

O SR. ARNALDO SCHIMITT- Sr. Presidente, se me permite, apenas 
uma sugestão. Por que nós não perguntamos, agora, o que tivermos que per
guntar para o Dr. Resende, porque o assunto está mais ... 

O SR. PRESlDENTE (Ronan Tito)- Desde a primeira reunião que es
tabelecemos esse critério, o de que os depoentes prestam os seus esclarecimen
tos e, ao final, se façam as perguntas. 

O SR. JACIR BRAID6- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamenta-
res: 

Acho que interpretamoS, neste momento, a saudação e os comprimentos 
da CNBB a esta Comissão e, na exposição que queremos fazer agora, queria
mos privilegiar, antes de mais nada, as palavras da própria CNBB em relação 
a este projeto específico. 

A primeira palavra ê de D. Ivo, relatada em entrevista ao Correio do Po-
v o: 

USUCAPIÃO ESPECIAL E A IGREJA 

1. O Projeto de lei que dispõe sobre a aquisição, por usucapião espe
cial, de imóveis rurais foi recebido com o seguinte comentário do Presidente 
da CNBB: 

.. Não sabemos que amplitude teria essa medida sobre a questão 
agrária, mas tudo o que visa contribuir para melhorar o quadro 
atual merece todo o nosso apoio. O importante é a idéia, que mostra 
a intenção de facilitar o acesso à terra para quem está nela e dela vi
ve" (Correio do Povo, 22/10/81). 

2. Por sua vez, o Secretário Geral, D. Luciano Mendes de Almeida dis
tribuiu a seguinte nota oficial: 

NOTA DO SECRETÁRIO-GERAL DA CNBB SOBRE A NOVA 
REGULAMENTAÇÃO DO USUCAPIÃO 

"A notícia de que esteja em andamento uma nova regulamen
tação para o Usucapião, constitui forte razão de esperança para-a 
solução do grave problema da terra em nosso País. 

tum primeiro gesto que, vindo do Presidente João Figueiredo 
e do Presidente em exercício Aureliano Chaves, revela a intenção de 
aperfeiçoar o Estatuto da Terra e de atender às muitas expectativas 
dos vários segmentos da sociedade, incluindo os constantes apelos 
da Igreja, nem sempre compreendida. 

O sacrifício de tantos posseiros e lavradores prividos de sua 
terra merece uma colaboração de todos, principalmente das autori
dades, no sentido de se apressar o reajuste jurídico do direito de pro
priedade e um processo eficaz que assegure ao homem do campo 
condições de estabilidade no trabalho e de tranqüilidade no uso e 
propriedade da terra". 

A esperança se justifica porque vê-se que algo está se rhovendo no qua
dro atual da tormentosa questão agrária. 

3. O empenho da Igreja em situar-se ao lado dos posseiros e dos traba
lhadores rurais segundo a opção preferencial pelos pobres assumida em 
Puebla, valeu-lhe severas críticas, inClusive de estar exorbitando de sua mis· 
são essencialmente espiritual. Em seus documentos, ela justifica seu posício
namento. 

4. Missão da Igreja 
A Missão da Igreja é evangalizadora e de natureza eminentemente pasto

ral. Tal missão entretanto, de nenhym modo a conduz a se omitir a respeito 
de problemas sócio~políticos do País, na medida mesma em que esse proble-
mas sempre apresentam uma relevante dimensão ética. Esta dimensão avulta 
no presente momento e na atual etapa do processo de abertura política. 

(Reflexão Cristã sobre a Conjuntura Política, n9 2) 

A Igreja não aceita pois a opinião dos que pretendem reduzir 
sua missão à formulação de princípios atemporais. Pelo contrário, 
ela acompanha os homens no concreto das situações da vida indivi
dual e social, para explicitar as exigências do Reino de Deus nas 
condições particulares. em cada momento e em cada lugar; ela lhes 
revela que a adesão a Cristo exige atitudes de conversão, de abertura 
e de diálogo, exige mudanças no comportamento de pessoas e gru
pos, que se dizem cristãos, mas que toleram situações de pecado e 
injustiça incompatíveis com a consciência cristã. 

(id. lb., n<>7) 
A Igreja do Brasil, através de seus órgãos competentes jâ se 

pronunciou em outras ocasiões, sobre graves problemas que angus
tiavam a consciência cristã. Em outubro de 1976, fez uma '~Comuni
cação ao Povo de Deus," denunciando os sofrimentos causados por 
uma repressão incontrolada; em fevereiro de 1977, falou sobre as 
"Exigências Cristãs de uma Ordem Política," exigências a que hoje 
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se procura atender com o processo de abertura: em setembro de 
1979, propôs "Subsídios 'para uma Política Social;" em fevereiro de 
1980, alertou para os sérios problemas da posse e uso do solo rural, 
no documento .. Igreja e Problemas da Terra." 

(Id. Ib., n' 25) 
É missão da Igreja convocar todos os homens para que vivam 

como irmãos superando toda forma de exploração, como quer o ú
nico Deus e Pai comum dos homens. Movidos pelo Evangelho e 
pela graça de Deus, devemos não somente ouvir, mas assumir osso~ 
frimentos e angústias, as-lutas e esperanças das vítimas da injusta 
distribuição e POsS-a da terra. · 

(Igreja e Problemas da Terra, n• 6) 
5. O presente projeto de usucapião especial deve situar-se no vasto con

texto da situação agrária e fundiária do País. 
Em 1

1
976, na "Comunicação Pastoral do Povo de Deus," Os Bispos da 

Comissão Representativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, co
locaram entre os principais fatores de violências a má distribuição da terra e a 
situação dos índios. 

- A má distribuição da terra 

A má distribuição da terra, no Brasil, remonta ao período colo
nial. O problema se acentuou, porém, nos últimos anos, como resul
tado da política de incentivos fiscais ãs grandes empresas agrope
cuárias. Como resultado negativo, além da desenfreada especulação 
imobiliária levada ao interior do País, surgem as grandes empresas 
que, aparelhadas com recursos jurídicos e financeiros, acabam com 
os pequenos proprietários expulsando os indígenas e posseiros de 
suas terras. 

Estes pequenos proprietários, sitiantes e posseE·õs, com dificul~ 
dades até para obter uma carteira de identidade, não conseguem do
cumentar a posse da terra, ou fazer valer, perante a Justiça, os seus 
direitos de usucapião. 

São, então, expulsos das terras, tangidos para mais longe, até 
para países vizinhos, ou transformados em novos nômades destian
dos a vagar pelas estradas do País. 

Quando resistem, dão margem aos conflitos que se multipli
cam, especialmene nas regiões amazônica e mato-grossense. 

Outros demandam às cidades mais próximas, provocando a 
vasta migração interna, que termina por "inchar;' as gr3.ndes cida
des onde têm que se alojar em casebres miseráveis, levando vida de
sumana, até que sejam varridos para mais longe, quando as âreas, 
nas quais se instalaram, passam a ser de interesse para a especulação 
imobiliária ou para a implantação de grandes projetas de urbani
zação. Antes disso, porém, já terão sofrido os males da cidade gran
de, tais como, o aviltamento dos salários e a péssima qualidade, ou 
total ausência, dos serviços urbanos. 
- A situação dos índios 

Os índios, especialmente na Amazônia legal, perdem extensões 
crescente de suas terras, para fazendeiros e posseiros, doS quais al
guns, por sua vez, foram expulsos de suas terras de origem por em
presários poderosos, repetindo-se hoje o que aconteceu no passado 
com os indígenas do Sul do País. 

Neste quadro, o "Estatuto do lndio" torna-se letra morta, en
quanto os indígenas, quando sobrevivem, passam a ser explorados 
como mão-de-obra barata, ou se dirigem para a periferia das cida
des ou, ainda, famintos e doentes vagueiam pelas estradas, que ras
gam suas reservas. 

A tutela do Estado, tornando-os parcialmente incapazes peran
te a lei, impede que os índios se tornem sujeitos de seu crescimento e 
de seu destino. 

~ lento o processo para a demarcação das terras dos índios, 
problema que se acentua dada a ganância dos que se dedicam à ex
ploração das riquezas minerais e das florestas. 

A introdução de um modelo de progresso, apoiado em amplos 
recursos financeiros, expõe tribos inteiras ao extermínio, como é o 
caso da abertura de estradas, sem um planejamento prévio, __ que res
peite os primitivos habitantes da área. Neste caso incluem-se proje
tes do próprio INCRA. 

(Comunicação Pastoral ao Povo de Deus, págs. 13 e 14) 
6. O Projeto em questão cai, pois, sobre uma realidade extremamente 

complexa e conflituosa. Ano após ano se acentua a Co-ncentração da proprie
dade de terra no Brasil. E isso em continuidade aos "defeitos seculares do 
nosso sistema de áistribuição da terra" (Mensagem de Aureliano Chaves ao 
Congresso). Tal concentração da propriedade se faz a partir de um projeto 

desenvolvido que privilegia a pecuária, os produtOs de exportação e os gran
des projetas agrícolas decalcados sobri os incentivos fiscais. 

7. ConseqUências: Migrações e violência no campo. 

Há no país, milhões de migrantes, muitos dos quais obrigados a 
sair do seu lugar de origem, ao longo dos anos, devido principal
mente à concentração da propriedade da terra, à extensão das 
pastagens e à transformação nas relações de trabalho na lavoura. 
Sem contar os milhares de migrantes que, como extensão da ini
gração interna, iêm se dirigido aos países vizinhos. 

Uma grande parte dos lavradores migrou para as gra!fdes cida
des à procura de uma oportunidade de trabalho, indo engrossar a 
massa marginalizada que vive em condições subumanas nas favelas, 
invasões e alagados, em loteamentos clandestinos, cortiços e nas 
senzalas modernas dos canteiros de obras de construção civil. O de-
senraizamento do povo gera _insegurança pela rompimento dos 
vínculos sociais e perda dos pontos de referência culturais, sociais e 
religiosos~ levando à dispersão e à perda de identidade. 

Outra parte se dirige às regiões agrícolas pioneiras à procura de 
terras. Entretanto, com freqUência, sua tentativa de fixar-se à terra 
choca~se contra uma série de barreiras: dificuldade para obter o títu
lo definitivo da terra, no caso de compra; a falta de apoio ou o pró~ 
prio fracasso das companhias colonizadoras; nova expulsão da ter
ra, ante a chegada de novos grileiros ou de reais ou pretensos pro~ 
prietários. 

Em quase todas as unidades da Federação, sob formas distintas 
surgem conflitos entre, de um lado, grandes empresas nacionais e 
multinacionais, grileiros e fazendeiros e, de outro, posseiros e 
índios. Viõlêil-cias de toda a ordem se cometem contra esses últimos 
para expulsá-los da terra. Nessas violências, já se comprovou am
plamente, estão envolvidos desde jagunços e pistoleiros profissio
nais até forças policiais, oficiais de justiça e atê juízes. Não raro 
observa-se a anomalia gravíssima da composição de forças de ja~ 
gunços e policiais para executar sentença de despejo. 

A situação tem se agravado muito depressa, tomando como re
fe"rêlicia a região de Conceição do Araguaia, no sul do Parã, pode
mos ter uma idéia da velocidade e amplitude da situação de conflito. 
No começo de 1979, havia 43 conflitos identificados e cadastrados. 
Seis meses depois, os conflitos jã eram 55. No final do ano já eram 
mais de 80. No Estado do Maranhão, tradicionalmente conhecido 
como o· Estado das ter~as livres, abertas à entrada de lavradores 
pobres, foram arrolados, em 1979, 128 conflitos, algumas vezes en
volvendo centenas de famílias. Em três casos, pelo menos, o número 
de famflias envolvidas ultrapassa o milhar, sendo grande a concen
tração da violência nos vales do Mearim e do Pindaré. 
(Igreja e Problemas da Terra, no 25:29) 

8. Acuniulação e degradação 

Os que .. não conseguem resistir a essas diferentes eressões' e 
agressões, não conseguem continuar como posseiros, colonos, par
ceiros, arrendatários, moradores: transformaram-s_e em proletários, 
em trabalhadores à procura de trabalho não só no campo, mas tam
bém na cidade. E. sabida a situação dos trabalhadores avulsos em 
amplas regiões do país, conheCidos como bóias-frias em São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás: ou como "Clandesti
nos" .em Pernambuco; ou .. volantes" (na Bahia e em outras regiões. 
As oportunidades de emprego para esses trabal~adores são sazo
nais, o que os impedéde .trabalhar todos os meses do ano. Para ate
nuar as dificuldades que enfrentam, aceitam deslocar-se para gran
des distâncias, levados pelo "gato" longe da família, sem qualquer 
direito trabalhista assegurado. Trabalhadores de ~ão Paulo são en
contrados, em certas épocas do ano, ti'abalhando no Paranâ ou em 
Minas Gerais. 

Mais grave ainda é a situação dos peões na Amazônia Legal. 
São trabalhaores sein terra, recrutados pelos ••gatos" em Goiás, no 
Nordeste e mesmo em São Paulo e depois vendidos como uma mer
cadoria qualquer aos empreiteiros encarregados do desmatamento. 

O ugato", como é conhecido em amplas regiões, opera com um 
agenciador de trabalhadores. Geralmente, possui ou aluga um cami
nhão para transportar os peões, recrutando-os sob promessas de sa
lários e regalias que não serão cumpridas. Como não há nenhuma 
fiscalização, quanto mais o trabalhador se aproxima do local de tra
balho, mais longe fica de qualquer pr6teção ou garantia quanto aos 
seus direitos trabalhistas. Não é diferente a situação de muitos tra
balhadores rurais nas outras regiões do país quanto a estes direitos. 
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Justifica-se a venda de peões pelas dívidas que o trabalhador ê 
obrigado a contrair, durante a viagem, com a alimentação e o pró
prio transporte. A dívida é transferida do "gato" ao empreiteiro 
que, em nome dela, escraviza o peão enquanto dele necessitar. Os 
policiais, os donos de "boliches" e os donos de pensões nos povoa
dos sertanejos estão quase sempre envolvidos nesse trãfico humano. 
Quando o trabalhador tenta fugir é quas·e·s-empre-casfigado ou as
sassinado em nome do princípiO de que se trata de um ladrão- está 
tentando fugir com o que já pettehce ao empreiteiro que o comprou: 
a sua força de trabalho. 

Houve sem dúvida, inciativas por parte de responsáveis pela 
política de desenvolvimento agrícola, especialmente, em algumas re
giões do país. Mas, por não terem abrangido o conjunto das si
tuações dos trabalhadores rurais e por terem alcançado uma pro
porção relativamente pequena de interessados, esses programas não 
têm efetivamente respondido às necessidades dos homens do cam
po. De qualquer modo, a estrutura fundiária e seus aspectos sociais 
é fundamental e condici"onam o sucesso de qualquer política de de
senvolvimento económico e social. 

Direitos conquistados penosa e legitimamente ao longo da nos
sa história, consubstanciados em muitas de nossas leis- como é o 
caso das garantias fundamentais da pessoa, a igualdade jurídica dos 
cidadãos, a previdência social, as garantias trabalhistas e a própria 
legislação fundiária- têm sido precariamente observadoS, sobretu
do em relação aos bóiasRfrias, aos posseiros, arrendatários, parcei
ros, peões, seringueiros, pescadores, garimpeiros, carvoeiros. 

(Igreja e Problemas da Terra, n•s 48-54) 

9. Diante da situação da terra e de e!itrutura fundiária tão delicadas, 
podemos nos perguntar se o atual projeto é suficiente para, ao menos, dimi
nuir as centenas de casos de conflitos que pululam por todo o País; se há um 
suporte e uma decisão "política" aptos a torná-lo eficaz; se não vai ser letra 
morta, como o próprio Estatuto da Terra, tão pouco e desigualmente posto 
em prãtica. 

Sua execução tenderá a ser dificultada ou barrada pelas mesmas forças 
que atualmente conseguem deixar sem eficácia a atuallegislação brasileira? 
Se aprovado, iremos conhecê-lo nos seus frutos. 

10. Certamente, ele não vai atingir em nada a atual estrutura fundiária. 
Destina-se a atenuar a virulência dos conflitos pela posse da terra. Mas a cur
to prazo, poderá contribuir para o recrudescimento da violência no meio ru
ral, pois os (pretensos) proprietários poderão iniciar a expulsão de todos os 
posseiros que trabalham em suas terras, antes que se completem os 5 anos 
previstos para garantia da posse da terra. Ainda poderá acelerar a ação dos 
grileiros, até que o projeto se converta em lei e esta seja regulamentada. 

Quanto ao projeto em si, fica a dúvida se os passos a serem dados para a 
aquisição do imóvel não esbarram no mínimo na morosidade burocrática, 
não havendo uma justiça agrária que permita agilidade maior, condizentê 
com o volume das demandas que vão surgir. 

11. Mas, deixando de lado detalhes do projeto, que poderão ser altera
dos, importa afirmar algumas linhas-mestras de solução de conflito de terras. 
Aqui pretendemos valorizar as palavras dos Bispos e a palavra do Papa João 
Paulo II: 

- política agrária e reforma agrária; 
- valorização do homem e do trabalho agrícola; 
- prioridade do trabalho sobre a propriedade; 
- função social da propriedade. 

12. Política agrária e reforma agrária 

Impõe-se uma séria revisão da política da terra e da estrutura 
fundiária, no sentido de garantir de imediato a permanência na terra 
daqueles que nela trabalham, assentar os milhões de familias sem 
terra e suster desta forma o processo demasiadamente acelerado de 
expansão de um capitalismo agrário, dando condições jurídicas e fi
nanceiras para a produção de alimentos de base por parte de peque
nos produtores, proprietários ou não, evitando assim a proletari
zação da mãoRde-obra rural e a exploraçã~ da mão-de-obra dos 
bóias-frias, das mulheres e dos menores. São necessárias para tanto 
medidas corajosas destinadas a incentivar a produção para o consu~ 
mo interno, em vez de incentivar prioritariamente uma agricultura 
de exportação. Para que a extensão da fronteira agrícola e a especu
lação sobre as terras não se realizem às custas do homem que ocu
pou até hoje vastas regiões desconhecidas do País (índio, posseiro), 
urge o reestudo de certos programas de desenvolvimento que não 
consideram com o suficiente respeito às culturas diferentes. 

(Subsídios para uma Política Social, n9 61.) 

sos: 
Em Taici, os Bispos assumiram, entre outros, os seguintes compromisR 

3~>- Reafirmamos o nosso apoio às justas iniciativas e organi
zações dos trabalhadores, colocando as nossas forças e os nossos 
meios a serviço de sua causa, também em conformidade com os 
mesmos compromissos (Puebla, n9 1.162). 

Nossa atuação pastoral, cuidando de não substituir as iniciati
vas do povo, estimulará a participação consciente e crítica dos tra
balhadores nos sindicatos, associações, comissões e outras formas 
de cooperação, para que sejam realmente organismos autónomos e 
livres, defendendo os interesses e coordenando as reivindicações de 
seus membros e de toda sua classe. 

4~> - Apoiamos os esforços do homem do campo por uma au
têntica Reforma Agrãria, em várias oportunidades jâ definida, que 
lhe possibilite o acesso à terra e condições favoráveis para seu culti
vo. Para efetivâ-la, queremos valorizar, defender e promover os re
gimes de propriedade familiar, da posse, da propriedade tribal dos 
povos indígenas, da propriedade comunitária em que a terra é con
cebida como instrumento de trabalho. Apoiamos igualmente a mo
bilização dos trabalhadores para exigir a aplicação ejou reformu
lação das leis existentes, bem como para conquistar uma política 
agrária trabalhista e previdenciãria que venha ao encontro dos an
seios da população. 

(Igreja e Problemas da Terra, nos 97/99.) 
Entendemos que a-problemática dos trabalhadores rurais e ur

banos e a problemática da terra só terão solução verdadeira se fo
rem mudadas a mentalidade e a estrutura em que funciona a nossa 
sociedade. Enquanto o sistema político-econômico estiver a favor 
dos lucros do pequeno número de capitalistas, e enquanto o modelo 
educacional servir de instrumento de manutenção desse sistema, in
clusive desestimulando a vida rural e seus valores, então não terá so
lução verdadeira a situação de injustiça e de exploração de trabalho 
da maioria. 

(Igreja e Problemas da Terra, n• 107.) 

13. Valorização do homem e do trabalho agrícola 

Entende a Igreja que o requisito fundamental para a solução de todos os 
problemas é a valorização do homem. João Paulo II nos dá a chave dessa cor
reta valorização quando afirma: "O homem é a primeira e fundamental via 
da Igreja, e isso precisamente sobre a base do imperscrutâvel mistério daRe
denção de Cristo, então é necessário retornar incessantemente a esta via e 
prossegui-la sempre de novo ... " (Laborem Exercens, n9 1). 

O Papa defende a dignidade do homem do campo e de seu trabalho: 

O trabalho dos campos reveste-se de não~leves dificuldades, 
como sejam o esforço físico_ contínuo e por vezes extenuante, o pou
co apreço em que ê tido socialmente, a ponto de criar nos homens 
que se dedicam à agricultura a sensação de serem socialmente mar
ginalizados, e de incentivar no seu meio o fenômeno da fuga em 
massa do campo para as cidades e, infelizmente, para condições de 
vida ainda mais desumanizantes. A isto acrescente-se a falta de for
mação profissional adequada, a falta de utensílios apropriados, um 
certo individualismo rastejante e ainda situações objetivamente injus
tas. Em certos países em vias de desenvolvimento) há milhões de ho
mens que se vêem obrigados a cultivar as terras de outros e que são 
explorados pelos latifundiários, sem esperança de alguma vez pode
rem chegar à posse nem sequer de um pedaço mínimo de terra "co· 
mo sua propriedade". Não existem formas de proteção legal para a 
pessoa do trabalhador agrícola e para a sua família, no caso deve
lhice, de doença ou de falta de trabalho. Longas jornadas de duro 
trabalho físico são pagas miseramente. Terras cultiváveis são deixa
das .'ao abandono pelos proprietários; títulos legais para a posse de 
um pequeno pedaço de terra, cultivado por conta própria de hã 
anos, são preteridos ou ficam sem defesa, diante da "fome da terra", 
de indivíduos ou de grupos mais potentes. 

São palavras de João Paulo II sobre a valorização do trabalho agrícola. 

14. Prioridade do trabalho: princípio que o Papa defende na Encíclica 
Laborem Exercens, n9 I 2: 

O trabalho é prioritário sobre o capital, meios de produção. Na pro
dução, o homem é causa eficiente e o capital é apenas instrumento. 

"Submeter a terra"- todos os recursos que o mundo visível encerra não 
podem servir ao homem senão mediante o trabalho. O homem não cria as ri
quezas- e também a terra simplesmente os encontra (mistério d~ criação):. 
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Para fazer com que sirvam para si e para os outros os recursos da natureza, 
homens têm como único meio o seu trabalho; e para fazer com que frutifi
quem tais recursos, mediante o seu trabalho, o homem apossa-se de pequenas 
porções das variadas riquezas da natureza: do subsolo, do mar, da terra e do 
espaço. E apropria-se disso mediante o trabalho e para poder ulteriormente 
ter trabalho. Deve-se afirmar o primado homem em relação às coisas (cf. La
borem Exercens, n9 12). 

15. Função Social da Propriedade 

A tradição cristã nunca defendeu tal direito como algo absolu
to e intocável; pelo contrário, sempre o entendeu no contexto mais 
vasto do direito comum de todos utilizarem os bens da criação intei
ra: o direito à propriedade privada está subordinado ao direito ao uso 
comum, subordinado à destinação universal dos bens. 

Por outras palavras, a propriedade, segundo o ensino da Igre
ja, nunca foi entendida de maneira a poder constituir um motivo de 
contraste social no trabalho. Conforme já foi recordado acima, a 
propriedade adquire-se, primeiro que tudo, pelo trabalho e para ser
vir ao trabalho. E isto diz respeito, de modo particular, à proprieda
de dos meios de produção. Considerá-los isõfa(fãmente, com-o um 
conjunto à parte de propriedades, com o fim de os contrapor, sob a 
forma do "capital". ao .. trabalho" e, mais ainda, com o fim de ex
plorar o trabalho, ê contrário à pr6pria natureza de tais meíos e à da 
sua posse. Estes não podem ser possuídos contra o trabalho, como 
não podem ser possufdos para possuir, porque o único título legítimo 
para a sua posse- e isto tanto sob a forma da propriedade privada, 
como sob a forma da propriedade pública ou coletiva - é que eles 
sirvam ao trabalho; e que, conseqUentemente, servindo ao trabalho, 
tornem possível a realização do primeiro princípio desta ordem, que 
é a destinação universal dos bens e o ·direito ao seu Uso comum. Sob 
este ponto de vista, em consideração do trabalho humano e do aces
so comum aos bens destinados ao homem, é também para não se ex
cluir a socialização, dando-se as condições oportunas, de certos 
meios de produção. No espaço dos decênios que nos separam da 
publicação da Encíclica Rerum Novarum, o ensino da Igreja tem vin
do sempre recordar todos estes princípios, remontando aos argu
mentos formulados numa tradição bem mais antiga, por exemplo, 
aos conhecidos argumentos da Suma Teológica de "Santo Tomãs de 
Aquino. 

Era: iss_o o que queríamos ·colocar em termos de reflexão, valorizando os 
documentos da Igreja, da CNBB, do Santo Padre, em relação ao problema da 
terra e, mais partíctlla·rmen.te,. a este ProJeto. 

Muito obrigado.· 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao Padre Da
vid Regan. 

O SR. DAVID REGAN- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Depoentes, 
Senadores, Deputados, Sras. e Srs.: 

Desejo apenas completar um pouco a exposição do Padre Jack no que 
diz respeito ao problema urbano que, como sabemos, entra aqlli em emendas 
o substitutivo c que é um assunto que está preocupando demais a Igreja, no 
Brasil, neste momento. Sabe-se que a Assembléia Geral dos Bispos do Brasil 
pretende tratar deste assunto do solo urbano e ação pastorial, na ~ua As~ 
sembléia Geral, em f~vereiro, e já está preparando o terreno para isto, o terre
no urbano, claro. 

Mas, então, neste momento, por este motivO, não será possível dar-lhes 
um posicionamento completo da Igreja neste aSsunto, porque estájustan'lente 
em estudos, mas, no entanto, alguma coisa já está mais ou menas clara. 

Lembrando o que o Padre Jacir disse do modo de abordar este tipo de te
ma, da parte da lgroja. não é do ponto de vista técnico, ê Como uma visão 
pastoral, com uma base teológica que a Igreja olha, neste caso, a cidade, e 
olha, sobretudo, a cidade enquanto lugar de homem viver, de convivência hu
mana. Então, a Igreja tem uma visão teológica ética da cidade, que alguns dos 
sociólogos urbanos têm chamado de vasta interdependência inconsCiente .. O 
homem está at.rafdo para a cidade, muitas vezes, forçando a trabalhar em 
qualquer emprego que: aGhar, ou morrer de fome, então, çle entra naquela 
vasta interdependência inconsciente, muitas vezes. Ele vira UxtirQ .para nãd 
morrer de fome. Mas, a Igreja, olhando a cidade, qqer conttibu.iF, pela ore-:
gaçãu do Evang~lho,, para que essa vasta ·interdependência inConsciente vire 
consciente e que os homens tenham condições, tambêm, d~-tntrticipar con~ 
cientemente na construção da cidade humana, e de partiCip~t plenamente. 

A Igreja se preocupa demais, no momento, por causa 6.a situação atual 
na cidade, uma sit\J~Ção Q!Je ~está ficando cada vez mais grave.Ao\.s poucas es
tatísticas que terrios, confiáVeis, sobre o númem ele fawfado~ pcnoas nos 

cortiços e outras formas de subabitação, mostram que está pioraqdo a Si
tuação. E posições de várias cidades do Brasil mostram que, há 5 anos, favela 
era lugar de quem não tinha trabalho nenhum. quem era marginalizado, às 
vezes marginal, embora não tanto quanto se imagina; mas, hoje, favela ê lu
gar de operário, Coni tudo ~m ordem, com carteira assinada. Tem uma favela 
em Santo Andrê, no Estado de São Paulo, onde de mais 90% dos faveladQs' 
são empregados da Volkswagen. 

Essa classe de operário, que está contribuindo, com o seu suor e sangue, 
às vezes, para a do'ristrüçifo, do Brasil, não tem condições mais nem de pagar o 
aluguel de um quarto, então, tem que ir para a favela. 

A Igreja acha isso mais uma instância daquela situação pecaminosa que 
o Padre Jacir tem lembrado, e que não se pode mais tolerar em nome de uma 
consciência cristã. 

Isto, no momento, favelas, cortiços, alagados, o nome varia conforme a 
região do País, a realidade, infelizmente, ó- de uma consistêricia ... (incom
preensíveL) Eu, que tenho função, na CNijB~ de visitar um pouco as grandes 
cidades, ver um pouco a .situação, o que ~mpressiona é que a ·skuação ê a mes~ 
ma em São Paulo, em Be~ém, de Norte até o Sul, e que est-4 piorando em cada 
lugar. 

Se é assim hoje, e se tudo que se tem feito, e se tem feito uma certa 
porção de coisas, pelo menqs tc;!J1 beneficiado muito pouco a faixa daquel~ 
que ganham menos de 3 salários, ê bom lembrar que no PN AD de 1978, os 
últimos números que estou lembrando, a proporção das famflia.S, no Brasil, 
que ganhavam até 3 salârios era de 68%; mais de dois terços das farrtílias, com 
renda familíar, eram até esse nível, é uma coisa grave. 

Então, a situação de submoradia ê coisa realmente espantosa, e'está pio
ran~o porque, em primeiro lugar, por causa da especuta'fl.o imObiliária, isso é 
mutto claro, desde de meados da dêcada de 1960, 'li""'do outras formas de 
investimento parece que não estão dando tão certo, então, a situação é espan
tosa, os entendidos dizem que,_ só na cidade de São Paulo, os terrenos vazios 
mantidos estoqueados por motivo de especulação dariam para moradia de 8 
milhões de pessoas. E vi estatísticas de outras cidades no Estado de São pau
Ia, e calculando as outras cidades de outros Estados do Brasil, parece-me que 
não seria exagero dizer que, na média, a terceira parte da superfície das cida
des, do Brasil, são lotes vazios guardados por motivos de especulação imobi
liária. E calculando, não sei, se fosse calcular, não sei o que seria a média de 
valor desses terrenos, se fosse bastante ~levada, 5 mil cruzeiros por metrp 
quadrado, que seria bastante, não chega a isso, certamente, nas periferias, nos 
Jardins de São paulo, chega a 70 mil o metro quadrado. Mas, em todo caso, é 
um _capital para:ao, estagnado lá, que daria para pagar boa parte da dívida ex-· 
terna do Brasil, se fosse utilizado. 

É. só para lembrar, talvez ajude a concretizar a situação, uma coisa que 
me impressionou: o operário que vem da periferia para o trabalho, numa 
fábrica em outro lugar da cidade, está pagando uma terceira parte a mais no 
ônibus, pelos quilômetros que o ônibus está passando ppr lotes vazios. Se não 
fosse isso, átÇ: o transporte seria mais barato, a coisa envenena a· cidade todi ... 
Ilha, por quê? Porque não há legislação, não há vontade política de acabar 
com isso, pelo menos no momento. Isso é uma coisa escandalosa. 

Agora, se hoje a situação é assim, e nos próximos 20 anos? Cada ano as. 
cidádes·do Brasil crescem com mais de 4 milhões de habitantes, e os éãlculos 
dos entendidos dizem que, nos próximos 20 anos, aquela faixa da população 
que ganha até 3 salários mínimos vai precisar de 12 milhões de habitações a 
mais, só naquela faixa; os outros, claro, vão precisar de muito também. E é 
justamente esta faixa ,que não está sendo, praticamente, atendida. 

O que fazer? Não posso dizer, co~. certeza: qual será a opção e a suges
tão do episcopado que, certamente, vai prpduzi,r um documento sobre esse 
problema, na Assembléia de fevereiro, mas, me patece que o assunto é tão im
portante C: que a legislação atual parece tão imperfeita, na zona rural, como 
foi lembrado, agora, existe o Estatuto da Terra que todo mundo acha 6timo, 
é só pôr em prática, mas, nas cidades, não temos isso, não temos ínstrumen· 
tos legais, instrumentos de implementação de uma politica urbana moderna 
adequada. Então, pã.rece-me que este assunto entrar atrelado aos problemas 
rurais, é claro muitos problemas urbanos são, de fato, conseqüência da si· 
t~ação rural, mas aqui é importante demais, talvez mereceria um projeto se
parado e, sobretudo, formar parte de uma política urbana a longo prazo, a 
mêdio prazo e com passos a curto prazo, porque, uma medida adotada com 
urgência, neste momento, será que realmente vai levar, a longo prazo, na di
reção certa? Só se pode saber tendo uma política urbana a longo prazo já b'IU
tante articulada e com passos para chegar lã. 

Então, isso não é infalível, nem certamente a vontade de todo o epi,sco.. 
pado, mas parece, pelo interesse que a Igreja está dedicando a esse assunto, 
que entrar um pouoo às pressas, talvez, não fOS!C a forma mljÚ intereuante. 
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Em todo caso, uma medida de usucapião especial urbano, necessaria
mente, embora bem feito, bem incrementado, poderia, evidentemente, trazer 
alguma melhoria, mas não vai resolver a situação das invasões atual.s que 
continuam, os despejos e tudo isso. E, também, temos que lembrar um pouco 
que, como o Estatuto da Terra, uma medida legal só vale conforme a vontade 
política de incrementá-la depois. Assim como, uma política urbana total, que 
vise o controle da especulação imobiliária, com medidas realistas. Uma coisa 
que espanta é o tipo de plano que, âs vezes, se faz com tanta perfeição que só 
pode ser executado para atender a, talvez, 10% da demanda. 

Um exemplo: no Municipio de São Paulo, há uma medida, um ideal: a 
habitação para as classes mais carentes; o ideal são 15 metros quadrados, por 
pessoa, parece-me; na Rússia são 7 metros quadrados, mas a diferença talvez 
seja porque, em Moscou, quase todos têm estes 7 metr_os por pessoa, e em São 
Paulo não. Quer dizer, o ideal é muito bonito, mas quantas pessoas estão feli
zes com isso? 

Então, a Igreja acha importante trabalhar com realismo. Às vezes, um 
pedacinho de terra para a família, em mutirão, construir o seu barraco com 
tijolo e, aos pouquinhos, seria muito mais importante do que medidas boni
tas, perfeitas, bem traçadas, que vão atender a, talvez, 15% em vários anos. 

Então, medidas com certa modéstia e realismo, passos concretos dentro 
de uma polítíca urbana total. Acho que é mais ou menos por aí que a Igreja 
gostaria de ver esse tipo de problema enfrentado, e, como digo, os Bispos vão 
se aprofundar um pouco mais e, certamente, sugerir medidas um tanto con
cretas. A Igr~ja não acha que é sua função apresentar projetes concretíssi
mos, é mais ter uma visão global do valor do homem e insistir nos aspectos é
ticos e, às vezes, mostrar, um pouco, certos caminhos, participação, por 
exemplo, a Igreja não apenas prega isto mas tenta dar um certo exemplo às 
pequenas bases, que isso seria necessário, também, que o povinho seja respei
tado como gente, e não entrar com uma certa tutela~ de forma alguma, não. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Vamos, agora, dar início ao de
bate. 

Perguntaria ao Sr. Relator se S. Ex•quer fazer uso da palavra em primei
ro lugar? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presidente, hoje, pretendo. 
falar em primeiro lugar para ver se, ao contrário do que ocorreu na reunião 
anterior, não necessitaremos repetir as meSmas indagações, por falta de que 
alguém fale o que já pretende fazer, o que já tem como ponto de vista. 

Então, procurarei ser objetivo, sem querer fazer qualquer manifestação 
de ordem teórica a respeito do projeto, nem da sua finalidade, e fazer apenas 
indagações. 

Perguntaria ao Dr. Geraldo Resende: qual a área, no entendimento de V. 
S", que deveria constar do projeto como área máxima de usucapião, fixar em 
hectares, ou em relação ao modo de exploração deternlinada? 

O SR. GERALDO RESENDE- Achamos que, como está proposto, é, 
inclusive, coerente com o próprio costume nacional. Vinte hectares é um pa
râmetro a ser considerado, mas a ãrea, efetivamente, a ser adquírida pelo uso 
deve ser dentro do modo regional, ou seja, 120 hectares que é o_modo máxi
mo que temos no Brasil, isto porque o próprio Estatuto da Terra jâ havia 
criado o usucapião agrário, prevalecendo até o modo regional. 

A nossa resposta, então, é que o parâmetro pode ser 20 hectares mas, do 
jeito que está colocãdo na Mensagem, parece que satisfaz mais aos posseiros 
- até 120 hectares no máximo. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Aí é que viria a indagação: V. 
S" está afirmando o que estã na Mensagem, a pergunta é com relação ao pro
jeto. V. Exf. considera que o parãgrafo único do art. 1~> atende a esta intenção 
que V. S• deseja? 

O SR. GERALDO RESENDE- Se V. Ex• me permite, está escrito no 
parágrafo único exatamente: 

.. Art. 1~> parágrafo único: prevalescerã a área do modo rural." 

~ esta a nossa resposta a V. Ex• 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Pelo entendimento de V. S• 
então, aquele posseiro que estivesse querendo exercer o seu direito de usuca
pião poderia chegar até a área do modo social? Há o entendimento divergente 
de que este parágrafo não atende a esta intenção, está expressa na Mensagem, 
mas que não estaria explícita na formulação do parágrafo. 

O SR. GERALDO RESENDE - É, mas entendemos que deve ser o 
modo regional, em termos de gratuidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pergunto se a redação atinge o ob· 
jetivo, se a redação atinge a intenção-? E parece-me que V. Sa. disse que sim. 

O SR. GERALDO RESENDE - É, exatamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E há um entendimento contrário de 
que não. 

O SR. GERALDO RESENDE- Não entencll o espmto da pergunta. 
Agora, esclarecido, nós achamos que atende plenamente o objetivo. A ce
dação do parágrafo único do art. 1~> atende ao que se pretende: "prevalecerá a 
área do modo rural". 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Ainda existe divergência de 
opinião. Mas, acho que pode acontecer, não é? 

O problema da planta. V. Ex• falou no problema da ·planta no início do 
processo. Há quein diga, e acho que existe certa razão, que há necessidade de 
que na inicial, ou no decorrer do processo, ser apresentada um planta, porque 
cita até o caso do Município de Parati, no Estado do Rio de Janeiro em que, 
após o exame de todas as solicitações, de regularização da terra, por falta de 
uma planta adequada, quando foram somar a área, parece que tinham que in
vadir o municíplo vizinho para dar para todos. Então, uma planta pode de
marcar bem a ârea necessária para ser atendido, enquanto que a ausência des
sa planta pode fazer com que haja superposição de áreas no decorrer dos di
versos processos de pedido de usucapião. 

Então, perguntaria a V. S•, se consideraria que a planta, sendo apresen~ 
tada no decorrer do processo e não na inicial, seria suficiente, se seria o mo
mento próprio? 

O SR. GERALDO RESENDE- Bem, em termos de pragmatismo na 
tramitação do processo, o desejável ê que ela fosse apresentada na inicial, 
porquanto, na própria inicial o confinante, ou o interessado incerto e não sa
bido, vai saber até que ponto está ou não inv3.dindo o seu terreno, o confian
te. Se não for apresentada na inicial, se o for no curso do processo, natural
mente vamos atrasar a eficácia do processo. Evidentemente, faltar ê que não 
vG:i poder, o desejável seria que fosse na inicial, faltar, como estâ depreendido 
no projeto, ê que nós, particularmente, achamos que não deve acontecer. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Defendeu V. Sa. a tese de que 
deveria ser o processo de ordem administrativa e não judicial. V. Ex• conside
raria que estaria atendida aquela preocupação levantada aqui de que os pro
cessos da área federal teriam que ser julgados pela Justiça Federal, de acordo 
com a COristitui.Ção? Mas, também, dentro da Constituição, tem uma redação 
de um parágrafo, por exemplo, nesse sentido: 

.. observado o disposto no art. 126, da ConstituiÇão Federal, no 
caso -de usucapião esPecial, em terras devolutas federais, a ação serã 
promovida na comarca da situação do imóvel, perante a Justiça do 
Estado, com recurso para o Tribunal Federal de Recursos, cabendo 
ao Ministério Público local representação judicial da União." 

Estaria atendido, assim? Po_rque aí não teria que ir para a Capil.al. 

O SR. GERALDO RESENDE- Sr. Relator, V. Ex•, então, exclui as 
terras públicas federais? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - As terras públicas não esta
riam, porque aí fala em terras devolutas, não fala em terras públicas. 

O SR. GERALDO RESENDE- Sim, mas no substitutivo V. Ex• não 
vai... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Ainda não cheguei lá. Por en· 
quanto, estou falando em terras devolutas, ainda não c~eguei nas terras 
públicas. Se fosse ~ _caso seria a mesma coisa, não é? 

. .. "perante a justiça do Estado, com recurso para o Tribunal 
Federal de Recursos, caberido ao Ministério Público local a repre
sentação judicial da Uiüão." 

·Esta daí seria um saída constitucional, porque o art. 126 prevê a hipóte
se. O arL 126, da Constituição, declara: 

.. Art. i26. A ld poderá permitir que a ação fiscal, e outras se~ 
jam promovidas nas comarcas do interior, onde tiver domicílio a 
outra parte, perante a Justiça do Estado, ou território, com recurso 
ao Tribunal Federal cJe Recursos, bem como atribuir a Ministério 
Público local a representação judicial da União." 

Então, seria a saída constitucional para aquele óbice que tínhamos pre
visto, aqui, na reunião anterior. 

Acredita V. S• que, assim, teria condições de ser atendida, tamOém, a ne
cessidade de uma ação judicial para usucapião? 

O SR. GERALDO RESENDE- Apenas para facilitar a inteligência da 
pergunta; perguntaria onde é que manda tramitar de acordo com o art. 126 
da Constituição? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Não, isso daí não está no arti· 
go, o art. 126 é que 3êtermina, jâ verifiquei. 
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O SR. GERALDO RESENDE- Pois não. Mas, prefiro, se me permite, 
me deter ao que está escrito na Mensagem. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Não, mas temos, aqui, direito 
de modificar, de apresentar sugestões, retificar a Mensagem e aperfeiçoá-la 
naquilo que julgarmos necessário. 

O SR. GERALDO RESENDE - Claro, mas, ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Então, é por isso que estou 
perguntando se esta modificação, possivehi1ente a ser proposta, se atenderia a 
esta preocupação levantada por V. Ex• de que o processo sumário não pode
ria ser atendido devido ao fato de toda reclamação ter que ser levada à Justiça 
Federal, nas Capitais. O sentido da indagação é este. 

O SR. GERALDO RESENDE- É obvio que, desde que se aplique um 
dispositivo legal e que possa ser definido num substitutivo q~~ seja ?preciado 
e definido, é claro que vai atender. Agora, em termos gerais, é que temo o não 
atendimento, porque não basta apenas esse item de inconveniente desloca
mento de fórum, é preciso entender, também, que m·uitas comarcas citadas 
pela própria Constituição, art. 126, estão desprovidãs de jufz. 

Bom, responderia, então, a sua pergunta que sim. Agora, é claro que esta 
Comissão técnica vai apresentar, pode apresentar um substitutivo, mas, do 
jeito que está posto, chamo a atenção de que o§ 2~' do art. 942, do Código de 
Processo Civil, porque a lei manda que cumpra a tramitação, diz claramente: 

ma. 

••Art. 942, § 21'- Serão cientificados, por carta, para que mani
festem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública e da 
União." 

Daí eu ter feito a assertiva de que, se citada a União, vai criar um proble-

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Existem modifloações propos
ta, também. 

O SR. JOÃO ARRUDA - Na emenda, o Ministério Público ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Não, existem modificações ... 

O SR. GERALDO RESENDE- É claro, se modificar, vai atender, se 
não modificar ... 

O SR:. RELATOR (Jutahy Magalhães)- As preocupações jurídicas se
rão atendfdas. 

Falou, também, V. S• sobre o problema da benfeitoria, que deveria ser 
lavada em consideração. Então, pergunto V. S• se um redação provável, que 
dissesse assim: não excedente, a 20, ou 25 hectares, - seja lá como for -
quando a houver tornado produtiva com o seu trabalho e nela tiver sua mora
da. 

Não estaria aí previsto o problema da benfeitoria? 

O SR. GERALDO RESENDE - Quando falamos na benfeitoria, é 
exatarnente a verificação da benfeitoria. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Mas, em tornar produtiva, 
não estaria já aí urna benfeitoria? 

O SR. GERALDO RESENDE- O que temen{os é que, no processo ju
dicial, essa verificação não aconteça com a veracidade que nós achamos que 
deva ter. 

Preferimos, então, o pfocesso de legitimação porque, in loco, vai um ele
mento do Governo, isento de quaisquer tipos de condicionamento, para veri
ficar se há, realmente, a benfeitoria. Ao passo que num processo judicial pode 
ocorrer que, numa instrução de julgamento, venha a testemunha para, às ve
zes, prestar um depoimento que nem sempre corresponde à realidade. 

E: nesse particular que há uma preocupação, na nossa fala, que é preferí
vel a verificação in loco, mas, é claro que, se tiver maneira de perquirir a ocu
pação efetiva e real e o proveito dessa terra, diminUindo 10, 15,20%, entende
mos vãlido o posicionamento. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Agora, em relação aos ilustres 
representantes da CNBB que falaram sobre a questão da justiça agrária. A 
justiça agrária, realmente, talvez seja o ideal, mas como foi exposto, também, 
aqui, por V. S'-, o ideal não é aquilo que vai resolver de imediato. Ajustiça 
agrária, para ser instituída, no Brasil, demoraria um prazo razoável e, então, 
teríamos esse problema acirrado até a implantação da justiça agrária. Acho 
que deveríamos, agora, procurar estabelecer o processo do rito sumário, que 
acho que é uma das grandes preocupações da lgreja, que, realmente, neste 
projeto se estabeleça o rito sumário para atender às intenções do projeto. 

Então, acho que isso deve ser uma das preocupações da Comissão a res
peito desse assunto. Estaria V. S• de acordo? 

O SR. JACIR BRAIDO- Plenamente de acordo. Mas, acho que sem 
prejuízo de que, a longo prazo, a médio prazo a gente pense também na cha
mada justiça agrária, como; também, na politica agrária, sem dúvida. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Claro, como justiça agrária, 
como reforma agrária, tudo isso a longo prazo seria o ideal a ser alcançado. 

O SR. JACIR BRAIDO - É, mas, sendo que a gente representa a 
CNBB e o chamado lerismo eclesiástico, sempre ê bom a gente estar ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- É sempre bom falar novamen
te, é bom falar constantemente, para ver se se apressa um pouco a SOlução. 

Mostrou V. S• uma preocupação a respeito dos conflitos decorrentes da 
Lei. Mas, qual a razão desse receio? É de que, com o prazo reduzido para 5 
anos, os proprietários possam criar dificuldades para aqueles que estão den
tro da terra, estão na posse da terra, estão no exercício do seu trabalho na ter
ra? Seria pela redução do prazo para 5 anos, ou seria pela existência da Lei? 

O SR. JACIR BRAIDO- Acho que quanto à lei está tudo bem. Quan
to ao problema dos 5 anos, acho que não existe propriamente quanto ao pra
zo, é que aqueles posseiros, que estão na situação de chegarem aos 5 anos de 
posse, possam ser perturbados antes de alcançar esse prazo e, então, não ha· 
vendo mais aquela posse tranqüila de que ele ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Mas há o exercício do direito 
do proprietário, também, quer dizer, o proprietário tem direito de, no prazo 
de 5 anos, fazer a reclamação de sua propriedade. Então, aí estaria, realmen
te, interrompido o prazo de 5 anos para o exercíciO do usucapião. 

O SR. JACIR BRAIDO - Exalo, mas, sendo que estamos ... 

O SR .. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Porque, senão, a lei seria da 
posse imediata, se não houvesse esse período, se não houvesse essa preocu-. 
pação, seria a posse imediata. 

0 SR. MARCELLO CERQUEIRA - Eu mesmo fiz esta proposta. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Exato, ele fez proposta até 
para reduzir para um dia ... 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA ---., Um ano e um dia. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Um ano e um dia, em menos 
de um ano poderia haver reclamação. 

O SR. ROBERTO FREIRE- A proposta é a de que quem está na pos
se, hoje, há um ano e um dia pode fazer o processo agora, e os próximos para 
5 anos, porque, senão,-daqui a 4 anos, os grileiros, os jagunços vão expulsar 
esse povo, como fazem, hoje, matando, assassinando. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Então, seriam possíveis pro
postas do substitutivo, que ainda vamos discutir, que ainda vamos conversar 
com os companheiros da Comissão, uma das redações previstas seria: 

Assegurar, pela autoridade, garantia de permanência no imóvel 
e até da integridade física de seus ocupantes, quando requerida pelo 
autor da ação sempre que seus direitos estiverem sob ameaça. 

Quer dizer, isso daí é o direito já estabelecido, não é o de quem tem um 
ano no exercício da posse que vai, então, ter esse direito. ~para evitar a ex
pulsão daqueles que já estão no seu direito, que estão requerendo uma ação. 
Quem estiver requerendo uma ação e esta ainda não estiver julgada, esse, no 
meu entendimento, merece a atençãO das autoridades, para não ser expulso 
enquanto essa ação não for julgada, o seu direito teve ser preservado. 

Esta é a idéia que tenho de apresentar para discussão aos componentes 
da C orn issão. 

O SR. JOSÉ UNS- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Pois não. 

O SR. JOS.t LINS- Em primeiro lugar, acho que esta discussão é fun~ 
damental, porque traz à tona vãrios aspectos de um problema que é, realmen
te, complexo. O objetivo do projeto pode ser entendido como duplo: o pri~ 
meiro é que, se alguém está utilizando a terra, nela morando, nela produzin
do, a ela beneficiando, por determinado prazo, passa a ter direito àquela ter
ra; o segundo é que, se a terra está ociosa por algum tempo e, se o dono da 
terra não quer pÚdê-la, terá, também, que torná-la útil. Agora, o prazo é 
sempre uma coisa difícil de definir, acho que o ideal seria que fosse hoje um 
dia só, mas vamos ter que escolher um prazo. Estamos discutindo para mu~ 
dar, se for o caso, mas um prazo muito curto, também, trará uma dificuldade 
adicional semelhante àquela a que o Padre Regan se referiu, e tem toda razão, 
eu diria que, se o usucapião for de 10 anos, aqueles que estão há 9 ou a 8 anos 
começarão a ser pressionados: se o usucapião é de 5, quem tiver 4 anos jâ co~ 
meça a ser pressionado. Então, o prazo não vai obviar esse problema, mas, se 
o prazo for muito curto, também haverâ uma outra possibilidade que é a de 
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um avanço de terra, inclusive para burlar esse número de meses, o'u de dias, 
ou de um ano, que seja, em suma, poderá, também, acarretar um outro tipo 
de problema. Acho que o problema existe, for-müito bem levantado pelo Pa
dre Regan, mas ele tem várias faces. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - 10 tem V. Ex• toda razão, 
nobre Senador José Uns, mas não estamos pensando aqui, ainda, pelo me
nos, em reduzir mais para um ano, conforme uma proposição que li, do nobre 
Deputado Marcello Cerqueira, com todo mérito que ele tem, com toda a 
atenção que tenho que ter com S. Ex•, mas não cheguei a aceitar, estou, ain
da, prevendo a discussão em torno de 5 anos. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - Me honraria V. Ex• com um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Pois não. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- 10 para dizer ao Senador José Lins 
que a idéia que coloco no meu substitutivo, que é uma espécie de anistia, é su
gerida pelo inciso II do art. 97 do Estatuto da Terra, promulgado pelo Gover
no de S. Ex• E o que diz este artigo? Diz o seguinte:· 

"Todo trabalhador agrícola que, à data da presente Lei, tiver 
ocupado por 1 ano terras devolutas ... " 

Por um ano. Então, essa minha proposta tem como base uma lei, um. 
projeto de lei do Sr. Castello Branco, aprovado por_ esta Casa. 

O SR. JOSÉ UNS- Permite V. Ex•? 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Permito. 

O SR. JOSIO UNS - O entendimento do parecer. .. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - Permito tudo. Mas, v~a, no Esta
tuto da Terra há um dispositivo que permite a posse por um ano, portanto, 
aproveitei no meu; e há outrO dispositivo, nessa mesma lei, que permite o usu
capião por dez anos. O que este projeto está fazeildo é modificar aquela lei, 
para diminUir para 5 anos, dando urna certa operacionalidade, Portanto, esse 
meu substitutivo é até conservador, em face desta lei avançada que foi pro
posta pelo Governo do Marechal Castello Branco, o _Governo golpista do 
Marechal C3.stello Branco, para não esquecer ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magal~es)- Aceito, mais quando V. Ex• é 
um contra-revolucionário. · 

O SR. GERALDO RESENDE - Permite V. Ex•? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Gostaria, apenas, de lembrar, 
tlaos Srs. Congressistas, que vamos debater este assunto, entre nós, em outra 
oportunidade. 

O SR. GERALDO RESENDE - Muito ligeiramente, Sr. Senador. 
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- O aparte é sempre uma genti

leza da pessoa que está fazendo uso da palavra. Concedo a V. Sa. o aparte. 

O SR. GERALDO RESENDE- O dispositivo a que se refere o nobre 
Deputado Marcelo Cerqueira assegura a preferência na hipótese de aqui
sição, não legitima a ação do usucapião. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA - É inspirado nele. Se fosse um dis
positivo já existente, por que é que eu irfa fazê-lo? É inspirado, a inspiração é 
de Castello Branco, um dos homens mais reacionãrios ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Permito-me discordar de V. 
Ex•, Castello Branco foi um dos maiores democratas que tivemos presidindo 
a nossa República. 

Agora, uma preocupação, Srs. Representantes da CNBB, Padre Jacir e 
Padre Regan, tem havido um grande número de propostas, discordantes en
tre si, a fespeito da inalienabilidade da lerra adquirida por usucapião. Alguns 
consideram que essa terra deve ser inalienável, deve até transformar-se em 
bem de família. Outros consideram que não, que seria uma discriminação 
contra uma propriedade adquirida legalmente. Então, perguntaria a V. S•, 
com a experiência que tem da realidade nacional, se seria mais adequado tor
nar inalienável essa terra adquirida pelo exercício do usucapião, ou, se não, se 
deveríamos aqui permitir que essa terra fosse revendida imediatamente, fa
zendo com que esses posseiros ficassem sujeitos a pressões de ordem econô
mica, m~s também, com o argumento contrário, de que esses posseiros não 
teriam direito a fazer qualquer empréstimo de investimento, se não tivessem o 
direito de alienar a sua posse. 

Perguntamos a V. S•: qual das duas sol.uções seria a mais justa· e· a mais 
adequada? 

O SR. JACIR BRAIDO- Bem, acho que os Srs. devem ter ouvido pro
postas que estão surgindo dentro da Igreja, inclusive em São Paulo, de haver 
uma espécie de condomínio da terra, em que os posseiros, os éondôminos tra-

balhariam essa terra o teinpo suficiente para poder manter sua família, e, no 
dia em que eles resolvessem sair, o domínio continuaria em nome do con
domínio como tal. Certamente, hã a preocupação de, em sendo 20 hectares, 
os posseiros, urna vez de posse do título, passarem para frente logo a segu'ir e 
ficarem, também, na mesma situação. Acho que há uma preocupação para is
so, não colocaria aqui, agora, em termos de uma definição, se é a primeira ou 
a segunda, certamente que a preocupaÇão é que, a um dado momento, os pos
seiros, ou esse povo errante que anda por aí, a procura de terra, encontrem a 
possibilidade, finalmente, de adquírirem- a lei faculta, através do usucapião 
especial- a possibilidade de entrarem na posse da terra, porque a gente está 
considerando que é um número enorme de gente que está perdido por aí. A 
gente não fica discutindo em termos de pormenores, não viemos aqui para 
trazer propostas, detalhes da lei, isso parte dos Congressistas. Achamos, e es
tamos tor,cendo para que haja a possibilidade de essas pessoas, que não têm, 
até agora; a posse da terra, possam, de fato, entrar numa posse tranqüila, 
para que haja uma paz fundiária no País. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Gostaria que V. S• trouxesse 
sugestões para serem aproveitadas na formulação do substitutivo previsto, 
assim, estaria atendendo as nossas necessidades com sugestões a respeito da 
matéria. 

Agora, tenho que conCordar plenamente com as palavras do Padre J acir 
a respeito do problema do usucapião urbano, da extensão, da atual legis
lação, da proposição de estudo para a área urbana. Acho que a intenção é a 
melhor possível, acho que o alcance social é o maior, agora, nós temos. que ter 
a preocupação de não apressarmos soluções na medida em que estejamos 
pensando em causar benefícios, em criar benefícios para aqueles habitantes 
de favelas, e estejamos, no final das contas, criando dificuldades a respeito de 
legislações existentes. Vimos que, em poucos dias, em 7 dias, aqui, nós não 
téríamos condições de examinar toda a legislação para fazer as modificações 
que se faiem necessárias. Concordo com V. E!', quando diz que essa deve ser 
urna legislação própria a respeito das áreas urbanas. 

Agora, voltando ao Dr. Geraldo Resende, perguntaria rapidamente o se
guinte: V. S• sabe dizer qual é o custo médio do serviço de topografia para a 
elaboração da planta do imóvel, em Minas Gerais, por exemplo? 

O SR. GERALDO RESENDE- O custo mêdio estã girando, hoje, em 
torno de CrS 300,00 o hectare, considerando, inclusive, o custo indireto dos 
diversos elementos que compõem o órgão, seria em torno de Cr$ 3QO,OO o 
hectare. Aliás, quero informar a V. Ex• que temos empresas credenciadas e 
pagamos este quantum a elas. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Então, para encerrar essa nos
sa primeira parte, se V. S• sabe se as terras legitimadas do seu Estado são ven
didas com freqüência pelos novos proprietários? 

O SR. GERALDO RESENDE- Normalmente, não. Temos, Ol!l Mi
nas Gerais, uma incidência muito grande de terras devolutas, embora não te
nhamos um cadastro de terras no nosso Estado, mas isso não é nenhum de
mérito, porque em Estado nenhum da Federação existe, aliás houve um des•. 
cuido muito grande do País, no que tange o aspecto fundiário, nesse particu
lar, então, não sabemos o quantitativo. Sabemos que há uma incidência mui
to grilnde, sobretudo do paralelo I 9 para cima, especificamente nas regiões 
norte e noroeste do Estado a incidência é muito grande. Agora, depois dele~ 
gitimada a terra, a sua venda não é comum acontecer, mesmo por que passa a 
ser um patrimônio e, naturalmente, a transação imobiliária acontece em pe
quena escala. 

r\_f;Ora, a título de ilustração desta pergunta, porque também ela me 
preocupa muito, como dirigente de um órgão responsável por esse particular, 
é· que o fato de não ser proprietário não elimina a alienação, porque a posse 
também é alienáveL 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Bem, Sr. Presidente, agradeço 
e me reservo para qualquer indagaçãO posterior. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao nobre De
putado Arnaldo Schmitt. 

O SR. ARNALDO SCHMITT- Sr. Presidente, inicialmente queria pe
dir desculpas ao Padre Jacir, porque tenho um compromisso às 7 horas e te~ 
nho que me ausentar,·e lamentar que o Presidente desta Comissão, que várias 
v~z~s já o ouvi falar sobre d~mocracia, não pudesse exercê-la aqui, uma vez 
que tive o cuidado de ir a S. Ex'- para dizer-lhe do meu problema, aí na Mesa, 
que, uma Comissão desta, com tão pouca gente, que quer acertar, eu, que te
nho demonstrado o interesse na matéria, não vejo motivo para que S. Ext- não 
tivesse, no mínimo, submetido a minha· proposta a uma deliberação democrã
tíca da ComissãO, para que eu não preciSasse perder a palestra, do PadreJacir 
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e, possivelmente, do Padre David. Eu, .simplesmente, me ausentei para 
descompromissar-me e poder voltar. 

. Queria perguntar ao Dr. Resende, inicialmente: os 31 mil hectares plan
. tados em lbiá são de quantas pessoas? 

O SR. GERÀLDO RESENJ)E - São de 400 fàmílias, proprietários. 

O SR. ARNALDO SCHMITTWEssa~ aí estão dent5o ;!aqueles 43 mil 
títulos que v. s• falou? I { l ; 

O SR. GERALDO RESENDE- Não, não estão, ali não são considera
das terras devolutas, porque foram desapropriadas pelo INCRA e, como tal, 
são terras públicas, de propriedade da União. 

O SR. ARNALDO SCHMITT- E os 31 mil hectares de 46 familias, em 
Januária, com arroz, como é que eles foram adquiridos? 

O SR. GERALDO RESENDE- Entramos com uma ação discrimina
tória, que é uma li!ção própria que o Governo tem ao seu alcance, e, uma vez 
discriminado, provado juridicamente que essas terras eram devolutas, arreca
damos, dentro dos trâmites da lei, ao patrimônio do Estado, conseqilente~ 
mente elas passaram ao domínio público e o Estado delegou à RURALMI
NAS a execução do programa. Nos selecionamos os operários e Ós levamos 
para lá, dando-lhes assistência técnica e social. 

O SR. ARNALDO SCHMITT- O programa dos eucaliptos, na Zona 
da Mata, está dentro do programa dos distritos florestais? 

O SR. GERALDO RESENDE - Não, esse programa de eucaliptos é 
um componente de um programa denominado Programa de Desenvolvimen
to da Zona da Mata, cujo componente insere num prOgrama integrado, e, 
como sabe V. Ex', a Zona da Mata é caracterizada Por minifúndios e, conse
qüentemente, não tem nem essa característica de reflorestamento. O que exis
te é que achamos tecnicamente necessário fazer a implantação do eucalipto, 
para fazer a própria correção do solo. 

_ O SR. ARNALDO SC~MITT- Mas não em terras devolutas, que es
tão ... 

O SR. GERALDO RESENDE- Propriedades Íegítfrnas. Nós, inclusi
ve, damos as mudas, damos o ensino, e damos, inclusive, numerário para que 
ele possa pagar a mão-de-obra. 

O SR. ARNALDO SCHMITT - Muito bem. 

Dr. Resende, o Sr. citou 43 mil títulos, 3 milhões e meio de hectares. Te
nho a relação de pesquisa que fiz, já há algum tempo, dos pedidos de licença 
do Estado de Minas Gerais ao SenadO Federal, para alienar terras com mais 
de 3 mil hectares. O Estado de Minas Gerais te.in pedído"s acíma de qualquer 
outro Estado, e só o que Minas Gerais solicito_u dá quase o que todos os ou
tros Estados já solicitaram. Então, quando o Sr. me fala em 43 mil títulos, 3 
milhões e meio de hectares, dentro destes 43 mil títulos, estão esses, e devem 
estar, aos quais foi pedida a autorização ao Senado, e que são todos eles com 
mais de 3 mil hectares. 

Pediria ao Sr, que não desse essa média de 80 hectare~ poÍ- propriedade, 
porque ela leva a um raciocínio erróneo. Veja o Sr. que, se botar aí 50 pro
priedades de 3 mil hectares, se a média for 10 hectares, essa média já vai subir 
lá para cima, certo? ·Então, queria, no mínimo, dois dados. -Primeiro, qual é a 
área corriqueira, a área usual, que acredito que não chegue a 20 hectares, cer
to? 

O SR. GERALDO RESENDE- Esclareço ao nobre Deputado que o 
raciocínio erróneo é baseado em suposição, é claro. Ocorre que não erramos 
ao registrar os números, porque não supomos, afirmamos os números. E que
ro informar a V. Ex' que esses números aqui citados são registrados, inclusive 
esses títulos são assinados pelo Governador do Estado e fazem parte de livros 
próprios que constituem o acervo e a História do Estado de Minas Gerais, 
por via de conseqüência, são números fiéis, porque não tem nenhuma razão 
eu trazer números que não correspondem à realidade. 

O SR. ARNALDO SCHMITT - Não, não foi isso que eu disse, Dr. 
Resende. 

O SR. GERALDO RESENDE- Disse V. Ex•~ que estava baseado em 
suposição. 

O SR. ARNALDO SCHM!TT- Disse que leva a um raciocínio errô
neo o número que V. Sa. colocou. 

O SR. GERALDO RESENDE- Claro. Mas quero informar a V. Ex•, 
dai a razão de eu ter dito que o raciocínio errôneo baseado em suposição, e é 
o que V. Ex~ está fazendo, porque, realmente, hoje, na década de 1970, especi
ficamente nos anos de 1971 e 1972, e V. Ex~ tem os números, o Estado de Mi~ 
nas Gerais trazia ao Congresso, a pedido do nosso Governador da época, nos 
termos do art. 171 da Constituição da República, o pedido de licença para 

alienar terras superiores a 3 mil hectares. Isto porque a própria Constituição 
define que assim o seja·. Minas Gerais, naturalmente, porque havia grande 
quantidade de terras ociosas, vazias, inexploradas e imprestãveis à agricultu" 
ra, naturalmente foi feliz, por isso é que é o primeiro Estado do País em ãrea 
florestada e em área reflorestada, e isso nos honra muito, pôde, então, levar 
ao Congresso que deferiu 23 resoluções, permitindo que o Estado de Minas, 
no cumprimento das leis - a resolução era bem expressa -, respeitadas as 
leis de terras do Estado, tivesse alienaçãO de áreas. Não tenho números para 
dar a V. Ex', mas posso dizer· que as resoluções, as licenças que o Senado deu, 
através das resoluções, deve atingir cerca de 500 mil hectares. 

Ocorre, Sr. Deputado, ql!-e não fizemos, sequer, uma legitimação a 
quaisquer empresas de reflorestamento dentro de Minas Gerais, não obstante 
termos a resolução, ou seja, o deferimento através do Senado Federal. 

O SR. ARNALDO SCHIMITT - Essas terras não foram tituladas? 

O SR. GERALDO RESENDE- Não foram, elas estão arrendadas às 
empresas, através de um contrato, que temos todos, e estamos exatamente no 
cumprimento das leis do Estado e no cuidado que temos que ter ao alienar 
áreas desse tamanho, não obstante, repito, o Senado já ter dado essa deferên~ 
cia ao Estado de Minas Gerais, nós ainda não demos sequer um título a em
presário. 

O SR. ARNALDO SCHIMITT - Folgo em saber, Dr. Resende. 

O SR. GERALDO RESENDE- Muito obrigado. 

O SR. ARNALDO SCHIMITT- Apenas para corrigir, porque me pa
rece que o Sr. interpretou que eu disse que deu dados errados. Não, os dados 
não os coloco em dúvida, mas, veja, no Brasil, temos 18 milhões de hectares 
nas mãos de 1 milhão e 700 mil pessoas, certo? Mas temas 30 milhões de hec-
tares nas mãos de 141 pessoas. Então, se eu juntar os dois e der a média, vai 
dar uma média lá em cima, é isso que quero dizer. 

O SR. GERALDO RESENDE- Claro, perfeitamente. 

O SR. ARNALDO SCHIMITT- Bom, quanto ao aspecto ecológico, 
Dr. Resende, uma das suas preocupações, quero dizer que a legislação existe 
independente para alguém que já é proprietário e para alguém que vai sê-lo 
através do u.s.ucapião, e quem vier a ser proprietário, em terra usucapida, vai 
ter que cumprir essa legislação também, por exemplo, terra com determinada 
declividade, ele não vai poder plantar, só reflorestamento e tal. Então, ele vai 
ter que cumprir, a lei está para todos, não vejo motivo de preocupação. 

O SR. GERALDO RESENDE - Se me permite? 

O SR. ARNALDO SCHIMITT - Pois não. 

O SR. GERALDO RESENDE- Talvez eu não me tenha feito enten
der, por isso gostaria de dar um esclarecimentq: quando nz referência como 
inconveni~nte do usucaPião foi no que tange. à tramitação à verificação do 
r,eal respeito. Evidentemente que a preservação, a reserva biológica acontece 
Qtrer na posse, quer na propriedade, ,não há diferença. Amanhã eu sou possei
ro, se quero f~zer um 'desmatamento, ·tenho que pedir licença, alguém vai lã 
me fiscalizar, a1gum órgão, é claro. Mas, fiz referência na tramifaçãg do pro
cessO, porque, nQ noSSo entendimento, na barra do tribunal .. ou seja, nÇ> Judi
ciário hã uma•dificuldade desta perquirição porque, nós, que éonhecemos a 
tramitação do processo, tivemos já oportunidades de ver lides e mais lides, 
corK:luímos que não há o cuidado de urna devida verifi.cação e, não obstante, 
o Juiz tem o direito de nomear Um perito. 

Imagine V. Ex' que, com esse rito sumariíssirno, com essa quantidade de 
posseiros que temos por este Brasil afora, se fizermos valer, pura e simples
mente, a testemunha, confesso que temo que não estejamos dando ajustiça à
quele que realmente deve ser justiçado, daí eu preferir a regularização fun
diária, que é a minha tese, porque alguém vai, in loco, medir a propriedade, 
porque não pode ser diferente e, ao medir, ele detecta todas as anomalias do 
processo. 

O SR. ARNALDO SCHIMITT- Bom, só mais uma pergunta: quanto 
ao módulo, acho, porque fiz isso através de emenda, que deveria ser atlotado 
o módulo de exploração indefinida,_ inclusive porque, senão, vai haver um 
problema, existem módulos de exploração hortigranjeira, culturas permanen
tes, cUlturas temporárias, reflorestamento, pecuária, e vai compiJ.car, é um 
efeito complicador. Agora, se adotarmos um módulo de exploração indefini
da, cada município tem o seu e não sai dali. O Sr. não acredita que facilita, ao 
invés de dizermos simplesmente o módulo especial, conforme diz no projeto, 
dizermos o módulo de eXportação indefinida? 

O SR. GERALDO RESENDE- Q que entendi do projeto é que o usu
capião especial proposto é para 200 hectares, o número está aí fixado, 20 hec
tares. Ocorre que ... 
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O SR. JOÃO ARRUDA- Mas agora há pouco, desculpe-me, V. S• dis
se que reconhecia que, na redação do projeto, o módulo prevaleceria sobre os 
20 hectares. 

O SR. GERALDO RESENDE- Pois bem, não completei. O que há é o 
seguinte: no nosso entendimento é que o módulo é fixado no próprio projeto. 

O SR. JOÃO ARRUDA - E é indivisível? 

O SR. GERALDO RESENDE- E é indivisível, 20 hectares. Agora, 
quando alguém ocupar área superior aZO hectares, poderá prevalecer o mó
dulo regional, aí não há razão para essa dificuldade, não vejo dificuldade. 
Exemplificando: se eu for um posseíro, digamos em Gouveia, que é uma cida
de no princípio do Vale do Jequitínhonha, e ocupar 50 hectares, se o módulo 
regional lá for 80 hectares, quer pecuário, quer hortaliça, quer agricultável, 
eu estou _dentro. 

O SR. JOÃO ARRUDA- Não, se for o módulo de exploração indefi
nida, mas não o módulo que diz o projeto. Pelo que diz o projeto, nessa sua 
propriedade, nessa sua posse, a hora que o juiz perguntar o que você planta 
lá, e você cair na besteira de dizer que planta alface em vez de 80 hectares, vo
cê vai levar 2 hectares que é o módulo hortigranjeiro, aí passa para 20 porque 
é o número ... 

O SR. GERALDO RESENDE- Desculpe, não entendi, porque o juiz 
não vai nem perguntar, ele vai apenas saber qual é o módulo da região, e vai 
se basear naquilo ali, se é 80 hectares, até isto, ele vai dar a sentença fa,vorá
vel, fatalmente. É o nos.•:;o entendimento, -evidentemente que ... 

O SR. JOÃO ARRUDA- Quanto ao Padre Jacir eu vi que ele trouxe, 
por escrito, a sua palestra. Depois, solicitaria urna cópia. E. quanto ao Padre 
David, eu discordo, me permita, totalmente, da sua tese de que devêssemos 
ter um projeto especial para o usucapião urbano, por um motivo simples pre
firo que façamos agora, com alguns erros, mas que aproveitemos a oportuni
dade. E acredito que o próprio posseiro urbano vai preferir, daqui a 2, 5, lO 
anos, ter que discutir na Justiça se o seu lote é um pouquinho mais para lá ou 
para cá, mas ele ter, amanhã, a certeza que aquele é o seu lote, do que ficar
mos na dependência, Padre David, de que venha um projeto a esta Casa, por
que pode vir como pode não vir. Se vier pode vir bom e pode vir como é esse 
do usucapião. 

Então, lamento, mas discordo, pela vivência que estou tendo aqui na Ca
sa. Acho que nunca devemos perder uma oportunidade. Se for possível in
cluir o urbano neste, que se o inclua. 

O SR. DAVID REGAN- Só posso responder que está circulando por 
aí, os jornais estão falando de um projeto que parece que o Ministro tem inte
resse em promover sobre o usucapião especial urbano. Justamente, sei que a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro e um grupo de advogados de favelados elabo
raram um substitutiVo, achando muitas falhas naquele que ainda não foi ofi
cializado mas que os jornais, pelo menos, estão falando e se referindo a isso. 
E parece que quinta-feira vão trazer aquele substitutivo. Assim, parece que 
teria possibilidade, eu adi mito Outro aspecto da vontade política, a oportuni
dade e tudo isso, admito um risco, mas acho qu-e·o assunto é tão importante, e 
parece que vários incidentes, estão mantendo um certo interesse, por bem ou 
por mal, e o episcopado vai insistir bastante ng assunto, em fevereiro, e tenho 
esperança que pode ter um projeto especial e, talvez, não só para o usucapião 
mas para uma política urbana. Acho que o Estatuto da Terra nós temos, pelo 
menos no papel, e está na hora de ter uma política urbana, tambêm. 

O SR. JOÃO ARRUDA- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Pela ordem, concedo a palavra 
ao nobre Deputado João Arruda. 

O SR. JOÃO ARRUDA- Sr. Presidente, a primeira coisa que vou in
dagar é de V. Ex~ 

Hoje, pela informação inicial, seria a data fatal para o projeto nesta Co
missão. Entretanto, foi estendido este prazo por mais uma semana. Já se veri
ficou que esse regime de urgencia urgentíssima, que o Governo envia uma 
mensagem de tal importância, nos obriga a não mesmo cumprir os prazos ini
ciais. E diria mais, que este prazo de 40 dias é um prazo muito curto para urna 
lei que, como a própria justificativa diz, o problema existe desde as Capita~ 
nias Hereditárias. 

Então, a sugestão que eu queria fazer a V. Ex•, como Presidente desta 
Comissão, endossada, quem sabe, pelo Relator e pelos demais membros, é 
um pedido ao Executivo para a retirada da urgência nesta mensagem. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Em primeiro lugar, gostaria de 
responder a V. Ex~ que foi estendido o prazo de 7 dias de comum acordo com 
o Plenário da Comissão, o Sr. Relator, e esta Presidência, para dar oportuni
dade para que esta Comissão pudesse ouvir pessoas com conhecimento no as-

sunto e para que melhor fosse aclarado o assunto para que, assim, o Relator 
tivesse a possibilidade de apresentar um substitutivo mais recheado de con
teúdo para melhor o projeto. 

No entanto, essa prorrogação de 7 dias, não chega a prejudicar o regime 
de urgência porque, de acordo com o prazo estabelecido no Congresso, esse 
projeto deverá entrar no dia 21 no plenário do Congresso, e como o Sr. Rela
tor tem até o dia 17 para entregar, há possibilidade de se cumprir os prazos. 

Agora, V. Ex' propõe urna segunda coisa, que hoje não temos, aqui, nõ 
plenário, quorum para decidir ... 

O SR. JOÃO ARRUDA- Mas V. EX•, com a autoridade de Presiden
te, quem sabe possa acatar essa sugestão fazendo uma formulação ao Execu
tivo para que ele retire o pedido de urgência dessa mensagem. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Eu substituiria a proposta de V. 
Ex• para que nos empenhássemos em colocar na próxima reunião de quinta
feira, o maior número de representantes dos nossos partidos e então, aí, sub
meteria à apreciação deste Plenário a proposta de V. Ex• 

O SR. JOÃO ARRUDA- Agradeço a questão de ordem que V. Ex• 
respondeu. 

Urna segunda coisa, Sr. Presidente, ainda, perdoem-me os ilustres confe
rencistas, é porque estamos aqui dentro desses prazos. Uma pergunta que 
gostaria de fazer; parece que na próxima quinta-feira, teremos uma reunião. 
Entretanto, gostaria de saber qual seria o p:-azo do Sr. Relator para trazer o 
seu relatório. V. Ex' me informou que seria dia 17, entretanto, no dia 17, mes
mo, teremos que votar um parecer que teremos conhecimento com uma pe
quena brevidade. Então, gostaria de indagar do Sr. Relator se ele poderia for
necer O seu relatório, nesse caso, com urna antecedência, quem sabe, de 48 ho
ras. 

OSR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra o Sr. Relator para 
responder a questão de ordem. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Se desejar, amanhã à tarde, V. 
Ex• já terá o esboço da proposição. 

O SR. JOÃO ARRUDA- Agradeço muito. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex• se recorda que, como 
declarei antes, vou conversar com todos. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Nós vamos ter ainda mais 2 conferen~ 
cistas, então V. Ex' ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Não impede, apenas temos 
prazo, é um esboço para que se possa conversar, para se saber o que pensam 
os companheiros do PDS e os companheiros da Oposição. Então, vamos con
versar para, depois, fazer o definitivo que será feito na sexta-feira. Mas, quar
ta e quinta-feira quero conversar com os componentes da Comissão para dar 
as minhas idéias e ver se eles aceitam. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Pergunto ao nobre Deputado 
João Arruda se já terminou. 

O SR. JOÃO ARRUDA - Agora vou formular as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Deputado João 
Arruda. 

O SR~ JOÃO ARRUDA,- Pelo que vi das três conferências, eu me senti 
urna hora cá e uma hora lá, porque senti que, de alguma parte, o Dr. Resende 
se colocava em uma posição que,eu yeria, digamos, como uma posição Um 
pouco conservadora, e veria, por outra parte., que a conferência -emitia a pelos 
Srs. Pares era um pouco progressista. 

Mas,- e me desculpem por discordar de ambos- o que Cu acho é o se~ 
guinte: nóS;aqur,-esram.o-irtennrndo fazer como foi feito, quem sabe, no Chile, 
pelo Governo chileno, uma vez, a reforma agrária. A reforma agrária no Chi
le foi feita, exatamente, no mesmo dia que as minas de cobre do Chile eram 
concedidas a uma multinacional estrangeira. 

Então lá, no Chile, um pafs que tem muito pouca terra, quem sabe, 5% 
do seu território são agricultáveis, foi feita uma reforma agrária e, no mesrrió 
dia, foi dada às multinacionais as montanhas cheias de cobre. 

Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem sabe aqui, no presente 
momento, estamos adotando tudo de mal do capitalismo e tudo de mal do re
gime socialista, porque o que se discute é se vamos garantir a terra do invasor 
por mais de um dia ou por rpais de cinco anos. Invasor é sempre invasor e não 
podemos garantir a terra dele. Agora, dada a condição para que alguém nesta 
terra, depois de permanecer, como é o usucapião, só pode se dar mansa e pa
cificamente. Aí ele é adquirido. Porque o usucapião só se dã se a posse for 
mansa c pacífica, não existe usucapião através de invasão. Qualquer proprie
tário, quer o Estado, quer a União, no momento em que registrar a queixa, 
aquele prazo deixa de correr. 
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Sr. Presidente, V. Ex" dizia, aqui, que nós entramos, quem sabe, muito 
nos detalhes e não nos afivemos ao fundamental. A minha maneira de ver é a 
seguinte: não importa se a terra é grande, pequena, que pertença a Antônio, 
Pedro, Paulo, que seja japonês, chinês, coreano, d que interessa ao Estado é 
que alguém esteja em cima daquela terra produzindo. Então, não é um coita
do de um lavrador sem terra, mas nós não podemos incentivar o não
cumprimento da lei, ou seja, a invasão. 

Então, Sr. Relator, é justamente entrando jã nesse mérito que V. Ex" vai 
.tentar fazer seu esboço, o seu projeto. I! que nós vimos que o projeto, enviado 
pelo Governo, tanto traz dúvidas que foi V. Ex~ mesmo quem indagou do Dr. 
Resende se aquela redação era suficientemerite certa.' É dentro dessa proble
mática que estamos aqui com uma enxurrada de emenda$- são 102 emendas 
-e V. Ex" fez sugestões de que o usucapião, quando fosse de terras devolutas 
ou de terras da União ou do Estado, não fosse feito através do Judiciário mas 
através de um órgão administrativo. 

Isto jã existe, não precisa lei, o Governo pode, no momento em que ele 
desejar, pedir um título com um dia, um ano, para o dia que ele quiser. Então, 
não precisa esta lei, esta lei não é para o lado administrativo, é para o lado ju
diciãrio. Ela compete, apenas, ao Judiciârio e só a ele. 

Então, o que houve, foi um pouco de confusão nossa, porque, se o usu
capião tem que existir, coitado do pobre, ele invadiu, ele precisa da terra, não 
tem onde ficar, invadiu e tudo bem. Não, nós precisamos garantir o direito de 
propriedade, garantir a lei! Mas nós precisamos procurar uma legislação pro
gressista que permita aos menos favorecidos que adquiram, através do seu 
trabalho, aquela propriedade. 

Não vou fazer uma pergunta específica, mas vou deixar, tanto aos Srs. 
pares, como a V. s~. para responder essas considerações que, de um modo ge
ral, acabei de fazer. 

Muito obrigado. 

O SR. DAVID REGAN -Só lembraria que, talvez seja uma vantagem 
de ter representantes da Igreja, aqui. Se a Igreja tem alguma função nesse tipo 
matéria, talvez seja de poder levar uma consideração que transcende, um 
pouco, considerações de legalidade. Parece-me que, nesta matéria, sobretudo 
invasões, a mensagem da Igreja é que tem direitos que vão bem além de mui
tas leis, Isto, claro ... 

O SR. JOÃO ARRUDA- Mas, me perdoe, com direitos que vão muito 
além das leis existentes, nós estaríamos indo contra a lei existente, o que não é 
possível. Vamos mudar a lei, precisamos mudar, mas a lei existente precisa ser 
cumprida. · 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA- Mas há os direitos acima da lei. 

O SR. JOÃO ARRUDA - Não há direitos acima da lei. 

O SR. MARCEL LO CERQUEIRA - Mas Sócrates dizia isso ... 

O SR. JOÃO ARRUDA - Não no caso da terra. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA::._ Sócrates~estava filosofando. 

O SR. JOÃO ARRUDA - "Há direitos acima das leis, o direito natu
ral" ... Isso é uma coisa tão antiga! 

O SR. DAVID REGAN- Bom, nem de Sócrates, nem de Sófocles, mas 
Jesus Cristo, parece-me que ele foi urri pouco além das leis, também. Estou de 
acordo, totalmente, com S. Ex" dizendo que o ideal seria que os nossos ope
rários urbanos, pelo menos, tivessem um salário que permítisse pagar aluguel 
ou comprar a sua casa. Por isso é que insisti em que, pelo menos, o usucapião 
urbano seria um paliativo mínimo que não teria muito sentido se não fosse 
colocado dentro de um contexto bem maior. E o Padre Jacir lembrava que as 
leis sempre insistem- para usar a expressão do Cardeal de Fortaleza- na 
pecaminosidade de nosso modelo econômico atual que mantém uma pro
porção enorme de possibilidades. 

O SR. JOÃO ARRUDA - De acordo, mas se cumprirmos a lei. 

O SR. DAVID REGAN- E também o Cardeal de Fortaleza, como um 
bom moralista e teólogo, achava - e a Igreja na sua doutrina moral prega 
isto - que, em certas situações, o homem tem direito, se for necessârlo, a saM 
quear depósitos de mantimentos, pois o direito do homem, a sua vida está 
acima da lei da propriedade. Ora, talvez os homens da lei tenham que traba
lhar para o cumprimento da lei, mas a Igreja tem que pregar que há direitos 
mais imporfantes do que qualquer lei humana. E o direito à vida é um e, nesse 
momento, há rnuita gente que não tem onde botar o seu barraco em conse
qUência dessas invasões. Creio que a Igreja se mantém c.::mtra essa opinião. 
Claro, nós também insistimos em que se mude a lei, mas, infelizmente, na de
mocracia moderna, e no capitalismo também, só quando as pressões das con
tradições e das situações intoleráveis chegam a um certo ponto é que se mu
dam. Então, estamos aqui para falar sobre a possibilidade de mudar a lei 

O SR. JOÃO ARRUDA- Mas isso não só de um lado como de outro. 
O próprio Marx dizia: quando a estrutura jurídica estiver em desacordo com 
a econômica, muda~se a estrutura jurídica. Concordo. 

O SR. - É Marx, também. Então, é contornar o problema da vigência 
no presente momento. Não se pode viver de uma irrealidade. Perfeito! Nós 
temos que nos adaptar às novas realidades que surgem, é claro. Agora, o que 
temos é que existe um capitalismo parasitário -;e este, queremos condenar. 
Agora, existe um capitalismo produtivo- este queremos defender. Esta é a 
nossa posição. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex• me permite uma ligeira 
intervenção? 

O SR. JOÃO ARRUDA - Pois não, 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Gostaria de resumir este 
problema dizendo: Igreja versus Estado é igual a conflito, Igreja mais Estado 
é igual a Direito Social. Acho que nós deveríamos conjugar esforços para 
atingirmos o direito social que todos nós almejamos. 

O SR. JOÃO ARRUDA- lõ claro, é o que estamos procurando fazer 
agora. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Perguntaria ao Padre Jacir se 
quer fazer uso da palavra. 

O SR. JACIR BRAIDO- Sobre essa última colocação do Sr. Relator, 
Igreja versus Estado é igual a conflito, eu não colocaria assim a equação. Eu 
colocaria ... 

O~ SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- E Igreja mais Estado é igual a 
direito social? 

O SR. JACIR BRAIDO- Eu colocaria que o conflito que estâ existin
do não é Igreja versus Estado. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Não estou dizendo que hã 
conflito, não estou declarando ... Tenho, inclusive, pronunciamentos em que 
discordo dessa idéia de que exista conflito entre Igreja e Estado. Existe uma 
situação hipotética. 

O SR. JACIR BRAIDO- Eu estaria falando de conflitos de terras, es
pecificamente. Talvez o conflito entre Igreja e Estado, que pudesse haver, em 
tese, talvez estivesse entre um determinado segmento da sociedade com um 
outro segmento da sociedade. E a Igreja, tomando uma opção, assumindo 
uma opção pelos pobres, no caso, ela estaria entrando, também, de tabela 
nesse conflito. Parece que poderia ser mais nesse sentido. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Almejo que haja uma soma de 
esforços. O que nós devemos buscar sempre, é que exista uma soma de es
forços entre dois órgãos que podem fazer muito, tanto a Igreja, quanto o Es
tado. 

O SR. JACIR BRAIDO- Desde que a Igreja não esteja sacramentando 
posições que a consciência cristã, porventura, não pudesse assumir. 

Quanto à questão levantada pelo nobre Deputado João Arruda, eu que-
ria repisar três princípios que o próprio Papa coloca. O primeiro, o Padre Da
vid jã ressaltou, são os direitos do homem. Acho que é importante a ~ente 
comoJgreja, representando a Igreja, p_elo menos, nos termos que a genie pu~ 
der, com toda humildade e simplicidade, é interessante que nos façamos ouvir 
em termos da defesa dos direitos da pessoa humana. Acho que é importante 
isto, senão nós estaríamos talvez, dando a nossa contribuição em termos téc
nicos, mas fora da nossa função. Em termos de pormenores, de detalhes, acho 
que isso não seria a função da Igreja. Mas, acho que colocar, assim, expressa
mente bem elevada a questão do direito da pessoa humana, do homem. Isto o 
Papa colocou. O homem é a via pela qual a Igreja passa e volta a passar. 

O outro seria sublinhar a prioridade do trabalho sobre a propriedade, 
sobre os meios de produção. O Papa coloca bem clara essa posição. O (Jue dá 
direito, o que dá sentido ao próprio capital é o trabalho, porque é o trabalho, 
afinal, que toma aquilo que vem da criação e elabora, faz estradas, constrói, 
descobre urânio- para o que ele utiliza, depois, é o outro problema. Urânio 
a gente sabe as complicações que tem, mas é o trabalho que faz com que a 
própria criação seja melhorada, seja colocada a serviço do homem humaniza
do. 

E, o terceiro ponto, talvez, é com relação àquilo que V. Ex• mais acen· 
tu ou - a questão da propriedade. E o Papa coloca, em termos bem claros, a 
função social da sociedade. E, onde as leis permitirem talvez uma proprieda
de exagerada, vamos dizer assim, e talvez uma propriedade que não_ respeite 
os direitos de outros cidadãos ... 

O SR. JOÃO ARRUDA- Mas, perdoe-me, neste ponto o detalhe tem 
importância. O que é uma propriedade exagerada? ~ uma propriedade gran-
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de? Mas, e se ela for produtiva e estiver trazendo alimentação a milhares de 
pessoas, e for uma propriedade comercialmente melhor e mais desenvolVida? 
É uma propriedade exagerada? 

O SR. JACIR BRAIDO- Não. Acho o seguinte: o direito à proprieda
de privada, todo ele, estã subordinado ao direito, ao liso comum. 

O SR. JOÃO ARRUDA - Claro. 

O SR. JAC!R BRAIDO - Subordinado à destinação universal dos 
bens, aí é que está o detalhe. 

O SR. JOÃO ARRUDA- O Senador agora, aqui, me traz uma dúvida. 
Não é bem ao uso comum. 

; 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pediria ao Deputado João Arru
da que, como ele expôs livremente o seu pensamento, permitisSe que o Padre 
Jacir terminasse, depois lhe seria dada a palavra para fazer a indagação por
que, se interrompe um raciocínio, é possível que não chegue a uma conclusão. 

O SR. JACIR BRAIDO -Sim, o que a gente está colocando aqui em 
termos de propriedade seria exatamente o direito à propriedade privada su
bordinado ao uso do bem comum. E, também, a colocação do Papa de que os 
meios de produção dos bens não podem ser possuídos contra o trabalho e 
também não podem ser possuídos só por Possuir. Mas, acho que tudo aquilo 
que é possuído deveria ser em função dos outros, na função social da proprie- · 
da de. 

O SR. JOÃO ARRUDA- E: lógico, nós, quando nos pegamos nos de
talhes, função social da propriedade, é claro, tudo bem. Mas, qual é a função 
social da propriedade? É ela ser grande, ser pequena, ela ser explorada por 
uma firma internacional, multinacional, ou por urna cooperativa, qual é? 
Quando se entra no detalhamento, é função social, tudo bem, é claro. Mas, 
serâ que uma multinacional que esteja trazendo benefícios para uma popu
lação, empregando gente e com bom salãrio, digamos, se isso fosse possível, 
estou dizendo em todas as hipóteses, não estaria atingiildo a· fut~ção social? 
Então, é claro que todos somos a favor de que exista preferência pelos mais 
necessitados, todos estamos a favor de que o lado social seja fixado e olhado 
com essa lente necessária de serviço, mas precisa, no momento de falar isso, 
dar nome aos bois. 

O SR. JAC!R BRAIDO- Posso dar exemplos de uma função social da 
propriedade na área urbana. O grande problema das nossas cidades é devido 
ao fato de que o produto do trabalho e a riqueza são apropriados por particu
lares, deixando, muitas vezes, às custas das inconveniências e das contra
dições dessa situação, p·ara ser pag_o socialmente, publicamente. A valori~ 
zação dos lotes urbanos não é porque a terra é mais fértil, e porque tem âgua 
encanada, porque tem transporte, porque tem rede elétrica, e tudo pago pela 
população inteira. Aqui, no Brasil, as leis são tão inadequadas que temos essa 
situação na terceira parte da superfície de nossas cidades, na mêdia, e vão atê 
a 60%. 

O SR. JOÃO ARRUDA- Esses dados que V. Ex• traz são verdadeiros, 
eu taro bém conheço ã. periferia. Existem 60% dessas áreas ociosas, ê verdade. 
E também, muitas vezes, esse capital, que agora, no momento, eu cham'o de 
parasitário, que fica apenas aguardando a valorização, é condenãvel. Não 
resta a menor dúvida. Mas, para isso, também, podemos, através de outras 
leis, ou seja, de urna carga tributária a terras ociosas diferentes daquelas ter
ras utilizadas, fazer com que os proprietários deixem de usar esse tipo de capi
tal parasitário para se beneficiar da valorização, para adotar um fato mais 
consentâneo com a nossa nova realidade. 

O SR. DAVID REGAN - Mas, parece que seria necessário ser muito 
claro sobre o valor que a função comunitária e social da propriedade para 
adotar tais leis que vão corrigir os abusoS_ dos exageros, na particularização 
da propriedade. 

O SR. JOSÉ LINS ~sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Tem apalavra o nobre Senador 
José Lins. 

O SR. JOSE: LINS- Sr. Presidente, eu gostaria de salientar o papel das 
contribuições que foram trazidas à análise do texto da proposta governamen
tal, agora em cogitação, pelos três depoentes que, certamente, nos ajudaram a 
compreender alguns aspectos fundamentais dos pensamentos de cada um, 
mas sobretudo que vieram complementar as informações que jã dispúnha
mos, vendo o problema por outros ângulos. 

O conhecimento prático do Dr. Resende me parece extremamente útil. 
Eu mesmo fui diretor do Departamento de Obras Contra a Seca, durante 
vários anos, no Nordeste, fui Superintendente da SUDENE, e me dei com 
quase todos os projetes de colonização do Nordeste. E sei das dificuldades 
que esses problemas encontram. Sei, também, que a relação entre o grande es-

forço que ve!fl sendo feito do lado dos órgãos governamentais, nesse tempo, e 
o pequeno efeito social que ele representa, é uma contradição tremenda. 

No fundo, o problema social tem uma dimensãO econômica, e a geração 
de riquezas, evídenternente, não é espontânea. 

Nós perseguim-os o ideal, mas o ideal de justiça também é dinâmico. Mas 
é muito interessante a gente realçar o problema da validade das leis aluais. É 
claro que concebo a lei não só como uma intenção de proteger o direito natu
ral, como de ordenar toda a vida da comunidade. Sei, também, que a lei tem 
que prever os casos extremos, por exemplo, o caso de legítima defesa, e outros 
mais que atiilgern aquele limite, quando a própria percepção humana não 
chega a perceber o que é justiça e o que é injustiça. Por eXemplo, admito, e to
dos admitimos, que um homem com fome não pode, simplesmente, se deixar 
mover. Talvez ele seja de uma seita hindu e aceite bem isso, mas o comum do 
homem não aceita bem isso, e acredito que a justiça também reconhece e até 
deve haver, e deveria haver leis, e as leis prevêem exatamente ... 

O SR. MARCI:'LLO CERQUEIRA - E: claro. 

O SR. JOSE: UNS- Então, é o caso da legítima. defesa. Mas me parece 
sumamente difícil de ser aceita como base para ajustiça social, uma justifica
tiva maior de certos tipos de ações que poriam em xeque a própria estrutura 
legal existente para a comunidade. É um campo realmente difícil e, talvez, 
que deveria ser melhor explorado. Acho que este ponto é muito importante. 
Marx, por exemplo, diz que as pressões sociais, que as pressões do trabalho 
contra o capital deveriam existir através da greve. Não chega a dizer que o 
homem tem o direito de fazer uma coisa ainda mais exagerada. Mas é claro 
que essas coisas são dinâmicas, e a própria dinâmica social pode, de um mo~ 
mente para outro, levar o homem a cometer coisas que nós, comumente, não 
defendemos, mas, em determinados momentos, poderiam ser pelo menos 
compreendidas, talvez não justificadas. É que a lei, também, em si, é um dos 
pilares de defesa do direito, direito dos pobres ou dos ricos, ela tem que certa~ 
mente ... 

O SR. ? (fora do microfone) 

O SR. JOSÉ LINS -Bem, essa é uma concepção inteiramente marxista, 
inclusive das estruturas legais da sociedade. Mas acho que a tendência, acre
dito mesmo que a influência daqueles que fazem a lei, deve ser de Kant. Isso é 
um fato inegável, mas a democratização das opiniões, a abertura do diâlogo é 
fundamental, porque sempre haverá castas, mesmo nas sociedades mais colC:. 
tivizadas, esta é a verdade. V. Ex•, mesmo, reconhece que os problemas so
ciais não são, em si, esgotados, eles não vão ser esgotados. No caso, pot 
exemplo, a Igreja faz opção pelos pobres. Certamente a Igreja gostaria que. 
não existisse mais pobres. Não é bem uma defesa do pobre, em si, mas defesa 
do direito, do ser humano. Pode~se interpretar que, hoje, os pobres são aque
lesmais injustiçados, mas, neste caso, nós estaremos defendendo ajustiça, de~ 
fendendo o direito humano, e não propriamente o poQre. porque o ideia é que 
não existisse pobre, todos fossem igualmente pobres, ou todos igualmente ri
cos, o que é também um ideal inatingível. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA -V. Ex• me penriife, mas todos 
igualmente sinceros. Todos pobre, todos ricos. todos igualmente sinceros. 

O SR. JOSÉ LINS- Estou de ac_ordo com V. Ex• Mas, certamente, nes
sa sociedade, já não seria necessârio nem leis, nem juízes, nem filosofias, para 
encontrar melhores caminhos, nem o Estado. Mas, nós, ainda, não atingimos 
esse limite. No caso, por exemplo, do uso da propriedade, e eu não defenderia 
o uso comunitário da propríedade, mas o uso socialmente adequado, social
mente justo da propriedade. Talvez nem sempre se devesse tender para o uso 
comunitário. Por exemplo, no caso específico da aplicação deste projeto que 
estamos analisando, se o posseiro deve utilizar a terra, ou ter apenas o direito 
de continuar tendo o direito de posse, ainda que seja uma posse comunitâria, 
garantida:: por algum tempo, acho que atualmente não seria adequado para 
nós. O serl.timento de propriedade é muito importante para valorizar o traba
lho do homem, pois ele quer trabalhar no que é seu, da sua famflia e, neste 
caso, se este sentimento é bom ou mau, ele vem em benefício da própria 
família, da própria comunidade. Essa foi, aliãs, uma experiência que adquiri, 
não teoricamente, mas no convívio da solução desses problemas, mas é uma 
questão apenas de nuances, de como ver o problema. 

Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é a pequena distância que 
vai entre a filosofia e a prâtica. A Igreja se coloca numa certa posição: no caso 
do Padre Jacir é Ideal, a busca de um ideal há tanto tempo dentro da filosofia 
da lgr~ja, do Evangelho, se coloca numa posição mais teórica, mais filosófica; 
e o Padre Regan colocou o problema de um ponto de vista mais prãtico, com 
relação ao solo urbano ou ao direitO dos mais pobres na cidade, que ele deseja 
mais humana, como todos nós. 

Mas, na realidade, cada vez que a própria Igreja trabalha junto aos 
pobres ela que troca essa filosofia por algum tipo de ação. Se não é para prati-
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car, pelo menos é para sugerir,já que isso tem que tedundãr numa filosofia de 
ação. Isto é, num comportamento humano daqueles que estão ... 

O SR.? (fora do mocrofone) 

O SR. JOS!õ UNS- Muito bem, mas eu não sei...(apartesfora do mi
crofone) 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pediria que o Senador José Lins 
concluísse. 

O SR. JOSÉ LINS- Neste caso, o qtiC eu apenas queria, Sr. Presidente,. 
era realçar a contribuição que julguei excepcional e equilibrada, não só do 
Padre J acir e do Padre Regan, como também do Dr. Resende. Acho que fo
ram opiniões.·abalizadas e seguras, dentro de uma compreensão abrangente 
do programa e, acredito, Sr. Presidente e Sr. Relator, que, certamente, in
fluenciarão profundamente a nossa maneira de pensar. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Coma palavra o nobre Deputa
do Marcello Cerqueira. 

O SR. MARCELLO CERQUEIRA -Sr. Presidente, eu queria, corno 
faço habitualmente, congratular-me com o Deputado Jairo Magalhães por 
ter sugerido a presença do Dr. Geraldo ·ReSenae: -que nos trouxe opiniões 
muito valiosas e, desde logo, pedir a S. S• que, se puder, expresse ao Relator. 
por escrito, quais são as suas dúvidas do conflito entre a lei e os órgãos fun
diários dos Estados, porque um trabalho por escrito nos ajudaria. Já na reu
nião anterior, o Deputado Jairo Magalhães havia expressado esta dúvida. 
Mas, tenho para mim que, nas questões formais, não teremos dificuldades. E 
quero congratular-me, comigo mesmo, pelo convite à CNBB e lamentar que 
o Presidente e o Relator não tenham atendido o convite que fiz para os Pa
dres Camio e Gouriou, qUe estão agora em Belém do Pará. Um país em que 
um recurso ou um processo, na odiosa Lei de Segurança Nacional, perante 
um tribunal militar, é o recurso razoável. Para se ver a que ponto chegou este 
País. 

Se bem que estamos avançando. Hâ tempos, um homem da lhaneza de 
caráter e da integridade moral peregrina do nobre Senador José Lins não me 
apartearia para dizer que uma expressão que usei era marxista, porque isto 
era considerado delação. Um homem de sua i·ntegridade jamais faria isso. 
Mas, com esses ares da abertura, pode-se permitir essas liberdades. 

Não tenho dúvida de que o que dâ conteúdo à lei é a legitimidade. Por
tanto, desde Sófocles portanto, muito anterior a Cristo,já a··consciência civili
zadora apontou, caminhando no rumo da humanidade, para dizer que hâ di
reitos acima das leis. O que· dá, portanto, conteúdo e consistência à lei é a sua 
legi~imidade. Num país como o Brasil, que tem uma Constituição outorgada 
pela tenebrosa Junta Militar, que é a fonte do Dirello escrito, a Constituição, 
num país de lei escrita, como o Brasil, portanto, sustentar a legitimidade da 
lei é, apenas, um exercício de reiteração de apreço às baione~s que a garan
tem. O Brasil não tem um conjunto de leis, sequer, civilizadas. A lei de Segu
rança Nacional, por exemplo, que não afeta os Deputados do Governo, ela, 
que é uma lei extremamente severa, não serve para garantir o direito de um 
Deputado de Oposição, para manter, por duas vezes, terroristas ameaçando a , 
sua casa e a sua família. Então, quando se quer o carâter teleológico da lei, é a 
legitimidade dela e do Governo. E, mais que tudo, que há e haverâ sempre um 
direito acima das .leis. Esse direito é o direito das maiorias, dos despossuídos, 
dos pobres, dos humilhados. 

Queria fazer duas questões para as duas partes. A primeira é a seguinte: 
uma coisa que me preocupa nesse projeto de lei é a questão do gravame. Te
nho receio, isso é como uma dúvida, e Santo Agostinho dizia que a dúvida é a 
pior das angústias, tenho dúvida com relação a essa matéria. A dúvida é que a 
lei beneficiasse eventualmente um possuidor, e ele pudesse vender a sua terra. 
Não sei se aí vai um preconceito meu contra ·uma pessoa p.obre que chega a 
ter uma propriedade. Talvez pudesse gravar apenas a alienação e permitir a 
hipoteca. Podemos fazer isso. Perfeitamente·, não tein. nenhuma dificuldade 
do ponto de vista legal- tive á idéia de perguntar ao padre Jacir, em primei
ro lugar, como ele vê essa questão de gravarmos, por exemplo, por cinco 
anos, impedindo a especulação. Tenho receio, e qual f ele? É que um proprie
tário compre uma, compre duas, três, enfim, especule e tenha mais proble
mas. 

A segunda, é a opinião do padre sobre esse meu dispositivo, no meu 
substitutivo, sobre essa usucapião especialíssimo. As pessoas que já estão de 
posse da terra há um ano, e, como disse, essa norma é sugerida por uma nor
ma anterior à Lei da Terra, tivessem, desde logo, a possibilidade de usuca
piar. E usucapião especial, pprtanto, setia nas situações constituídas diferen
temente desta. Quer dizer, quem não tivesse o mando da terra. Tenho para 
mim que essa seria uma solução mais cirúrgica, uma espécie de anistia e que, 
diferentemente do que pensa o Dr. Geraldo, não vai trazer nenhuma dificul
dade. Não vão ser muitos. não. Isso será como foi a lei do divórcio. Passou a 

lei do divórcio, o Brasil vai-se divorciar. Divorciou nada. Não houve nenhu~ 
ma dificuldade, a coisa continua. Este projeto é muito limitado . .E: um direito 
pessoal. Um passo adiante. Se tivermos a boa vontade do Relator, vamos re
mendar um pouquinho, melhorar, enfim, avançar. 

lE para o padre David: preocupo-me muito com a questão da usucapião 
urbana. Não faco nenhuma acusação de natureza pessoal do Ministro do In
terior, mas tenho muito receio dessas declarações, porque elas podem, atê, es
timular, por irreponsabilidade dele, uma migração interna. Ora, se ele anun
cia que vai resolver a questão das favelas do Rio, se esta solução não vem de 
pronto, não vem desde logo, se ela não vem explicitada, se ela não limita, ela 
estará alcançando um resultado até oposto, o que eu creio que ele pretende, 
porque é um conservador, e depois de 17 anos de regime de exceção ele pro
põe uma solução como essa que é reclamada por nós há muitos e muitos 
anos. Portanto, sou a favor das propostas do Coronel Mário David Andreaz
za, ora no Ministério do Interior, e este cidadão jâ esteve em todos os Gover
nos por aí, Ministr9 disso, Ministro daquilo, etc., e de repente descobriram is
so. Compreendo que precisam ajudar os companheiros do PDS, que estão em 
dificuldade eleitoral, nesta época pré-eleitoral. Olha, compreendo a política,
compreendo tudo. E,se beneficiar o poVo,até estou de acordo que beneficie o 
PDS, acho isso maravilhoso. Mas tenho muito receio de que essa demagogia 
do Coronel Andreazza seja um elemento para criar mais dificuldades nas ci
dades de pequeno, médio e grande porte. Como uma sugestão, a migração, 
corno um aceno para que venham para a cidade que esse problema será resol
vido. 

Portanto, a pergunta que faço ao prezado padre David é se não seria 
mais conveniente resolvermos, agora, esse problema da usucapião, fazendo 
um esforço nesse sentido? Competência e inteligência não faltam ao Relator. 
Há vários substitutivos. Há possibilidade de manter~os um entendimento 
com o Ministro Andreazza. Vamos· conversar com ele, com o Governo, e 
adotar isso desde logo. Tenho' receio que isso fique para o ano que vem, esti
mule um pouco essa migração pressionando as grandes cidades. As grandes 
cidades não têm mais condições de terem esses habitantes periféricos, essa 
condição terrível. Para quem conhece as favelas da minha cidade, sabe que 
são condições realmente suburnanas, ~ só poderemos examinar isso a partir 
de março do ano que vem. Se é que ele mandarâ essa lei e não ficará mais em 
uma promessa do Ministro. Portanto, pergunto, então, ao padre David, se ele 
não achaz:ia que é recomendãvel, razoável, que enfrentássemos desde logo 
esse problema? E fizéssemos a usucapião rural a partir dessa nossa nego
ciação e a usucapião urbana, também, a partir dessa negociação aberta, para 
o Governo? 

Quanto ao mais, quero dizer que estou de acordo com as palavras do 
nobre Senador José Lins, creio que essa reunião com o Dr. Geraldo e os pa
dres vai-nos ajudar muito a formular um substitutivo que seja aquele que rea
lize o consenso médio da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao padre Ja
cir Braido. 

O SR. JACIR BRAIDO - Deputado Marcello Cerqueira, quanto às 
duas questões propostas, entendo muito bem o alcance e a finalidade delas 
porque são propostas, a primeira, sobre a questão do gravam e, e eu me colo
co numa ·posição, assim, de preocupação diante de posseiros, no caso ex
posseiros que, logo a seguir, passem a perder a terra ou a cedê-la, achando 
que o dinheiro que vão cdnseguir possa salvar a pátria. É um problema que 
me preocupa. Preocupo-me com essas migrações internas, e vejo que estamos 
percebendo essa migração e remigração continuada. _Inclusive com o povo 
nordestino de Mato Grosso, que teve essa experiência, os bispos se queixam e 
apresentam o caso que, eles, sem terras, sejam paulistas, sejam gaúchos, com
pram as suas terras e até acham graça. Vendiam a terra que não valia nada 
por um preço muito grande. Passam a produzir, esses paulistas ou gaúchos, 
muito naquela terra com mecanização e tecnologia. Preocupo-me muito com 
isto, Agora, acho que dentrd de urna coerência, dentro daquilo que nos pro~ 
pomos, aqui, não saberia se são cinco anos, se são dez, Sei lá. Acho que não 
me colocaria nestes termos. Acredito que deveríamos fazer a lei de tal modo 
que possa, de fato, beneficiar o povo. Levantando um pouco a questão, a co
locaria em termos de urna política agrária. Então, caminharíamos nesse pro
jeto para uma coísa maior. 

Acho que a política agrária deveria haver no prazo que fosse possível, 
mas numa caminhada em que a gente fosse se dirigindo para lá a tal ponto 
que esses problemas pudessem ser aos poucos assimilados, estudados, cons
cientizaâOs, até que possamos transformâ-la.em lei. Acho que a caminhada é 
longa. Não podemos resolver tudo num momento só, sem dúvida. Mas eu ve
ria melhor uma caminhada a longo alcance 1do que partirmos apenas como 
um vôo de tico-tico. E com isso não estaríamos colocando apena's a questão 
em termos teóricos de filosofia, porque acho que as idéias que a Igreja vem 
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desenvolvendo, trabalhando, sofrendo, elas acabam sendo ouvidas, assimila
das, entendidas pelo povo, elas estão tentando, e esse povo jâ está começando 
a caminhar para, de fato, defender os próprios direitos. Uma caminhada que 
vejo legítima, de pessoas que vão tomando consciência do que elas são, do di
reito que têm, e vão em busca de uma realização humana, embora pessoas 
simples, pessoas humildes, pessoas pobres, mas vejo que a Igreja está toman
do a defesa dos pobres. Não é desejo apenas de que não haja mais pobre, mes
mo pOrque o ideal de pobreza é o proposto por Cristo- bem-aventurados os 
pobres de coração. 

Então, a resposta, eu a daria nestes termos, de uma caminhada para uma 
_política agrária. -

O SR. DAVID REGAN - Com relação à pergunta sobre se não seria 
melhor um substitutivO ou emenda para introduzir o usucapião especial ou 
urbano agora, do que esperar algo talvez mais teoricamente perfeito no ano 
que vem, estou de acordo, se fosse possível, agora, um projeto incluindo isso 
em termos de evitar os inconvenientes. A questão é justamente de tempo. Será 
que há tempo agora? E os projetas que são um pouco exigentes em termos de 
posse pacífica, assim por diante, de qualquer forma, pode ser que só vão be
neficiar as favelas já bastante assentadas, já antigas. E o problema do aumen
to de favelados e de invasões, coisa de hoje, ê claro, isso não vai resolver. 
Mas, justamente, na urgência deste projeto me parece que a coisa é tão im
portante que seria bom ser muito bem formulado para, depois, funcionar e 
não simplesmente constar. E se isso for possíVCT no momento, os Srs. é que 
vão dizer. Estou apenas dando um parecer urif tanto de for(!, porque não sou 
especialista na estratégia parlamentar de como pode ser feito melhor. Tentei 
simplesmente mostrar o que me parece que a Igreja estâ sentindo, em termos 
de princípios, nesta matéria e no momento. Como'eu disse, espero que até fe~ 
vereiro tenhamos uma sugestão talvez um pouco rUais concretizada por parte 
da Igreja. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- O Dr. Geraldo quer, também, 
responder ao Dr. MarCl'llo. 

O SR. GERALDO RESENDE- Peço licença para dar um esclareci
mento, especialmente ao nosso nobre Deputado, que nos fez também a per
gunta no sentido amplo, especificamente, do posicionamento efetivo da nossa 
parte, porquanto devo ter sido infeliz na colocação._ Vo.u com isso tentar en
tão esclarecer o nosso posicionamento. Acho, até, que tambêm conservador 
eu sou, porque defendo a tese de que a transladação da propriedade, para 
quem a ocupa, efetiva e realmente, e Sobretudo aqueles que a exploram, ela 
deve acontecer. Só que, no nosso entendimento, ela pode acontecer através 
do tribunal ou através do Executivo. E a legitimação, que chamamos, é feita 
através de um órgão administrativo, Ou seja, do Executivo, mas no estrito 
cumprimento de artigos de lei, e as leis que regem a matéría sãâ votadas pelo§ 
Parlamentares. Não somos nós que fazemos as leis, nós a executamos. Então, 
para deixar clara a nossa posição, achamos que o projeto é bom, ele faz jus
tiça, é de boa hora, quanto à aplicabilidade é que entendo e receio que vai ha
ver superposição de ações. E a conclusão que fiz ao final é que fossem inseri
das emendas, daí a razão de eu ter inclusive me permitido sugerir a emenda 
do nosso nobre Deputado e Presidente da Câmara, porque ela realmente reú
ne os req'uisitos para acontecer uma situação de fato e de direito que, nós, 
com a experiêricia de 13 anos, estudando e aplicando a matéria, entendemos 
ser a que mais se aproxima do nosso pensamento. Quando muito, eu Oisse 
que, se n'ão se aproveitai no todo essa mensagem, que um órgão administrati
vo possa executar uma lei. E por que não? Existem vãrias situações desse gê
nero. O usucapião não é privativo do Judiciário, nunca o foi, nem na termi
nologia' etimológica da palavra. 

O SR. JOÃO ARRUDA - Entendo que é. 

O SR. GERALDO RESENDE- Eu me permitiria dizei que é questão 
apenas de colocação. V. Ex• entende que ê. Eu me permito dizer que entendo 
que não. E, usando inclusive um informativo que tive oportunidade de recor
tar, a definição de usucapião do nosso Aurélio Buarque de Holanda, vou ape
nas ler porque ela faz inclusive referência a- uma erilfmda que tive oportunida
de de ler do Senador Nelson Carneiro, em qUe ele coloca o feminino n;t pala
vra - "a usucapião". E tive o cuidado de recortar, apenas por curiosidade,_ 
uma notícia do jornal O Globo, e que escl~rece aqui textualmente que o usu
capião vem do latim usucapiotÍe e ê um substantivo feminino. E diz mais que é 
,o modo de adquirir propriedade móvel ou imóvel, pela posse pacífica e inin
terrupta, de coisa durante certo tempo. Ou seja, a prescrição que existir. Sig

···nifica aqui que vamos fazer atra:vês do Judiciário on a.ttavés-dQ ófgãO admi-_ 
nistrativo. Apenas exemplificando que leis possam ... 

O SR. JOÃO ARRUDA - Isso é só através do ... (fora do microfane.) 

O SR. -GERALDO RESENDE- Interessante, entendo que a palavra é 
captar pelo uso. V. Ex•, inclusive, disse na sua proposição que o Governo 

pode doar e doa. Quero inf()rmar que-o Governo não pode doar, o Governo 
doa através de uma lei. 

O SR. JOÃO ARRUDA - Ele tem todo direito. 

O SR. .GERALDO RESENDE- Ele pode ter o direito mas ele não o 
exerce. Ele não pode fazer isso. 

Apenas para completar o. raciocínio, exemplificando para V. Ex" para es
clarecer, a nossa proposição é a de que por questão de eficácia, velocidade, 
sem ônus, órgãos criados pelos Estados afora, ê que esse usucapião, quer di
zer, a transladação da posse a proprietários seja feita através da legitipJ.ação 
no cumprimento de leis que esta Câmara, inclusive, vai sugerir. E isso aConte
ce na lei da ação discriminatória. Nós, em Minas Gerais, o IDAGO, em 
Goiás, jâ executaram est.ã-lei. São'--Várias situações em que o IDAGO em 
Goiás, aliás é o órgão que mais avançou em discriminatória no Pais, vem exe
cutando administrativamente uma lei definida - é a ação discriminatória. 
Da mesma maneira que a ação do usucapião poderia ser tramitada dentro de 
um órgão administrativo que, inclusive, te~ia a fiscalização do Judiciário, 
caso o administrador negasse, eventu.almente, o direito de alguêrn, ele tCfia o 
direito de socorrer. O que trazemos como mensagem, como idéia, como su-. 
gestão, e que me permito deixar bem claro, é que achamos que a tramitação 
do processo, através dos órgãos jâ existentes, evitaria uma quebra de uma ~x
periência, desemprego, desmobilização de estruturas e, naturalmente, a mo
rosidade do processo. 

Quero informar a V. Ex• que nós damos título, em Minas Gerais, em 45 
dias, e o processo, por mais sumarfssimo que seja, vai levar 90 dias, alêm de 
uma série de emendas sugeridas em que os próprios congressistas, nas s\Jas 
emendas, têm dúdivas do cumprimento dos 90 dias nos termos do art. 232 do 
CPC COriféSso qUe também tenho, e o que trago é uma sugestão de 13 anos 
de ~xperiência, e n~~ é de um c~nservador, tanto que sugeri, ao final, que se 
acatada a emenda, que achamoS apropriada, que é do nosso nobre Deputado 
Ronan_ Tito, que o INCRA dê parte do seu orçamento para os ó;rgãos, através 
de convênio~ para que possamos melhor nos estruturar para atender uma de
manda maior e com mais velocidade. Isto estâ registrado em minhas palavras. 

E disse mais ainda, que o INCRA deve participar também das lides caso 
eXistam, como eu vi, inclusive, uma emenda muito bem citada, de um con
gressista, quando ele cita Um caso de Goiás, em que hã uma disputa entre ·o 
INCRA e o próprío ~DAGO, uma eterna lide. Então, entendemos que isso 
não pod.e acontecer. Então, neste caso, terâ que haver uma participação do 
Judiciário. Mas, Srs. Congressistas, entendemos nós que jâ existe uma estru
tura montada. É cl~ro que alguns Congressistas conhecem órgãos de origem, 
órgãos específicos. · 

Então, o que nós propomos, vamos deixar bem claro para que não te.: 
nhamos trazido nenhuma confusão à interpretação dos Deputados Congre?
sistas e, sobretudo, para deixar bem claro que o nosso espírito de ser conser
vador é no sentido de que a conservação seja feita atravês de um órgão jâ exis
tente. Então, a mensagem que trazemos é a de que haja, realmente, a con
dução dos objetivos que os Srs. vão fixar. quais os substitutivos que devem 
acontecer, mas o modusfaciendi, a tramitação do cumprimento desta lei, aqui 
definida, seja através de um órg~o administrativo, através da legitimação. 

O SR. JOÃO ARRUDA- V. Ex•, primeiro, cita um conflito em Goiás, 
entre um órgão governamental e um outro órgão governamental. Também 
conh,eço milhares de exemplos. N·a cidade de São Paulo, na zona leste da Ca
pital de São Paulo, onde moram por volta de 2 milhões ... (inaudível) e, por 
consegUinte, essas eram áreas devolutas. Posteriormente, essas áreas foram 
cedidas ao Estado, até hoje ficou a dúvida, na Justiça, que até hoje não foi di
rimida, há mais de 30 anos, para saber se é do Estado ou da União. O que 
ocorre é que nessa zona onde ... (fora do microfone) ... para saber de quem são 
aquelas áreas devOlutas ofide moram mais de um milhão de habitantes. En
tão, interessa se pertence ao Estado ou a União? O .que o Estado ou a União 
têm que fazer é impedir, imediatamente, o título daquele que está exercendo a 
posse, e isso eles podem fazer, não precisam de lei alguma para fazer isso, 
imediatamente. 

O segundo ponto é que. também, os órgãos administrativos do INCRA, 
etc. ele:; podem, hoje, dar uma gleba de terra para um gaúcho, dar essa gleba 
de terra lã no Amazonas, então, não precisa nem sequer a posse. Então, este 
lado, que é o lado administrativo, acho que o usucapião não atinge. O usuca
pião atinge o Poder Judiciário, ao poder administrativo independe dessa lei, 
não tem nada a ver. 

Quero esclarecer que a contribuição dada hoje, dos três conferencistas, é 
da maior qualidade. Mas, justamente, nós, aqui, temos a oportunidade de 
d~scutir e influenciar o Relator porque é desta discussão que vai se captar to
dos esses senões e permitir dirimir essas dúvidas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao nobre De
putado Roberto Freire. 
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O SR. ROBERTO FREIRE- Vou tentar ser um pouco rãpido, inclusi
ve, por conta do horário. 

O Dr. Resende fala num problema de coalizão do problema de legitiM 
mação com este projeto. Há problemas de desemprego, de desmobilização 
dos órgãos que já cuidam de legitimação. PareceMme que não hâ nenhuma 
coalisão, nenhuma, e concordo com o que o Deputado João Arruda diz. 

Este projeto não significa coisíssima nenhuma para a regularização e or~ 
denamento da estrutura fundiária deste País, issó- é uma -Coisa que precisa fi
car clara. O usucapião nunca foi forma de regularizaçãD de estrutura fun
diária, nunca ninguém resolveu problemas de conflito de terras através de 
usucapião, mesmo porque há uma contradição, em termos. O usucapião não 
se aplica onde tem conflitos, e o problema deSte País, não é o problema do 
usucapião, o usucapião já tem no Código Civil, está se diminuindo apenas o 
prazo prescticional para a aquisição da propriedade e acrescentando mais um 
outro aspecto que é a posse do trabalho, que não tem no Código Civil. Se vo
cê vende a posse, você não precisa ter nem um dia de posse, basta que você te
nha um título qualquer de boa-fé de qualquer terceiro, para adquirir o usuca
pião. É a única coisa de novo, de inovador neste projeto. 

Este projeto não significa nada em termos de estrutura fundiária neste 
País. Ninguém vai resolver problemas de terras com este projeto. Quem vai 
resolver problemas de terras aqui, neste País, são os órgãos de reforma 
agrária, são os órgãos de legitimaçãO e aí está o aspecto que ainda cabe para 
esses órgãos, como a RURALMINAS, como o IDAGO, como o próprio IN
CRA, como os GETATs da vida que existem por aí, que se tivesse ação dis
criminatória, se buscasse descobrir onde existem as terras devolutas, que são 
terras abandonadas onde não incide o domínio privido, nem o domínio públiM 
co, que a discriminatória signifique exatamente isso, que ela fosse regularizar 
e ordenar a ocupação do território, isso sim, e faria ísso- independente de 
qualquer projeto de lei. Existe a lei já, e aí é administrativo, é pelo Executivo, 
aí tem um aspecto de organização fundiária, aí pode resolver os problemas 
dos conflitos de terras, aí pode impedir a grilagem, aí pode impedir a entrada 
abusiva do capital internacional no campo, tendo áreas que são maiores que 
Estados, neste País, expulsando o verdadeiro homem que trabalha a terra. Aí 
vai resolver o problema, talvez, do conflito com a Igreja. Se o Governo tivesse 
decisão política de fazer uma reforma agrária ou de organizar e ordenar a es
trutura fundiária neste País. Mas o Governo não cfuCr nada disso. Isso daqui 
é diversionismo, se alguém imaginar qUe vai resolver o problema de conflitos 
de terras. Isso aqui, não vou dizer que não significa nada, é um avanço, em 
vez de lO anos de prazo prescricional em áreas o-nde não existe conflito, há 
uma posse mansa e pacifica, melhorou. O direito de cidadania foi melhor 
aquinhoado, o direito pessoal de adquirir uma propriedade por usucapião, 
uma posse pacífica. 

Mas isso aqui, não vai mexer em nada com a estrutura fundiária, pelo 
contrário, é uma ação declaratória, e por isso que é judicial, é uma ação de
claratória de uma realidade que existe. O Judiciário reconhece uma posse e 
declara que transforma aquilo numa forma de tri!lslação de propriedade. A 
legitimação não transmite coisa alguma, a legitirriação é o Estado, reconhe
cendo terra devoluta, abandonada, ele exerce o poder soberano e dá o titulo 
de domínio através de quê? De uma doação ou da aquisição, fazendo liciM 
tação pública. Mas ele pode escolher a forma. Ele pode reconhecer a posse de 
um dia, e o Estatuto da Terra diz isso, para adquirir até- graciosamente, se in
teressar ao Poder Público que aquilo dali se transforme num projeto de colo
nização de assentamento, que aquilo seja uma forma de se regularizar o uso e 
a posse da terra. Não há nenhuma coalizão entre esse projeto e a atuação que 
cabe à RURALMINAS, que cabe ao INCRA fundamentalmente, de discri
minar e legitimar a posse nas terras devolutas. 

Isso aqui vai tratar concretamente, e o que Governo fez foi estender para 
as terras devolutas que têm um instrumento muito mais ágil, muito mais im
portante, muito mais fundamental para a organização fundiária, que-é a IegiM 
timação, através da ação discriminatória. E que tem mais, não precisa de cin
co anos. Basta um ano. f totalmente desnecessário se imaginar que isso vai 
resolver problemas fundiários neste País. 

Nas áreas de conflito, infelizmente, vamos continuar tendo conflitos, e 
não vamos resolver, porque este Governo não estâ querendo resolver. Este 
Governo está admitindo a invasão do capitalismo nessas áreas de fronteiras, 
nas últimas áreas que os posseiros estão buscando. 

O SR. JOÃO ARRUDA- V. Ex• faz algumas considerações que con
cordo e faz outras que V. Ex.' se estende dizendo que não vão resolver. V. Ex'
admite que o projeto resolva uma parte. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Não, resolver não. 

O SR. JOÃO ARRUDA- Uma parte do problema, foi V. Ex• quem 
disse. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Não, resolver problema não. 10 um 
avanço do direito de cidadania. 

O SR. JOÃO ARRUDA - É uma melhoria. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Não, mas o direito da cidadania é muito 
individuai. O problema de reforma agrária, de estrutura fundiária neste País, 
para se resolver não é um problema de indivíduos, não é um direito pessoal. E: 
um problema muito claro que está se falando aqui. E tem mais, um conceito, 
dentro do sistema capitalista, de função social, porque está se discutindo mui~ 
ta função sociaL Função social é dentro do sistema capitalista, e isto é um 
processo de evolução do direito de propriedade napoleônico, que ninguém to
cava e ninguém agia sobre ele. E que com o avanço, com o processo de socia
lização, com o processo de avanço de lutas sociais, se agregou um conceito de 
função social. Já vou um pouco mais adiante, embora apenas só como idéia e 
talvez tentando ter a filosofia dapractice, mas com grande dificuldade, inclu~ 
sive, por conta da ditadura. 

Mas, tenho uma outra visão da propriedade, mas a função social da pro~ 
priedade é dentro do sistema capitalista, embora não esteja muito bem defini

-do e aqui essa discussão está exatamente em cima disso. Qual ê a função so
cial? O que é que se pode entender por função social? O uso comunitário dela 
ou o uso pela apropriação do fruto do trabalho nessa propriedade? Dentro do 
capitalismo está esti, aqueles que querem avançar um pouco mais admitem 
que todos que ali trabalham tenham direito ao seu fruto. 

Já vou admitir que ali todos que trabalham sejam proprietários. Aí é 
propriedade comunitária. Mas são discussões, que ê a própria evolução da 
luta social e política. Não é um problema de direito, o direito vai, apenas, 
acompanhar isso, vai acompanhar exatamente essa correlação de forças que 
está se exercendo neste País, concretamente. 

Diria apenas qile, en,-- função de não haver essa coalizão, que cabe uma 
responsabilidade muito grande à RURALMINAS, independente desse proje
to, cabe uma responsabilidade muito grande à Igreja, de continuar a sua luta, 
não apenas a opção pelos pobres do ponto de vista teórico, mas na prática 
concreta do dia-a-dia, de continuar a sua luta para tentar resolver os proble
mas de conceito de terra que não vão ser resolvidos por esta lei. Cabe uma 
responsabilidade muito grande a todos aqueles que têm que ver com o proble
ma fundiário deste País para saber que isso daqui representa pouquíssimo, e 
quando represeritã, representa a nível, apenas, da cidadania e não de um 
problema econômico, um problema social que tem, como perspectiva, a ma
crovisão, e não o problema individual de um que, durante cinco anos, pacifi
camente, teve uma posse num rincão qualquer aí perdido. 

Este é o primeiro ponto. Num segundo ponto, queria aqui aproveitar 
para dar, talvez, uma pequena contribuição para quem vai discutir o proble-
ma urbano, o problema do uso do solo nas áreas urbanas. 

Da mesma forma que para a área rural esse pr~jeto significa muito pou~ 
co, ele irá significar muito menos, ainda, para as áreas urbanas, porque não se 
tem conhecimento em área urbana de posse mansa e pacífica. 

O SR. JOÃO ARRUDA- Permita V. Ex• uma aparte, para dizer que 
discordo de V. Ex'- Fiz parte de uma Comissão de Inquérito como Deputado 
Estadual na Assembléia Legislativa de São Paulo há I I anos, onde existiam 
posses mansas e pacíficas dentro da capital de São Paulo. E não era uma nem 
duas, existiam 50 mil. 

O SR. ROBERTO FREIRE- O problema de posse mansa e pacífica ê, 
realmente, uma discussão meio difícil, porque não conheço, é sou do Recife, e 
lã se conquistou áreas no mangue, áreas de aluvião, Porque era dificil alguém 
dizer que era proprietário de áreas que são invadidas pela marés, mas invadi
das naturalmente, não precisa ter enchente, as famOsas enchentes do Recife, 
não precisa nada disso. Eram aquelas áreas dos mangues e pacificamente o 
rio na sua maré enchia. Isso foi ganho com lixo, com barro, isso foi ganho 
com aqueles homens que fizeram a civilização do caranguejo, e essas áreas es
tão sendo disputadas. hoje, aqui no STF, áreas que eles fizeram a ocupação e 
estão sendo disputadas aqui. Essa posse mansa e pacífica em cidade- V. Ex• 
conhece em São Paulo, e eu até me congratulo de ainda existir em São Paulo 
áreas que sejam de posse mansa e pacífica de favelados. Mã.s, independente 
disso, o que acho do problema do solo urbano -vamos até admitir que exis
ta- não vamos resolver com isso, não vamos resolver através de um projeto 
de lei desse. 

Um problema sério é que a área que é contestada que não cabe o usuca.~ 
pião só tem uma forma de se resolver conflito -, é a intervenção estatal atra
vês da desapropriação. E nãO existe outra. Não vamos usar eufemismos, 
como este Governo costuma usar e há muito _tempo. Lembro-me aqui do 
PROTERRA, que também era o sucedâneo da reforma agrária. Era a refor
ma agrária --con-se1:it1'"áa e no final deu foi grande negociata neste País. E atê 
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O SR. ROBERTO FREIRE- V. Ex• havia dito aqui o seguinte: que a 
mensagem fez, inclusive, elogio rasgado. V. Ex• não deu a mensagem ... 

O SR. JAIR O MAGALHÃES- Versando matéria de Direito Civil, foi 
determinado pelo Presidente João Figueiredo, aquele problema fundiário, 
tanto pelas tensões sociais que provoca, quanto as suas causas visíveis ligadas 
a efeitos seculares. 

Remeteria a V. Ex• para ler as emendas dois, quarenta e quarenta e três, 
que são de sua autoria, e V. Ex• vai repetir o mesmo que o projeto repete? Na~ 
da, nas suas emendas. Não acrescenta nada ao Projeto. 

O SR. ROBERTO FREIRE- V. Ex•, me parece, não leu a mensagem e 
não leu ... 

O SR. JAIR O MAGALHÃES- Nos casos de propriedade particular e 
propriedade pública! 

O SR. ROBERTO FREIRE- Por que V. Ex• não apontou a solução? 
A solução estã apontada ... 

O SR. JAIR O MAGALHÃES - E as ãreas litigiosas? 

O SR. ROBERTO FREIRE- Não, não e no usucâpião que vou resol-
ver. 

(Apartes fora do microfone.) 
O SR. ROBERTO FREIRE- V. Ex• leu a justificativa? Não, V. Ex• 

não leu, fica dizendo ... Por favor, peço a V. Ex• porque fui chamado à co
lação. Um momentinho só, se V. Ex• tivesse lido teria tomando conhecimento 
que eu falo que a reforma agrária é uma necessidade histórica. O Governo já 
tem todo o instrumental, estâ aqui - legitimação para terras devolutas, in~ 
clusive, e tem o Estatuto da Terra, só que o Governo não tem decisão política 
de fazer. 

Este projeto aqui, disse a V. Ex•, não vai resolver problema fundiário ne~ 
nhum. Agora, representa um certo avanço? Sim. Então apresentei algumas 
emendas, primeiro, para explicitar melhor que ele atinge, não só as terras de
volutas mas, também, as terras de domínio privado e, olhe lâ, um acréscimo, 
as terras públicas que estão fora. Quero mais! Digo a V. Ex• que se aplicar à 
área urbana, não está a terra pública, porque, inclusive, está proibido em ter
ras públicas. 

O SR. JAIR O MAGALHÃES - V. Ex• fez todas as ampliações, mas 
tudo tendo em vista a posse pacífica. Regularizar uma situação: .. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Deputado, exijo respeito a V. Ex• Em ne
nhum momento, estou querendo modificar o Instituto do Usucapião. Usuca
pião é em posse mansa e pacífica, não estou aqUi d]sCutindO iSSo. EstOu ape~ 
nas dizendo que usucapião não é o inStrumento para resolver problema fun
diário. Isso que estou dizendo! V. Ex' está confundindo tudo! V. Ex' estâ 
querendo brigar por brigar porque é o vice-Líder do GOverno. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Apenas para dizer a V. Ex•, Deputado 
Roberto Freire, que a matéria ora em debate é, diríamos, afim da matéria a 
que V. Ex• pretendeu, ou seja, que cuidasse das áreas conflitantes. Ouço V. 
Ex•, nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Veja V. Ex•, Deputado Jàiro 
Magalhães, como é difícil chegar a uma conclusão. Quando alguém do Go
verno fala em estender esse problema do usucapião à política urbana, é cha
mado de demagogo; quando se procura atender a alguma coisa no aspecto so
cial dos pobres, o Governo é chamado de demagogo. Agora, isso pretenden~ 
do o quê? O Ministro Andreazza tem falado nesse problema atendendo a 
quê? Até as soluções e sugestões do nosso querido e admirado Cardeal D. Eu
gênio Sales que, em reunião no Rio de Janeiro com empresários e com pes
soas dedicadas ao assunto, teve o cuidado de apresentar sugestões a respeito 
da política urbana. E o Ministro Andreazza o que tem feito? Tem dado seg
mento, com objetividade, a alguma solução ao problema apresentando suges
tões ao Governo, para então ser transformado em lei. Por que estamos aquí a 
discutir esse problema? Ninguém está imaginando que essa lei proposta vai 
resolver problemas fundiários do País. Essa leitura que V. Exb 90 SR. RE
LATOR (Jutahy Magalhães) - Veja V. Ex•, Deputado Jairo Magalhães, 
como é dificil chegar a uma conclusão. Quando alguém do· Governo fala em 
estender esse problema do usucapião à política urbana, é chamado de dema
gogo; quando fez da mensagem não significa que o Governo tenha dito que 
vai definir. V. Ex• estâ interpretando interpretações alheias. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Se falou em reforma agrária que, no 
mínimo, era pressuposta. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex• permita que apresente 
aqui - impunemente .....: um pensamento de ... 

O SR. JAIR O MAGALHÃES- Tenho, para ITlim, que o que o Gover
no quer é o que o Deputado Roberto Freire quer. Pelo menos, se eu ler o pro-

jeto, e a mensage-m do Governo e, paralelamente, ler as emendas e as justifica
tivas do nobre Deputado Roberto Freire, vou chegar à conclusão que ambos 
estão querendo a mesma coisa. t. comO eu disse com relação à Igreja, com re
lação a nós todos, que nós não nos diferenciamos no que queremos, então, 
nós todos queremos isso. No tocante ao problema urbano- é para concluir 
- tenho para mim, que nenhuma ãrea tanto quanto a 1.1rbana é possível ale
gi(imação, o usucapião. Porque na ârea urbana, praticamente, todo e qual
quer cidadão entrou ali mansa e pacificamente, muito dificilmente o cidadão 
penetrou, empossou-se de uma área urbana mediante violência, mediante ar
tifício. Ele entrou por uma necessidade, se acomodou e não houve contes
tação. Na ãrea rural talvez o problema seja um pouco mais difícil tanto que, 
na hipótese de usucapião urbano, teremos a incidência desproporcionalmente 
mais ampla do que na área rural. 

Mas, de qualquer forma, quero concluir, Sr. Presidente, com os meus 
cumprimentos aos conferencistas de hOje. Os ilustres Padres que aqui se en
contram foram_corretíssimos no procurar em trazer contribuição válida, e vi
mos a imparcialidade com que se pronunciaram sobre o assunto, a preocu
pação do exato, do verdadeiro. Se nos divergimos em alguns instantes foi, 
apenas, em virtude do modo de ver as coisas. Mas, estamos de mãos dadas 
nesses pensamentos, nessas preocupações. Eu me felicito mas. muito mais que 
me felicitar, felecito a Comissão_ por ter convidado os Padres a que me referi, 
e por ter convidado o Dr. Geraldo Resende, que deixa aqui uma impressão 
formidável do seu talento, da sua dedicação ao bem público, do seu espírito 
público. E, ao contrârio do que se pensou, que hã preocupação do Estado e 
não do Governo, Deputado Roberto Freire, V. Ex• expressou bem, apreocu~ 
pação do Estado é expulsar. O Dr. Geraldo Resende deu provas contunden
tes aqui de que, ao contrário, a preocup"ação do Estado pelo contrário, é aga
salhar, é entregar. Citou em números exemplos magníficos, formidáveis. Não 
é do Sr. Francelina Pereira. Não, é do Estado, do Governo de Minas, uma 
equipe. O Geraldo Resende na RURALMINAS não é ele sozinho, é uma 
equipe que conheço de perto, que tem trabalhado e se esforçado nesse senti~ 
do. Dou os parabéns à CNBB pela presença de V. Revdmas. nesta Casa, e 
meu parabéns a Minas Gerais pela presença de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Antes de encerrar a reunião pas
sarei a palavra para que cada um dos conferencistas teçam suas considerações 
finais. -

O SR. ROBERTO FREIRE- Por uma questão de ordem. Queria dizer 
que não ressaltei o aspecto importante das contribuições, mas queria ressaltar 
aqui um aspecto que, com o pouco tempo que estou na Casa, nunca participei 
de uma Comissão Mista que desse condições de discutir o projeto ao nível em 
que se está discutindo~ Reuniões como esta não são apenas importantes pelas 
contribuições que os conferencistas, os palestrantes trazem. Acho que a im
portância de uma Comissão como esta é a abertura que o Relator está tendo 
de, realmente, querer discutir substantivamente a matéria. Então, realmente,· 
eu não tinha participado de nenhuma Comissão que tivesse dado condição a 
isso. 

O SR. JOSJ; LINS - V. Ex• redime os Parlamentares. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Não, não é redimir os parlamentares, é 
que esse poder está começando a existir em função das pressões da sociedade 
civil, em função das pressões da Igreja, em função desses conflitos de terra ... 

O SR. JOÃO ARRUDA - Da alta qualidade moral... 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sim, isso é outra coisa. V. Ex• estã ape
nas refletindo bem. 

Mas, o que eu queria, para finalizar, é dizer que realmente essas reuniões 
estão dando condições a que se esclareçam os reais objetivos de um projeto 
desse, o seu alcance, o que se é possível fazer. E isto não tem havido nessas 
Comissões, que chegam para discutir o projeto, quando jâ tem o parecer 
pronto. O que está acontecendo aqui é uma inversão e muito lógica: Vamos 
discutir o projeto até mesmo para se fazer um parecer que represente um 
maior consenso da Comissão. Este é um fato que eu queria ressaltar como de 
muita importância nesta Comissão, especificamente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra, então, ao Pa
dre Jacir Braido. 

O SR. JACIR BRAIDO .,.,- Bom, para mim foi uma novidade, t~mbém, 
participar de uma Comissão, de um debate e tal, porque a gente não terp essa 
oportunidade. 

Agora,_ estamos aqui representando a CNBB e também se fala represen
tando a Igreja. E falamos, aqui, a Igreja ·e o Estado. Quando se dizia que é 
preciso que a Igreja colabore, o pessoal olhava para nós. Não sei, mas tenho a 
suposição que a maioria aqui seja católico, mas é claro que hâ outros de ou
ttas religiões. Mas gostaríamos de colocar a distinção entre a Igreja hierar
quia, a Igreja como povo de Deus e a Igreja leigos, todos carregando a mesma 
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responsabilidade e tendO, dentro do aspecto que estamos discutindo, a mes
ma responsabilidade. Acho que não hã a Igreja concebida como hierarquia. 
A Igreja é como um todo. 

Sinto-me muito constrangido ao ouvir que hâ uma Igreja conservadora e 
uma Igreja progressista, como se jâ fossem termos perfeitamente aceitos, es~ 
tanques. Acho que há uma Igreja que busca, que chora corno o povo, que so~ 
fre, que procura caminhar. Acho que é isto. Vejo, assim, uma Igreja de dina
mismo e que abrange a todos, inclusive como o próprio Papa faz, em que ele, 
quando se dirige aos irmãos do Episcopado, aos padres, aos religiosos, a to
dos os leigos e a todos os que têm boa vontade. Acho que o apelo que fica 
aqui é o de que todos os que têm boa vontade procurem entender aquilo que 
os pobres, principalmente deste País, que são a maioria-, têm a dizer. Então, a 
gente tem a presunção de que este projeto estâ mais do lado daqueles que não 
têm do que daqueles que têm. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao Padre Da
vid Regan. 

O SR. DAVID REGAN- Agradeço os que nos propiciaram, este noi
te, um debate muito interessante. O que me impressionou foi a sensação de 

. que o debate era para valer. Quer dizer, não _tive a sensação de que a Opo
sição não estava falando simplesmente por falar. Senti uma certa esperança 
de que o que se estâ debatendo, realmente, faz parte de um processo democrá
tico em que todos contribuem para definirmos _algumas metas, alguns passos, 
por modestos que sejam, que possam melhorar alguma coisa no Brasil que to
dos amamos. 

Achei muito interessante e um ar de esperança. Muito obrigado por isso. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palavra ao Dr. Geral
do Resende, para tecer suas considerações finais. 

O SR. GERALDO RESENDE- Nossos agradecimentos jã foram fei
tos no início da nossa exposição. Gostaria, apenas, de concluir que esse en
contro, realmente, foi muito--importante para mim, corno representante de 
um órgão, e que eu diria que sou inclusive funcionário do órgão. Entrei como 
advogado, pass'ei por todos os cargos do órgão e fui até a Diretor-Geral, e sou 
um estudioso do assunto fundiário. Aprendi muito aqui, inclusive, até, me 
motivar a continuar estudando a matéria, inclusive contribuindo para a so
lução dos problemas fundiários. 

Apenas, gostaria de informar a V. Ext., sobretudo ao nosso nobre Depu
tado Roberto Freire, do nosso Recife, do nosso Pernambuco, que felizmente 
Minas Gerais, C eu diria que não é só Minas Gerais, porque até onde eu co
nheço outros Estados, no caso Goiás, no caso Mato Grosso, no caso Pará, 
existem conflitos, mas quantas soluções jâ fofam dadas, nobre Deputado? 
Vârias. Estes números estão à disposição ftos--Anais de um órgão pUblico. 

Quero dizer a V. Ex• que quando V. Ex• nos sugere que sejamos um ór
gão capaz de executar aquilo que jâ está definido em lei, a ação discrimina
tória, a legitimação, eu desejo informá-lo de quejâ fazemos isto, além da titu
lação de pequenas e médias propriedades. Quero informá-lo de que citei adis
criminatória na Serra das Araras, especificamente dos municípios de São 
Francisco, Januãria, Formoso e Arinos. É só ir lã ver. São trinta e um mil 
hectares discriminados e entregue a 46 famílias. 

Disse que houve uma desapropriação no Alto Paranaíba, especialmente 
em São Gotardo, o Rio Paranaíba, Campos Altos e Ibiá, em que foram assen
tadas quatrocentas famílias. Basta uma visita, também, à região. Tein trinta e 
um mil hectares de soja plantados, hoje. Desejo, também, ainda, informar 
que já 1iscriminamos e estamos com uma série-ae processos no Judiciário em 
andamento. 

Agora, felizmente, para Minas Gerais, esses conflitos, que foram aventa
dos como solução do problema fundiário nacional, não ocorrem. Não ocor
reram com freqUência no passado, não ocorr~m_hoje, e temos certeza, pela 
formação estrutural e a condução que estamos dando ao setor fundiário do 
Estado, que vamos, por certo, eliminar esse tipo de conflitos. 

Diria qu-e temos problemas fundiários, mas que são inteiramente enx_er
gáveis, palpáveis e que têm solução no administrativo. De sorte Que eu aprtn
di muito até a levar essas mensagens~ 

Agora, desejo ainda insistir na tese, com treze anos, repito, de experiên~ 
cia. E a minha presença aqui foi no intuito de· somar, de trazer a esta Coinis
são a experiência que adquirimos ao longo do período. Não vieinos aqui pre
gar demagogia e nem defender teses. Viemos aqui trazer a exPeriência -de um 
órgão que representamos. E esSa experiêrÍcia nos diz- e eu reafirmo e sugiro 
-que esta Comissão detenha um pouco mais na análise e na trainitação des
se processo, mesmo usando urila figura jurídica através do administrativo, 
que os órgãos locais estão preparados para isto. Esta é a nossa tese é a nossa 
contribuição. 

Quando muito, chamo a atenção dos Congressistas que há necessidade 
de olhar os programas especiais defendidos, porque são compromissos esta-

belecidos, e compromissos que envolvem Governo de Estado, Governo Fede
ral e, eventualmente, bancos internacionais. Pediria a atenção, apenas, como 
contribuição. 

De resto, apenas para tambêm informar que felizmente Minas Gerais 
tem se preocupadO com os aspectos também de legitimação urbana. Não es-_ 
tamos parados. Temos uma lei de 1978, do dia 4 de outubro de 1978, especifi~ 
camente a de n9 7 .373, que já dispõe sobre a legitimação de terras urbanas. 

Desejo informar, apenas como registro de cadastro, que foi Uma omissão 
na minha exposição, que temos hoje noventa solicitações de prefeituras, no
venta municípios mineiros, nos terinos dessa lei, que já encaminharam, atra
vés do prefeito ou através do Presidente da Câmara ou atravês daquele que, 
depois de um ano se nem o prefeito nem o Presidente da Câmara exerceram, 
qualquer posseiro pode exercer. É o que está no texto da lei. E eu quero infor
mar que temos hoje, para atender, 90 municípios de Minas. Temos, dos 90 
municípios, 52 cidades em que estamos trabalhando para a coleta de requeri
mentos. Mandamos uma plêiade de técnicos que che"g_afl.l na prefeitura ou nos 
sindicatos, colhendo os requerimentos dos cidadãos qúe· se interessam pela le
gitimação das suas propriedades. E jã existem mediçõesjã efetuadas em 27 ci
dades, destas 90 requeridas, isto no período de 1978 para cã . 

Títulos entregues - jã fizemos em 3 cidades especificamente, Gouveia, 
Ibiá e Miraí. Eu quero informar a V. Ex's que nós estamos com títulos para 
:;erem entregues em 4 cidades: Araxâ, Canaã., Japaraíba e São_Miguel do An
ta. Temos 7 decretos publicados em outras cidades, especificamente, em 
Campos Altos, Lagoa da Prata, Patos de Minas e Itarumirim. E até dezembro 
de 1981, temos 6 decretos ainda para serem publicados. De sorte que vamos, 
até dezembro de 1981, entregar, em 13 cidades de Minas, títulos de terras de
volutas urbanas, assunto regulamentado por uma lei estadual. E eu desejo 
que a Comissão não Se esqueça de que já existem órgãos que também cuidam 
da matéria. Ainda recentemente, vi, na nossa São Paulo, nobre Deputado, 
através do Fantástico, Show da Vida, o nosso Governador Paulo Maluf en
tregando os títulos de propriedade em zona urbana: 

Diante desse particular, eu me permito, então, deixar as no_ssas suges
tões, as nossas idéias, agradecendo e, se não contribuímos, pedir desculpas a 
todos. E, por último, dizer que, se quiserem, podem nos telefonar, em Minas 
Gerais, que daremos oficialmente os números por escrito. E se quiserem ver 
qualquer programa daqueles aq':li aventados, estamos à disposição para 
assessorâ-los e acompanhá-los. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Antes de encerrar a presente reu
nião, a Presidência gostaria de agradecer a presença do Padre Jacir Braido, 
do Padre David Regan e do Dr. Geraldo Resende, bem como a presença de 
todos aqui, comunicando que a próxima reunião serâ realizada quinta-feira 
às IS horas. 

Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião. 

(Levanta-se a reunião às 22 horas e 15 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
26, de 1981-CN, que "Dispõe sobre a aquisição, por usucapião espe
cial, de imóveis rurais, edá outras providências". 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE !981 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezoito horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, José Lins, Leite Chaves, 
Valdon Varjão e Deputados Jairo Magalhães e Ronan Tito, reúne~se a Co
missão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pare
cer sobre o Projeto de Lei n9 26, de 1981~CN, que .. Dispõe sobre a aquisição, 
por usucapião especial, de imóveis rurais, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo-justificado, os Seflhores Senadores 
J_orge Kalume, Bernardino Viana, Almir Pinto, João Lúcio, NelsOn Carneiro, 
Lázaro Barboza, José Fragelli e Deputados Josias Leite, P;:tulino Cícero, Gio
ia Júnior, João Arruda, Hugo Napoleão, Roberto Freire, Marcello Cerquei
ra, Antônio Mariz e Arnaldo Schmitt. 

Comparecem, ainda, os Senhores Deputados Modesto da Silveira e 
Délio dos Santos. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Ronan Tito, que solicita .• nos ter.mos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, qu.e, logo após, é dada como 
aprovada. 

O Senhor Presidente esclarece que, na presente sessão, serão realizadas 
as palestras dos Senhores Bento Rubião, Eliana Augusto Athayde, represen
tantes da Pastoral das Favelas da Arquidiocese do Rio, de Janeiro e Otâvio 
MeU? Alvarenga, Presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, 
convidando-os para tomar assento à Mesa. 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 23 7505 

Em seguida, usa da palavra a Doutora Eliana Augusto Athayde, abran
gendo, principalmente, à adoção de usucapião urbano, sugerindo algumas al
terações no Projeto, como maior agilização da parte processual do anteproje.. 
to do Banco Nacional da Habitação; manutenção de legitimação extraordi
nária do referido Órgão, sem a exclusão da possibilidade dos favelados e, 
também, suas associações de moradores promoverem a ação petitória ou pos
sessória, referente à área em questão; a regularização da gleba onde está loca
lizada a sede que exercite trabalhos comunitários na região favelada. 

Fazendo sua explanação, o Senhor Bento Rubião analisa a matéria 
referindo-se, ainda, a usucapião urbano, no que concerne o problema das fa
velas, citando casos como reintegração de posse proposta por proprietários 
contra favelados, comentando que a proposição que óra se examina, não é a 
solução definitiva para os favelados, mas um passo certo para que, Projeto 
neste sentido seja encaminhado ao Congresso Nacional. 

Finalmente, o Doutor Otávio Mello Alvarenga faz uma análise da Men
sagem Presidencial, sugerindo definir a extensão de usucapião especial, o 
qual, por dedução, deverá abranger terras devolutas e particulares; fala da 
ação de usucapião ordinário, o que não se concilia com o artigo 49 do Projeto, 
que alude a procedimento sumarísssimo e, encerrando, menciona como su
gestão ao Relator, Senhor Senador Jutahy Magalhães, seja excluída do uca
put'' do artigo 69 a expressão "usucapião especial não ocorrerá nas áreas in
dispensáveis à Segurança Nacional", mantida, apenas, a restrição para terras 
habitadas por silvícolas. 

Continuando, o Senhor Presidente passa à fase das perquirições, usando 
da palavra, neste período, os Senhores Senador José Lins e Deputados Mo
desto da Silveira, Délio dos Santos e Jairo Magalhães. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente agradece aos Senho
res depoentes, enfatizando o fato de que estes trouxeram contribuições de 
grande valia para o Relator e para todos que assistiram suas exposições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauby Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, -será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA 5• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA DO 
CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR E 
EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N• 26, DE 
!981-CN, que "D!SPtJE SOBRE A AQUISIÇÃO, POR USUCA
P!ÃO ESPECIAL. DE!M6VE!S RURAIS, E DÃ OUTRAS PRO
VIDENCIAS", REALIZADA EM 12 DENOVEMBRO DE 1981, 
ÀS 18 HORAS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÃF!
CO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTADO 
RONAN TITO. .. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Vamos dar início a presente ses
são, que pretende ouvir o Dr. Otávio Alvarenga e, também, a Dr'- Eliana 
Ataíde Augusto e o Dr. Bento Rubião. Inicialmente, então, passo a palavra 
ao Dr. Otávio Alvarenga para que faça a sua exposição. 

O SR. OTÃ VIO AL V ARENGA- Sr. Presidente, se V. Ex• me permite, 
passo a palavra a Dr• Eliana Ataíde. "'Ladies first". 

A SR• ELIANA AUGUSTO- Eu não queria muito fazer uso de privi
légios, nesse momento, porque, na realidade, a nossa presença, nesta Comis
são, hoje, está ligada às sugestões que foram feitas, alterações em substituti
vos que foram propostos, e termos de estender o usucapião especial rural 
para área urbana, de modo que seria muito interessante pOder ouvir anterior
mente o Dr. Alvarenga. Mas, se há uma insistência nisso, não vamos ficar 
desperdiçando o nosso tempo. 

Inicialmente, Sr. Presidente, Sr. Relator, nós, representando a Arquidio
cese do Rio de Janeiro, num trabalho que vent Sendo desenvolvido, em ter
mos jurídicos, por volta de 6 anos, e, em termos mais amplos, pastorais, hã 
mais tempo, e, como advogada de base, com 16 anos de experiência na área 
de favela, tivemos, no princípio deste ano de 1981, um encontro promovido 
pelo Sr. Cardeal, no ~entro de Estudos do Sumaré, ane);,o a_sua residência, no 
Rio de Janeiro, em que ele reuniu representantes do poder de decisão, com re
presentantes da !iderança popular, especificamente favelada, que vinha acom
panhando 0 tr~balho desenvolvido pela pastoral de favelas. 

Esse encoJdro foi assessorado por eminentes juristas, entre eles, podemos 
citar o Dr. CMlos César Ferreira Lira, que é conhecido no Brasil, prestou 
grande colaooração. E, do estudo, que nesses dois dias de trabalhos realiza
dos no Cen .ro de Estudos do Sumaré, foi proposto como uma solução, evi
denten~ente que essa é uma entre tantas, para um problema tão amplo, a re
dução do prazo do usucapião para 5 anos. A proposta do encontro foi enca
minhada pelo Sr. Cardeal ao Sr. Ministro do Interior que, por sua vez, acredi
to, deu desenvolvimento ao trabalho. De forma que o Banco Nacional da H a-

bitação, pelo seu departamento de terras, situado no Rio de Janeiro, elaborou 
um anteprojeto e, sobre este anteprojeto, foi constituído um grupo de traba
lho com Advogados da base e Advogados especialistas na ãrea do Direito Ci
vil, juntamente com representantes do Banco Nacional da Habitação. 

Do projeto origiital encaminhado pelo Banco Nacional da Habitação, 
que foi muito discutido, conseguimos, após muito esforço, chegar a alguns 
pontos que eu me permitiria enumerar apenas as modificações feitas e trans
mitiria a minha palavra ao meu Colega Bento Rubião, que, então, esplanará, 
em maior detalhe, as minúncias do projeto resultante do grupo de trabalho. 

As modificações apresentadas então seriam: 
a) uma maior agilização da parte processual e procedimental do ante

projeto do Banco Nacional da Habitação. 
Entendeu o grupo de que a melhor forma é partir da própria sugestão 

governamental mantida no texto do projeto referente ao usucapião pro labo
re. acrescida dessas relevantes modificações, que, basicamente, seriam as se
guintes: impedimento da postulação de ação petitória ou qualquer ação pos
sessória, referente à ârea em questão, enquanto pendente a ação de usucapião 
especial urbano; manutenção de legitimação extraordinária do BNH, porém, 
sem a exclusão da possibilidade de o próprio favelado e também suas asso
ciações de moradores que, afinal, seriam os titulares do direito material para 
promover a ação; a legitimação da associação de moradores para a regulari
zação da área, onde está localizada a sede, bem como de outras entidades que 
exercitassem trabalhos comunitários na área favelada: educacionais, religio
sas, esportivas, outras, enfim, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, 
tivessem um trabalho concreto na área em questão e legitimação da asso
ciação de moradores também na qualidade de substituto processual dos fave
lados. Foi evidenciada ainda pelo grupo de trabalho a inconveniência da limi
tação da incidênica da lei proposta a aglomerados de mais de um certo núme.. 
ro de sub-habitações. O projeto original do BNH previa que somente pode
riam se beneficiar da lei- comunidades que estivessem constituídas com, no 
mínimo, 50 famílias. Pareceu ao grupo que essa posição terminaria por repre
sentar uma discriminação social injusta, passando a existir favelas privilegia
das, com a possibilidade de titulação de suas posses e, de um lado, favelas, 
áreas mantidas desnecessariamente em condição de desamparo jurídico. En
tendeu também o grupo de trabalho a inconveniência da formulação do texto 
sob forma de lei temporária e não de lei permanente. O texto do anteprojeto 
do Banco Nacional da Habitação, contemplado usucapião especial urbano, 
só _seria aplicável às favelas existentes e apenas em favor daqueles favelados 
que já houvessem completado o prazo de 5 anos na data da vigência da lei. 

Ao _contrário do que possa parecer a uma primeira inspeção, a tempora
riedade da lei provocaria mui_to maior resistência. De outra parte, é relevante 
acentuar que a iniciação do texto, como lei permanente, não significaria in
centivo à favelização. Ao contrário, os proprietários deveriam estar mais 
atentos a qualquer fenômeno de invasão ou ocupação ao desejarem preservar 
os seus direitos, consistihdo em incenti':"~ a que os proprietários deixassem de 
assumir um comporta-mento anti-social do não uso, bem como o do estoca
menta especulativo dos imóveis, que se não coadunam com a função social da 
propriedade expressamente consagrada no art. 163 da Constituição Federal, 
como princípio básico da justiça sqcial. 

E seria de considerar também que a adoção de usucapião especial urba
no não eliminará as causas de favelizaçào, conseqUentemente, se adotada a 
solução da Lei temporária, ter-se-ia mais um fator de injusta discriminação 
sociaL ~Num mesmo município, favelados beneficiados com usucapião urba
no especial, e favelados fora do âmbito de sua incidência, reunindo-se todos 
com a ressalva do pressuposto temporal, substancialmente com os mesmo re~ 
quisi tos. 

E foi até manifestado o exemplo de casos em que seria possível 
processar-se ação para declaração do direito a comunidades que, naquele mo· 
menta, tivessem cinco anos, enquanto outras que, porventura, tivessem qua· 
tro anos e nove meses estariam excluídas do mesmo benefício. 

Pensou ainda o grupo de trabalho na indispensabilidade da previsão de 
providência destinada a evitar a pressão de incorporadores sobre os ~·usuca~ 
piendis" para alienação de seus lotes, após a regularização de seus títulos. 

Os aglomerados de sob-habitações estão, via de regra, localizados em 
pontos de extraordinária valorização imobiliária. Essa pressão, se não forem 
concebidas medidas preventivas, pode ser prevista como inevitável. Mas, 
tambéin, é preciso que se não tutele o favelado, reconhecendo-lhe aproprie
dade, com os mesmos direitos elementares integrantes do domfnio de quem 
não é favelado, direito de usar, gozar, dispor, que afinal caracterizam a se
nhoria o conteúdo económico do direito de propriedade. 

Por força dessas razões, ao invés de uma inalienabilidade, ao longo de 
um certo número de anos, o grupo de trabalho tendeu para a outorga de um 
direito de preferência em favor, sucessivamente, do BNH e do município, 
onde esteja localizada a área usucapienda ou usucapida, na hipótese de ven-
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da, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão por parte de benefi
ciário da lei. 

O exercício dessa preferência, com relação a um ou poucos lotes, já seria 
fator suficiente para impedir a ação das incorporadas. 

Pensou ainda na impossibilidade que apresentava o projeto de um só fa
velado usucapir mais de uma área. Pareceu ao grupo de trabalho que a si
tuação excepcional instituída não deve servir para ensejar abusos e especu
lações. 

Finalmente, é importante falar sobre a intervenção do BNH. Indiscutivel
mente, haveria conveniência em conferir ao BNH legitimação extraordinãria 
para a iniciativa da aç_ão de usucapião especial urbano, como também a pos
sibilidade de a instituição, a qualquer tempo, intervir com assistente dos auto
res, nos processos respectivos, instaurados pelos diretamente interessados. 

No entanto, como de início já se afirmou, entendeu-se inadequado o mo
nopólio do direito de agir, outorgado ao BNH, em uma tutela só admissível 
se se considerar o favelado como absoluta ou relativamente incapaz juridica
mente de defender os seus próprios direitos, em flagrante afronta ao princípio 
da isonomia inscrito no artigo 153, parágrafo 19, da Constituição Federal. 

Essas teriam sido as nossas principais sugestões ao projeto apresentado, 
que resultou, então, num novo anteprojeto, que o meu colega Bento Rubião 
explicará melhor a esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Dr. Bento Ru
bião para que faça a sua exposição. 

O SR. BENTO RUBIÃO- Sr. Presidente, ilustre Relator, ilustres De
putados. Vejo dois amigos aqui presentes, Délio dos Santos e M_odesto da Sil
veira. Companheiros de lutas em favor do direito dos favelados. 

Na verdade, esse projeto que a Arquidiocese resolveu elaborar partiu ini
cialmente de uma proposta ou de um estudo ou de um anteprojeto elaborado 
pelo BNH. Nesse projeto do BNH, há inconveniências e impropriedades sem 
fim, bastando destacar uma. Num dos artigos desse _projeto do BNH, chega
se a fixar os requisitos para o direito de ação e para a procedência da ação, 
Seria como se o legislador se pretendesse substituir-se ao juiz e já si julgar. 

Nesse anteprojeto do BNH, há outra impropriedade totalmente injustifi
cável; a primazia do direito de agir, a exclusividade do direito de agir, o mo
nopólio do direito de agir. Era o favelado titular dç direito de obter a decla
ração de domínio, portanto, destinatário da norma e quem agia, em nome de
le, como se incapaz fosse o favelado, seria o BNH. Essa pretensão é rigorosa
mente inconstitucional. Fere, se não me engano, o parâgrafo 49, do art. 153, 
da Constituição Federal, que não permite sequer que a lei retire do particular 
o direito de reivindicar o reconhecimento de uma lesão praticada contra direi~ 
to próprio. Se ele é titular do direito, ele, ipsofacto, necessariamente, tem que 
ser titular do direito de ação. Na verdade, essa tutela se equipararia a que se 
impõe ao silvícola. 

Mas, quando discutimos esse assunto, fizemos em termos de corteses 
com o BNH, pretendendo estabelecer pontos de encontro, possibilidade de 
harmonizarmos um projeto que pudesse ser encaminhado ao Congresso Na
cional, com aquele carâter de urgência urgentíssima, porque esse assunto não 
poderia ser levado a público e deixar de ser solucionado com a rapidez neces
sária, porque a lentidão na solução do problema poderia inclusive implicar 
em fazer com que a norma não tivesse destinação específica, porque o pro
prietário alertado de prazo tão breve, em que ele poderia perder o domínio, 
poderia agir para impedir o decurso do prazo de_cinco anos necessários à de~ 
claração de domínio em favor do posseiro. 

Fizemos todas as tentativas possíveis para que esse projeto fosse encami~ 
nhado ao Congresso, em que pese o alarido que a imprensa lhe emprestou. O 
fato é que, só para o ano que vem, talvez, essa matéria volte a ser examinada e 
não se sabe se, no ano que vem, será aprovada. 

O fato é que nóS, da Pastoral da Arquidiocese do RiO de Janeiro, só com 
o anúncio da aprovação dessa lei, já recebemos 10 casos_de reintegrações de 
posse, propostas por proprietários, contra favelados, envolvendo seguramen
te mais de 200 mil favelados. 

Quando a Igreja aborda o problema relativo ao favelado, ela o faz com 
plena consciência, certa de que alguma coisa há de ser feita em benefício do 
favelado, porque ele não pode compor um quarto da população do Rio de Ja
neiro, já hoje orçando em cerca de dois milhões de almas, sem contar com as
sistência de quem quer que seja, relegado ao _completo abandono. A Igreja 
não admite mais esse tipo de comportamento da autoridade e ela está partin
do para esclarecer o favelado de que ele tem direito de reivindicar, junto às 
autoridades, a oportunidade, o direito de morar, direito que se inscreve como 
fundamental para o cidadão. Cinco anos de prazo para aquisição do domínio 
é bastante elevado, porque, se um proprietário, em vinte anos, deixou de to
mar providência efetiva em defesa do seu patrimônio, sabendo agora que, em 
cinco anos, ele poderá perder essa propriedade e permanece na inaçã.~, com 

muito mais razão ele deve ser despojado desse patrimônio, porque ele mesmo 
quem pretendeu, quem desejou se despir desse bem. 

De sorte que o prazo de cinco anos é o que existe de mais descente, de 
mais normal, em termos de usu.capião. E a proposta que a Arquidiocese fez, 
com respeito ao usucapião, em beneficio do favelado, guarda inteira cono
tações de identidade com o usucapião civilista. Apenas, acho que, já agora, 
não se poderia incluir, neste artigo 19 do nosso projeto, a oposição, qualquer 
que fç_s§e, como obstáculo à conquista do domínio do bem - não seria qual
quer tipo de oposição que teria condíções de impedir a declaração de domí
nio. Muito mais, agora, apósrev~lado o interesse da autoridade em reduzir o 
prazo para cinco anos. A oposição, que fosse manifestada pelo proprietário, 
teria que ser eficaz, efetiva e não qualquer urna oposição, porque, pelo Códi
go Civil, e, inclusive, pelo nosso projeto, qualquer tipo de oposição manifes
tada pelo proprietário constitui motivo quç impede a declaração do domínio. 
A revelação de _que se vai red_uzir o prazo nos leva a admitir que devíamos in
cluir no projeto quais seriam as oposições com capacidade efetiva de impedir 
ou de frustrar a declaração de domínio, E queríamos que o usucapião fosSe 
aplicado ao favelado, porque a Igreja está perfeitamente consciente de que a 
estabilidade do favelado, na favela, é que tem agravado, de modo firme, de 
modo decisivo, o problema angusto da favela. O favelado, sem condições, 
sem saber se vai permanecer no imóvel, naquele terreno, ele não cuida de me
lhorar as condições de habitação - compra geladeira, compra televisão, que, 
para muitos, constítui motivo de escândalo, porque, em caso de remoção, ele 
leva geladeira, leva televisão e a casa é demolida imediatamente, porque as re
moções, quando são de favelas, principalmente no Rio de Janeiro e nos gran
des centros urbanos, ela se procede dessa maneira: cerca o terreno, diversos 
tra1ores passam por cima dessas habitações. Aconteceu isto em diversas fave
las do Rio de Janeiro, na Catacumba, inclusive, onde chegaram a cercar a 
avenida Epitácio Pessoa, porque a demolição, o massacre que fizeram·contra 
os direitOs dos favelados foi de tal modo escandaloso que a população não 
podia assistir aquele espetáculo - fecharam a rua Epitácio Pessoa, durante 
todo o tempo da remoção,· e a Igreja acha importante que o favelado tenha 
assegurado o direito de p~rmanência onde ele mora. Em primeiro lugar, por
que é direito do pobre morar ao lado do rico; em segundo lugar, porque, se 
ele ficar onde habita, ele próprio contribui para solucionar o problema habi
t._acional. O Estado, por si, não tem condições de resolver o problema habita
cional. Ele tem que contar com o esforÇo social nesse sentido e o favelado, 
apesar de miserável, ele, certo de que vai permanecer ali e não vai mais sair 
dali, ele mesmo faz da sua miséria energia para melhorar a sua habitação. E 
ele contribui para a execução de .serviços de infra-estrutura - água, esgoto, 
arruamento - com o seu trabalho, em regime de mutirão, porque, a partir 
daí, ele se torna, efetivamente, um colaborador da autoridade, deixa de ser 
um marginal que acostumamos a ver, focalizado nos jornais- para muitos, a 
favela é o valhacouto de criminosOs. Mas, na verdade, lá na favela, é o escon
derijo dos assassinos e criminosos, manancial do qual Polícia se vale para en
contrar autoria de crimes desconhecida. Basta ser preto e favelado e já não é 
mais nem suspeito de crime- já é o próprio autor do crime. É este desrespei
to_ que existe contra o favelado que, evidentemente, nos leva a assumir a defe
sa deles. Fazemos isto em comum com a Igreja e achamos que esse projeto de 
usucapião não é uma solução definitiva para o problema dos favelados, mas é 
um passo certo para que o problema da favela seja ~ncaminhado. Achamos 
que este assunto deva _ser tratado com a rapidez necessária. 

Sr. Presidente, acho que falei demais, repetindo apenas anedota- chovi 
no molhad-o; abri uma janela escancarada. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Não é verdade. 

Passo, agora, a palavra ao Dr. Octávio Alvarenga para fazer sua expo
sição. 

- O SR. OCTÁVIO ALVARENGA MELO- Sr. Presidente da Comis· 
são, Sr. Relator, ilustres Deputados, eu, em nome da Sociedade Nacional de 
Agricultura, inicialmente, agradeço a possibilidade que me concede a Comis
são de vir fazer uma breve exposição sobre os pontos de vista da sociedade, 
relativamente à questão do usucapião, prolabore, rural. 

Rendo, inicialmente, homenagem a dois grandes Advogados- um, cujo 
aniversário da sua morte celebra-se, exatamente, hoje, Sr. J. Assis Ribeiro, 
cristão, democrata e um dos mais infatigáveis defensores da Justiça Agrária 
especializada. Outro, Advogado, já falecido, meu amigo pessoal, J. Paulo Bi
tencourt, também já falecido, grande tribuno, grande Advogado que, possi
velmente, faria:- a exposição e poderia, inclusive, dialogar em termos que eti, 
talvez, não possa alcançar. 

O usucapião, prolabore, rural, trata da questão que versa sobre o Direito 
Agrário, ramo da ciência jurídica reconhecido com rara felicidade semântica 
pelo autor da Emenda Constitucional n9 10, de 10 de novembro de 1964, a 
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prescrição aquisitiva de glebas rurais transcende os limites thiça"dos pelo Có
digo Civil que se editara em 1916. 

O Governo Revolucionário, muito sabiamente, inovou no capítulo da 
posse dos ''imóveis rurais," passando, desde a Lei n9 4.5-04, de 30 de no
vembro de 1964- o "Estatuto da Terra"- a considerá-los "bens de pro
dução," e, como tal, vinculados ao binômio 4 'produtividade-justiça social," 
equivalência jus-agrarista do conceito ·~posse-trabalho'' mencionado, aliás, 
na Mensagem que encaminhou o projeto de lei que, desde 1943, fora empre
gado em parecer do eminente Prof. Miguel Reale sobre projeto de Decreto-lei 
relativo às terras devolutas do Estado de São Paulo. 

Assim, o uusucapião especial," também designãvel "usucapião agrário,,,
como prefere o eminente professor italiano Antonio Carrozza, estã ligado às 
decorrências de um instituto que vem Sf!ltido objeto de estudOs dos jus~ 
agraristas da atualidade especialmente os latino~americanos: a Posse Agrária. 
Em Belém, hã poucos meses, em maio de 81, o Dr. Romam Duque Corredor, 
Consultor da Presidência da República da Venezuela nO I Encontro Interna~ 
cional de Jus"Agraristas apresentou uma tese, exatamente, sobre Posse 
Agrária. Posse Agrãria deve ser entendida como o instrumento mais demo" 
crático para a reformulação do conceito de propriedade, partindo da idéia de 
não ser mais admissível que o domínio ou a titularidade dos bens imóveis ve
nha a se constituir em barreira para a exploração da terra, numa época de tão 
profunda carência alimentar. De ser incabível a prevalência do título formal 
ante os contingentes de famintos e sub-nutridos, quando existe tanta terra 
inexplorada ou mal explorada neste Brasil "gigante pela própria natureza". 

A orientação superior que presidiu o encaminhamento do anteprojeto de 
lei em pauta vem distinguir acertadamente aqueles que, trabalhando a terra e 
dela retirando o suficiente para seu stistentó e-de sua família, não mais terão 
de aguardar os dez anos estipulados no artigo 98 do "Estatuto da Terra" para 
a obtenção de seus títulos. Irão alcançar o direito dominial em metade daque
la fração de tempo: cinco anos. 

Tão elevados propósitos somente podem merecer os aplausos e o apoio 
da Sociedade Nacional de Agricultura que, dur<inte os oitenta e três anos de 
sua existência, sempre predicou medidas avançadas e pioneiras em quaisquer 
segmentos do amplo e cada dia mais abrangente leque agrícola do Pais. 

Sem prejuízo, contudo, do aplauso à iniciativa governamental, e do em
penho de colaborar para o aperfeiçoamento do" projetado diploma legal, sub
metemos ao elevado critério dos ilustrados membros dessa Comissão algu
mas sugestões de ordem substantiva que, garantindo os objetivos colimados, 
possivelmente irão concorrer para torná-lo mais exeqUível. 

~sabido que o usucapfão especial ou prolabore foi instiluído pela Cons
tituição de 1934, de forma amPla, abrangedora, de vez que aludia a ocupação 
de terra de domínio alheio, sem distinguir entre propriedade pública e proprie
dade privada. Dispositivos semelhantes, aliás, quas-e··tpsi literis, foram inseri
dos nas Constiutições de 1937, (Art. 148) e 1946 (art. 156, §3'.) 

Já a Constituição de 1967 (art. 171,) restringe o direito às terras públicas 
-vejam bem- às terras públicas. "Art. I71- A lei federal disporá sobre as 
condições na legitimação de posse e de preferência para aquisição, até cem 
hectares, de terras públicas, por aqueles que as tornarem produtivas com o 
seu trabalho e de sua famnia. Do mesmo modo, o art. 98 do Estatuto da Ter
ra inclui o instituto do usucapião especial, no capítulo referente à terras 
póblicas. Parece-me dispensável ler aqui o que já é do c-onhecimento de V. 
Ex•s O art. 98 já está transcrito no impresso. 

O Estatuto da Terra tratava, inclusive, da transferência do domínio atra
vés do IBRA e de sua transcrição no Registro Geral de Imóveis, nos artigo\ 
seguintes: Art. 99 e 100. Diz o art. 99, que não foi transcrito. "A transferência 
ao posseiro de terras devolutas federais, efetivar-se-á no competente processo 
administrativo de legitimaçãO de posse, cujos atos e termos obedecerão às 
normas do Regulamento da presente lei. 

Art. 100. O título de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro de Re
forma Agrária será, dentro do prazo que o Regulamento estabelecer, transcri
to no competente Registro Geral de Imóveis. 

As sugestões que nos ocorrem fazer, sob forÍna de emendas aditivas, su
pressivas ou modificativas de redação, são as seguintes: primeiro - Definir a 
extensão do usucapião especial, o qual, por extensão dedutiva, deverá abran
ger terras devolutas e particulares. 

O art. 29, ao declarar que o usucapião especial compreende as terras de
volutas, é de redação sucestível de dúvida, podendo ser entendida tal expres
são como equivalente a "compreende também as terras devolutas ou abrange 
apenas terras devolutas". 

Segundo - A ação de usucapião a que se referem os arts. 942, 944, do 
Código de Processo Civil, diz respeito ao usucapião ordinário. ~ uma ação 
especial com rito de ação ordinária. Data Venta, essa ação não se concilia 
com o rito especial referido no art. 49 do anteprojeto, que alude a procedi
mento sumaríssimo. 

Terceiro -O art: 69- do anteprojCíO-eXclui do âinbito do futuro manda
mento legal as áreas indispensáveis à Segurarrça Naçh'\iÍ 

Permitam-me V. Ex'-, Sr. Presidente e Sr. Relator, ligeira digressão sobre 
os terrenos situados nas faixas de fronteira e os de terrenos considerados ia
dispensáveis à segurança. Dispõe a atual Constituição: "Incluem-se entre 
bens da União: Primeiro, a porção de terras devolutas indispensáveis à defesa 
nacional ou essencial ao seu desenvolvimento econômico. 

Tal dispositivo substituiu o art. 34; ~nctsc II da Constituição de 1946, que 
regulamentava a faixa de fronteiras da seguinte maneira: Incluem-se entre os 
bens da União: II- a porção de terras devolutas indispensável à defesa das 
fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro". 

Por sua vez, O Decreto n9 1J64, de 19 de abril de 1971, declarou ••indis
penSáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional terras ·devolutas Situá
das na faixa de cem quilômetros de largura a cada lado do eixo das rodovias 
da Amazônia Legal". 

Parece-me bem claro, portanto, que a faixa de fronteiras trata-se de ter
ras devolutas indispensáveis à defesa nacional, conceito distinto daquele a 
que se refere o Decreto-lei n9 1.164 alusivo à segurança nacional. A menos 
que se entenda que segurançá nacional abranja defesa nacional, ampliando, • 
dessa maneira, a excludência contida no art. 69 do anteprojeto em tela, no 
qual se lê: o usucapião especial não ocorrerá nas áreas indispensáveis à segu
rança nacional. 

Ora, considerando que a abrangência pretendida para o usucapião 
agrãrio não deve se constituir em prOcedimento isolado ou de alcance restrito 
e levando em conta que ponderável parcela dos conflitos fundiários ocorre 
em áreas abrangidas pelo Decreto-lei n9 1.164, grande parte das quais não de
marcadas - isso é importante, porque todos sabem que a demarcatória das 
terras devolutas passaria a ser feita pelos Estados, que são pobres- talvez a' 
intenção legislativa ficasse melhor fixada, eliminando-se a exclusão supra
mencionada e mantendo apenas a restrição para terras habitadas pelos silví
colas. 

Permitam-se os ilustrados Membros desta Comissão Mista que aproveite' 
esta oportunidade para transmitir-lhes a preocupação da Sociedade Nacional 
de Agricultura no que tange a vozes que se vêm levantando contrariamente 
ao anteprojeto sobre duas alegações principais: primeiro, que a nova lei pode
rã acirrar os ânimos -entre proprietários e invasores, com pendências judiciais 
já instauradas. O assunto, aliás, foi objeto aqui, nesta Coinissão, de algumas 
observações que nós não endossamos de todo, do ilustre Senador Flávio Bri
fo, em que S. Ex'- foi contundente a- respeito dessa questão. Segundo, que o 
nõVo mandamento dificimente alcciD.Çarâ Seus objetivos se levar-se em conta 
que jamais foi aplicado o art. 98 do Estatuto da Terra. Coisa que eu gostaria 
inclusive, de colocar em xeque, para compravar se realmente o art. 98 do Es
tatuto da Terra já foi alguma vez aplicado. Eu não t_enho conhecimento de ne
nhuma vez que tenha sido aplicado. 

O SR. ~ (Fora do microfone.) Qual é o art. 98? 

O SR. OTÁVIO MEL LO- O art. 98 é aquele que o usucapiào é após os 
10 anos. Tais críticas merecem ponderação, pois refletem fatos e situações 
reais. Não tem sido a ausência do poder público, sempre, ou a negligência das, 
partes em litígio que provocam o ágrava-mcnto das tensões sociais vinculadas' 
a disputas fundiárias. O nó Górdio está no ritmo processual a que se subme
tem tais pendências; o mesmo ritmo a qUe se iriam submeter quantos preten
dessem aplicar o usucapião prolabore previsto no Estatuto da Terra. 

O granac processualista Luiz Machado-Guimarães, a propósito de-Uma 
observação de Carnelutti, anotou ser impossível ter motoristas, quando fal
taln automóveis. Em paráfrase jus-agrarista, considerada ao revés, este é o 
momento e esta é a Casa adequada para dizer-se que temos uma frota gigan~ 
tesca de.automóveis. São quatorze mil mandamentos agrários, entre leis, 
decretos-leis, decreto e fartíssima declínação administrativa a nível ministe- · 
rial e autárquico, pOrtanto, portarias, resoluções, as instruções, etc., faltandoa 
nos, justamente, motoristas habilitados. 

Chegou o momento de criar-se ajustiça agrária e, sobretud·o, um proces
so judicial agrário. Dessa forma, irão por terra as desconfianças e os desalen
tos. As desconfianças que tive oportunidade de verificar por alguns represen
tantes, sobretudo dos trabalhadoies da agricultura. E, em farta declaração do 
Senador Flávio de Brito, que é inteiramente contrária. 

Os jus-agraristas, os civilistas de ca.rga visão há tempos se batem pela 
posse - trabalho. Os jus-agraristas que os sucedem lutam pelo binômio 

·produtividade-justiça social. 
Compreendo que o momento político é da maior delicadeza. Existe, po

rém, um passo positivo a ser dado na atual conjuntura, acima de quaisquer si
glas partidárias, aprovando-se esse Projeto de Lei de usucapião agrário e per
mitindo vir à luz, saltando do embrião em que ainda se encontra a semente da 

--,-
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pacificação rural: a justiça agrária especializada, corolário eficiente e neces
sário à legislação substantiva. 

Era o que eu tinha a dizer, inteiramente à disposição para qualquer ob
servação. 

Passo às mãos do Presidente da Casa. um pequeno trabalho, que também 
poderá ser oferecido a qualquer um que o desejar, que nós enviamosjã a al
guns Senadores e Deputados, que é sobre a justiça agrária especializada. E 
contém aquilo que, há um ano, se havia publicado, com alguma crítica a res
peito por que a justiça agrária, como se fazer a Justiça Agrária. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Passamos agora à fase da perqui
rição. Inicialmente, concedo a palavra ao nobre Deputado Modesto da Silvei
ra, que inscreveu-se em prit1_1.eiro lugar. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srs. Deputados, ilustres depoentes, meus eminentes amigos, Dra. Eliana, Dr. 
Bento Rubião, Dr. Otávio Alvarenga: 

Ouvimos com atenção, porque é um assunto da maior importância e gra
vidade, hoje, não apenas a questão da terra urbana, como a questão da terra 
rural. Algumas opiniões, extremamente abalizadas Ora. Eliana e Dr. Bento 
Rubião, conhecem como poucos, como representantes que são da Pastoral de 
Favelas do Rio de Janeiro, o problema da terra no Rio de Janeiro, que é ex
tremamente grave, talvez não haja mais do que 50 ou 60% da periferia do Rio 
de Janeiro, que não tenh::t irregularidades ou clandestinidade nas habitações e 
nos loteamentos. 

Por outro lado, é evidente que isso yem gerando uma tal tensão, insatis
fação e insegurança social, que ou o Estado cuida disso, com atenção, e os de
tentores de áreas abandonadas ou desnecessárias entendem da conveniência 
de, quem sabe, até perderem anéis, ou quem-Sabe todos iremos perder .a mão 
inteira Ou mais do que isso. 

Só na área rural, nós vimos, há poucos dias, uma publicação muito gra
ve, muito séria da CN 88, enumerando quase mil grandes conflitos sociais em 
toda a área rural brasileira e, com isso, envolvendo alguns milhões de traba
lhadores rurais brasileiros sem terra, o que vem, aliãs, negar, de algum modo, 
o que afirmou o Dr. Alvarenga, quando diz que é uma terra carente de ho
mens; há um excesso de terras em nosso Pais, grande pela sua própria nature
za. E: verdade, entretanto, que terra não existe. Onde quer que um lavrador 
sem terra procura ir plantar alguma coisa e manter a sua família, logo aparece 
um proprietário, um grileiro, enfim, um jagunço qualquer para desalojá-lo 
dali e nós temos hoje, cada vez de forma crescente, espantosa, só no Estado 
do Rio de Janeiro ternos mais de vinte municípios COm graves conflitos de ter
ra. Eu próprio, só neste últimos ano, atendi no Rio de Janeiro, a cerca dedu
zentos casos, como o caso de Cachoeiro de Macacú, por exemplo, 91, inclusi
ve o Padre Joaquim. 9 I, só em Cachoeiro de Macacú há poucos meses. Nova 
lguaçu, quase 100. Aqueles presos ali no DOPS como se fossem, realmente, 
subversivos, que buscavam um lugar para plantar a sua lavoura e manter os 
seus filhos. E píór, terra qUe pode ser considerada devoluta, porque terra do 
Governo Federal, abãndonada que seria uma escola modelo, há exatamente 
há dezoito anos. Evidente, que não há espaços vazios, a natureza não temes
paços vazios. É evidente que do mesmo modo que a natureza, a sociedade. 
Então, os homens sem terra procuraram ocupar as terras sem homens e aí 
mais quase cento e tantos lavradores presos no DOPS e alguns até com 
ameaça de DOI-CODI no Rio de Janeiro e eu os atendi a todos, ouvi a todos, 
jogados, pareciam mendigos pelos corredores do DOI-CODI. Parati, Angra 
dos Reis, Macaé, enfim, poderíamos citar aqui quase metade dos municípios 
do Estado do Rio de Janeiro, onde há graves conflitos de terras. Eles estão 
enumerados entre os mais de 900 alinh2dos pela CNBB, envolvendo milhões 
de pessoas. 

Agora, vem este fato extremamente grave, que é talvez mais grave ainda, 
porque só o Rio de Janeiro detém cerca de dois milhões de favelados, de uma 
forma crescente. Ouvi, aqui, numa dessas comissões, um insuspeítíssimo pre
feito do Rio de Janeiro, Dr. Israel Klabin, vindo aqui para falar sobre proble
ma urbano, ele dizia que nos últimos doze anos, se não me engano- no ano 
passado que aconteceu isso, porque antes de deixar a prefeitura do Rio, ele 
dizia que, no período dos últimos doze anos, enquanto as casas de alvenaria 
cresceram, no Rio de Janeiro, a ordem de 10%, as favelas cresceram na ordem 
de 317%, o que vale dizer que há um estado de favelização acelerada, o que 
acontece não só no Rio de Janeiro, t11as em .todo o País. São Paulo, que quase 
não tinha favela, conta com um milh3í.o ou mais; o Nordeste é uma imensa fa
vela e assim por diante. Isso é um indício de causas que, talvez, não valha a 
pena aqui enumerar, mas que todos nós sabemos. Estão, aí, evidente as cau
sas da concentração da renda de um lado, a concentração da miséria do ou
tro, a favelização, a miséria, a revolta, a fome, a crimlnalidade e a repressão 
como forma de solução para todos os problemas. Tudo muito bem amarrado, 

bem encadeado em países em que não há justiça social, é claro, a coisa vai se 
desencadeando a ponto de se tornar absolutamente tudo inseguro. 

E, agora, vem esse projeto do Governo, usucapião rural e jâ encontra 
restrições, inclusive algumas, pelo que entendi, por parte da própria Socieda
de Nacional de Agricultura que é uma sociação patronal de agricultura. 

O SR. OTÁVIO MELLO- (Foro do microfone) 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• pode dar a informação. 

O SR. OTÁVIO MELLO- A Sociedade Nacional de Agricultura, exa-
tamente o que ela não é uma entidade patronal. Entidade patronal é a Confe
deração Nacional de Agricultura, que é presidida pelo Senador Flávio de Bri
to. A Sociedade Nacional de Agricultura, por não querer persistir em repre
sentar o leque de continuar, vamos dizer, ecumênica, ela abriu mão de se 
transformar em confederação, deu a luz, a confederação começou lã. Mas ela 
não é patronal e também não restringiu, absolutamente, pelo que eu sei. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Agradeço a informação, mas pelo 
que sei, ê uma sOCiedade de proprietários rurais ... 

O SR. OTÁVIO MEL LO- É porque o Sr. não está bem informado, in· 
clusive, eu gostaria que V. Ex• fosse à nossa sociedade, porque o lema da So· 
ciedade Nacional de Agricultura poderá se aproximar do lema cooperativista. 
E tive até a satisfação, no Clube de Engenharia, esta semana, conversando 
com Hera ido da CETAG, com o Antônio, que agora não me ocorre o sobre
nome dele, relembrar os tempos que, como Procurador do INCRA já, na 
questão da desapropriação da Fazenda de Conceição, eu mesmo peguei o car
ro, destitui o Procurador que não estava andando a contento, fiz a desapro
prioação, embora pensando que estivesse desapropriando mais pedra do que 
terra, mas estou muito satisfeito de saber que essa desapropriação valeu. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nesse caso, o Heraido pode ser fi. 
liado à Sociedade Naçional de A_gricultura ... 

O SR. OTÁVIO MELLO- Já deveria ter se filiado há muito tempo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, é uma sociedade de proprie
tários e não proprietários rurais. Não é isso? 

O SR. OTÁVIO DE MELLO- Qualquer pessoa que se interesse por 
agricultura deve se filiar à sociedade, porque ela tem 83 anos e não é auxiliada 
por ninguém, nem pelo Governo Federal, nem pelo Governo Estadual, nem 
pelo Municipal e está cm péssima situação orçamentária. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito bem. 
Só para ilustrar melhor um pouquinho, a gente saber com quem estã se 

tratando. A sociedadse tem um certo número de filiados. Quantos são? 

O SR. OTÁVIO MEL LO - Entre seis mil e dez mil, no máximo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Quantos são os não proprietários 
rurais? 

OSR. OTÁVIO MELLO ~Deve ser 80%. Geralmente, são estudantes 
que estão entrando agora. Fazem curso na Escola de Horticultura. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, na verdadse, mudou a socie· 
dade, porque a conheci, há algum tempo, e era realmente urna sociedade re· 
presentativa de interesse de proprietários de terra,pelo menos era nos seus 
primórdios. Mas não importa, é uma Sociedade Nacional de Agricultura e, 
como tal, defende essas teses e V. S• veíá iepresentando a sociedade e como 
tal defende algumas teses sugerindo, praticamente, a criação de uma justiça 
agrária e, no bojo da sugestão, parece-me há uma sugestão, inclusive, engati· 
lhada com outras sugestões acima, que deveria ser repelido o projeto, pelo 
menos nos termos em que ele se encontra. 

O SR. OTÁVIO MELLO- Poderia ser melhorado e até ampliado, tor· 
nando claro que atinge, inclusive, as terras particulares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Esse melhorado aqui seria, por 
exemplo, processo sumaríssimo. A sociedade concorda com processo su
maríssimo? 

O SR. OTÁVIO MELLO- Concorda, mas duvida que possa se apre
sentar nos termos em que está redigido, porque o processo sumaríssimo, pre
dicado de um anteprojeto, connita com o que está no capítulo do Código Ci
vil, que se refere a desapropriação de imóveis partículares e com rito ordi
nãrio. Nós queríamos, realmente, que o rito fosse surnaríssimo. A dúvida é a 
mesnlci -que predica desde o Estatuto da Terra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Qual seria o esclarecimento que fal
ta no artigo 49? Na Lei atual, o procedimento sumariíssimo é assegurado a 
preferência à sua instrução e julgamento. Qual seria a alteração que caberia, 
aqui, no artigo 49'? 
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O SR. OT Â VJO MEL LO -A dúvida, Deputado, é a seguinte: que o 
rito deve ser sumari1ssimo, estou plenamente de acordo. Apenas no Código 
do Processo Civil, nestes dois artigos, o rito é' OrdíiiaiiO. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas remete o processo sumariissi
mo do Código do Processo Civil, logo terá o rito sumariíssimo do Código do 
Processo Civil. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não, se aqui remete ao processo 
sumariíssimo, será ao Código. Está claro aqui. 

O SR. OTÁVIO DE MELLO- Deputado verifique aí, porque acho 
que pode ser ... 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Está no art. 38, olha aqui: "Lê 
disposto no (inaudfvel) do Código de Processo Civil, com as modificações" ... 
E, logo abaixo diz: Remete ao processso sumariíssimo. Portanto, seria o pro~ 
cesso sumariíssimo do Código do Processo Civil, evidente, não precisa dizer. 

O SR. BENTO RUB!ÃO- Então, para que citar? O art. 3• diz que se 
rege pelos dispositivos 942 e 944 do Código de Processo Civil, com as modifi
cações, e adota o processo sumariíssimo assegurada a preferência da ins
trução e julgamento. 

Não me parece que está claro ... 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Oart. 942 a que se refere? 

O SR. BENTO RUBIÃO- No Código de Processo Civil, refere-se à 
ação da desapropriação particulares, primeiro: em rito ordinãrio. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Seria a formalidade do 942, entre-
tanto, o rito seria sumarííssimo. 

Então, não vejo qual a contradição aí. 

O Sr. - O art. 942 e 944 (inaudível) 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero acreditar que são aplicáveis 
esses artigos naquilo que não colidem com o ritmo sumariíssimo. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Claro! O rito é sumariissimo não 
vejo ... 

De qualquer maneira, é uma sugestão alertar para alguma ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- No caso seria um alerta informal. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Só alerta! Em seguida, vem a ou-
tra sugestão que seria: retirar as áreas de segurança nacional do usucapião. 
Eu, pessoalmente, acho uma boa sugestão. Realmente, as ãreas de segurança 
nacional além de serem imensas, por exemplo, 150 quilômetros vezes 10 ou 12 
mi! quilómetros que seria a nossa fronteira, teríamos af quase I milhão e 800 
mil ou 2 milhões de quilômetros quadrados só de fronteira, além das outras 
que são declaradas de segurança nacional. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ilustre Deputado, aqui temos um 
mapa. São 3 milhões, 575 mil e 900 quilómetros quadrados, 42% ... 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Quase metade do Brasil é área de 
segurança nacional e a outra metade aos latifundiários das multinacionais já 
ocuparam ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não! Não chega a isso. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Os latifundiários multinacionais 
já ocuparam o resto. Então, o Governo quis, realmente, tirar ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• aí está caindo em equivoco, 
porque os latifundiários e as multinacionais, referidos por V. Ex•, estão den
tro dessa área de segurança nacional. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas, afirmo e provo que as multi
nacionais ocupam as áreas de segurança nacional... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É exatamente isso que estou dizen
do, elas estão ali dentro. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Elas já ocupam as áreas de segu
rança nacional, com total incentivo do Governo Federal, e, agora, o pobre do 
posseiro não pode. Então, concordo plenamente com a sugestão do ilustre 
Dr. Alvarenga em que isso realmente é um absurdo, porque se o estrangeiro 
pode ocupar, por que o brasileiro não pode? 

o SR. JUTAHY MAGALHÃES- Em parte, essa sugestão estará aten
dida no substitutivo que yamos apresentar. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pelo visto, que pretendem apro-
var. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Apresentar! 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Apresentar!? Ótimo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quem vai apresentar sou eu, como 
Relator ... 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Acho que as sugestões da socieda
de foram válidas, algumas delas são boas, mas agora vem o problema do 
BNH. Esse, na verdade, ainda não chegou a esta Casa, nenhum projeto do 
Governo referente ao BNH mas, lembro-me de que o Ministro Mário An
dreazza fez algumas declarações, algumas das quais, um tanto impróprias, e 
houve um corre-corre em todas as áreas jornalísticas e faveladas, etc. Agora, 
estou sabendo pelo Dr. Bento Rubião, que, só no Rio de Janeiro, houve 
ameaça, não sei se já notificação? Açâo de reintegração das ações, envolven-· 
dO 200 mil faVefados - em poucos dias, só pela declaração de um Ministro. 
Isso é uma loucura. Realmente, houve até uma certa irresponsabilidade, nes
sa divulgação, antes de elaborarem um projeto bem maduro e que garantisse 
a posse da terra do favela do. E se eu disse que no Rio de Janeiro pelo menos 
40% da terra periférica· está irregular, ou é de loteamento clandestino ou lo· 
teamento de empresa fantasma, golpista, tudo vale naquela periferia do Rio, 
Baixada Fluminense, etc; periferia de toda grande cidade, principalmente. 

Então, podemos imaginar que se não se der a tranqUilidade ao morador 
periférico das cidades e não lhe dermos a garantia mínima de moradia, isso 
vai acelerar, somado à insegurança do campo, vai acelerar um.a tal convulsão 
social neste País, que, ou levamos isso a sêrio, ou então, se pen ,<Jrmos muito, 
talvez amanhã possa ser tarde. 

O SR. BENTO RUBIÃO - Nobre Deputado, permite-me? 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pois não. 

O SR. BENTO RUB!ÃO- A Secretaria de Desenvolvimento do Rio de 
Janeiro procedeu recentemente a um levantamento que foi publicado nos jor
nais. E, através desse levantamento, a Secretaria constatou que, nesses últi
mos dois anos, surgiram, no Rio de Janeiro, 74 favelas. Não foi publicado o 
número de pessoas que habitavam essas favelas, mas calcula-se que seja um 
número aVUkado. O fato é que, coffi essas 74 favelas, o Rio de Janeiro tem 
hoje mais de 380 favelas. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Por aí vemos, Sr. Presidente, e 
concluímos, agradecendo a tolerância, quero dizer que, 74 favelas, num total 
de 380, apenas em dois anos se criaram 74, por af podemos avaliar a grave ex
tensão do problema em todo o Rio de Janeiro. A tentativa que se fez de re
moção de .80 favelas da zona Sul, para esconder a verdade, esconder a mi
sêria, escondidas e outras foram até por placar por onde pudesse passares-. 
trangeiros que viessem do aeroporto ao centro da cidade, e isso acontece eni 
outros lugares, não escondem uma verdade. Não adianta botar mercúrio cro
mo em cima de câncer. E é isso que está acontecendo por aí. Ou nós repensa
mos tudo isso, ou como já disse, amanhã poderá ser tarde demais. Não adian
ta ficarmos aqui contemporizando, cada qual defendendo o seu próprio inte
resse, o seu direitO, rturri COngresso composto não foi cumprido, como o esta
tuto por inteiro, como um todo. E acrecenteRse, as estatísticas estão crescendo 
verticalmente em relação à concentração da propriedade rural urbana em re
lação aos desapossados rurais urbanos. 

Isso é extremamente grave. Agradeço, sobretudo a presença dos senho
res que vieram de tão longe, minha querida colega Dr• Eliana, meu bravo 
companheiro Dr. Bento Rubião, que conheço há quase 20 anos nessa luta de 
defesa dos direitos do homem, seja na favela, seja no fundo dos cárceres, ten
tando defender violentados e torturados de toda ordem, homem bravo e que 
tem grande sensibildade social como é o Dr. Bento Rubião. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra, pela ordem, o 
D_eputado Délio dos Santos. 

O SR. DÉL!O DOS SANTOS- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Depu
tados, inicialmente, quero congratular-me com o Dr. Bento Rubião, Dr• Elia
ne Ataide, valorosos integrantes de proprietários rurais e urbanos e que sen
tem que qualquer alteração da legislação social - esquecendo-se de que a 
propriedade tem que ter também uma função social- isso é coisa de antes da 
idade média. A idade mêdiajá era mais humana que o processo atual brasilei
ro. Urge que, realmente, se integra nisso e que se compenetre de que a pro
priedade passa hoje a ter uma função social também, ou então, quando a fa
vela descer não sei o que acontecerá. :E: o mesmo do campo, é uma ameaça 
concreta e crescente a cada dia. Criam o estatuto-da terra e criam vários palia
tivos, sobretudo em vésperas de eleições, como é o caso deste aqui que vai ser 
votado em ano eleitoral e não vai resolver nada. O Governo ofereceu e tirou 
ao mesmo tempo. Estão aí 3 milhões e 800 mil quilómetros quadrados. Que 
ele possui está fora do usucapião e, por outro lado, ele pode até declarar 
quando for conveniente, determinada área de segurança nacional, ou não. 
Basta, unilateralmente, declarar determinada área que ele não quer ceder a 
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determinado tipo de posseiro, ele declararâ de segurança nacional, e pronto. 
Acho que, depois da eleição de 1982, não se voltará a falar no assunto, ou 
pelo menos, haverá lei, não haverá a sua execução. Como não houve com o 
estatuto da terra, está aí, artigo 98, muito bem salientado, que da Pastoral das 
Favelas, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que são testemunhas, quer como 
cristãos, quer como advogados, daquele quadro d_antesto que é o chamado 
bolsão de miséria do nosso município que se chama favela. Quero também 
cumprimentar o Dr. Otávio Alvarenga, quando propõe aqui a Justiça 
Agrária. Antes de fazer ligeiras apreciações, vou dar uma opiníão pessoal, 
que, talvez, não seja pessoal, mas de milhões e milhões de brasileiros uma opi
níão de um homem que viveu numa administração pública, quando presidia a 
Fundação Leão XIII, no Governo Negrão de Lima, Depois de quatro anos, 
tenho a grata satisfação de dizer que, na minha administração, jamais a FJJn
dação Leão XIII participou de qualquer remoção, no Estado da Guanabara, 
embora a Secretaria de Estados e Serviços Sociais tenha feito, razão porque 
houve uma incompatibilidade até política e pessoal entre eu e o Secretârio de 
Estado. Ao deixar a Presidência da Fundação Leão XIII, em 1970, e foi o pri
meiro discurso que eu fiz, durante quatro anos, é um documento escrito e que 
posso fornecer a meus colegas parlamentares, cheguei a seguinte conclusão, 
em que pese a política de promoção social, humana que imprimi à minha ad
minístração, procurando abrir um quadro difícil no regime excepcional vi
gente, abrir a Fundação para associações de moradores, trabalhando com a 
chamada Federação da Associação dos Moradores do Estado da Guanabara 
de então, homem perseguido como Presidente, cujo nome pronuncio, agora, 
com todo respeito, falecido recentemente, Ferreira Mariano, ao terminar a 
minha administração, disse o que havia feito como Presidente da Associação 
- isto numa manifestação popular que foi feiita para mim - foi uma gota 
d'água no oceano, o que significa nada. 

Parto desse princípio para dizer o seguinte: o problema fundiário, no 
Brasil, o problema rural da terra, o problema da favela, só, em verdade, tere
mos uma mudança, uma transformação a favor dos milhões e milhões de bra
sileiros carentes que vivem nesses bolsões de__miséria, seja nos centros urba~ 
nos, seja no interior, quando houver mudança no poder político, ou seja, 
quando nós tivermos um governo dentro de um regime voltado para os inte
resse geral da população; e quando nós tivermos uma participaçãO ativa da 
sociedade organizada, através de associações, sindicatos, sociedades, enfim, 
quando a população brasileira estiver organizada e mobil_izada para poder in
fluir no poder dominante. Isto, no meu entendimento, só serã possível dentro 
de um regime de democracia plena, em que o homem, ao se organizar, não te
nha receio, mais adiante, de ser perseguido pela polícia, porque, neste mo~ 
menta, a polícia estarâ à serviço da população e não tenha receio de ser incur
so em nenhuma lei de segurança nacional como a atual que existe no Brasil. 

Então, entendo que esses problemas só estarão definitivamente solucio
nados, quando nós tivermos mudanças profundas na sociedade brasileira, es
truturais. Quando de fato o governo seja um governo democrático e popular, 
sem o que, como disse o Dr. Otávio, vamos ter mais centenas de dispositivos 
legais, ele apontou, se não me engano, dez mil, quatorze mil, entre leis, decre~ 
tos, portarias, e que, afinal de contas, não são cumpridos, por quê? Porque a
autoridade pública, aquele que tem o poder de decisão, não tem ínteresse em 
sua aplicação, provavelmente por vinculação com os grandes proprietários 
rurais ou proprietários urbanos ... 

O SR. BENTO RUBIÃO - Permite V. Ex• um aparte, nobre Deputa
do? 

b SR. D~LIO DOS SANTOS - É uma honra para mim. 

O SR. BENTO RUBIÃO- As críticas feitas pelo professor Alvarenga 
são realmente infundadas. Hâ nessa lei impropriedades. Essa impropriedade 
que ele focalizou a respeito do rito realmente tem fundamento. Ora fala do 
rito ordinário, ora fala do rito sumariíssimo. E hã outra impropriedade, no 
artigo final, dessa lei. Fala que o usucapião especial poderâ ser invocado 
como matéria de defesa, valendo a sentença que o reconhecer como título 
para transcrição no Registro de Imóveis. 

O SR. D~LIO DOS SANTOS - Qual é o artigo? 

O SR. BENTO RUBIÃO- O artigo 7• A nova lei do Registro Público 
aboliu esse termo transcrição. Não existe mais transCrição de propriedade. 
Existe registro de propriedade. 

O SR. DÉLIO DOS SANTOS - Perfeito. 

O SR. BENTO RUBIÃO- De sorte que estã fadada esta sentença are
ceber a dúvida do notãrio em prenotá~la. Há impropriedade que deveria ser 
corrigida. Bastaria modificar como título para registro no Registro de Imó
veis. Porque, na verdade, a partir daí, haverá nova matrícula. E o registro faz
se na matrícula. b uma realidade posta em termos da nova lei do Registro 
Público; não existe mais transcrição imObiliária. 

--------------------------------
O SR. DÉLIO DOS SANTOS - Agradeço a constribuição do ilustre 

advogado e vou entrar na exposião dos representantes da Pastoral das Fave
las. Acho que a contribuição que a Pastoral das Favelas deu ao Ministério do 
Interior é uma contribuição valorosa que esta Comissão deve apreciar, princi~ 
palmente, o Senador-Relator da matéria, tendo em vista as emendas que fo
ram apresentadas por diversos parlamentares ... 

O SR. BENTO RUBIÃO - O nobre Deputado me permite mais uma 
intervenção? 

O SR. DÉLIO DOS SANTOS - Pois não. 

O SR_ BENTO RUBIÃO -A crítica do professor Alvarenga é mais do 
que legítima. Inclusive, a só alusão aos arts. 942 e 943 do Código de Processo 
Civil que estabeleciam o rito das ações de usucapião jã constitui em si uma 
impropriedade, quanto mais quando esta lei faz estender a possibilidade da 
declaração de domínio às terras devolutas. As terras são devolutas justamente 
por ausência de titularidade. E os arts. 942 e 943 exigem que a citação se pro
ceda em nome do proprietário se faça ao proprietário, em nome de quem este-
ja transcrito bem. 

a} se a terra é devoluta, e a característica da terra devoluta é ausência de 
titularidade, é ausência de registro no Registro de Imóveis, fica, assim, num 
impasse, quem receberá a citação? Era tão fácil solucionar isso, porque, se as 
terras devolutas não se situam naquelas faixas de fronteira e nem naquelas 
outras z_onas especiais, ela, por destinação constitucional, pertence ao Estado. 
Bastava' que aí se dissesse, se citasse o Estado, ou a União, proprietária do 
bem. (Inaudível) o usuário vai ter que enfrentar esse obstáculo processual que 
pode colocar-se a sua frente intransponível. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -O nosso ilustre Dr. Bento Rubião 
está trazendo ,questões importantíssimas ... 

O SR. BENTO RUBIÃO -.Eu o conheço e jã li obras dele, sei que se 
trata de uma pessoa que vem se dedicando ao assunto há, muito tempo. Ainda 
há pouco, quando me encontrei com ele, perguntei se ele conhecia o Dr. Ro~ 
naldo Albuquerque, porque sei que ambos lutam há muito tempo pela 
criação da justiça agrária, porque acham que não b3;sta a criação do direito 
em si; não basta a criação do diieito material; é preciso que ele seja instru
mentalizado. Sem essa instrumentalização, isso vai ·~chover no molhado". A 
minha terra é Minas Gerais, e lá o empregado que apresentar uma recla
mação trabalhista contra um patrão qualquer, ele poderia: ganhar a recta~ 
mação, mas ele deveria imediatamente arrumar as suas malas e sair da cidade 
- não pela ameaça do patrão- porque ele acabaria morrendo de fome, não 
arranjaria nada, nenhum emprego naquele lugar. Ajustiça local não tem con
dições de enfrentar o poderio de um proprietário rural 

O SR.. DÉLIO DOS SANTOS -Só um pequeno aparte (Com assenti
mento do orador.) - Mas, a Justiça Agrária, sem o prejuízo do bom anda~ 
menta desse tipo de projeto de lei, não há nenhuma sugestão para a parali~ 
sação do andamento desse projeto ... 

O SR. BENTO RUBIÃO- Não há impedimento que o Relator possa, 
ao receber sugestão, de fazer uma emenda no sentido de acrescentar ao proje~ 
to em tela a sugestão. 

O SR. JOSÉ UNS- V. Ex• me permite? (Com assentimento do orador.) 
- Parece que este é exatamente o objetivo dos convites que foram formula• 
dos para os especialistas, aqueles que conhecem os problemas, virem e traze~ 
rem as suas contribuições. Não é apenas a crítica pela crítica, mas a crítica 
para melhorar ... Parece que a contribuição dos expositores certamente ê de 
grande valia para o Relator e para os Membros da Comissão. 

O SR. DÉL!O DOS SANTOS -Essas três últimas intervenções feitas, 
as duas últimas do Dr. Alvarenga, lembra-me o seguinte: da necessidade, seja 
do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, antes de ser proposto, ser en
viado para o Congresso qualquer projeto de lei, ou antes de qualquer Deputa
do apresentar um projeto de lei, ou uma emenda, se nós oUvirmos as partes 
interessadas, aquelas sociedades que tratam das questões, objêto deste ou da
quele diploma legal, porque, em verdade, o que observamos aqui- e temos 
observado numa série de comissões mistas - é que inúmeras contribuições 
são apresentadas. Então, principalmente o Poder Público, que tem um instru
mental administrativo fabuloso, ~uitO mais de que o Poder Legislativo, ele, 
antes de discutir um problema tão importante como este, que ê o problema 
do usucapião, ele deveria ouvir a chamada sociedade agrícola, o Instituto dos 
Advogados do Brasil, as pastorais, a Pastoral da Habitação e da Terra, que 
existe inclusive na Arquidiocese do Rio de Janeiro- acredito que ela não foi 
ouvida, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, acho, que 
é muito importante a experiência que nós estamos t~ndo aqui. Não hã qual~ 
quer crítica ao Congresso, mas é uma. observação, ê uma experiência ... 
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O SR. BENTO RUBJÃO -O Nobre Deputado me permite um adita
mente? (Com assentimento do orador.)- Nós estamos aqui como represen
tantes da Pastoral das Favelas. É certo que também externamos o nosso pon
to de vista pessoal. Mas, como representantes da Pastoral, somos obrigados a 
reconhecer que, não obstante essas proposições venham sendo feitas em 
período considerado como pré-eleitoral, na verdade, nós, da Pastoral, acha
mos que devemos aproveitar essa disposição do Governo, para que esses pro
jetes sejam transformados em lei. Não nos cabe fazer esse tipo de indagação, 
a nós da Pastoral- não estou fazendo nenhuma crítica a V. Ex• Acreditamos 
que o Governo realmente está interessado erTI solUcionar esSe problema, que é 
um problema monstro e não temos o direito de duvidar de suas boas in
tenções. 

O SR. DÉLJO DOS SANTOS- Sr. Presidente, vou concluir, porque te
nho impressão de que hâ outros parlamentares inscritos, para dizer o seguin
te: na proposta da Pastoral das Favelas, ternos que destacar duas coisas im
portantes para mim: primeiro, houve uma preocupação enorme da valori
zação do homem, do favelado, conforme leitura do documento feito pela Dr• 
Eliane c a exposição do Dr. Bento Rubião. Segundo, o que para mim é muito 
importante, é exatamente mostrar que chegou o momento, agora, do Poder 
Público reconhecer as chamadas associações de moradores em favelas como 
sociedades civis, capazes de ingressar em juízó paia propositura de uma ação 
de usucapião. Isso, para .nós e não poderia ser surpresa, porque conhecemos, 
há muito, o trabalho da Pastoral das Favelas no Rio de Janeiro, ê motivo de 
grande satisfação, porque, até dois ou três anos atrás, sabemos perfeitamente, 
como a chamada associação de moradores de favelas eram tratadas, princi
palmente na vigência do Al-5, em que se procurava, de toda a maneira, impe
dir a organização dos moradores, através de suas associações. Então para 
mim, sem querer entrar na análise jurídica da eXPosição -feita, mas concordo 
plenamente com o Dr. Bento Rubião e com a Dr• Eliane Athayde, esses dois 
pontos foram importantes: a contribuição que a -PaStoral-das Favelas da Ar
quidiocese do Rio de Janeiro dá a esta douta Comissão, que signífica exala
mente mostrar que o homem da favela não pode ser tutelado pelo Estado, e 
acredito ainda: não pode ser tutelado por ninguém, ou pÕr partido político, 
ou por parlamentar. A valorização do homem, dentro da doutrina social da 
Igreja. Segundo, que o homem da favela precisa de um instrumento de luta, 
de reivindicação e que esse instrumento chama-se aSsociaÇão de moradores. 
Daí, a necessidade de ser reconhecido, através de um diploma legal, de natu
reza Federal, porque não é o problema unicamente da favela do Rio de Janei
ro; é o mocambo do Recife; o alagado, o cortiço. Em resumo: as chamadas 
subabitações normais que existem em torno dos grandes centros urbanos. En
tão, quero cumprimentar a grande contribuição que a Pastoral das Favelas da 
minha cidade traz a esta Comissão e também cumprimentar ao Presidente da 
Sociedade de Agricultura do Brasil, quando o mes-mõ ·apresenta e faz crítica 
ao projeto e mostra a necessidade, sob pena do diploma ser inoperante, da ne
cessidade da criação da justiça agrária: Acredito eu- que o Sr: Relator saberâ 
apreciar todas as sugestões. Mas espero que esse diploma que vamos aprovar 
mais adiante, com as modificações que serão apresentadas aqui, ou em ple
nário - quem sabe até com uma composição das lideranças, que ocorre de 
vez em quando - que esse diploma não seja m-ais um dip-10-ma. 

O SR. BENTO RUBJÃO- Deputados, ê um pedido que faço agora 
para a sua ajuda. Nós, da Pastoral das Favelas, não temos condições de su
portar, com os nossos braços, um problema tão crítico como esse d-as favelas 
do Rio de Janeiro. Sentimos, a cada pasSo, que nos fazemos inúteis. Os 
problemas se agravam a cada instante: achamos que os favelados precisam de 
se radicarem onde moram, por uma circunstância: porque a remoção agrava 
o problema do favelado. Esqueci de me referir ao problema social novo que 
está surgíndo no Rio de Janeiro. to chamado problema da prostituição juve
nil. Esse problema é de uma seriedade fora do comum, que eu vou relatar em 
poucas palavras. 

Os favelados são removidos para locais distantes de onde trabalham, a 
família se desloca também, que formava um orçamento domêstico, lavando 
roupa, empregando-se com domésticas, são transferidas para Campo Gran
de, por exemplo, St• Cruz. Lá, não existe Possibilídide de a família continuar 
arranj,mdo aquele dinheirinho que contribuía para formar o orçamento fami
liar E o chefe da família passa a ser a única pessoa que leva recursos para ca
:;<:1 El1 morando distante, ele vai rareando a presença dele na casa, junto à 
família 1'. 1ssa a encontrar uma outra residência;htiina favela mais próxima 
<J,, lor -1·.: trabalho. Com o tempo ele vai rareando de tal modo a visita que 
ac:.~J,..,., ~ompondo uma nova f:1mília, nes.c:a nova favela, abandonando a de lú. 
E, essa família aban( J~ r1P. :::~• Cruz, nessa :ongJj'l"'".'- Realengo, na verda
de, para compor, para arn~Ejar alguma coisa para se sust.:·_:~"ar, ela inCentiva a 
prostituição de seus filhos. 

Esse fato vem sendo constatado por pessoas da maior responsabilidade, 
inclusive, pela pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

O SR. DÊLIO DOS SANTOS- Pois não, Sr. Presidente, então dou 
como concluída a minha intervenção, dizend" i:..:..;:;. 11 que pese as restrições 
que eu faço ao projeto, e convencido tambcm que ~. 'U que só com a mu
dança do poder político é que serã possível de fato nós equacionarmos e solu
cionarmos todos esses problemas cr•n medidas a médio e a longo prazo. En
tretanto, considero ainda que a inic. 'iva governamental é um passo que se dá 
para a discussão do problema~. quer. sabe, saia alguma coisa de útil. Porque, 
em verdade, nesse processo novo de 1 ·1tivação da sociedade brasileira, reati
vação política, não temos dúvida de qu.! as organizações de base existentes no 
meio rural, existentes nas favelas, nos mocambos agregados, saberão cobrar a 
execução desse diploma, quando sair daqui ou de quaisquer outros diplomas 
legais existentes. 

O SR. PRESIDENTE(Ronan Tito)- Com a palavra agora o Relator, 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JOSÊ UNS - Sr. .'residente, seria o Relator o último ou eu po
deria falar depois. Se pudesse . ·r depois, não tem problema nenhum. Apenas 
consulto V. Ex• se o Relator P• deria ser o último, ao gosto dele ... 

O SR. PRESIDENTE (Rona•> Tito) - Não constava da lista de ins
crição mais nenhum nome. 

O SR. JOSt UNS - Peço a palavra a V. Ex•, se for possível. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o nobre Senador 
José Lins. 

O SR. JOSE LINS- Sr. Presidente, infelizmente, por razões de outras 
obrigações, eu não pude ouvir as palestras dos três convidados de hoje. Para 
mim, seria de muita honra e sobretudo de muita ajuda. 

Mas, ainda onteril, Sr. Presidente, V. Ex• foi aqui elogiado porque dizem 
alguns membros da Comissão que a análise desse projeto está sendo conduzi
da de modo sui generis. Está sendo conduzida com uma dimensão na profun- · 
didade da análise, que ultrapassa, talvez, ao trabalho de muitas comissões re
ferentes a problemas tão importantes, tão graves quanto este. Acho que isso é 
importante salientar, porque nunca é demais repetir um elogio merecido. 

Mas, Sr. Presidente, ao meu ver, a opinião dos convidados não pode e 
nem deve ser contestada, porque eles são convidados para serem ouvidos. E, 
certamente que, se nós os convidamos é para meditar sobre a contribuição 
que eles trazem â análise do problema, e, certamente para nos esclarecer no 
sentido de melhorar, de aprimorar o projeto. 

Nesse sentido, farei todo esforço para ler os depoimentos, as sugestões 
que foram trazidas, e, certamente, procurarei me abeberar dessa riqueza de 
conceitos da anâlise que os Senhores fizeram, para aproveitar ao máximo em 
benefício do projeto. 

Eu, realmente, acho que esta lei apenas fere um dos aspectos desse imen
so problema, que é o problema social brasileiro. Nós temos problemas 
agrários no campo, temos problemas de terra, de solo urbano com relação ao 
solo urbano, cada qual deles ninguém sabe qual é o maior. 

E, se o problema do campo jã é grave, o problema da cidade parece que 
tende a se agravar, porque há evidentemente um fluxo de deslocamento, de 
populações agrárias para as cidades, sobretudo baseados na grande ilusão de 
que, hoje, a cidade tem melhores condições de vida a esse povo do que o pró
prio camp-o. Todos aspiram que seus filhos estudem e encontrem melhoram
biente de trabalho. E essa é uma grande ilusão. 

Eu, às vezes, penso que o ataque ao problema das favelas, nas favelas, 
apenas ajuda a minorar o sofrimento dessas populações. Mas o cerne das 
questões não esüi. evidentemente nas favelas. E isso eu digo, porque tenho as
sistido deslocamento das favelas com gravíssimos problemas daí decorrentes. 
E, ainda, o ressurgimento das favelas nos mesmos locais de onde se tiram es
sas populações. O fluxo é quase inestancável. Além do mais, as leis são meros, 
são como remédios; às vezes fazem bem a um determinado órgão, mas, ofen
de a outros. Ainda ontem, o Padre Jaci, representante da CNBB, estava cha
mando a atenção de um dos aspectos desse projeto, que o preocupava muito. 
Dizia ele- parece-me que aqui, ainda hoje, alguns desses aspectos foram le
vantados- que se o Governo promulga uma lei, reduzindo o prazo para que 
os posseiros -possam adquirir a terra, certamente, os donos vão procurar evi
tar que isso aconteça. E alguém sugeriu que nós reduzíssemos esse prazo para 
o ano. Mas, judiciosamente, lembramos-nos que isso agravaria terrivelmente 
o prohiema. A mesma coisa se dá na cidade; a simples menção de um projeto 
de distribuição das terras aos favelados, com aqueles que ocupam os seus lo
tes nas zonas urbanas, agrava problemas sociais de um modo incrível. 

De modo que esse é um defeito da lei: ela é humana e, além do mais, ela 
simplesmente regula alguma coisa que vai acontecer; ela não cria riquezas, ela 
não resolve o problema no seu âmgo. Por exemplo, essa lei simplesmente vai 
dizer que essa terra passa do seu fulano para o seu sicrano. _Mas, o problema 
soda! da pobreza, daqueles que precisam cultivar sua terra, torná-la produti-
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va, não estaria resolvidO com essa simPles lei. E, certamente, o País precisa, 
não só de outros instrumentos legais para orientar esse processo de transfor
mação social que vertiginosamente se processa, mas também precisa aumen
tar a riqueza, e, sobretudo, distribuir bem a riqueza. 

Esse é um aspecto muito .importante. Mas, quero, sobretudo, fazer uma 
referência a contribuição dos Senhores depoentes de hoje, pois que certamen
te, terão sido eficaz as críticas aqui trazidas, ,as sugestões, e, em função de al
guns desses depoimentos, eu acho que muitos de nós jã mudamos de pensa
mento, jâ podemos- abranger alguns aspectos que merecem ser modificados 
na lei, e tenho absoluta certeza de que o nobre Re~ator já colheu muita coisa 
para melhorar essa lei. Essa lei, digamos, que não ê senão um instrumento a 
mais para ajudar e que não vai definitivamente resolver o grave problema da 
terra no Pais. Mas, pelo menos, vamos aproveitá-la do melhor modo possível. 
Eu agradeço a contribuição dos Senhores que hoje comentaram esse tema, 
nessa reunião, e, certamente a Comissão registrará que essa foi uma grande 
noite. 

Só pelo debate, eu notei que todos conhecem profundamente o assunto e 
estão vivamente interessados em que nós encontremos uma solução. Eu não 
sou 'daqueles que pensam que esse Congresso é só de proprietários, esse mes
mo debate estâ demonstrando que há uma vontade imensa de acertar. Natu
ralmente alguns são mais reacionãrios, outros menos, e outros são mais 
avançados. Mas, esse é um País ... 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Permite-me V. Ex• um brevíssimo 
aparte? 

O SR. JOSÉ LINS - Pois não, com o maior prazer. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pode-se deduzir isso, não apenas 
dos debates parlamentares e das decisões legais, mas a própria qualificação, 
no nosso livro de identificação, mostra bem isso. Aliás, a experiência históri
ca dos Anais estâ mostrando isso. E, na verdade, infelizmente, só vêm para 
aqui, na imensa maioria, não é um só não, vêm realmente proprietários rurais 
e urbanos. Podemos ver, na imensa maioria, que quem não é grande será mé
dio ou pequeno, mas são proprietários, com- poucas exceções. 

O SR. JOSÉ LINS - Esse é, felizmente, o País de que nós dispomos, 
esse é o povo que somos. Mas, mesmo dentre esses, certamente, alguns têm 
uma grande contribuição a dar para a solução desses problemas, por exem
plo, V. Ex• é um deles. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o nobre Deputa
do Jairo Magalhães. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. 
Senadores, Srs. Expositores: 

O nobre Senador José Lins colocou muito bem a questão, a partir do ins
tante em que deixou claro que esse encontro é para o recolhimento de opi
niões de experiências. 

Aliás, eu o disse, desde a primeira hora, quando aqui se fizeram presen
tes os presidentes da Confederação Nacional da Agricultura e da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Por igual, quando aqui 
vieram os representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o 
Presidente de um órgão .estatal, a Rural Minas, Dr. Geraldo Rezende. E não 
posso deixar de repeti-lo aqui: rigorosamente, a discussão irá aprofundar-se, 
a partir da emissão do parecer. O que vamos discutir é o parecer; o que vamos 
votar será o parecer. O projeto, a proposição contêm duas partes: uma, a 
mensagem; outra, o proj~to propriamente dito. 

O importante de tudc;> isso é a mensagem. A mensagem traduz a preocu
pação do Governo com o aspecto de um problema sério. O projeto não, esse 
pode ser todo alterado, todo modificado. Podemos excluir do projeto final, 
daquele que irá substitu)r esse, até todaS as palavras que aqui estão. O que é 
insubstituível, em tudo isso, é o propósito, é a interição, é a preocupação. 

E, exatamente para acudirmos a essa preocupação, t=xatamente para que 
possamos elaborar o instrumento legal que traduza ess;:t preocupação, foi que 
a Comisssão, sabiamente, saltou para ouvir vozes mais experimentadas e tra
zer a essa Comissão personalidades tão ilustres. Meus parabéns à Comissão 
pelo acerto. O PDS, a Maioria participa da decisão e se sentiu feliz dessa par
ticipação. Meus parabéns ao Relator e ao Presidente da Comissão, que, por 
proposta nossa e acolhida pela Comissão, se encarregaram da seleção dos_no
mes para esse comparecimento. 

Eu me felicitei pela minha sugestão, na oportunidade adequada, e, ago~ 
ra, devo felicitar, além de o Presidente e o Relator, por essa seleção, o Depu
tado Hugo Napoleão, que não se faz presente, mas que lembrou o nome do 
Professor Otávio Melo Alvarenga. 

Sem dúvida, uma e outra contribuição dos representantes da Coordena
daria ou da Assessoria Jurídica da Pastoral das favelas e do nobre Professor 
foram substanciais na fortnulação do nosso conhecimento maior. 

Eu me alegrei, quando se reVélou mineiro o Professor Bento Rubião. 
Apenas, não sou testemunha de que em toda Minas Gerajs se repete o epis6'~ 
dlo de que deu notícia na sua terra, que não sei qual a cidade ... 

O SR. BENTO RURIÃO -A minha cidade é uma cidadezinha peque
na, hoje morta, mas outrora importante. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Espero que não s«ia da minha área 
política, porque senão vai ser desmentido. 

O SR. BENTO RUBIÃO - f: Rio Preto, próximo a Juiz de Fora. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Se fosse São Sebastião do Rio Preto, 
eu iria protestar. 

O SR. BENTO RUBIÃO -lô do antigo baronato do café. Eu falei a mi
nha Minas Gerais, porque tenho sempre tido o hábito de confundir Minas 
Gerais com a minha terra querida e tão distante. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- S. S• disse do direito dos pobres mora
rem ao lado dos ricos. A Constituição não distingue entre pobre e ricos e nem 
restringe o direito dos pobres de morarem ao lado dos ricos. Não há limi
tações. 

Então, permito-me esta ligeira observação mas, na realidade. não entro 
agora nos debates. Vou na linha traçada pelo Senador José Lins. 

O que quero é concluir com as minhas congratulações com os conferen
cistas, cqm os expositores; o que quero é concluir com os meus aylausos à Co~ 
missão, evidente com algumas restrições a alguns pronunciamentos. sobretu
do, quando o nobre Deputado Délio dos Santos pretende que a solução do 
problema é a mudança do poder político. Eu não pertenço ao PP, para defen
der o Governador do Rio de Janeiro ... 

O SR. DÉLIO DOS SANTOS - Eu sou do PMDB e V. Ex• sabe. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Sim, eu não pertenço e, lamentavel
mente, aqui, parece que não há Parlamentar do PP, porque o Governador do 
Rio de Janeiro parece que é do PP. Então, não tenho como defender o Gover
nador do Rio de Janefro, que parece que, nesses termos, o Governo do Rio de 
Janeiro deveria ser mudado o seu poder político. Mas, não quero avançar 
nessas considerações. 

Concluo, Sr. Presidente e meus Srs., com as congratulações que pretendi, 
desde o início, formular. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Concedo agora a palavra ao 
nobre Relator, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
devo dizer que V. Ex' é proprietário e eu também o sou, não tão grande como 
V. Ex• 

O SR. JOSÉ UNS -Queremos fazer os posseiros proprietários, tam
b!:m. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Vamos acabar propondo uma Refor
ma Agrária total. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sei que V. Ex• preside essa Comis
são, com isenção e com espfritó social qüe lhe é reconhecido. Espero que, 
como Relator. também, eu tenha esse mesmo espírito social que V. Extt tem 
demonstrado. 

O SR. JOSÉ LINS - Permite V. Ex• um aparte, nobre Relator? 
O que estamos querendo aqui parece que é transformar os posseiros em 

proprietários. Será que vamos fazer um mal a eles'? 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- A minha propriedade é quase 
de posseiro pelo tamanho. 

O SR. JOSÉ UNS- Se eles se converterem nos proprietários que so
mos, então, estarão mal. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Mas, Sr. Presidente, Srs. Con
ferencistas e Srs. Parlamentares: 

Nós não estamos aqui discutjndo uma reforma fundiâria ampla; nós não 
estamos aqui desejando, com esse projeto, pelo menos não foi intenção nem 
do próprio QQverno, dizer qup estávamos aqui pretendendo resolver a si
tuação dos milhões de homens sem terras que existem no Brasil. Mas, esta
mos sim,_ com esse p_rojeto. qüe é um passo no caminho da justiça social, aten
dendo a uma centena de milhares de fãmílias que serão atingidas por esse pro~ 
jeto, com ·a diminuição de 10 para 5 anos no usucapião. Então, estamos dan
do um passo importante também. E, ouvindo, aqui, os debates, os depoimen7 
tos, sugestões apresentadas, nós estamos procUrando aperfeiçoar um pouco o 
projetO que veio para esta ComiSsão. Logicamente que não esperamos atingir 
ao ideal, àquele obje;tivo que nós. todos gostaríamos de alcançar. Mas, pretep.
demos·fazer com'que, com as modificaÇões apresentadas, possamos pelo me-
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nos atingir aquilo que é viável. E temos atendido a inúmeras sugestões de 
companheiros nossos. Aqui, no decorrer do debate, foram aparecendo 
problemas, aparecendo idéias, que puderam ser aproveitadas, já no primeiro 
esboço que nós estamos apresentando de um substitutivo, provável, porque 
temos um prazo até terçaR feira, para apresentai-mos um substitutivo já defini
tivo. E esse esboço é para que, até amanhã, surjam novas idéias. As novas ide
ias que serão juntadas a estas sugestões que ouvimos hoje, aqui, neSta reu
nião. 

Então, esse esboço de substitutivo poderá ainda ser modificado, se isso 
for conveniente. Como ainda existem algumas dúvidas. Inicialmente, ouvi
mos aqui os depoimentos da Dra. Eliane e do Dr. Bento Rubião sobre o 
problema da terra adquirida pelo usucapião - falam do processo urbano, 
mas, também existe essa dúvida em relação à área rural. Porque nós começa
mos aqui com o pensamento de gravar a terra. Mas, no meio da discussãO, fo
mos mudando um pouco de opinião devido ao pensamento exposto, aqui, 
por companheiros nossos desta Comissão. ExiStem aqueles que consideram, 
como eu imaginava de início, que deveria ser feito "esse gravam e da proprieda
de, para impedir que os posseiros, beneficiados pefO usucapiã6, fossem tenta
dos pelo dinheiro dos poderosos vizinhos que quisessem ampliar a sua área de 
propriedade. Mas existe, também -e nós tivemos aqui, por exemplo, o De
putado Antônio Mariz, que num desses dias discutindo, aqui- que disse que 
não seria justo discriminar o direito de propriedade daqueles posseiros que 
viessem a ser proprietários. Porque se não existe limitação para o direito de 
venda de propriedades dos outros, também não deveria ter essa limitação des
se direito para aqueles que viessem a obter a propriedade através do usuca
pião. 

Existírarri, também, alguns argumentos, que foram levantados aqui a 
respeito das dificuldades que teria o novo proprietário -como bem diz o Se
nador José Uns, que nós estamos defendendo aqui o direito" de propriedade 
de novos proprietários, serão novos proprietários e nós iremos nos congratu
lar, com eles, por serem nossos novos companheiros. Então, eu diría a V. Ex• 
que eles, como novos proprietários, poderiam querer fazer fi-nanciamentos de 
custeio ou de investimentos, no Banco do Brasil, por exemplo, ou nos bancos 
regionais, e, com o gravame de sua propriedade, eles teriam dificuldades em 
fazer a hipoteca. Existiria um meio de evítar esse problema? Certamente, exis
tiria. Mas, eles não teriam, se fossem a-tendídos nas suas necessidades, nas 
suas ambições, progredissem no seu trabalho e transformassem aquela pro
priedade em algo rentável e, melhorando de vida, quisessem mudar de locali
dade, quisessem passar, até, para uma-zona urbana, para morar numa zona 
urbana, por necessidade de famflia, de educação e tudo isso, eles não teriam 
direito de vender a sua propriedade. 

Então, tudo isso fez com que nós ficássemos em dúvida do que seria o 
ideal, se seria gravar ou não essa propriedade. E estamos aqui, ouvindo as 
opiniões, exatamente para definir a nossa posição a esse respeito. 

A SRA. ELIANA AUGUSTO- Daria-para ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

A SRA. ELIA NA AUGUSTO- Essa preocupação da Comissão, espe
cialmente manifestada por V. Ex•, foi objeto de muita discussão, não só no 
grupo de trabalho de que fizemos parte- e estou me referindo, evidentemen
te, à área de trabalho em que me ocupo, ou seja, a área urbana, e também nos 
encontros promovidos com os próprios interessados. E essa discussão, que 
não é de hoje, nos trouxe algumas soluções. Estas soluções que, hoje, são in
seridas no projeto do usucapião urbano, são soluções propostas pelos mora
dores, em relação a experiências que eles tiveram e, relativamente, ao proble
ma da especulação mobiliária que vaí íncídir, sem dúvida alguma, quando 
ocorrer a propriedade dos moradores. São experiências que foram feitas, por 
exemplo, no Rio de Janeiro, em que a comunidade favelada adquiriu a pro
priedade de um terreno, um grupo pequeno de 100 famílias, a partir de acor
dos feitos com aqueles que os estavam despejando, e, na convenção de con
domínio,- porque havia 100 famílias e havia necessidade de se estabelecer o 
condomínio- na convenção de condomínio, após muitas discussões, eles en
contraram a soluç-Jo que lhes era boa, ou seja, no caso, dar preferência: pri
meiro, ao condomínio, e está previsto na lei; segundo, individualmente, a fn
miliares dos condôminos e, somente, num terceiro estágio, a terceiros intere 
sados. 

Esta experiência, relativamente à propriedade, foi repetida, sem cOrihed
mento das comunidades, em duas outras comunidades, que prepararam con
venções, para poder concorrer a usucapião coletivamente. 

Dada a decisão à S_úmula do Supremo, que só admite o usucapião "pi ti: 
concessual" ativa, a partir da "com posse"? 

Então, evidentemente que essa informação lhes foi passada a seu nívei c, 
absorvendo o ensinamento, eles organizaram uma convenção de canelasse, 
em favelas menores, evidentemente, porque, em favelas como a Rocinha, se-

ria quase impossível. Mas esses grupos, ao discutirem a sua convenção, eles 
próprios encontraram estas S<?luções. -PrimeirO, dar preferência à associação 
de moradores, enquanto cc-possuidores e, em segundo, a familiares de coA 
possuidores e, num terceiro e~tágio, a terce~os interessados. Quer dizer, repe~ 
tiu como um dado, que nos permitiu captar uma realidade, e foi esta realida· 
de que foi levada ao grupo de trabalho e, absorvendo isto, inseriuAse aquela 
modificação ao projeto, já agora pretendendo, dando outras preferências. que' 
pudessem, no caso, o BNH ou o Município. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu gostaria de aduzir que esta expe
riência é muito da área ürbana, onde existe um conglomerado de pessoas que 
estão numa área restrita, o que não ocorreria na área rural. E, somente por
que as áreas de conglomerados rurais, de posseiros, são áreas conflitadas, e 
essas áreas conflitadas não são atingidas pelo projeto. Então, o usucapião, 
manso e pacífico, normalmente existe naquel.as áreas onde existe um posseiro 
e, esporadicamente, mais adiante, um outro, onde não existe esse conglome
rado que chame a atenção do proprietário, para pedir que seja suspenso aque
le período de 5 a 10 anoS Conió era -antigamente. 

Então, daí, a experiência da área urbana é sempre mais fácil nesse aspec
to do condomínio do que na ãrea rural. 

O SR. OTÁVIO MEL LO - V. Ex• me concede, apenas aditando ao 
exemplo e um excelente exemplo urbano, eu não me contenho de apresentar 
um exemplo, mas infelizmente, não brasileiro. É que visitando, no ano passa
do, a Venezuela, para um Congresso na IMl::RIDA, onde se exibe a sede do 
jus-agrarista latino-americano, eu fui levado até um, exatamente, um conglo· 
merado de pequenas propriedades, porque a lei de reforma agrária vem senc! 
.s:umprida. Tudo é sf-entro da lei de reforma agrária brasileira. Evidente y .,;. 
houve um movimento pendular, subseqUente, contra reforma agrária. Ma~-. já 
estamos, agora, voltando o pêndulo e já estamos pensando em reforma 
agrária. Historicamente, parece que eu estou certo. (inaudfvel) desapropnou 
urna ãrea de dois proprietários amigos e parentes dele, grandes latifundiários, 
foi até à Câmara dos Deputados. E botou, lá dentro, 40 pequenos proprie
tários, que se reuniram numa espécie de pequena empresa comunitária, exata~ 
mente assim. E não é bem uma cooperativa, porque é engraçado, mas a coo
perativa não soa bem para o pequeno, não entendo por quê. Falaram-me que 
houve abusos, tal. Eles falam num núcleo, numa empresa, e eles é que deciM 
dem tudo a respeito da posse, da transferência dos lotes, da produtividade. 
Pela primeii"a vez; chama-se Monte Veide, ou Rio Verde, é qualquer coisa asw 
sim, verde, porque é a cor da esperança. E o (inaudfvel) que poderia, talvez ser 
Presidente da Venezuela hoje, a satisfação daquele homem em ver, num lugar 
onde dois latifundiários ganhavam bem a vida, 40 famílias, razoavelmente, 
assentadas. Digo razoavelmente assent3.das, também, para o burguês, citadt
nos, com alguma vivência de campo, quando nada, conheço todos rincões do 
Brasil, como um razoável funcionário público que procurei ser, dentro do ser
viço social rural; INCRA; SUPRA, etc. 

Então, o que eu trago aqui como contribuição ê a possibilidade de, nas 
zonas rurais, pequenos proprietários se reunireni e a transferência, inclusive, 
de lotes ou de direitos ser também efetuado desta maneira. Não encontrei ain
da nenhuma vitória neste sentido, infelizmente, no Brasil. Ainda sou, e nãO 
estou aqui absolutamente nesta condição, Procurador do INCRA. Mas, sem
pre ·vi, nos cinturões veides do antigo do Distrito Federal, por exemplo, um 
fracasso do cinturão verde redundar em boas fazendas de criação. Mas, não 
existe urii alicerce, quer dizer, a coisa não funcionou, talvez, por uma falta de 
conscientização, que, pouco a pouco vai chegar no campo. E é isso que eu 
acho que, neste momento. em que esta Comissão está reunida, de uma manei
ra tão aberta. Temos que considerar, de certa maneira, tirar, sobretudo das 
suas conclusões, Deputado, que -eu preZo muito, esse desalento, com relação 
às coisas do futuro. Tenho a impressão de que este desalento aumentarâ, e eu 
repito isso agora, se essa lei tão bem dis-cutida, este projeto de lei ião bem dis
cutido, for propostO para o judiciáriO-da maneira em que ele está sendo feito 
hoje. E. ainda roubando dois minutos dos Senadores, com relação a dizer que 
a Justiça Agrária, seria muito cara, basta saber as quatro operações. Porque 
Sõfil:à-se aquilo que virá de gasto inevitável, com o aumento das judicaturas já 
instaladas: Ãjudicatura comum, a judicatura federal e a judicatura trabalhis
ta, caso a incidência do trabalho rural vá para a judicatura agrária, então, a 
judicatura agrária brasileira começa a custo zero. Não custa caro, absoluta
mente. Coragem para enfrentar os problemas no campo, isso é outro departa
mento. Acredito que nós podemos chegar lã. 

O SR. BENTO RU B!ÃO - Permite-me? A justiça estã hoje estã se fa
zendo especializada. No Rio de Janeiro, já existe juizado de falências. Já exis
te Juízes que julgam, exclusivamente, ações de<lespejos. Jâ existe Juízes, que 
julgam exclusivamente problemas relativos a acidentes automobilísticos, in
denização. Então, poderia criar~se, na Justiça local, sem ter nenhum carâter 
federal, uma justiça. 
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O SR. DE'LIO DOS SANTOS - Não funciona. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me discordar, mas no meu 
entendimento, funciona. E, por achar que funciona, estou propondo o substi
tutivo. A idéia de aplicação do art. 126, da Constituição, permite que a Jus
tiça do Estado, também, trate de problema ligado às terras da União. Não 
precisando, como estava no projeto inicial, a necessidade de levar o assunto à 
Capital, nem à justiça federal. Então, ficará na Comarca, na localização do 
imóvel, através da justiça estadual. E também, acho que, no meu entender e 
da minha assessoria, existe uma córtfusão a resPeito de proCesso especial de 
usucapião, um procedimento ao rito sumaríssimo. Então, estaria havendo al
guma confusão, uma coisa nãõ impede a outra. Pode ser aplicado. 

O SR. JOSE' LINS -Sr. Relator, permite um aparte? Apenas para in
formar à doutora Elia na que essa sistemãtica de transferência de glebas, no 
caso urbano, ela é quase universal, no que tange aos projetas de colonização, 
no mundo todo. Além dessas áreas serem divisíveis, elas têm um processo de 
transferência que é regulamentado neste mesmo sentido em que a Sra. se refe
riu, e é utilizado praticamente em quase todos os países, mesmo no Nordeste, 
nos projetes de irrigação, jã se faz deste modo. ~uma observação que eu que
ria fazer ao nobre Relator, é quanto a possibilidade ·venda, ou não -vender a 
terra. Na realidade, nós estamos querendo não é ceder ao posseiro uma mer
cadoria de venda. Não é esse nosso objetivo. Se eles se defendem, de que te~ 
riam direito imediato de vender, adquiririam imediatamente o direito de dis
por da gleba, eu diria que tomar do proprietário, ou transferir do proprietário 
para o posseiro, simplsmente, uma mercadoria que teria um determinado va
Ioi', no âmbito largo do Direito, ou da restrição do direito, acho que não se 
deve pensar em transferir uma mercadoria que pode imediatamente ser vendi~ 
da, senão deve ter a preocupação de assegurar a posse da terra, com o objeti
vo da estabilização da família, por isso é que eu me referi que a simples transM 
ferência também não resolve o problema. Há necessidade de apoio, de crédi
tos, de organização agrária. Desculpe-me tornar o- tempo de V. Ex,. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pelo contrâr_io, fico satisfeito, por
que V. Ex~ nos esclarece um assunto aqui, e V. Ex• é realmente um entendido. 
E estou atrás exatamente de opiniões. Às vezes, perco um pouco, não a pa
ciência, mas perco um pouco até o interesse das coisas, quando vejo, aqui, se
rem pronunciados discursos. Mas, quando vejo apresentarem sugestões, co
meço a prestar atenção. Começo a prestar ã. atenção, porque eu estou atrás 
exatamente das opiniões que V. Ex•s estão me dando agora. Porque, daí, que
ro formar o meu índice de razão, para apresentar o substitutivo. 

O SR. JAlRO MAGALHÃES- Eu sei, perfeitamente, que temos dois 
assuntos Oa maior importância e da maior urgência também. Concordo aqui 
com os conferencistaS. Este problema de levar à área urbana um processo, 
seja ele através do usucapíão, seja de um outro tipo de legislação, mais ade
quada, mas, imediatamente, principalmente devido às notícias que foram 
transmitidas e que levaram a aparecer as questões que estão surgindo no Rio, 
coino devem estar surgindo em São Paulo, como devem estar surgindo em di
versas capitais, mas, temos que levar algumas soluções de imediato. Tem que 
ser feita uma legislação específica para a ária Urbana, para não confundir, 
taffibém, as coisas. 

Talvez o usu~apião até não seja a solução mais adequada para a área ur
bana, porq·ue dizem alguns críticos que o uslicapião para:-a área urbana, aqueM 
les que ~ef~nde~ os interesses dos favelados, também, parece-me, que o usu
capião, reduzido.para 5 anos, afetará inúmeras favelas que não têm 5 anos da 
chamada jn~asão,. Então, estes seriam prejudicados, porque os donos alerta
dos iriai):t p~dir a s~ída imediata, a expulsão hTiediata daqueles que não estão 
ainda há .rnüit~ tempo naquele local. _ _ 

Enião, poderia ser um outro tipo de medida legal que .atendesse também 
a estã.necéssidade, qUe cu considero que, talvez, seja a mais adequada para a 
ãrea urban·a úma· ~:mtra medida que garanta o direito daqueles que estão nas 
favelas. e nãp ·pOr 1,1m prazo, seja de 5 anos, de 3 anos, seja qualquer prazo, 
~esde que'des·estejani.-.hoje naquele local. 

Agora.,_ qefendo. que ·s~ja feito de írrit:diato, daí, eu ter pedido, quando já 
v~rio.S se .. parabeoizàram por terem convidado inúmeros conferencistas que 
estl'~er'4m: <J.ctui, qQ~ro me Parabenizar, porque o convite feito a V. Ex• foi o 
meu,- Etl~ã"~~ o parabéns, nésse caso, é a mim mesmo. (Risos~) 

O SR.)v!ODESTO DA SiLVEIRA- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Antes de permitir o aparte a V. Ex•, 
com muito ·agrado, queria tam,bém 'concordar com o Dr. Alvarenga quanto à 
necessidade da Justiça Agrária: 

Eu também concordo. Acho que nós estamos aqui, iilclusive, no Con
gresso, co'nl. pessoas que estão estudaildo. o assunto para apresentar propos
tas. Jã houVC: um~ proposta: de"emenda··con'stitucional, mas agora eu conheço 
também c0ril'panheiros n9ssos,' indt1;Sive um .companheiro da Bahia, por 

quem tenho o maior apreçÕ-e almiraç-ão, que é o Deputado Rogério Rego, eu 
sei que S. Ex!- está estudando profundamente este problema da Justiça 
Agrária, que apresentará logo no início do próximo ano. S. Ex' queria apre
sentar ainda este ano, mas S. Ex•, vai ter que ir agora ao Chile fazer uma con
ferência e, talvez, não tenha.__ tempo para apresentar ainda neste final do ano. 
Mas, sei que em março, o mais tardar, S. Ex' apresentará uma emenda tam
bém a respeito da criação da Justiça Agrária. 

Este é um pensamento que ele existe defendido nos nossos companheiros 
do Congresso. Acredito que, mais dias, menos dias, isso serâ concretizado, 
porque a necesS-idade é reconhecida praticamente por todos de uma justiça es
pecializada, como existem outros tipos de justiças especializadas. 

Agora, nobre Deputado, permita-me apenas dar o porquê. O Deputado 
Modesto, muitas vezes, briga comigo nas outras Comissões, logo tenho que 
dar a palavra a S. Ex•. (Risos.) 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas, em geral, no nível que V. 
Ex• tem merecido. Está dada a palavra? (Consentimento do orador.) 

Muito obrigado. Estou vendo, realmente, esta dificuldade. A Dr" Eliana 
trouxe uma excelente contribuição, mas, para um outro projeto, que seria, di
gamos, de propriedade urbana. E nós estamos diante de um projeto rural. Aí, 
vem a dúvida. A experiência pessoal, a não ser a do Dr. Alvarenga talvez em 
termos mais teóricos do que práticos, já que ele confessa não conhecer oBra
sil em uma experiência concreta. 

O SR. OTÃVIO ALVARENGA- No Brasil. 

O SR. MODESTO DA SI L VERA- No Brasil. Mas eu digo o seguinte: 
uma experiência concreta de propriedade coletiva, semelhante àquela urbana. 

Na verdade, veja bem, quando se se tratasse de uma propriedade, ou di
gamos, usucapião coletiva, aí talvez, pudesse se fazer a experiência urbana e, 
provavelmente, seria muito bom, desde que a lei transferisse aos próprios in
teressados a decisão. Se a lei transferisse a eles a decisão, isto podia ficar gra
vado nos próprios titulo de propriedades, como certamente será lã no caso 
urbano. 

Mas, vai ocorrer, eu tenho impressão de que vai ocorrer, mais, realmen
t(!, o usucapião individual, familiar. Esta é a mais freqüente. 

Conheço alguns casos que poderiam servir de experiência, mas não estão 
atendendo tanto ao caso aqui de que é a preocupação principal. 

Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro mesmo, antes, quando o pên
dulo estava pendente à reforma agrária, e houve várias tentativas em 1963, 
1962, etc, ali, no Rio de Janeiro, ei1tre Magé, Rio do Ouro, a Estrada de Rio 
de Ouro que pega deste Piabetá a Santo Aleixo. Ali, foi feita uma reforma 
agrária muito interessante. 

O SR. BENTO RUBIÃO - Cachoeiro de Macacu. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não, ali em Macacu foi diferente. 
Lá, foi devolução como houve. As reformas agrárias feitas em 1963 quase to
das foram anuladas depois de 1964. Quase todas e Macacu é um caso desse aí 
e foi exatamente lá que se deram as 91 prisões, neste conflito de Macacu. 

Eu quero me referir a de Magé, que é uma experiência interessantíssima. 
Ali, nesta Estrada de Rio do Ouro, houve uma fazenda abandonada, ou ter
ras discutidas, etc., só sei que o Governo resolveu desapropriar, em 1963, 
uma certa área que deu para uma ocupação de 220 famflias. 

Quando chegou 1964, não deu mais para devolver, porque estava sendo 
muito bem organizado. Porque muitas lá no Estado do Rio foram, realmente, 
devolvidas. Anulou-se o decreto, veio um decreto anulatório do anterior que 
desapropriava e a-terra foi devolvida, muitas vezes, sem o recolhimento até 
aos cofres públicos do dinheiro anteriormente entregue, que, naquele tempo, 
era famoso o§ 16, do art. 141, da Constituição que "não se poderia desapro
priar, senão por interesse social ou público, mediante prévia e justa indeni
zação em dinheiro." 

Pois bem, então, quando se tentou tocar nisso aí, não se pode mexer, 
porque houve uma verdadeira revolução e foi uma das causas do 1964, que na 
Vefdade me parece. Ê uma convicção de natureza não apenas histórico
política. 

Mas veio e aí Veio o art. 161 e permitiu, ele que não permitiu antes, pas
sara a se permitir o pagamento em títulos. E, aí, abrindo a perspectiva daRe
forma Agrãria. 

O engraçado é que abriu-se a perspectiva de reforma agrãria pelo paga
mento em -títulá; mas o que se fez foi à-pêndulo voltar, como diz o Dr. Alva
renga, isto é, nadou-se contra a Reforma Agrária. 

E, no Estado do Rio de Janeiro, muitas propriedades, que estavam já de
sapropriadas e com pagamento recolhido em dinheiro contado ao Banco do 
Brasil, essas propriedades foram devolvidas e, às vezes, o dinheiro, só muito 
mais tarde, foí recolhido de novo, de volta ao Tesouro Público, e nem sei se 
todos. 
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Mas, no caso concreto aqui, já estava tãO--assentado que vinha acho de 
1962 etc. e havia ali 220 famílias. Muito interessante, porque esta reforma 
agrária ali dividiu em módulos razoáveis e hortigranjeiros, -geralmente fruti~ 
cultura e hortaliças em geral, e ali duas coisas interessantes podemos ir Iâ e 
comprovar até hoje: o Governo só .. deu a terra, mais nada. Pois a terra foi o 
bastante, para que eles, sem nenhum apoio técnico ou financeiro, realmente, 
tivesse um sucesso extraordinário. O que nega uma justificativa posterior de 
que não basta a terra, não vamos dividir coisa nenhuma. Lá bastou; bastou a 
terra. Com um outro fenômeno curioso: nós somõs geralmente envenenados 
n_o sentido de que o brasileiro é preguiçoso incapaz e o estrangeiro é o bom. 
E, sobretudo na terra, o bom é o japonês. 

Pois bem, lâ são cerca de 220 famílias, das quãis, 200 são brasileiras e 
vinte e poucas são japonesas. Vão lá e vejam. -Pois bem, todos efes progredi
ram igualmente, não tem nenhum japonês melhor nem pior do que os brasi
leiros, negando esta tese que tentam inculcar na nossa cabeça, na nossa cultu~ 
ra, de que nós somos os piores e eles são os melhores. A gente vai lá e vê corno 
essas duas teses foram negadas. 

Agora, ali, a titulação foi individual, eles podem vender mas não ven
dem. Houve pouquíssimos exemplos. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES..:.. Nós não fomos criados para trabalhar 
para os outros; para nós, trabal~amos bem. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Quero dizer apenas a discrimi
nação nacional. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - ... nacional trabalha bem. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não. Mas, o que tentam nos in
culcar é a díscriminação nacional, que estâ negada nesta experiência, como 
em outras, também. 

Agora, eu diria o seguinte: se, nesse nosso interesse em relação ao parale
lo que se faz, talvez, valesse a pena deixar que a comunidade fizesse a gra
vação, no caso de coletividade rural, nessa experiência af, e sendo individual, 
como provavelmente vai acontecer na maioria das vezes, provavelmente va
lesse a pena uma agravação parcial, porque também não se pode impedir, 
mas que ao juiz do usucapião que decidiu da sentença pudesse ser ouvido, 
para avaliar das conveniências e necessidades da famíli-a, assim como o juiz 
ouve inúmeras condições familiares. O juiz deve -ser ouvido. 

Então, provavelmente, se se pudesse fazer uma agravação parcial, por
que realmente o assentamento familiar é um negócio tão importante e nós 
não temos a experiência brasileira, não tem essa experiência. 

h uma opinião. 

O SR. BENTO RUBIÃO- É uma colaboração. Na verdade o ilustre 
Relator, quando focalizou a matéria relativa à eventualidade de venda a um 
proprietário vizinho, mas poderoso, S. Ex' focalizou um assunto realmente 
muito importante, porque quando se pensa erri dai te!ra ao posseiro, não se 
pensa só em transformá-lo em proprietário; pensa-se em promovê-lo social
mente também. Mas, isso, por interesse social, considerando que a proprieda
de tem essa finalidade social. Nã.o é justo que ele, adquirindo essa terra, desse 
modo, sem pagar um ceitil, a especule, a venda, depois, a um proprietário 
mais poderoso ou mais interessado em aumentar o seu contingente de terras e 
sem nenhum obstáculo. É claro que, inclusive, essa pessoa que obteve o usu
capião vai voltar a ficar com os mesmos problemas anteriores. 

O SR. JAIR O MAGALHÃES- Eu sou contra a gravação da proprie
dade. Acho dificílimo. Seria limitar o direito de propriedade. Então, tenho 
para mim que a única solução admissível, na hipótese, seria a estipulação de 
que não é possível duas aquisições pelo mesmo proc_esso, porque ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja V. Ex•, Deputado Jairo Maga
lhães. A experiência também, na prática, demonstra o seguinte: nós levanta
mos, às vezes, discussões para vermos teoricamente o que é melhor, o que é 
pior. Agora vamos à prática. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Deve ser assim uma prática ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ó Senador Aloysio Chaves, que de
fende que se grave a propriedade de quem a possuir por usucapião. S. Ex' fez 
um pronunciamento ontem. Mas, na prática, como Governador do Parâ, 
também S. Ex\ nesse pronunciamento, declarou bem claro que, quando for 
concedidos títulos de terra a posseiros que estavam impedidos legalmente de 
revender essa terra, por um período de cinco ou dez anos, não me recordo 
bem, não digo quase todos, mas a maioria ven_deu, apesar da proibição. E 
ninguém pode impedir essa venda na prática. 

O SR. JOSÉ UNS - Aí o Governador aj>Hi:a a lei. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... estipular que o cidadão não pode 
pretender adquirir outra área jã tendo utilizado ... 

O SR. OTÁVIO MELLO- Não, porque, pelo Código Civil, a inaliena
bilidade n~o p_qçle perdurar <!l,ém de cinco anos. Se ela fosse imposta constitu~ 
cionalmente, sim. 

O SR. BENTO RUBIÃO - Realmente, são cinco anos. 

O SR. OTÁVIO MEL LO- Nós tentaríamos aqui colocar cinco anos, a 
idéia era esta. 

O SR. MODESTO DA SILVEil'i.A- Deixem-me transmitir uma expe
riência concreta e ver o que podemos tirar disso. Vamos pegar, por exemplo, 
Macaé. Macaé, na periferia, o INCRA fez ali, também na mesma época, em 
1962, 1963, uma experiência de reforma agrária. Bem na periferia de Macaé. 
Quem passa ou quem chega, a três quatro quilômetros, antes de chegar. Por
tanto, está nas portas da cidade. Mas, era condicionada, evidentemente, área 
verde, a hortígranjeiros, a horticultura, etc. Pois bem! Então, houve ali, não 
sei quantas, umas poucas dezenas de pequenos beneficiários dessas terras e 
subordinados às condições do INCRA, que eram produção de frutas, verdu~ 
ras, etc. Acontece que, ali, os grandes latifundiários, interessados mais em 
bois do que em frutas, na ãrea verde da cidade, começaram a comprar, a 
açambarcar de qualquer forma. Compraram, expulsaram, resta um único lar. 

-Um engenheirinho, coitado, que está doente do coração, o único que resiste e 
está lá. Já tentaram assassiná-lo, os capangas lá do subúrbio. Ele é valente 
como o diabo. Ele só está resistindo porque, agora, o prefeito, que é um ho
mem de bem, e, de vez em quando, alguns amigos, como eu que, cada vez que 
vou naquela região, vou lá para mostrar aos latifundiários que o engenheiri
nho não está só. O INCRA não faz nada; não dá nenhuma proteção, ao con
trário, alguns funcionários do INCRA, que entram na história de expulsão e 
que entraram na história de expulsão de alguns deles. Funcionários do IN
CRA. Então, ali, está essa coisa. Se, provavelmente, pudêssemos fazer algu
ma gravação parcial e incondicionada, digamos assim, uma gravação máxima 
de cinco anos, veja bem, só liberável- isso na escritura, evidente, porque, se 
não, quem vai comprar s-ob condição; um patrimônio gravado sob pena de 
nulidade ... 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Isso seria na sentença. 

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Na sentença, o Juiz, necessaria
ment~, teria que gravar por um prazo de até, digamos, cinco anos, apenas 
desgravável por uma decisão ·nova judicial em que ele avaliaria. Nessas con
dições, talvez se pudesse fixar cinco anos; porque quem fica cinco anos acaba 
se radicando mesmo. -Por outro lado, o comprador ou o latifundiário teria re-
ceio de comprar um título gravado, na própria escritura, sob pena de não po
der registrá-lo. Parece-me que seria uma nova experiência, jã que não temos 
outra, e que poderia, daqui a cinco ariOS, dig-amos assim, nós teriamos o tem
po suficiente para termos uma nova experiência e reformarmos a lei daqui a 
três ou quatro anos, dependendo das informações que viessem, seja pelo IN
CRA, seja até por nós mesmos, em conta to com os (inaudível) que hâ por ai. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Agradeço a colaboração de V. 
Ex• e, o Senador José Lins, parece que ... 

O SR. JOSÉ LINS - Não, Sr. Presidente. Eu queria apenas observar 
que essa condição de venda é comum em quase todos os projetes de coloni~ 
zação do mundo. Porque o objetivo é social, é radicar famílias e protegê-la. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E liberar. 

O SR. JOSÉ LINS - ... Se a lei vem exatamente em detrimento disso, 
então, não é boa. Vou dar um exemplo a V. Ex' No Cearâ, numa área de Re
forma Agrária, mas, como se diz? 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - De colonização. 

O SR. JOSÉ LINS - Não. 1':: conhecida como de urgência. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Interesse social, de reforma agrária. 

O SR. JOSÉ LINS - Não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Emergência. 

-O SR. JOSÉ LINS- A palavra não é bem emergência. Mas, é uma ârea 
considerada crítica para a reforma agrária. Uma área imensa foi. .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.- Prioritária. 

O SR. JOSÉ LINS - Tensão social. O Governo desapropriou a ârea, 
dividiu-a entre os moradores, dois anos apôs, restava lá apenas um ou dois. 
Não houve nenhuma pressão sobre eles. Certamente, foram ocupar outras 
áreas e o processo vai se perpetuar, como bem disse o Doutor. Não há dúvi
da. Acho que é interessante ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Peço desculpas aos meus colegas 
parlamentares, porque nós normalmente aqui ficamos até às lO, 11 horas 
conversando, discutindo, recebendo sugestões. Mas, hoje tenho que sair, da-
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qui a pouco, tenho um compromisso do qual não posso absolutamente fugir. 
Mas, ainda tinha uma dúvida a respeito do projeto que, para facilitar a ação, 
do posseiro, o projeto prevê que não será necessária a apresentação de planta. 
Também algumas pessoas têm levantado dúvidas a esse respeito sobre as difi
culdades que poderão surgir daí. 

O SR. JOSt: UNS - Mas, de início. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Podem fazer sugestões. 

O SR. OTÁVIO MEL LO~ Pelo menos um croqui porque é evidente 
que ninguém vai exigir de um posseiro uma- planta firmada por um topógrafo, 
etc ... Um croqui. 

O SR. BENTO RUBIÃO - Posso dar uma sugestão? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O SR. BENTO RU SIÃO - A planta se exige, no processo tradicional, 
previamente. Mas, na verdade, o objetivo dessa prova seria justificar a posse, 
porque só justificada a posse é que se procede a citação. Ora, a inexistência da 
planta em si não contribui, de modo algum, para comprovar ou para justifi
car a posse. De sorte que, se o objetivo da audiência prévia é o de justificar a 
posse, e se a planta é desnecessária para comprovar a posse, não há porque 
exigi-la previamente. Essa planta poderia ser feita a final e inevitavelmente 
em perícia que deverá ser realizada. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Peço ao Sr. Relator que conclua 
o seu relatório, porque estamoS teildo votação nominal do Plenário da Câma
ra dos Deputados. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, atendendo a V. Ex•, quero 
agradecer a presença dos ilustres companheiros e acho que várias sugestões 
foram aqui apresentadas. Solicito que transmitam a D. Eugênio Sales que há, 
por parte dos Srs. Parlamentares, o desejo que a legislação a respeito da ãrea 
seja feita de imediato. E agradeceria a V. Sa., se pudesse, além dessa propos
ta, desse projeto de lei, fazer alguma coisa mais abrangente e nos remeter por
que nos comprometemos aqui agora, juntamente com os nossos companhei
ros, a fazermos a pressão possível para que isso seja feito rapidamente. E se 
não vier de lá nós apresentaremos daqui. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Antes de finalizar, passo a pala
vra aos depoentes de hoje, para que teçam as suas considerações finais. 

O SR. OTÁVIO MEL LO- Em meu nome e como Presidente da Socie
dade Nacional de Agricultura, quero agradecer muito ter comparecido aqui, 
e lembrar-lhes que existe uma Associação Latino Americana de Direito 
Agrário, com sede no Rio de Janeiro, desde 1968, existe um Instituto Brasilei
ro de Direito Agrário funcionando no Rio de Janeiro e o Instituto Paulista de 
Direito Agrário, cujo Presidente Fernando Pereira Sodello, e existe o Institu
to Goiano de Direito Agrário. Todas essas instituições têm pessoas talvez me
lhores capacitadas do que eu para oferecer sugestões e assuntos como esses ou 
paralelos. Muito obrigado. 

A SR• ELIANAAUGUSTO- Em nome da Arquidiocese do Rio delá
neiro, e, ~pecialmente, em nome de Dom Eugênio Sales, também queremos 
agradecer a atenção e, inclusive, o convite e a certeza de que nos empenhare
mos, cada vez mais, em trazer e enviar sugestões, conforme solicitadas pelos 
Srs. Senadores. 

O SR. BENTO RUBIÃO - Eu não queria falar, mas resolvi só dizer 
uma coisa. Na verdade, levarei para o Rio de Janeiro a ótima impressão que 
tive a respeito dos trabalhos que estão sendo aqui desenvolvidos, e a mim 
cumpre agradecer a todos a oportunidade que nos deram de ouvir a desgraça 
do favelado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Antes de encerrar a sessão, quero 
agradecer penhoradamente a Dr'" Eliana Athayde, ao Dr. Bento Rt,tbião, ao 
Professor Otávio Alvarenga, as suas presenças nesta reunião, e dizer-lhes que 
foi de grande valia para a nossa Comissão toda c_ontribuição que puderam 
trazer aqui para nós. Eu queria também agradecer ao Senador José Lins, que 
é um cavalheiro sempre, e que, se houve um bom en_caminhamento dessa ses
são, não se deve unicamente ao Presidente, mas, principalmente, ao Plenário 
desta Comissão, que delegou ao Sr. Relator e a mim o direito de escolher as 
pessoas ·que viessem depor, demonstrando, de inícfo, uma confiança que não 
poderíamos desmerecer. 

Muito obrigado também à Secretaria, tão eficiente e tão pressurosa no 
atendimento das nossas solicitações. 

Estão encerrados os nossos trabaJbos e convido os Srs. aqui presentes 
para a nossa próxima reunião, na próxima terça-feira, para apreciarmos o pa
recer do Relator. 

(Encerra-se a Reunião às 20:30 horas.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 106, de 
1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.882, de ]9 de 
setembro de 1981, que "altera disposicões da Lei n9 5. 787, de 27 de ju
nho de 1972, modificadas pelos Decretos-lei n9s 1.824, de 22 de de
zembro de 1980, e 1.848, de 6 de janeiro de 1981 ". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1981. 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um. às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de. 
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalu
me, Luiz Cavalcante, Aderbal Jurema, Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães, 
Aloysio Chaves, Agenor M3.ria, Affonso Camargo e Deputados Josias Leite, 
Jairo Magalhães, José Carlos Fagundes, Pedro Ivo, Geraldo Fleming, Mãrio 
Hato, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n• 106, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República subme
tendo à- deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.882, 
de I• de setembro de 1981, que "altera disposições da Lei n• 5.787, de 27 de 
junho de 1972, modificadas pelos Decretos-lei n's 1.824, de 22 de dezembro 
de 1980, e !.848, de 6 de janeiro de 1981". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Mauro Benevides, Adalberto Sena, Leite Chaves e Deputados Henrique Bri
to, João Arruda, Braga Ramos, Antonio Pontes e Ney Ferreira. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
-sidente, Deputado Geraldo Fleming, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da ma
téria, Senador Jorge Kalume, que emite parece:r favorâvel à Mensagem n9 
106, de 1981-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 

Martinho José dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
ComissãO e irã ã publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as PropostaS; de 
Emenda à Constituição n9s 48, 49, 50 e 61, de 1981, que "Suprime o 
item V do artigo 35; dá nova redação aos artigos 39, "caput", e 148; 
altera o artigo 152, §§ 29 e 39, e acrescenta item VI ao seu §_29, 
suprimindo-lhe os §§ 59 e 69; veda a utilização do Instituto da sublegen~ 
da; altera a redação do artigo 39, "caput"; dá nova redaçio ao artigo 
39 da Constituição Federal", respectivamente. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 1981 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às onze horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Economia, i'!.d 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Josê Lins, Jutahy Mitga
lhães, Orestes Quêrcia, Leite Chaves, Henrique Santillo e Deputados Jairo 
Magalhães, Oswaldo Melo, Jorge Arbage, João Gilberto, João Unhares e 
Leite Schimidt, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbi
da de examinar e emit_ir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição 
n'?s 48, 49, 50 e_61, de 1981, que -.'Suprime o item V do artigo 35; dâ nova re
dação aos artigos 39, "caput", e 148; altera o artigo 152, §§ 29 e 39, e acrescerr
ta item VI ao seu§ 29, suprimindo~lhe os§§ 59 e 69; Veda a utilização do insti
tuto da sublegenda; altera a redação do artigo 39, '"caput"; dâ nova redação 
ao artigo 39 da Constituição Federal", respectivamente. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Passos Pôrto, Aderbal Jurema, João Lúcio, Valdon Varjão, 
Mendes Canale e Deputados Josias Leite, Altair Chagas, Paulo Guerra, José 
Costa e Lidovino Fanton. · 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado João Gilberto, 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 o recebimento de Oficias da 
Liderança do Partido Democrâtico Social, no Senado Federal, indicando os 
Senhores Senadores Lenoir Vargas e João Lúcio para integrarem a Comissão1 

em substituição aos Senhores Senadores Arno Damiani e Martins Filho; da 
Liderança do Partido Popular, no Senado Federal, o Senhor Senador Valdon 
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Varjão, em substituição ao Senhor Senador Affonso Camargo, anteriormente 
designado. 

Comunica, ainda, o Senhor Presidente, que o Relator, Senhor Senador 
Aderbal Jurema, encaminhou, à Secretaria da Comissão, requerimento solici
tando mais 05 (cinco) dias de prorrogação do prazo concedido a este Orgão 
para apresentação do parecer. 

Posto em discussão o requerimento, usam da palavra os Senhores Sena
dores José Uns, Leite Chaves e Deputados João Unhares e Jorge Arbage. 

Finalmente, o Senhor Presidente informa que, em virtude de não haver 
qualquer solicitação, no sentido de que nova reunião seja realizada amanhã, 
treze de novembro, quando se encerrará o prazo de tramitação das Propostas 
na Comissão, indeferirá o supracitado requerimento, deVendo a matéria ir a 
Plenário sem o respectivo parecer. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS Dl!EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•s48, 49,50 E61, DE 1981, QUE "SUPRIME 
O ITEM V DO ARTIGO 35; DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTI
GOS 39, "CÁPUT", E 148; ALTERA O ARTIG0/52; §§ 2' E3•. E 
ACRESCENTA ITEM VI AO SEU§ 2•, SUPRIMINDO-LHE OS 
§§ 5• E6'; VEDA A UTILIZAÇÃO DA SUBLEGENDA; ALTERA 
A REDAÇÃO DO ARTIGO 39, "CAPU7 .. ; DÁ NOVA RE
DAÇÃO AO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", 
RESPECTIVAMENTE, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO 
DE /98/, ÀS /1 HORAS E 15 MINUTOS. INTEGRA DO APA
NHAMENTO TAQU!GRÃFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVI
DAMENTE AUTORJZADA PELO PRESIDENTE DA COMIS
SÃO, SENHOR DEPUTADO JOÃO GilBERTO. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto)- Havendo número regimental 
para abertura de nossos trabalhos, embora ainda sem número para deliberar, 
nós damos por aberta a reunião de hoje. 

Recebemos duas comunicações de substituição: a do Senador Affonso 
Camargo, do Partido Popular pelo Senador Valdon Varjão, e as dos Senado
res Arno Damiani e Martins Filho pelos Senadores Lenoir Vargas e João Lú
cio, do Partido Democrático Social. 

O Sr. Relator, Senador Aderbal Jurema, não se encontra presente, mas, 
no devido prazo, ele fez chegar à Secretaria um requerimento vazado nos se
guintes termos: 

"Senhor Presidente: 
Solidto a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a prqrro

gação por 5 (cinco) dias do prazo concedido ao Relator para apre
sentação do parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição 
n•s 48, 49,50 e 61, de (981, que ''Suprime o item V do artigo 35; dá 
nova redação aos artigos 39, "caput", de 148; altera o artigo 152, §§ 
29 e 39, e acrescenta item VI ao seu§ 29, suprimindo-lhe os§§ 59 e 69; 
veda a utilização do instituto da subfegenda; altera a redação do ar
tigo 39, "caput": dá nova redação ao artigo 39, da Constituição Fe~ 
dera!". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de estima e elevada consideração.- Senador Aderbal Ju
rema. Relator." 

Essa cópia está sem data, mas, espero que o original esteja com data. 
A Presidência antes de despachar oficialmente, embora, jâ tenha comu

nicado à Secretaria e às Lideranças do seu despacho, deseja fazer o seguinte 
esclarecimento: 

O prazo de tramitação, deste conjunto de Emendas, na Comissão Mista, 
era o dia 14 de outubro de 1981. Em tempo, o Sr. Relator requereu prorro
gação de 30 dias para apresentar o seu parecer e, na época, embora a reunião 
não tenha havido por falta de quorum, informalmente a Presidência entrou 
em cantata com o Sr. Relator, as Hderanças queestivetam presentes entraram 
em contato com a Mesa e a posição do Presidente era pelo indeferimento do 
requerimento, com base em que nós deveríamos esgotar a matéria eleitoral 
até o fim do ano e, portanto, não deveríamos dilatar o prazo da sessão da Co
missão Mista. 

Entretanto, houve um entendimento das Lideranças com a Mesa do Se~ 
nado, no sentido de garantir que a matéria iria a Plenário entre 15 e 30 de no
vembro, mesmo que tivesse o prazo de prorrogação na Comissão Mista. Di-

vulgado o calendário do Senado verificou-se que a data aprazada era 3 de de
zembro, portanto, 13 dias depois do prazo que havia sido acertado. 

Assim sendo, a Presidência manterá agora a sua posição de indeferir o 
requerimento de solicitação de nova prorrogação, aliâs prorrogação esta que 
dependeria não só mais da manifestação da Presidência do Congresso, mas, 
por ser a segunda, dependeria do Plenário do Congresso Nacional. 

Então, em face das explicações expostas, nós mantemos a nossa posição 
de manter indeferido o pedido do Sr. Relator; se a Comissão tivesse número 
para deliberar, poderíamos até indicar um Relator ad hoc mas, as Comissão 
não tem número para deliberar e não é possível indicar um Relator ad hoc, e 
não adianta indicarmos porque não temos número para deliberar. 

O SR. JOÃO UNHARES - Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto)- Pois não, Deputado João U
nhares. 

O SR. JOÃO LINHARES- Pelo que verifiquei no cronograma dos tra
balhos da Comissão, o prazo último da Comissão venceria amanhã, sexta-
feira. . 

Então o requerimento do Relator, até neste aspecto, seria inócuo, por
que 5 dias, mesmo que a Coinissão tivesse número, não poderia conceder, 
porque, ultrapassaria o prazo regimental que nós temos para deliberar. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto)- Mas o requerimento refere--se a 
um pedido ao Congresso Nacional, para mais prazo à Comissão; por isso que 
depende, inclusive, de votação do Plenário do Congresso por ser a segunda 
prorrogação. 

A primeira foi deferida pela Mesa do Congresso Nacional, a segunda, 
que é uma prorrogação excepcionalíssiina, teria que ser aprovada pelo pró
prio Plenárío do Congresso Nacional, numa sessão conjunta. 

O SR. JOÃO UNHARES- Eu quero consignar, Sr. Presidente a mi
nha surpresa e, la,mentavelmente, o meu desencanto pelo requerimento que o 
nobre Relator fez chegar à Comissão, quando ele, naquele dia que antecedeu 
a sua viagem ao exterior, eu estava presente, assumiu um compromisso, de 
honra não digo, porque a honra não se utiliza nestas horas, embora, muitas 
vezes Sua Excelência -o Presidente da República já a tenha invocado para 
cumprir a abertura democrática. 

Mas, o Relator foi muito enfático quando afirmou que, neste dia, pela 
manhã, apresentaria o seu parecer impreterivelmente, fazendo chegar um re
querimento sem a sua presença, sem data, sem, até, o local da sua confecção; 
acho que isso deixa bem claro e bem nítida uma manobra, para simplesmente 
não apresentar o seu parecer. 

Acho que a Presidência se houve muito bem e de forma imparcial zelan
do pelo bom andamento dos trabalhos da Comissão indeferindo o requeri
mento. 

Mas, eu pedi a palavra para que ficasse consignado que fui testemunha, 
nesta sala, do compromisso do nobre Senador Aderbal Jurema, Relator da 
matéria, com V. Ex• e que ele hoje estaria aqui apresentando o seu parecer em 
qualquer hipótese. 

O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, eu posso garantir a esta Comissão 
que não houve qualquer intenção do nobre Relator no sentido de negar o seu 
parecer a este proj"eto, ao contrário, S. Ex•, desde o primeiro momento, teve 
um profundo interesse pela ~nálise do projeto, fez consultas aos colegas, não 
só do nosso partido como de outras âreas e estudou a matéria profundamen~ 
te. 

Posso garantir a V. Ex• que, tendo que dilatar a sua viagem ao exterior, o 
Relator fez o pedido de prorrogação de 5 dias e V. Ex• não pôde atender por 
razões que já explicou e que nós compreendemos perfeitamente. 

No entanto, o Relator estaria _chegando hoje, pela manhã, e, eu pessoal~ 
mente, fui um dos responsáveis pela informação que esta reunião se realizada 
hoje à tarde. 

Infelizmente, eu não tinha em mão, no momento, a convocação que V. 
Ex• fez para esta reunião, que foi certamente feita com toda a regularidade, 
mas, eu não estava com essa convocação em mãos e, inclusive, discuti o 
problema com a Liderança do PDS. E estávamos certos, infelizmente, erro~ 
nearnente, de que a reunião seria à tarde. 

O Relator, entretanto, estaria à tarde para relatar o processo, daria o seu 
parecer normalmente, mas, em vista desse desencontro eu não posso deixar 
de dar essa explicação e sugeriria a V. Ex•. que, em vista da circunstância que 
nos encontramos, o Relator faça o seu parecer em Plenário, dando previa
mente conhecimento a todos os membros da Comissão, e quem sabe, até aos 
colegas e V. ex' poderia divulgar o seu parecer sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto)- V. Ex• não está dando suges
tão porque isto é regimental; a Comissão não funcionará, o parecer do Rela
tor será dado em Plenário. 
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Quero deixar registrado em Ata que a Presidência não recebeu até aqui 
nenhuma solicitação para marcar uma nova reunião dentro do prazo regi
mental ,da Comissão, que vai até amanhã. 

se algumas das lideranças de partidos presentes achar que isto também 
seja prudente, dentro do prazo regimental, a Presidência não tem oposição 
nenhuma a marcar uma nova reuniãO; acontece que essa reunião ficou acerta
da aquele dia para este horãrio inclusive, sob a alegação jã de que, à tarde, es, 
taria em votação a emenda da representação política do Distrito Federal. 

O SR. LEITE CHAVES - Pareceram-me impertinentes as palavras do 
Deputado por Santa Catarina. Só teria sentido um pedido de prorrogação 
pelo Congresso, se fosse formulado, se fosse votado dentro do prazo e isso se
ria inteiramente impossível amanhã. 

Agora é deplorãvel, ao sabermos do senso de responsabilidade do Sena
dor Aderbal Jurema. O País estã observando isso e é lamentãvel que não haja 
uma explicação maior para esta ausência, não é uma emenda constitucional, 
são três emendas constitucionais da mais alta pertinência e uma delas diz res
peito a supressão das sublegendas. 

A Nação se levantou contra isso, a Nação estã convencida de que o par
tido político, hoje, é uma alternativa, que a s-liblegenda corrói o que o partido 
tem de mais substancial que é o seu cerne, a sua estrutura interna. 

Então, no instante, em que diz que a sublegenda joga um companheiro 
contra outro companheiro, o partido se debilita e o partido debilitado é uma 
janela aberta, é uma porta aberta ... 

Acho que Y. Ex•, regimentalmente, estã decidindo certo, temos que levar 
esta questão para o Plenãrio e o fegistro disto, sendo um Senador responsá
vel, quer dizer, não sei como é que, pode ... 

Como posição pessoal, creio que não seja, agora como posição parti
dária, serã que S. Ex• tenha se comunicado com o partido? E o Partido teria 
sugerido a S. Ex• que alongasse a sua ~ermanência no exterior para que não 
estivesse presente? 

E o trabalho de quatro Emendas desse porte, Emendas n9s 48, 49, 50, 61? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Com todQ o prazer Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Senador Aderbal Jurema não 
prolongou a sua permanência no exterior. Se essas razões levantadas por V. 
Ex• são justas, nós poderíamos aqui, num entendimento entre partidos, acei
tarmos a prorrogação pedida pelo Relator de 5 dias, para apresentar o pare
cer aqui na Comissão? 

Dentro do regimento nós podemos pedir a prorrogação por mais 5 dias, 
aprovado pelo Plenãrio do Congresso Nacional, seria feita a solicitação ao 
Congresso Nacional e, &e o Plenário aprovar, nós podemos prorrogar por 5 
días. 

Pode prorrogar, <fel}tro do Regimento é possível, se houv-er interesse' de; 
que o Relator apresente-O p'arecer aqui, no Plenãrio da Comissão pode fazê-lo 
se os partidos da Oposição concordarem cono_sco para prorrogar por 5 dias. 

O SR: LEITE CHAVES - Ele jâ chegou ao Brasil? 

O SR. J!)'I"AHY.MAGALHÃES- Chegou hoje, estâ chegando agora. 

O SR. PRESlJ:?ENTE (João Gilberto)- Eu só lembro ao Plenârio que 
o deferiii'I:en.to do req.J.lerimento do Senador, regimentalmente, é da competên
cia da Presidência e a Presidência jâ anunciou o seu indeferimento e a Comis
são não tetTI quor«m para deliberar. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputa-
dos: · 

O requerin}ento do Sr. Senador Aderbal Jurema foi formalizado perti
nentemente em tempo hábil. S. Ex• encaminhou à Presidência da Comissão o 
pedido de prorrogação em data de 6 de novembro. O original se encontra em 
nossa mão fornecido pela Mesa por solicitação nossa. 

Dispõe o§ 3• do art. 9• do Regimento Comum do Congresso Nacional 
que a fixação do calendário será feita de maneira que a discussão e votação da 
matéria não atinja os últimos 10 dias do prazo fatal de sua tramitação no 
Congresso Nacional. 

Pelo que se vê, a única limitação com referência à elaboração do calen
dãrio, a fixação do calendário é contida nesse dispositivd; Por conseguinte, 
uma prorrogação de 5 dias não' alcançaria a limitação, não' Seria atingida a li· 
mitação regimental. 

Diante do que, concluo que_o desastre foi sem dúvida o indeferimento do 
requerimento de prorrogação. Não fora esse indeferimento, pelo que eu en
tendo, S. Ex• o Sr. Relator aqui estaria, em tempo hábil, apresentando o pare
cer resultante dos esforços, dos estudos, das conversações e dos entendimen
tos desenvolvidos nesse período todo. 

De sorte que nós queríamos, Sr. Presidente, apenas para colocarmos em 
termos' exatos o que ocorreu, fazer esta explicação. Foi apenas com esse obje
tivo. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto) - A Mesa não deseja dialogar 
40,m o PJenãrio. Agora, renova que a primeira prorrogação deu-se _em face de 
,corda com a liderança e a Mesa do Congresso, pela qual garantia-se a entra
ela déssa _matéria em Plenário na segunda quinzena de novembro' e o calen~ 
llário do Congresso Nacional indica que ela estarâ em Plenãrio no dia 3 d\: 
dezembro, ou seja o antepenúltimo dia, 5•-feira, dia 5 de dezeffibro final âri. 
sessão do Congresso é sãbado. 

Em face disso, usando da sua autoridade regimental mas, numa decisão 
naturalmente política, a Presidência indeferiu esse segundo pedido de prorro
gação. 

O SR. JORGE ARBAGE - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto)- A Mesa assegura a palavra ao 
nobre Deputado Jorge Arbage que havia solicitado anteriormente. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, parece de certo modo estra
nho e até mesmo inaceitãvel, que se façam colocações absolutamente inade
quadas ao tipo de comportamento do Relator quando S. Ex•,' compelido por 
alguma razão, se vale do Regimerlto para pedir a prorrogação do prazo para 
apresentar o seu parecer. 

O Senador Aderbal Jurema não cometeu nenhuma heresia no pedido 
que formalizou a essa douta Presidência. · 

Eu me socorro do Regimento Interno do Senado, como elemento subsi
diário do Regimento Comum do Congresso Naciona1 ~vejo aqui expresso 
no§ 211 do art. 137, que, se a Comissão não poder prc tr o parecer no prazo, 
tê-lo-ã prorrogado por igual período, desde que o r ·:J.Jectivo Presidente envie 
à Mesa antes da sua expiração, comunic?ção escrita que serâ lida no Expe
diente e publicado no Diário do Congresso Nacional. 

Agora, veja V. Ex•: posterior prorrogação- e é o caso- só poderá ser 
concedida por prazo determinado e mediante deliberação do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto)- Essa que o Presidente não soli
citarã indeferindo o requerimento. 

O SR. JORGE ARBAGE- V. Ex• usa de um direito que lhe é inerente, 
mas, aqui, na posterior prorrogação, aquela que o Regimento exige seja feita 
dentro do prazo, jã não se fala mais na vigência do prazo, apenas se exige que 
a prorrogação seja por prazo determinado. Conseqüentemente, se ainda não 

, se exauriu O prazo estabelecido para o funcionamento desta Comissão, é mais 
uma razão p~ra embasar o pedido do nobre Relator. 

Conseqüentemente, nós nos curvámos à decisão de V. Ex•, ela é respeitá
vel, porque V. Ex• também não exorbita quando determina uma providência· 
que estã realmente dentro da competência da Presidência da Comissão. 

Apenas fiz o registro, para que se não façam considerações distorcidas, 
quando, em verdade, o pedido formalizado para um novo período de prorro~ 
gação posterior a jã concedida está realmente embasado no§ 29 do art. 137. 

Eram essas as explicações que eu queria dar à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (João Gilberto) - A Mesa apenas explica que 
abriu ·a reunião, sem número para deliberar, mas, com número para abrir, na 
expectativa de haver número para deliberar, inclusive se alguns dos membros 
recorressem ao Plenãrio, a Mesa, democraticamente, colocaria em votação, 
mas, também não hã número pata deliberar, e em face disso, a Presidência 
encerra os trabalhos registrando novamente que não recebeu, até esse encer
ramento, qualquer pedido para realizar nova reunião dentro do prazo regi
mental que se expira amanhã. 

Em face disso, despachará, amanhã, ao Plenãrio do Congresso, sem pa
recer, as Propostas de Emenda à Constituição em tramitação. 

Estã encerrada a reunião. 

I Levanta-se a reunião às 11 horas e 35 min_tftos) 
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Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anex.o das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CRI 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

I. JoãL~ Calmon 
2. Murilo Badaró 
~. Aderbal Jurema 

I Ad:übcrto Sena 

I S:~Jd:~nha Deu i 

Suplentes 
PDS 

I. José Sarney 
2. Moac)'r Dalla 

PMDB 
!. Evandro Carreira 

PP 
I. MendesCanale 

Assistente: Fãtirna Abrahiío de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Am:xo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; luiz Viana 
I~·Vice-President'e: Paulo Brossard 
2~-Vice-Presidente: Amaral Peixoto. 

Titulares 

I. Luiz Viana 
2. Tarso Outra 
3. Lomanto Júnior 
4. Amaral Peixoto 
S. João Calmon 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

I. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. José Richa 
4. Mauro Benevides 
S. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Aderbal Jurema 
2. Bernardino Viana 
3. Amaral Furlan 
4. Moaeyr Dalla 
5. Martins Filho 

PMDB 
I. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 

Dezembro de 1981 

PP 
l. Luiz Fernando Freire 
1. Taneredo Neves 

1. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da ComissãO. na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÜDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

I. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 

José Guiomard 
4 lourival Baptista 

l Henrique Santillo 
, Juison Barreto 

I. Saldanh.l Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. lenoir Vargas 

PMDB 
J. Adalberto Sena 

PP 
I. Gastão Müller 

Assistente: Léda Ferreira da Rocha- Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, ãs 10:00 horas 
Luc:~!: Sala da C omissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
V ice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

1. Dinarte Mariz 
2. LuizCavah:<.!nte 
J JüséGuiomard 
4. Murilo Badarô 

I. Mauro Benevides 
2 Agenor M:~ria 

l. Jo»é Frage!li 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José Caixet:~ 

PMDB 
I. 01!!tes Quéreia 

PP 
1. Gastão MIJI!er 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quarlas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala da Comis.sào, na Ala Senador Ale:~tandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÜBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
V ice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

L Raimundo Parente I. Helvídio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. Jose Guiomard 
4. Moacyr Dalla 

PMDB 
L Agenor Maria l. Láz~ro Barboza 
2. Humberto Lucena 

PP 
I. Gastão Müller I. Luiz Fernando Freire 

Assisfente: luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às I 1:00 horas 
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

' 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

fJresidente: Vicente Vuola 
V ice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares 

I. Vicente Vuolo 
2. Benedito Ferreira 
J. Aloysio Chaves 
4. Milton Cabral 

Suplentes 

PDS 

I. LomantoJúnior 
2. Luiz Cavalcante 
3. Amaral Peixoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào li) 

J. Evandro Carreira 

2. Lázaro Barboza 

1. Alberto Silva 

PMDB 

1. Orestes Quércla 

PP 

1. AffonsoCamargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3130 
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8) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS 

Chefe:' Alfeu de Oliveira 
Local: Ane:\o das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

-Andar Térreo- 211-3507 
A.ssistentes: Helena lsnard Accauhy- 2I 1-3510 

Mauro Lopes de Sã- 211-3509 
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503 
Martinho José dos Santos- 211·3503 
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520 

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE IN
QUÉRITO 
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 211-3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 2ll-3512 

Eli.zabeth Gil Barbosa Yianna- 211-3501 
Nadir da Rocha Gomes - 2ll-3508 
Clayton Zanlorenci - 2 I 1-3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COi.-!ISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 198!/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SERGIO 

Ramal3024 Ramal3546 

Sala da ComiSsão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho SERGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
!0:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Ramal3378 Ramal4323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

!0:00 cs Senador Alexandre Costa LEOA 
Rama13020 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEOA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Rama13168 
Sala da Comissão. na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
!1:00 CRE Senador Nilo Coelho LEILA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
1!:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3121 CLÁUDIO 
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(Inclusa as despesas de correio) 

Seção I (Câmara dos Deputados) 

Via-Superfície: 

Exemplar avulso 

..... Cr$ 
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Seção 11 (Senado Federal) 

Semestre 
Ano 
Exemplar avulso .. 

Via-Superfície: 

........... Cr$ 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI -No 173 TERÇA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 1981 BRASfLIA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 16' SESSÃO, EM 28 OE DEZEMBRO DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•s 426 e 427/81 (nos 630 e 631/81, na origem), restituindo autó
grafos de projetes de lei sancionados. 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo pro
\'imento depende de sua prévia aquiescêncla: 

- N• 428/81 (n' 632/81, na origem), relativa à escolha do Sr. Jorge 
Teixeira de Oliveira para exercer o cargo de Guvernador do Estado de 
Rondônia. 

1.2.2 - Requerimento 

N9 452/81, de autoria dos Srs. Senadores Nilo Coelho, Dinarte Ma
riz, Adalberto Sena, Dirceu Cardoso, Jorge Kalume, Martins Filho e José 
Sarney, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Deputa
do Ojalma Marinho. Aprovado, após usarem da palavra no encaminha
mento de votação os Srs. Nilo Coelho, Dinarte Maríz, birceti-Cardosõ, 
José Sarney, Lázato Barboza e Leite Chaves, havendo a Presidência se as
sociado às homenagens do Plenário. 

1.3 - COMUNICAÇÃO DA PRES!DENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às I8.horas, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.4- LEVANTAMENTO DA SESSÃO 

2- ATA DA 17• SESSÃO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1981 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N• 453/81, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, re
querendo urgência, nos termos do art. 371, alínea b. do Regimento Inter
no, para a Mensagem no 428, de 1981, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Jorge Teixeira 
de Oliveira para exercer o cargo de Governador do Estado de Rondônia. 

- N'i" 454/81, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, re
querendo urgência, nos termos do art. 371, alínea b do Regimento Inter
no, para a redação fina( do Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o 
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a r~_~lizar operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Esta
do. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Resolução n'i" 88/81, que autoriza a Esco
la Superior de Educação Física de Goiás- ESEFEGO, a contratar ope
ração de crédito no valor. ·de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e 
treze mil e trezentos cr~eiros). Aprovada. À promulgação. 

2.4- MATÊRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

-Mensagem n' 428/81 (n' 632/81, na origem), em regime de urgên
cia nos termos do Requerimento n'i" 453/81, lido no Expediente. Apre~ 
ciação em sessão secreta, após usarem da palavra os Srs. Lázaro Barboza e 
Aloysio Chaves, havendo a Presidência preStado esclarecimento à inda
gação feita pelo Sr. Lázaro Barboza. 

-· Redação final_do Projeto de Resolução n'i" 49/81, em regime de ur
gência, nos termos do Requerimento n9 454/81, lido no Expediente. Apro
vada com emendas, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, havendo 
na oportunidade, o Sr. Aderbal Jurema emitido parecer da comissão com
petente sobre as emendas de plenário. À promulgação. 

2.5 -DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Desempenho da Legião 
Brasileira de Assistência no corrente ano. 

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

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

Dos Srs. Paulo Brossard e José Lins, proferidos na sessão de 
18-12-81. 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
. 

ATA DA 16~ SESSÃO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1980 
1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRES!Dll:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS /4 HO,RAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eilll1ce Michiles 
-Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passa-

rinho - Alexandre Costa -José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio 
Nunes - Almir Pinto - Jos-é Lins - Óinarte Mariz - Martins Filho -
Milton Cabral - Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- João 
Lúcio - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Lo~ 
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manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu: Cardoso- João Calmon- Amaral 
Peixoto - Murilo Badaró -José Caixeta-- Lázaro Barboza- Benedito 
Canelas - Vicente Vuolo - Affonso Camargo - Leite Chaves - Lenoir 
V argas - Octávio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 37 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo aUtógrafos de projetos de lei sancionados: 
N• 426/81 (n' 630/81, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei da Câmara n' 123, de 1981 (n' 5.660/81, na Casa de origem), que auto
riza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao Orçamento da 
União até o limite de Cr$ 13.833.334.000,00 e dá outras providências. (Proje
to que se transformou na Lei n'? 6.977, de 22 de dezembro de 1981.) 

N9 427/81 (n9 631/81, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 136, de 1981 - Complementar (n' 221/81 - Comple
mentar, na Casa d:e origem), que cria o Estado de Rondônia e dá outras pro
vidências. (Projeto que se transformou na Lei Complementar n9 41, de 22 de 
dezembro de 1981.) 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 428, DE 1981 

(N• 632/81, na origem) 

Excelentlsslmos Senhores Membros do Senado Federal: 

Na form-a do art. 5.0 da Lei Complementar n.0 41, de 22 de 
dezembro de 1981, combinado com o a·rt. 4.o da Lei COmplementar 
n.0 20, de 1.0 de julho .de 1974, e considerando tratar-se de matéria 
vinculada à _que deu origem à convocação extraordinária do COn
gresso Nacional, a que se refere a Mensagem n.0 607, de 3 de 
dezembro corrente, tenho a honra de submeter ·'à apreciação do 
egrégio Se...~acto _Federal o nom·e dO Senhor Jorge Teixeira de 011"' 
veira para exercer o cargo de Governador do Estado de Rondônia. 

Os méritos do Senhor Jorge· Teixeira de Oliveira, que me in
duziram a _escolhê-I? para o desempenho desse cargo, constam do 
ane-xo curnculum v1tae. 

Br-asilla, 23 de dezembro de 1981. - João Figueiredo. 

"CURRICULUM VITAE" 

JORGE TEI~IRA DE OLIVEIRA 

Dados biográficos 

Nome: Jorge Teixeira de Oliveira. 
Filiação: Adamastor Teixeira de Oliveira e Durvalina EStlibem 

de Oliveira. 
Data de nascimento: 1-6-1924. 
Nacionalidade: Brasileira. 
~a.turalidade: General Câmara - Rio Grande do Sul. 
CPF:005 330 842-53 - CI 186450 - M.EX IG 

Cursos regulares 
Primário e Secundário no Ginásio São Bento, Rio de Janeiro. 
Superior na Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza - CE 

e Escola Militar de Rezende - EStado do Rio. ' 
Declarado Aspiranta a Oficial da AJ:ma de Artilbarla (Ewola 

Militar de Rezende) em 1947. 
Cursos Militares 

Instrutor de Educação Fislca ·do.Exército; Pára-quedista Mili
tar (Brigada de Páraquedistas); ·Mestre de Saltos; Operações na 
Selva (Fort Sherman - Panamá); .. e salto em Pára-quedas- de A-ero
naves a Jato (Escola de Forças E.;;peciais -:- Fort Bragg - North 
Carolino); Aperf-eiçoamento "de Oficiais (ESAO) Rio de Janeiro e 
Comando e Es:ado-Maior, Rio de Janeiro. 

Curso civil 
Professo.r de Educ-ação Física da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 
Funções Militares 

Instrutor-Chefe do Curso de Artilbaria da ESA (Escola de Sar
gentos das Armas) Minas Gerais; Subcomandante do Grupo de 

Obuses Aeroterrestre - Rl<\ de Janeiro; Oficial do Estado Maior 
da Brigada de Pãra-quedLSta,s, Rio de Ja»elro; Ofi'cial do EStado 
Maior do 2.0 Grupamento de Engenhária- Manaus· Comandante 
do CIGS/COSAC - criador e organizador- Manaus: COmandante 
do Colégio l\(tilitar - cri-ador e. organizaddr. ' 

Fqnçjies civis 

Cr;i_;>dor. da, Subcomissão Gerai de. Invéstlgações :..::. Manaus; 
- D\retol" do De_partamento de Estádios··da· Supérfritendênci.a de Des. 
poX:t?~c do, Rl,o de. Janeiro; Membro dos Grúpõs ·de Tr<~i;>a!bo para 
or~~D:lza,çao .do Governo. do Rio de Janeiro (Governo Ftarj.a Lima); 
Préfe>.0 M;uniclpal de Manal)S·- AM, de"ablil de 1975 a lll"""Çil de 
19'79 .. di:lvernat!Qr .de.Rondôni!l a p;artlr dé 10 "d<i abril dé. 1979. 

Condecorações 

. Or<!em do. M;érjto Militar,,,_. .Grau de Cavlile!~o; Oríielll.dQ"M.é
rlto Aeron·áutiCa - Grau de COmendador; Ordelil. de':MéritO' Na
val - Grau de Oficjal; Ordem de. Mérito Indigenlsta- Ordem "de 
Mérito Japonês-·..:... ·3.0: Giau - Outorgada" pelo Imper:Í.dor do Ja
pão; Medalba Militar de,PlJ.rp -~(tano.s-·de·-serviço, Medlilha oo 
Pacificador; Med-alba do' Mé"Iito Santos Dúinont ....,. Prata;. Meda
lha do Mérito Tamandaré; Medlilha;Ma1"8Chàl TroniposWísk- Mé
rito de Ensino; Medalba Tiradentes- Ordem da Polícia Militar do 
Amazonas; Ingressou na reser.va ·r_emunef'átra no posto de Coronel 
em outubro de 1974, após ~5 -ano.s.de-,e!e.t!vos·se!'Vigos. 

AtjyjdRdü civil< 

Tomou parte em diversos simpó~os sobre o desenvolvi'II.lento 
da Amàzônla. Tomou parte em simpósio· realizadd"sób're, transpor
te na Amazônia, tendo realizado a palestra: 1inà.Y. para -a COniissão 
da Câm_ara dos :qeput~do~ para asSllntos· amazóniCos. RealiZou :t>a
Jestr-a em Beio Il:orioonte p.a~a'See>etários·de Estados e·Munl.c!pais 
sobre a Amazônia. 

(A .Oomil>iá<J •rU C"onstitutção e JustiÇa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas. Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicaÇão. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !~?-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 452, DE 1981 

Pelo falecimento do Deputado Djalma Marinho, da representação do 
Rio Grande do Norte, requeremo~. na forma regimental e de acordo com ~s 
tradições da Cà.sa, as seguintes homenagens: 

a} inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) 'apresentação de condolências à familia e ao Estado do Rio Grande do 

Norte; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1981.- Nilo Coelho- Dinarte Ma

riz- Adalberto Sena- Dirceu Cardoso- Jorge Kalume- Martins Filho
José Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Este requerimento depen
de de votação em cUjo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os. Srs. 
Senadores que o desejarem. 

Em votação o requerimento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nilo Coelho. 

O SR. NILO COELHO (Como Líder, para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador~) - Sr, Presidente, Srs. Senadores, o Senado prestarã a 
1:>jalma Marinho o te.mpo de uma sessão que ele bem merece. No dia de hoje, 
no impacto emocional da trágica notícia, confesso que não tenho condições 
para falar. Escrevi algumas desataviadas palavras, as quais encaminharei à 
Taquigrafia. 

Fui am~go de Djalma Marinho; ele foi, honrosamente para mim, um 
bom conselheiro das horas difícei~ quando governei Pernambuco, das horas 
difíceis quando ainda jovem iniciei a minha vida pública no Palácio Tiraden
tes. E aquele homem amadurecido, uma cultura humanística rara no dia de 
hoje, um jurista privilegiado, uma figura humana rara, invulgar; os defeitos 
dele, todo~, er~m contra ele mesmo, porque um amigo com as qualidades de 
Djalma Marinho era muito difícil de ser encontrado no mundo de hoje. 

A sua autenticidade, o seu irredentismo, a sua coragem de discordar, e 
como sabia discordar, rendo a mais profunda homenagem e respeito. 

Nós, em realidade, hoje, estamos de luto. Aquela bandeira em funeral ali 
fora é uma bandeira triste. Esta Casa hoje é uma Casa de luto, porque um dos 
nossos mais significativos valores se abateu, e se abateu quando nós mais pre
cisávamos da sua çontribuição, da sua inteligência. 

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

O SR. NILO COELHO - Com prazer. 
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O Sr. Aloysio Chaves- Eminente Líder Nilo Coelho, antes de chegar a 
esta Casa, conhecia o preclaro brasileiro Djalma Marinho, pela projeção na
cional do seu nome, como Parlamentar de escol e jurista emérito. E o conheci 
no âmbito do Congresso Nacional, particularmente durante cerca de 3 meses, 
em que, como Relator, cuidei da proposta de emenda constitucional, visando 
a restabelecer as prerrogativas do Poder Legislativo; tive, a partir daí, contac
tos muito freqüentes com Djalma Marinho, eu com ele tive longa~ conversas, 
num intercâmbio de idéias tanto no campo jurídico, como a respeito de 
problemas_brasileiros. E pude aferir·com exatidão, a extensão do seu conheci
mento como mestre incontestável da ciênciajLlrídica, tudo isso lastreada por 
uma imensa cultura que lhe dava uma visão geral dos grandes problemas do 
mundo e do Brasil. Caráter diamantino, homem simples, mas ao mesmo tem
po intransigente com os grandes .valores que sempre preservou ao longo da 
sua vida pública. Mas não intransigente no sentido político, e SemPre aberto 
ao diálogo, ao debate, ao entendimento. Encontramos um perito de afinidade 
muito grande, não só no campo das idéias como também no relacionamento 
pessoal, porque Djalma Marinho era filho do RiO Grande do Norte, berço de 
meu pai, onde ele nasceu e lá está sepultada uma minha irmã, berço da minha 
família, no velho, hoje restaurado e belo Engenho do Ferreiro Torto; por 
tudo isso,' sempre considerei o Rio Grande do Norte como uma parte da mi
nha vida. E por isso mesmo com os companheiros do Rio Grande do Norte, 
Dinarte Mariz, Martins Filho, Agenor Maria, nesta Casa, eu mantive e man
tenho o relacionamento que me torna, ao mesmo tempo, um Senador pelo 
Parã e um ~enador sempre disponível par cuidar e defender os interesses do 
Rio Grande do Norte. Tudo isso me aproximou muito de Djalma Marinho. 
Foi, portanto, com profundo pesar, que no meu Estado, tomei conhecimento 
do seu falecimento. Poucas palavras poderia dizer, mas não seriam jamais su
ficientes para dar a dimensão exata dessa personalidade invulgar desse cida
dão que honrou a vida pública do Brasil, o Congresso Nacional e este País. 

O SR. NILO COELHO- Sr. Presidente: José Sarney, num momento 
brilhante de rara felicidade como lhe é próprio, testemunhou u-m sentimento 
todo nosso quando disse: .. Djalma Marinho foi o saceidote da compreen
são". Ninguém melhor do que ele podia ter dito umi síntese tão lapidar de 
Djalma Marinho. 

Passo à Taquigrafia palavras que eu não conseguiri_a ler, para testemu
nhar o meu reconhecimento ao meu conselheiro, ao meu amigo Djalma Mari
nho: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
É com intensa saudade e profundo pesar que peço inscrever nos Anais 

desta Casa o nosso sentimento pela grande perda que sofre o Congresso Na
cional com o desaparecimento do Deputado Djalma Marinho, representante 
do Rio Grande do Norte, e um defensor intransigente das prerrogativas do 
Parlamento e da inviolabilidade parlamentar. 

Partidário do Govern·o, sempre teve uma admirável e clássica indepen
dência ética e de consciência, muitas vezes cerrando fileiras com a Oposição 
quando o interesse da soberania do Parlamento era mais forte qUi! o argu
mentO- de ·aJgi.itlS--Projelos--do--EXeCutivo. 

Que admirável e brilhante jurista! Emprestou sua inteligência e saber na 
formulação do projeto de fusão do antigo Estado do Rio de Janeiro com ·a 
Guanabara, principies que nortearam, também, o desmembramento do anti
go Estado de Mato Grosso em dois novos Estados da Federação. 

Durante os dias inflamados pelo calor dos debates e envolvimento das 
paixões em torno da tramitação do Projeto de Anístía, nasceU dC seu espírito 
liberal e Q:umanista uma posição singular: perdão político, tainpém, para os 
cidadãos acusados de violência contra presos pofíticõs, na fase de repressão. 
Via nessa sua proposta mais uma forma de tranquilizar a família brasileira e 
esmaecer correntes revanchistas. 

A partir de 1962 fói relator de 135 dos mais importantes projetes que tra
mitaram na Câmara FederaL 

Ficou célebre no Congresso e na consciência da opinião pública brasilei
ra o discurso com que emocionou a Câmara por ocasião da votação da li
cénça para processar o DepUta,do Márcio Moreira AlVes;· em que citou Calde
ron De La Barca - •'Ao rnéu rei tudo, menos a honra, ... Ela pertence a 
Deus." A negativa da licença; cómo todos sabemos, p[ecipitou o AI-5 e ore
cesso do Congresso Nacional em 1968. 

Tinha nestes últimos dias -uma das mais importantes incumbências con
signadas atualmente a um parlamentar- elaborav_a _o _parecer sobre o projeto 
do Código Cívil, norma legal da mais estraordinária imPortância nas relações 
entre os cidadãos e a própria sociedade: 

O Senador Sarney ao afirmar que o Parlamento fica menor sem o Djal
ma Marinho via-o "um sacerdote da arte da compreensão." 

O Brasil, especialmente, o Nordeste lamenta profundamente a morte do 
Deputado. Na minha terra, ·a Governador Marco Maciel, ao expressar o seu 

sentimento, referiu-se "ao político integral, modelo de consciência humana e 
de conviVência pãrlamentar" virtudes que todos nós reconhecemos como 
síntese de sua personalidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Cognresso acaba de perder, nestes poucos dias do recesso do Natal, o 

seu maior intrépido defensor e um dos seus mais brilhantes parlamentares, ao 
tempo em que o Rio Grande do Norte também perde um dos seus mais legíti
mos e fiéis representantes. A História do Parlamento Brasileiro ganha um si
ganificãtivo exemplo de atuação política e o Brasil fica privada em sua Casa 
de Leis de um de seus filhos mais dedicados. 

Nestes momentos difíceis que atravessamos na caminhada para a recons
trução democrática do País, o Deputado Djalma Marinho deixa uma lacuna 
de difícil preenchimento. A sua sabedoria, inteligência e descortino era para 
nós um alento benfazejo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se a emoção não me trair, devo dizer as minhas palavras sobre Djalma 
Marinho. 

Como eu poderia falar sobre Djalma Marinho, aquele que se tornou, ao 
longo de toda minha vida pública, o que mais se aproximou, o que mais con
viveu, o que ma-is lutou, lado a lado, em defesa de princípios, pensando num 
B_r;~sil melhor, mais diferente, mais democrático e, sobretudo no seu povo me
nos sofrido? 

Conheci Djalma e dele me fiz amigo quando ele era ainda universitário 
frequentando a Escola de Direito de Pernambuco. Já naquela época, aflorava 
o talento de que ele foi o grande portador durante toda a sua vida. 

Talento e cultura, ainda moço chefiava ele uma caravana de propaganda 
da candidatura Júlio Prestes, e eu estava do outro lado defendendo princípios 
du Aliança Liberal, mas, mesmo assim, foi o anfitrião na minha cidade, 
recebi-o com uma plêiade de jovens, cada um mais talentoso; foi quando o 
Rio Grande do Norte teve, na sua vida pública, talvez a participação mais 
brilhante da sua mocidade estudiosa e, daí por diante nunca deixamos de es
tar pertos. 

Em ocasiões divergentes, ele estava num partido e eu noutro, mas, vivía
mos sempre juntos e quantas v-ezes isto não causou ciúmes aos meus compa
nheiros que achavam que eu dava mais valor àquele meu adversário do que 
aos meus próprios companheiros. 

Era a amizade que nascia e que a vida cimentou. 
Não tenho palavras que possam traduzir o valor daquele companheiro 

tão querido, mesmo abstendo-me dos sentimentos afetivos para fazer justiça, 
como rio-grandense-do-norte, que aqui tem defendido os interesses do meu 
Estado, da ~i_npa r_egiã()J __ e_a_ssÍI!I~l~~clq~_t'!p~g_ q_u_~m~P9~~-í~~!.-~_c!e(_~s_?_PJU'_a_9 
engrandecimentO do nosso País. 

Djalma Marinho foi uma das grandes figuras deste País, projetou-se por 
si, de Estado pequeno e pobre. Quantas vezes ele comigo não ressaltava essa 
qualidade de ser poriador de um mandato de um Estado pobre e sem maiores 
recursos,_ s_em maior ascendência no meio político da Nação! Mas a sua inteli
gência, a sua cultura e, sobretudo, a sua honradez fizeram com que a Nação 
to-dU se voltãsse para acompanhai Os seus passos e apÕiá-to naqueles dias de
cisivos que ele enfrentava, como se tivesse a convi'?"ção de que outro caminho 
não teria senão, com o seu próprio sãcrifício, mostrar à Nação que o senti
mento de um país democrático é sempre a controvérsia nos momentos mais 
oportunos, e_quando se é portador, como ele o era, de sentimentos cívicos e 
puros. 

O Sr. Aderbal Jurerna - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINAR TE MARIZ - Pois não. 

-O Sr. Aderbal Jurema -:::Senador Dinarte Mariz, Pernambuco, que tan~ 
to admirou Djalma Marinho, já falou, já se manifestou aqui, pela voz do Se
mi~ o! Nilo Coelho que, como amigo e como Líder, trouxe a esta Casa a sua 
palavra sofrida pelo desaparecimento de Djalma MarinhO·. Mas, gostaria 
apenas de, ao lado do homem de cultura, ao lado do homem reto, salientar, 
nas palavras de V. Ex•, o homem de sensibilidade que era Djalma Marinho. 
Um fato que testemunhei demonstra a grande sensibilidade desse rio
grandense-do-norte que, pela sua atuação no Congresso Nacional, é um emi
nente homem brasileiro: Djalma Marinho assistia-comigo a uma tourada, no 
México, quando, no desenrolar da luta, ele viu aquela crueza hispânica entre 
o homem e o animal, Djalma Marinho sentiu-se mal, nobre Senador Dinarte 
Mariz. Ele voltou as costas àquele espetáculo e foi para casa, a fim de ser so-
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corrido por um médido, porque não suportava espetâculo daquela natureza. 
Nunca esqueci essa demonstração de sensibilidade de Djalma Marinho. 
Como democrata ele não foi apenas um homem, fOi sem dúvida, nestas últi
mas décadas, uma chama viva da democracia. E é como democrata, como 
amigo, como intelectual, que todos nós, aqui e na Câmara dos Deputados, 
onde convivemos todos juntos, que nós estamos pranteando, estamos mesmo 
chorando o desaparecimento desse homem invulgar. 

O SR. DINAR TE MARIZ- Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte. V. 
Ex:P. fez bem em destacar esse sentimneto de bondade da personalidade que 
Djalma representava. Ninguém melhor i! de melhor sentimento e de mais sen
sibilidade do que Djalma Marinho. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acompanhei Djalma durante toda a 
sua vida e nunca o faltei. Tinha por ele a amizade e o respeito que se tem pelas 
grandes figuras. Com ele fundei a UDN no Rio Grande do Norte, com ele 
fundamos a ARENA, e, agora, a morte nos separa na mesma tribuna, defen
dendo os mesmos princípios dentro do mesmo sistema pGiítico. 

Mas não sei em que setor Djalma merecia mais a nossa admiração:'se era 
nos grandes dias de glória, que ele sempre fazia com que ela se voltasse para 
outra figura que não ele, embora centro dos acontecimentos~ ou nas horas de 
adversidade, nas horas de provação, na minha opinião, ê·que ele era maior. 
Ele viu, comigo ao lado, em muitas ocasiões, a mediocridade, a maldade, a 
demagogia, ocupando o lugar que lhe pertencia. E com que grandeza ele rea
gia, sempre pensando nos dias maiores para o seu- País, jamais recebendo 
como uma derrota que o inibisse de continuar trabalhando e defendendo seus 
ideais. Djalma Marinho foi na vida pública do Rio Gr3nde do Norte a grande 
figura. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tenho condições para analisar a vida 
daquele que foi meu companheiro durante toda uma existência, mas tenho 
que dizer apenas que o impacto de ontem, quando dele me despedia enquanto 
caminhava para sua última morada, também me atinge nesta hora, pois só 
quem o acompanhou, só quem com ele conviveu, só quem recebeu dele os en
sinamentos que guardo e que tanto têm servido à minha vida pública, somen
te eu poderei avaliar o quanto fui alcançado por esse trãgico e lutuoso aconte
cimento. Mas, Deus deve tê-lo em bom lugar, porque a sua vida foi semelhan
te a de um santo. Jamais vi, nas horas de maior exaltação, Djalma ser polêmi
co:-El~ defendia suas idéias como ninguém ~federia fazê-lo, com tanto entu
siasmo. e tanta convicção, mas sempre fugia dos debates pequeninos, das 
ofensas pessoais. SemPre que lhe cabia uma palavra depois de um insucesso; 
era para confortar o ambiente e a quem estava aO seu lado, cheio de emoção. 

DeiXo aqui, Sr. Presidente, e me guard_o_ para, na próxima sessão, procu
rar analisar melhor a figura de Djalma Marinho, tracei o depoimento em 
nome do meu Estado, em nome do meu Partido, em nome da velha amizade, 
da inseparável amizade e, sobretudo, em nome de alguma coisa que hoje é 
difícil de se encontrar, em nome da compreensão do homem que engrandeceu 
a Nação, engradecendo o seu Estado. 

Sr. presidente, peço dcsu.lpas porque a emoção é muito grande nesta ho
ra, mas deixo minha alma ajoelhada para homenagear a memória daquela 
grande figura que foi meu companheiro em toda a sua vida. 

O Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ- Pois não. 
O Sr. José Lins- Senador Dinarte Mariz, a morte de Djalma. Marinho 

nos apanhou de surpresa no Ceará. Todo o meu Estado pranteou a perda da
quele amigo mas, daquele democrata de coração magnânimo que nós todos 
admirávamos; Ontem, viajando junto a V. Ex•, no avião que nos trouxe de 
Fortaleza até Brasília, perlustramos longamente as páginas dos jornais que 
dedicaram à figura de Djalma a homenagem que ele merecia; todos falaram 
da sua grandeza, da bondade, da sua lucidez, da sua cultura. E V. Ex' com
plementava essas observações com o seu sentimento de amizade, com a sau
dade que pranteava nas suas palavras. Senti, então, mais do que pelos jornais, 
através de V. Ex•, o quanto Djalma foi grande. Fica assim o sentimento da 
imensa perda, que nos invade a nós todos do Cearã, inserido no discurso de 
V. Ex• Peço-lhe que leve aos potiguares o sentimento de dor e, sobretudo, a 
lembrança da admiração q_ue os cearenses devotavam e devotam àquele gran
de homem. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ- Muito grato ao aparte de V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana - Senador Dinarte Mariz, permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DINAR TE MARIZ - Com muito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana- Fiquei pOr demais comovido ao tomar conhe
cimento do falecimento do pranteado Deputado Djalma Marinho. O ilustre 
homem público, era uma dessas figuras· que não gostaríamos que faltasse ao 

Parlamento brasileiro; ele o engrandecia e o enobrecia pelos conhecimentos 
universais que reunia, espírito liberal, democrata por convicção, amava, aci
ma de tudo, o Congresso Nacional. Amigo de todos que dele se aproxima
vam, tive a honra de privar da sua amizade. Por intermédio de V. Ex', quero 
apresentar à família enlutada e a seus amigos, os meus sentidos pêsames. 
Obrigado. 

O SR. DINAR TE MARIZ ~ Obrigado a V. Ex• 
Mas, Sr. Presidente, o Senador José- Uns falou sobre a imprensa que tem 

comentado o desaparecimento de Djalma Marinho. B que ele cresceu dentro 
,deste País e tornou-se respeitado por toda a Nação. Sem nenhuma dúvida, a 
televisão, o rádio e todos os instru_mentos de divulgação, nestes dois dias, tém 
se ocupado da figura invulgar de Djalma Marinho. 

Disse, em certa parte do meu discurso, que nunca me tinha faltado. E faz 
bem pouco tempo que, procurado por uma figura que desejava a minha inter
ferência, no último pleito que ele teve perante a Câmara dos Deputados, dei a 
seguinte resposta, que os jornais publicaram: ~4Se eu fizer qualquer interferên
cia contra o Djalma, quando eu regressar ao Rio Grande do Norte o povo 
não me conhecerã". Essa era a ligação minha com Djalma. 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite V. Ex• uma rápida intervenção, Senhor 
Dinarfe Mariz? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza- Eu me recordo de ter lido na imprensa essa de
claração de V. Ex• Declaração, que não apenas fazia jús à consideração e ao 
apreço pessoal de V. Ex• a Djalma Marinho, mas que também engrandecia a 
V. Ex• 

O SR. DINAR TE MARIZ - Muito obrigado. 
Com ele aprendi muito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e por isso me 

sinto mais capaz para servir, ainda na velhice, continuar servindo à minha Pã
tria. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Deixou de bater, sábado último um grande coração. E Deus deu, nas cir
cunstâncias de morrer na sua generosa terra natal e de noite, quando cessa
ram os batimentos de seu imenso coraÇão, uma destinação especiaL -E. que 
tendo morrido à noite, vai tardar muito que se acenda novamente o solo do li
beralismo, em nossa Pátria, porque Djillma Marinho significava, como signi
ficou, um facho luminoso de peão das liberdades públicas que ele sempre en
carnou. 

Seu companheiro na Câmara dos Deputados, não de partido mas às ve
zes de bloco partidário, quando a Câmara nas suas grandes oscilações, ora 
era Governo, ora aquela bancãda do Governo na véspera, passava a ser Opo
sição no dia seguinte, e ali formamos juntos no mesmo bloco partidário. Djal
ma Marinho, CUJ'a inteligência, cuja bondade, cujo espírito público, cuja fé 
encheu estes últimos anos da viQ.a do Congresso Nacional, criou, Sr. Presi
dente, naqueles tempos tumultuosos que vivemos da implantação da Revo
lução, uma esquina onde o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
proferiu aquele célebre voto que culminou naquela declaração: "ao meu rei 
tudo, menos a minha honra". Naquele instante Djalma Marinho simbolizou 
tudo de a]Jo, tudo de eloqüente, tudo de nacional, tudo de liberal que a vida 
pública brasileira pudesse encarnar criando, portanto, uma esquina no des
dobramento da crise que avançãva sobre nós. 

Djalma Marinho, Sr. Presidente, para ele devo citar Compoamor: Foi o 
que foi, e-só não conseguiu ser o que deixou de ter sido. Devia ter sido o Presi
dente da Câmara dos Deputados, mas para a sepultura ele não levou o remor
so do meu voto. Aqueles que deixaram de fazê-lo, hoje no remordimento ínti
mo aceitam a condenação de todos os espíritos liberais deste País. 

Quero dizer que aprendi com ele, e tenho um ato pessoal em todas às ve
zes que me encontrava com ele eu o fazia; para cumprimentá-lo, Sr. Presiden
te, eu tirava o meu lenço e limpava a minha mão. Ele ria e me perguntava por 
quê. Nunca lhe disse, mas ele via nos meus olhos a sinceridade do meu cum
primento e da minha homenagem; para cumprimentar Djalma Marinho, 
sempre limpei as minhas mãos. 

Hoje, Sr. Presidente, que o Senado presta essa homenagem póstuma a 
esse-grande varão de nossa Pátria, que, como dizia Compoamor foi o que foi, 
só não foi o que devia ter sido e não o foi. 

Terminando, Sr. Presidente, quero evocar, também, uma grande figura 
de poeta, Guerra Junqueiro: "As almas não morrem, nem Deus que as fez as 
pode matar." 
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Djalma Marinho descansa hoje no seio generoso de sua terra natal; um 
sol do liberalismo brasiteiro que se apagou e vámos demorar de assistir Ó 
transcorrer de muitos anos até que acenda outro luzeiro fulgurante, Huminan
do o nosso atormentado e aflito caminho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador José Sarney. 

O SR. JOS€ SARNEY (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Eu estaria desobrigado de ocupar a tribuna, neste instante, se ficasse res
peitando as nossas tradições parlamentares. Jã falou em nosso nome o Líder 
da Bancada, o Senador Nilo Coelho. Ouvimos, em nome do Rio Grande do 
Norte, aquela palavra comovida desse velho e grande lutador que é Dinarte 
Mariz, trazendo, ainda na ferida sangrando da sua saudade, o depoimento 
comovedor daquele que, sendo chefe, foi amigo e companheiro durante toda 
a vida. 

Mas, Sr. Presidente, não vou falar como Presidente do Partido, que seria 
a qualificação que teria para proferir estas -palavras. Mas, como amigo de 
Djalma Marinho, não ficaria em paz com a minha consciência se aqui não fi
casse nos Anais da Casa o testemunho da minha admiração, da minha co
moção com a morte desse excepcional homem público que foi Djalma Mari
nho, inteligência fulgurante, cultura excepcional e uma personalidade ex
traordinária. Nilo Coelho repetiu uma frase que me saiu dos lábios, quando 
soube da sua morte. que ele era um sacerdote da compreensão. E era. Porque 
era um homem infenso ao ódio, infenso à cólera e tinha um coração aberto 
sempre para ouvir, sempre para saber escutar e sempre para dizer, nas horas 
precisas, as coisas que devia dizer. 

Há pouco, o nobre Senador Dirceu Cardoso lembrava, nesta Casa, uma 
frase de Djalma Marinho- tantas frases nós ·ouvíamos dele- pois Djalma 
Marinho, tinha o gosto pela literatura. E na conversa, naquela conversa bri
lhante que pouco a pouco ia transformando num encanto para quem dela 
participava, ele sabia arrancar das suas leituras um pensamento, uma pala
vra, um verso. V ârias vezes ouvi-o citar Baudelaire. Quando Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, ele, homem arrieno, foi buscar na honra 
calderariana, assim, chamada na literatura, de Calderón de la Barca, que 
achava que em defesa da honra a vingança era necessária e devida. Ele que es
creveu que Dom Luiz absolveu aquele que matara o seu filho, dizendo que 
"Quem defende a honra não merece castigo. "Pois Djalma Marinho, um ho
mem ameno, ia buscar em Calderón· de la Barca, naqUeles versos que consti
tuem a última cena do primeiro Ato do El alcaide de zãiamea, quando o al
caide viraMse para Lope de Figueiroa e diz; "AI Rey, la hacienda y Ia vida se 
ha de dar. Pera el honor es patrimonio del alma y e! alma solo es de Di os." 
Este é o texto de Calderón de la Barca. E Djalma Marinho traduziu-o numa 
frase que ê lapidar: .. Ao rei tudo, exceto a honra." Aí, nós temos, também, 
.num episódio da sua vida, grandioso, o poder de síntese e a capacidade de 
transubstanciação. A sua frase ê mais bela qúe o verso de Calderón! 

Portanto, é esse homem que o Congresso perde. O Congresso, assim, es
tã menor com a falta de uma personalidade tão extraordinária, tão cativante. 
Dizia-se de Gilberto Amado que os seus livros, nada do que ele deixara escri
to poderia ser igual ao que era a sua personalidade, ao que era a sua presença, 
a pessoa humana - eu acho que nós podemos também di,zer a mesma coisa 
de Djalma Marinho. Nele, aquele sentirriento de brandura, de paz, de tran
qüilidade, alguma coisa que tinha muito de misticiSmo faz com que tudo que 
c!le deixou seja menor do que ele foi na sua vida, na convivência dentro desta 
Casa, convivência que é a alma da Casa, a teia que nos une além de todas as 
divergências, porque a vida política é capaz de criar dentro de cada um de 
nós, dos nossos corações, as pontes em que o afeto resiste às mais duias sepa
rações e divergências. 

As minhas palavras, nesta Casa e neste instante, são, assim, as palavras 
de um amigo que chora, um amigo que se foi, deixando no -vazio da sua sau
dade os nossos corações apagados. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Rio Grande do Norte cobriu-se de luto e chora a perda de um dos seus 
maiores filhos, o parlamentar, o jurista, o mestre, o liberal, o homem de pa
ciência beneditina que foi Djalma Marinho. Não é só o Rio Grande do Norte 
que se cobre de luto, mas o próprio Congresso Nacional, a Instituição Parla
mentar que Djãlma Marinho soube servir com tanta sabedoria. 

Nesta hora, não poderia faltar, também, a nossa palavra que se junta 
agora ãs dos eminentes Senadores que, da tribuna, manifestaram o pesar da 
Casa pelo falecimento de Djalma Marinho. 

Não ti.ve cOm o valoroso Parlamentar do Rio Grande do Norte maior in
timidade. Chegando a esta CaSa em i975, algum tempo depois, cruzava eu 
pelos corredores com aquele homem simples, tão simples que parecia até mes
mo pedir desculpas pelo lugar que ocupava no espaço, e perguntava a alguém 
quem era aquele cidadão. E a pessoa me respondia: "É o homem de letras, é o 
homem de i"de'al, é o jurista, ê o Parlamentar Djalma MarinhO.'' 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu Partido - o Parti.do do Movi
mento Democrático Brasileiro - soube reconhecer em Djalma Marinho, ao 
longo da sua trajetória luminosa na vida do Congresso Nacional, o seu valor, 
e na última grande pugna de Djalma Marinho, quando pleiteava os votos dos 
seus pares para se eleger Presidente da Câmara dos Deputados, o meu Parti
do, quase que por unanimidade, sufragou seu nome, prestando, assim, uma 
homenagem ao cidadão liberal, ao homem de idêias, ao homem que, acima 
até das suas posições partidárias, trazia consigo um compromisso maior, o 
compromisso da democracia e da liberdade que hã tanto tempo desertaram 
da Pátria brasileira. 

Ainda hã pouco, o eminente Senador José Sarney, com palavras cheias 
de significado, lembrava, como também lembrou o eminente Senador Dirceu 
Cardoso,.J.tm dos momentos luminosos da vida parlamentar do.Djalma Mari
nho, quando, embora S. Ex• percebesse que o Brasil acabaria por desembor~ 
car numa crise polfticoMmilitar, mesmo naquela hora difícil, Djalma Marinho 
ficou com a Instituição Parlamentar que ele soube encarnar como nunca, e 
cónio poucos brasileiros desta e da oUtra Casa do Coitgresso Nacional, 

Daí por que, Sr. Presidente, eu não poderia, em nome do meu Partido, 
em nome do meu Estado de Goiás que aqui tenho a honra de representar, dei
xar de registrar -o nosso pesar imenso, e o vazio que sentimos nesta hora em 
que a própria Instituição Parlamentar Brasileira se vê, como instituição, atra
vessando momentos difíceis, e se vê menor porque falta no seu seio a figura 
do grande filho do Rio Grande do Norte, do grande liberal Djalma Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Estou muitq gripad'?, mas ficaria constrangido se não juntasse a minha 
palavra à dos ilustres Senadores, nesta homenagem que o Senado presta a 
Djalma Marinho. 

O meu encontro, o último com S. -Ex• foi aqui no corredor do Senado, e, 
ao passar, por ele tive a ligeira sensação de que ·éu cruzara não mais com a 
pessoa hUmana e sim com a sua sombra. Tive a sensação de -que parte do 
Djalma Marinho de tempos atrãs já"ha.via desaparecido, a parte material ha
via diminuído um pouco. Meditei, e creio que ele havia perdido muito da sua 
determinação, a partir daquela derrota que sofrera no Congresso. Ele juntara 
todos os seus esforços de hoinem jâ maduro, toda a sua determinação para 
servir ao Congresso naquele instante. Ele desejou prestar sua colaboração à
quela democracia que ele entendia de uma forma muito particular. E todos 
sabem CO!llO é que ele foi derrotado, derrotado pela corrupção palaciana; to
dos têm conhecimento de que foram os métodos usados pelo Gen. Golbery 
que ensejou os pri-meiros choques entre os condóminos do poder. 

E Djalmâ Marinho tinha conhecimento melhor do que ninguém de que 
como fora.derrotado de c:orrio fora esmagado. Alguns jornaiS disseram que; 
no passado, poucas vezes hOuve instantes em que a corrupção chegara a al
cançar índices daquela natureza. 

Acho que a partir daquele i~stante ele morreU um pouco, perdeu algo de 
sua existência. Talvez ele não tenha feito revelações mais amplas a respeito 
daquela situação miserável que o destruíra, a ele que tanto defendia o Govér
no e que, embora dele discordasse em determinados pontos, permanecia fiel 
ao Partido do Governo. E quando todo o Congresso homenageou o seu no
me, escolhendo-o para ser Presidente da Casa, ele foi derrotado por um jogo 
palaciano, que lhe retirou o apoio do seu próprio partido. 

Mas, Sr. Presidente, eu não sei atê que ponto os liberais poderiam mais 
servir à democracia nesta fase. Hoje, digamos, hã os conservadores e os ho
mens que lutam pQr uma democracia efetiva; os conservadores estão presos a 
esta estrutura que eles acham que só pode ser defendida com base nas armas, 
com suporte militar ilimitado; e há aqueles que só acreditam numa democra
cia através de uma modificação da base social, porque democracia e privilê
gios são coisas incompatívás. Quem pensar que neste Brasil teremos uma de
mocracia sem que estabeleçamos bases mais igualitárias da sociedade, est4 
iludido. 
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Djalma Marinho, no meio disso tudo, parecia aquele buriti perdido, da
quela página de Afonso Arinos, que todos conhecem, que diz: 

"Velha palmeira solitária, testernunhã-soOféVíVeflte do drama 
da conquista, que de majestade e de tristura não exprimes, venerável 
epônimo dos campos! 

junto de ti pasce tra.nqüilo o touro selvagem e as potrancas li
geiras, que não conhecem o jugo do homem." 

Essas pessoas estão cada vez mais escassas. 
Pelo seu encanto, pelo seu amor a esta democracia formal, pela sua lisu

ra, pelo seu exemplo, Djalma Marinho constituiu um ponto alto na vida do 
Parlamento brasileiro. A sua morte não deixa de causar um vazio nas nossas 
vidas e também um vazio de exemplo para alguns outros que sempre que se 
decepcionavam, em determinados pontos da vida pública, se reconstituíam 
na convivência com homem de tamanho porte e de tamanho amor, inclusive a 
este Parlamento. 

to. 

Era o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen· 

Os Srs. Senadores que o aprovam perman:eçarti sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, tenho 
como certo que, dentro em breve, logo após o recesso, certamente esta Casa 
se reunirá para, numa sessão inteiramente dedicada à memória de Djalma 
Marinho, cultuar as virtudes que ele tanto e prodigamente distribuiu durante 
a vida. 

No momento, ao associar-me, em nome da Mesa, em nome da Comissão 
Diretora, às homenagens que aqui foram prestadas àquela figura, sem dúvi
da, singular, gostaria de salientar que, ainda prestando declarações sobre o 
impacto do recebimento da notícia do falecimento de Djalma, no Rio Grande 
do Norte, eu disse que maior do que a sua imensa cultura era a sua humilda
de. 

Ouvia ainda há pouco esta admirável figura de companheiro nosso que é 
o Senador Dinarte Mariz, em palavras repassadas de evidente comoção, dizer 
que Djalma era maior ainda na adversidade. 

Neste Senado usei, certa feita, uma frase, em mesa do café, conversando 
com jornalistas, frase da qual depois me arrependi. Eu soube a revelação da 

derrota de Djalma Marinho, o grande liberal, pelo MDB, no Rio Grande do 
Norte, e dissera que havia momentos em que eu me perguntava se a democra
cia representativa no Brasil era o padrão com que sonham os democrafaS'. 
Arrependi-me da frase, quando vi aparecer nesta Casa e comportar-se como 
lídimo representante do seu povo_ o ilustre Senador Agenor Maria. Disse a S. 
Exf, na ocasião, em aparte, qpe eu considerava que a minha frase tinha eiva, 
tirl.ha elítismo do qual eu podia ter fugido. 

Hoje, nestas homenagens aqui feitas, cabe recordar que Djalma, ao con
trário da minha observação amarga, quando tomou conhecimento do resulta
do das urnas, disse, de uma maneira que revelava um fino senso de humor: 
havia perdido as eleições porque, enquanto o seu adversário ganhava na Ca-
pital, ele perdia no interior. · 

Esse foí Djalma, que ainda há pouco foi salientado, aqui, pela palavra de 
todos os nossos ilustres pares. 

Não posso entender que Djalma, por seu turno, pudesse ser o que foi e 
aquilo que não foi' ao mesmo tempo: ser o homem cuja grandeza de alma era 
tão marcante que lhe permitia, na adversidade, vivê-ta :!em qualquer laivo de 
amargura, e ser o mesmo que poderia ter abreviado a sua passagem pela face 
da Terra, por causa de um episódio que não lhe fora favorável. 

Prefiro guardar dele a impressão generalizada da Casa, a do extraordi
nária humanista, do admirável liberal, que muitas vezes nos reservamo:; para 
elogiar depois de morto e muitas vezes o atingimos sem querer, 

A Mesa associa-se à homenagem e fará cumprir a deliberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência atendendo à 
deliberação do Plenário irá levantar a sessão, convocando os Srs. Senadores 
para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n• 1.432, de 1981 ), do Projeto de Resolução n• 88. de 
1981, que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás- ESEFE
GO, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove mi~ 
lhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 30 minuro.s.) 

ATA DA 17~ SESSÃO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1981 

1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDf:NCIA DOS SRS. JARBAf PASSARINHO E JORGE KALl!I\1E 

ÀS 18 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice 

Michiles- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
Jarbas Passarinho- Alexa·ndre Co~ta- José Sarney ~Bernardino 
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Dinarte Mariz
Martins Filho- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João 
Lúcio- Luiz Cfivalcante- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Ca'rdoso- João Calmon
Amaral Peixoto.._ Murilo Badaró- José Caixeta- Lázaro Barboza
Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Affonso Camargo- Leite Chaves
Lenoir Vargas- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarb.as Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 37 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 '?-Secretário. 

São lidos os seguintes 
REQUERIMENTO N• 453, DE 198I 

Requeremos urgência, nos termos do.art. 371, alínea "b", do Regimento 
Interno, para a Mensagem n'i' 4i8, de l98f; do Sr. Presidente da República, 
submetendo, à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Jorge Teixeira 
de Oliveira para exercer o cargo de Governador. do Estado de Rondônia. 

Sala das Sessi)es, 28 de dezembro de 19Sl.- Murilo Badaró- Benedito 
Canellas- Aderbal Jurema- Bernardino f'"içna- Lenoir Vargas- Almir 
Pinto- Martins Filho- Raimundo Parente-- Aloysio Chaves. 

REQUERIMENTO N• 454, DE I981 

Requeremos urgência, nos temros do art. 371, alínea "b", do Regimento 
Interno, para a rectação final do Projeto de Resolução n9 49, de 1981, que au~ 
toriza o Governo· :lo Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólures 
norte-americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado. 

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1981.- .Wurilo Badaró- Raimun
do Parente___,._ Moacyr Da/la- Bernardino Viana- João Calmon- Aderbal 
Jurema- Lenoir Vargas- Benedito Canelas- José Frage!li- Alvysio Cha
~·es. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos serão 
votados após a Ordem do Oia, na seqüência em que foram lidos e de acordo 
com o art. 375, item II, ao Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela 
Comissão. de Redação em seu Parecer n"' 1.432, de 1981 ), do Projeto 
de Resolução n9 88, de 1981, que autoriza a Escola Superior de Edu
cação Física de Goiãs- ESEFEGO, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 9.813.300~00 (nove milhões, oitocentos e treze mil 
e trezentos cruzeiros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão. 
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Encerrada esta, a redação final é considerada definitivamente aprovada, 
nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 88, de 1981. 

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 1981 

Autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás -
ESEFEGO, a contratár operação de crédito no valor de Cr$ 
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Escola Superior de Educação Física de Goiãs- ESEFE

GO, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de crédito no valor de 
CrS 9.813.300,00 ~nové milhões, oitocentos e treze mil e trezentos _cruzeiros) 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção e 
equipamento de Laboratórios de Esforço Físico, naquela Escola, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do ReqUerimento n9 453j81, de 
urgência, lido no Expediente, para a Mensagem Presidencial n9 428, de 1981, 
referente à escolha do Sr. Jorge Teixeira de Oliveira, para exercer o cargo de 
Governador do Estado de Rondônia. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lâzaro Barboza, para ~ncaminhar a votação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em primeiro lugilr, em nome da Bancada do Partido do Movimento De
mocrâtico Brasileiro e da Oposição, nesta Casa, queremos estranhar que, ten
do havido um compromisso entre as Lideranças dos Partidos com assento 
nesta Casa, de que o Senado só f3.ria realizar sessões normais, com Ordem do 
Dia, a partir do dia 4 de janeiro, e sem que sequer os Senadores da Oposições 
tenham sido avisados, Sr. Presidente, o PbS quebra, mais do que um proto
colo, um compromisso que foi firmado, por escrito, em oficio da lavra das Li
dernaças dos vários Partidos com assento nesta Casa, e encaminhado às mãos 
de V. Ex•, para, Sr. Presidente, em seguida, relizarmos hoje, na primeira parte 
da tarde, um sessão do Senado que, se t;l:ÓS aqui não 1evantamos rienhum pro
testo, é porque ela foi toda dirigida a hOmenagear a memória de um dos gran
des homens que jâ passou pelo Congi-esso Nacional, o saudoso Deputado 
Djal~a Marinho, recentemente falecido. E, agora, Sr. Presidente, vem uma 
sessão extraordinária, dentro da convocação extraordinária, para apreciação 
de matéria que deveria ser apreciada após o di~ 4. 

Preliminarmente, Sr. Presidente, são estas as colocações que faço para 
estranhar que, tendo havido um compromisso que envolveu todas as Lide
ranças e o entendimento da própria Mesa, :r:>iretora, estejamos realizando ses
sões do Senado e apreciando uma pa~ta. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, para dizer a V. Ex• e à Casa que o 
Congresso Nacional está se reunindo em ·sessão extraordinária, convocada 
pelo Senhor Presiqente da República, para apreciar a seguinte pauta: 

.. Discussão e votação das seguintes proposições, ora em trami
tação nas duas Casas: a) projeto de lei complementar sobre inelegi· 
bilidades (Mensagem n' 416/81); b) projeto de lei complementar 
que cria o Estado de Rondônia (Mensagem n9 319/81; c) projeto de 
lei que estabelece normas sobre a realização das eleições de 1982 
(Mensagem n' 581/81); d) projeto de lei que autoriza a abertura de 
créditos suplementares no valor de Cr$ 13.833.334.000,00 (Mensa
gem n9 546/81); e) Mensagens sobre empréstimos, externos e inter
nos, a Estados e Municípios; f) Mensagens sobre indicação de Em
baixadores." 

Veja V. Ex', Sr. Presidente, que não consta da convoção extraordinária a 
apreciação do nome do Governador do novo Estado de Rondônia. Daí por
que, Sr. Presidente, não vejo como possa o próprio Senado da República, que 

ddve ser o guardião maior da Constituição, tripudiar sobre o que· está clara
mente estatuído no § 29 do art 29. 

Leio a Carga Magna, Sr. Presidente, que, pelo menos, tem o nome de 
Carta Magna, muito embora seja uma constituição outorgada. 

§ 29 Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional 
somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocado. 

Acabei de ler a Convocação, e não consta, Sr. Presidente, a apreciação 
do nome do Governador do novo Estado de Rondónia. Sobre Rondônia 
cosnta, sim, a Mensagem Presidencial, criando o Estado de Rondônia. De 
forma que, Sr. Presidente, preliminarmente, permita-me V. Ex• indagar, 
como V. Ex', na condição de Presidente da Casa, pode colocar em apreciação 
e votação essa matéria? 

Aguardo a decisão de V. Ex• para, então, complemçntar. 

O Sr. Aloysio Chaves - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR_ PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador Lãzaro 
Barboza, concedi a palavra a V. Ex• para encaminhar a votação, mas vejo que 
V. Ex•, praticamente, levanta uma questão de ordem. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presiente, a Bancada do PMDB não 
pretende tumultuar esta sessão; estou procurando dar o tratamento mais ade
qaado possível ao caso, até porque se a decisão de V. Ex' não satisfizer aos 
poucos eminentes Senadores da Oposição que aqui têm assento, nossa Banca
da, segundo conversações havidas, se absterá de votar sobre essa matéira, 
ficando-no~.J>OSteriormente, reservado o direito de bater às portas da Supre
ma Corte., 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tenho a impressão que V. 
Ex' já antecipou a conduta a ado ta r. Por isso que eu perguntei se V. Ex• esta
va levantando uma questão de ordem. 

O SR. LÁZARO BARBOZÂ- Não quero discutir com V. Ex•, o Regi
mento me veda isso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se recorrermos ao apanha
do taquigráfico, v.- êx• verificará Que as minhas palavras até aqui foram 
mínimas. Apenas comecei a fazer uma pergunta para resJ.tonder à indagação 
que V. Ex• me fez, e fez em termos, e merece o respeito' da Presidência da 
Casa para lhe dar a resposta. . 

Preliminarmente, chamaria a atenção do nobre Senador Lázaro Barbo
za, porque talvez haja um equívoco. S. Ex' disse, muito corretamente, que 
houve um acordo de Lideranças. Deferi um requerimento votado em plenário 
simbolicamente, Pelo 3 Líderes, pedindo que as sessões de 21 a 31 fossem des
tinadas a trabalhos de Comissão. Como sabe V. Ex', os trabalhos de Comis
são não excluem a sessão do plenário, excluem, isto sim, como V. Ex.' salien
tou, a exhtência de uma pauta, de uma Ordem do Dia. 

Quando aqui, abrindo a sessão, e bastava que houvesse II Srs. Senado
res, e houve caso em que a sessão foi aberta, entre o dia 21 e a data de hoje, 
com a presença de 11 Senadores, e houve sessão. Não houve depois porque 
não havia número, embora, de certa feita, aqui, uma sessão tivesse sido aber
ta, por um colega da Bancada de V. Ex", com cinco Senadores presentes, ape
nas, e não houve protesto. 

Hoje, também, não houve Ordem do Dia - aí um equívoco- para a 
sessão de 14h30m não foi marcada a Oidem do Dia, se V. Ex• me permite, ela 
foi aberta porque havia mais de 11 Senadores presentes e, então, houve um 
requerimento no Expediente para a suspensão da sessão e prestar condolên
cias à família. Foí quando, como V. Ex• salientou, houve a homenagem à me
mória de nosso colega Djalma Marinho. V. Ex•, entretanto, tocou em dois 
pontos, um me parece que cabe às Lideranças a palavra, e o outro seria a 
mim. V. Ex• tocou num ponto em que as Lideranças teriam se comprometido 
a não fazer Ordem do Dia, e hOje se faz uma Ordem do Dia para se poder vo-
tar um requerimento de urgência. -

Quanto ao requerimento de urgênCia, darei a V. Ex• a explicação, em se
guida, por que recebi a Mensagem do Presidente e por que recebi o requeri
mento de urgência. Mas, antes, concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio 
Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Continua com a palavra o 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Em todos os tempos e em todos os lugares, os regimes de exceção sempre 
tiveram os melhores juristas. Ãqui mesJllO, em solo pátrio, não é preciso ir 
muito longe para ir buscar exemplo, na ditadura de 30, no Estado Novo de 
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37, quando, então, se valeram da capacidade insofismável do jurista Francis
co Campos. E veja V. Ex~ corno a questão que estou a ferir é realmente grave. 
Tanto o é que o nobre e competente Senador pelo Parã, Sr. Aloysio Chaves, 
cujo saber jurídico nesta Casa é sempre reverenciado por todos, teve a caute
la, Sr. Presidente, de trazer pronto um estudo sobre essa questão. 

O Sr. Murilo Badaró- Poderia fazê-lo de improviso. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- E S. Ex• tangenciou o nó górdio, verifi
cando que, mesmo com o seu saber juridico, não poderia ele galgar a monta
nha, ele a contornou, Sr. Presidente; ele a contornou, deixando de ferir o 
principal, para dizer que se o Congresso Nacional tinha poderes para apreciar 
a Mensagem Presjdencial que criava o Estado de Rondônia, haveria, conse
qUentemente, de ter poderes para discutir- o acessório, que é apreciação do 
nome para governar aquele Estado. 

Mas é evidente, Sr. Presidente. Não me passa pela cabeça e não passará 
pelo juízo de nenhum primeiraniSta de Direito, neste Pais, que o Congresso 
Nacional não tenha competência para tanto. Mas não poderá fazê-lo, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, no bojo dessa convocação extraordinária. ·o Senhor 
Presidente da República poderâ sim, a sua vontade, convocar um novo perío
do extraordinário do Congresso, se lhe a prover, se julgar necessário, para que 
então o Senado possa apreciar a indicação do nome daquele que vai governar 
o novo Estado de Rondônia. 

Quero deixar claro - e creio que faço isto em nome de meus colegas de 
Bancada aqui presente- não nos move nenhuma reserva de ordem pessoal 
quanto ao nome do candidato indicado; as reservas que temos também não o 
são em relação à criação do Estado de Rondônia, que todos nós aplaudimos, 
Sr. Presidente. Nossas reservas são reservas politicas, de princípios. Tenta
mos por todos os meios fazer com que o Governo concordasse em que o pri
meiro governador fosse nomeado para um período pequeno, até a eleição da 
Assembléia Legislativa do novo Estado que, concomitantemente, com a ela
boração da Carta ConStitucional de Rondônia, teria o papel de Assembléia 
Legislativa. Mas o Poder Central assim não o quis. Parece que estão com uma 
saudade imensa dos tempos do AJ-5, quando não era necessãrio dar satis
fações a ninguém e, ao talante da Maioria que o Governo detém nesta e na 
outra Casa do Congresso Nacional, nem sequer, Sr. Presidente, se deram ao 
trabalho, nem mesmo por delicadeza, de estudar mais profundamente a 
emenda substitutiva que foi apresentada aqui neste plenário pelo eminente 
Senador Henrique Santillo, da representação do meu Estado e da minha Ban
cada nesta Casa. Um assunto de alta indagação jurídica foi aqui respondido 
em quinze minutos, em dez linhas, sem qualquer estudo, seln qualquer preo
cupação em preservar a norma jurídica. 

Mas hoje, Sr. Presidente, como essa falha é flagrante, eu não creio, eu 
não posso crer que o Senado da República passe por cima do que preceitua a 
Constituição. Se o Senhor Presidente da República fizer uma nova convo
cação, é óbvio que poderã o Senado, em nova convocação extraordinária, 
desde que essa matéria venha constando da pauta de convocação, apreciã-Ja. 
Mas no decorrer desta sessão legislativa extraordinâria, Sr. Presidente, eu não 
vejo como se possa fazer, sem que se estraçalhe ainda mais essa coisa que cha
mam de Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Cabe à Presidência, em 
resposta a indagação que foi dirigida pelo nobre Senador Lâzaro Barboza, 
dar uma explicação a S. Ex~ e, automaticáni.ehte, ao Senado~ 

Recebi uma Mensagem do Senhor Presidente da República- como sa
lientou o nobre Senador Aloysio Chaves -, por ele próprio assinada. Essa 
Mensagem diz: 

MENSAGEM No 428, DE 1981 
(no 632/81, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Na forma do artigo 51' da Lei Complementar n'i' 41, de 22 de de
zembro de 1981, combinado com o artigo 4~" da Lei Complementar 
o<? 20, de 19 de julho de 1974, e considerando tratar-se de matéria 
vinculada à que deu origem à convocação extraordinária do Con
gresso Nacional, a que se refere a Mensagem n'~' 607, de 3 de de
zembro corrente, tenho a honra de submeter à apreciação do Egré
gio Senado Federal o nome do Senhor Jorge Teixeira de Oliveira 
para exercer o cargo de Governador do Estado de Rondônia. -
João Figueiredo." 

Seguem-se informações sobre o currículo, assinado pelo Presidente da 
República. 

Tive o cuidado, nobre Senador Lázaro Barboza, de solicitar ao nobre Se
nador Aloysio Chaves, como Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça, um estudo preliminar a respeito exatamente dessa matéria. Por isso, V. 

Ex~ notou que S. Ex~ já o trouxe por escrito, que foi objeto de cogitação e es· 
crúpulo da própria Presidência na hora em que recebeu essa Mensagem. 

Ora, V. Ex~ disse, se não estou equivocado, ao ler a convocatória, que 
nela se contém o nome do Sr. Jorge Teixeira de Oliveira e que, como tal •. V. 
Ex~ admite que não poderia ser objeto de deliberação nesta sessão extraordi
nária legislativa. Creio eu que seria impossível constar o nome na convoca
tória, porque a matéria estava pendente de decisão do próprio COngresso Na
cional. Para cá foi enviada uma Mensagem que resultou numa lei comple
mentar aprovada por nós. Automaticamente, entendo que estava implícita a 
possibilidade da complementação como desdobramento do processo indica
do na temática da convocatória. Se o nome vieSse desde logo indicado, certa
mente o Congresso Nacional se sentiria ofendido pelo pressuposto tornado 
pelo Presidente da República, de aprovação de qualquer modo, com certeza 
antecipada, da lei complementar. Como a lei complementar diz, no seu art. 
5': 

Art. 59 Para o período que se encerrarâ como do mandato dos 
governadores dos demais Estados, eleitos em 15 de novembro, o 
Presidente da República nomeará o Governador do Estado de Ron
dônia no prazo de 90 dias da vigência desta lei, e na forma do dis
posto no art. 4"', da Lei Complementar n'~' 20, de I'~' de julho de 1974. 

A mim me pareceu, depois de analisada a questão preliminarmente pelo 
meu nobre colega, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que se 
tratava não de um aditamento mas, sim, de um desdobramento de matéria 
principal: votava o Congresso a criação do Estado, substituindo ao Território 
e, conseqüentemente, incluía nessa decisão a possibilidade de apreciação do 
governador que só pode ser nomeado mediante a audiência do Senado, senão 
o Presidente da República poderia nomear por outra forma, se assim lhe per
mitisse a Cõnstituição. 

Quanto ao fato de ter Ordem do Dia, no meu entender, ponto principal 
na colocação de V. Ex~. para mim, como membro da Mesa, como Presidente 
da Mesa, era fatal, nobre Senador que, se eu recebo a Mensagem só posso 
colocá-la em votação se eu tiver uma sessão com Ordem do Dia marcada, 
como V. Ex• sabe. Eu não poderei marcar uma sessão para apreciar a Mensa
gem do Presidente da República, porque ela, lida sem protesto no plenário, 
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça pela unanimidade dos seus 
presentes, inclusive com membros da Oposição - pelo menos um -lá, no 
meu entender, jâ se julgou exatamente o mérito da questão que V. Ex' suscita 
aqui. Do contrário, a própria Comissão de Constituição e Justiça, jã agora 
não mais individualmente o Sr. Senador Aloysio Chaves, consideraria como 
impertinente a matéria e não daria prosseguimento a ela. Por isto, recomen
dei à Secretaria Geral da Mesa que colocasse uma matéria inteiramente paci
fica na Ordem do Dia, para que ela pudesse ser seguida da leitura da votação 
da indicaçãõ. E essa matéria pacífica- V. Ex~ sabe- é precisamente, por 
coincidência, urna que faz referência ao interesse de V. Ex', como brilhante 
Senador por Goiãs, uma qUestão referente à educação superior em Goiâs, 
que foi aprovada aqui, se eu não me engano, com o voto de V. Ex• também. 

Esta é a explicação que eu acho que V. Ex' deve receber pela forma pela 
qual a mim se dirigiu. 

O segundo item da pauta já me foi informado que tinha sido conseqüên
cia de acordo mas a qualquer momento, o Plenário é soberano para sobre ele 
referir-se. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Permita-me Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, as colocações de V. Ex• 
são, sem dúvida alguma, brilhantes, mas não justificam a apreciação dessa 
matéria no decorrer desta sessão extraordinária, até porque, é verdade, que o 
Senhor Presidente da República não poderia, sem de certa forma criar um 
constrangimento para o Congresso Nacional, fazer constar da convocação 
extraordinária o projeto de lei complementar criando o Estado de Rondônia 
e, ao mesmo tempo, indicando o nome do seu Governador. 

Mas o Senhor Presidente da República poderia, no bojo da mesma Men
sagem, ao invés de especificar os embaixadores, dizer: apreciação de autori
dades que dependem de aprovação do Senado, e estaria aí contemplado, sem 
ferir a dignidade da Casa, a apreciação_ do nome daquele que vai governar o 
Estad.o de Rondônia; ou, então, o Senhor Presidente da República teria que 
j-o-gar com a possibilidade de ver esse nome aprovado apenas em março. 
Aliás, Sr. Presidente, se não laboro em equívoco - e não quero, mais uma 
vez, ser chamado à atenção por V. Ex', que fez reparos às colocações que fiz 
quando eu falava da Ordem do Dia, na primeira sessão que tiVemos hoje, em 
que, evidentemente, não houve uma Ordem do Dia, inclus_ive cheguei aqui 
atrasado e por esse atraso peço escusas à Casa - o Senhor Presidente da Re· 
pública, ao enviar· a Mensagem ao Congresso Nacional, na Câmara lhe foi 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça.feira 29 7531 

dada uma redação em que se previa que a sua aprovação final, ou aprovação 
do nome, só viesse no próximo ano e não agora. 

Quanto ao fato de V. Ex• ter recebido um Ofício do Senhor Presidente da 
República, fazendo menção à correlação entre a-Mensagem de Lei Comple
mentar e à indicação do nome do futuro governador, Sr. Pres.idente, datissima 
vênia, é um argumento com o qual não psso concordar, pois a Constituição é 
muito clara quando exige que, no decorrer das sessões extraordinárias, con
vocadas pelo Chefe do Poder Executivo, só podem ser apreciadas pelas duas 
Casas do Congresso as matérias consta"ntes do edital de convocação. E, la
mentavelmente, nem implícita, nem explicitamente consta a apreciação do 
nome do bras.ileiro que vai governar, vai ter a ventUra de governar, com todos 
os poderes, amplos poderes, quase como um soberano, durante tantos anos, o 
novo Estado de Rondôndia. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Continua em votação ore
querimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, já encaminhou, pelo Partido de V. Ex•, o Senador Lãzaro Barboza. 
Esse requerimento só pode ser encaminhado por um representante de cada 
Partido. Se o PDS não tiver quem o encaminhe, a votação do requerimento 
estará com o seu encaminhamento encerrado. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que, nos 

termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverã ser apreciado em 
sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que 
seja cumprido o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às /8 horas e 54 minutos, e 
volta a ser pública às 18 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se agora à apre
ciação do Requerimento n~454j8J, de urgência, lido no Expediente para are
dação final do Projeto de Resolução n• 49/81. 

Em votação o requerimento. 
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 

a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado foi chamado a intervir hoje numa decisão de alta relevância. O 
instrumento convocatório da nossa sessão não reza, de fato, ato de nomeação 
de governador. E não reza por esquecimento do Sr. Ministro da Justiça ou do 
Chefe da Casa Civil. 

Aliquando Homerus dormitat. quer dizer, quando Homero dorme, há 
desses cochilos. Jã vimos aqui também, no Senado, quando um senador dor
me; há senadores que dormem aqui c passam coisas que não devem. 

Mas, a História registra, dos tempos romanos, que, quando Homero 
dormia, saíam muitas iniqüiâades e, hoje, nós estamos corrigindo um cochilo 
do Sr. Ministro da Justiça ou do Sr. Chefe da Casa CiviL 

Se, uma partícula, uma conjunção e uma frase, e atas de convocação na 
Mensagem, estaria tudo resolvido e não se precisava buscar a interpretação 
alta e profunda que nós tivemos aqui, hoje. 

Mas, vimos, quando o PDS pelas suas vozes mais autorizadas nos trata
ram de ilustres Senadores, a ilustrada bancada, nós sabíamos que vinha um 
castigo para os 4 pobres Senadores da Oposição que aqui se encontram, e de 
fato veio; engulimos a bucha com casca e tudo, e nem se disse, até agora, e 
nem se explicou a combinação que nós tinham os de que somente no dia 4 nós 
votaríamos, e votamos hoje. Não se explicou bem. Não se deu qualquer escla
recimento e nem se precisa dar, quando uma Bancada se reduz a 4, nós passa
mos por cima da Bancada. 

Então, Sr. Presidente, ao encaminhar a redação final, vamos apresentar 
uma emenda; vamos acordar Homero. Até agora Homero dormiu, outros Se
nadores dormem também, mas quando Homero dorme é que é sério, ou ali
quando Abi-Ackel dormita!, ou aliquando o Sr. Leitão dormitai -então o Se
nado corrige, suplementa esses cochilos históricos que temos já lido em vários 
autores. Só sei a frase em latim e, assim mesmo, estou dando urna silabada. 

Mas, até agora, a Liderança não explicou a combinação que se tinha, en
tre as Bancadas, de que só votaríamos no dia 4. Hoje votamos uma matéria 
que só deveríamos ter votado no dia 4. 

Vamos votar um empréstimo. Já votamos uma redação final, que é um 
empréstimo tambêin. Na mesma razão que a Mesa explicou que a nomeação 
do governador é um ato decorrente, por via de conseqüência, da mens~gem 
presidencial, estamos votando a re_dação final do empréstimo a Goiás, e va
mos votar, agora, a redação final do empréstimo a Mato Grosso, que tam
bém não poderia ser votada, de acordo com a combinação. 

Estamos vendo, ag9ra, a Bancada do Governo satisfeita, porque ganhou 
o governador, vai sancionar o orçamento de Rondônia e vai ficar 6 anos no
meando autoridades com cochilo, também, da nossa Bancada. Somos 4 con
tra 32. Mas, quando vimos o tratamento suave, cortês, cavalheiresco, de capa 
e espada, de punhos de renda, sabíamos que iam por barrigueira no pessoal 
da Oposição; o que faltou foi só iss6, quando um ilustrado Senador, urna das 
peças jurídicas mais alta da Casa, sabia que jã estavam apertando. 

Assim, Sr. Presidente, o governador que a Oposição não queria, já foi 
aprovado. Resta-nos, agora, uma emenda de redação, e quem quiser ir embo
ra pode ir embora. Não tem importância. Não estou segurando ninguém. Os 
_que quiserem ir embora podem ir. As portas são a serventia da Casa. 

Só vamos apresentar uma emenda de redação, para que o Sr. Abi-Ackel, 
conterrâneo do ilustre V ice-Líder da Maioria, tenha cuidado, de outras vezes, 
para não esquecer o governador do lado de fora, ou o Sr. Leitão de Abreu 
também não cochilar e remeter, na época, nomeação conseqüente do gover
nador. 

Assim, Sr. Presidente, a Bancada do Governo nem deu satisfações por 
que colocou isso em votação hoje; não deu, não precisa dar. Não deu satis
fação porque estamos votando empréstimos; também não vai dar. 

É passivei que se convoque uma sessão amanhã para outros emprésti
mos. 

A diligência, a presteza e a percuciência da Bancada do PDS descobriu o 
mapa da mina - descobriu : agora vai explorar essa mina até o fim. DeS
cobriu! 

Assim, Sr. Presidente, esses suspiros que nós estamos ouvindo - suspi
ros profundos, suspiroS magoados de água corrente que passa-, isso tudo, 
agora, com a emenda de redação vai explicar melhor por que se suspira. E: 
pena não suspirar na boca do microfone, porque aí ficaria um suspiro grande. 
Então, não só quando Homero dorme; é quando Homero também cochila ou 
suspira. 

Sr. Presidente, vou apresentar - se o nobre Senador Lázaro Barboza, 
Líder da Bancada que conduziu a votação, concorda que se apresente urna 
emenda de redação ou não? 

O Sr. Lázaro Barboza - Perfeitamente, nobre Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Para o PDS saber com quem estâ lidan
do. Nós não fazemos isso- não faremos isso: isso é um papel violento que 
nóS tínhamos que fazer. Nós tínhamos que fazer isso; a condução tinha que 
ser outra. Mas, fomos apanhados dormindo, cochilando. 

O Sr. Dinarte Mariz- Amanhã, poderei dar um depoimento histórico 
sobre o comportamento de V. Exf. nesta sessão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Aguardo a explicação de V. Ex•, ama
nhã, após votarmos o décimo segundo empréstimo, com urna explicação ca
bal e irrefutável sobre como se vota empréstimo sem convocação com acordo 
de liderança, que não devia ser votado, etc., etc., etc., e nós votamos. Di;ziam 
isso ariteontem, c, hoje, estamos vofaildo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Solicito ao nobre orador 
que conclua. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, então para se ver que o 
diabo não é tão feio como se pinta, não vamos apresentar urna emenda de re
dação, podíamos apresentar, mas jã não hã maioria em Plenário. Alguns 
nobres Senadores já viajaram para seus-Estados, não vamos atrapalhar festa 
de ninguém; aniversário, bodas, casamento ou coisa que o valha. Nada disso 
vamos apresentar. O PDS ri porque ganhou, ri porque nos colheu cochilan
do. 

Tenho cinco minutos e neles tenho que gozar a plenitude do meu manda
to. Ninguém pode me tirar daqui e estou falando, explicando. Mas o diabo é 
apresentar emenda. Se eu apresentar a emenda, atrasa tudo. A matéria se 
presta a uma emenda de redação. 

Assim, Sr. Presidente, fica apenas nas nossas intenções. 
Recebi até uma mensagem de felicitação de Ano Novo, da Bancada do 

PDS: 

"Deus te abençoe, com vida longa e sadia, verbo farto e pru
dente, assím ao Céu chegaremos, amigos, cândidos, felizes." 

Assim, Sr. Presidente, já que o prinCipal foi aprovado, que é a nomeação 
do Governador, não poderíamos fazer aSsim ... Não vamos fazer isso, porque 
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isso seria um ato, agora, com referência ao Governador. .. estamos precisan
dou. E, vou dizer mais: se o Senado não aprovar isso, pode dar uma confusão 
séria. Os que não vieram ainda podem não precisar vir mais; há Senadores 
que estão faltando, faltosos que poderão ser chamados. Não queremos que os 
colegas sofram nada por nossa causa. Assim, Sr. Presidente, vou desistir de 
apresentar a redação final. E vou votar contra a redação final ou coisa que o 
valha. Está aqui a redação final, que eu iria apresentar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, certo o PDS, nós nos opomos em 
matéria de princípios; de picuínha, não. Nós nos opomos a isso, e espero que 
amanhã não tenhamos, ou hoje à noite, com outra sessão extraordinária com 
mais uns doze empréstimos e, amanhã, mais doze empréstimos para se com
pensar o tempo que não se aprovou empréstimo. E, depois, ouvirei a expli
cação cabal, irrefutável e consoladora do ilustre Senador Dinarte Mariz, que 
hoje nos brindou com um discurso tão bonito sobre Djalma Marinho, e vai 
ser a alma consoladora da alma aflita do PMDB que aprovou, por descuido, 
o Governador de Rôndonia. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Cabe apenas salientar à 
Casa que estamos votando um requerimento de urgência da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovado o requerimento, 
passa-se à apreciação da matéria. 

"Discussão, em turno único, da redaçào final do Projeto de Re
solução n9 49, de 1981, que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de 30 milhões de dólares norte-americanos, destinada ao Programa 
de Investimentos do Estado." 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1 9-Secretário. Portanto, 
já há l!mendas à redação final apresentadas por vários Srs. Senadores. 

São /[das as seguintes 

EMENDAS 
(De Plenário) 

Dê-se a seguinte redação à ementa: 

"Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a rea
lizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinada à 
implantação do sistema viário de apoio à produção agrícola do Es
tado." 

Emenda ao Artigo ]9 

Dê-se ao artigo I 9 a seguinte redação: 

"Art. ]!i' É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul au
torizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de 
dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Mi
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a finan
ciar a implantação do sistema viário de apoio à produção agrfcola 
do Estado.'' 

Justificação 

As emendas à redação final do Projeto de Resolução n9 49/81 são neces
sárias, tendo em vista as leis de autorização da operação de crédito, para o 
Estado de Mato Grosso do Sul, de números 189, de 18 de dezembro de 1980, 
e 219, de 06 de maio de 1981. 

A primeira consignava, no seu art. 29: 

"Os recursos provenientes de operações de crédito destinam-se 
à implantação do sistema viãrio de apoio à produção agrícola, cons
tantes dO anexo desta lei." 

E a Lei n9 219/81 tem a mesma redação, suprimindo apenas as expres
sões "constantes do anexo desta Lei". 

Vê-se, portanto, que as duas proposições legislativas, agora aprovadas 
pelo Senado, referem-se a um investimento certo e determinado, claramente 
especificado: "implantação do sistema viário de apoio à produção agrícola". 

A Resolução do Senado, tal como está redigida, abrange bem mais do 
que aquela finalidade única autorizada pelo legislador estadual para a efetiva 
aplicação dos recursos a serem c~ptados. Realmente, as palavras: - ..... des-

tinada ao Programa de Investimentos do Estado" -, como estabelecem a 
ementa e o artigo primeirO da Resolução, permitiram que o Governo estadual 
viesse aplicar o dinheiro do empréstimo em outros investimentos que não 
aquele, restritamente, determinado pelas leis autorizativas do Legislativo es
tadual. Prática na qual, segundo é notório, é useiro e vezeiro o atual Gover
nador de Mato Grosso do Sul, corno está comprovado no processo contra ele 
aberto pelo saudoso Ministro Juarez Távora, quando era ,aquele, Diretor da 
E.F. Noroeste do Brasil e que deu em resultado a sua demissão a bem do ser
viço público federal. O termo ulnvestimento" comporta pelo menos quatro 
categorias: a) irlvestiment65 em estoques; b) investimentos em obras públicas 
e serviços públicos (saúde, educação, investigação científica, sistema de trans
portes, serviços de energia elétrica, silos e armazéns, etc.); c) construção de 
moradias; d) inversões produtivas a cargo de empresas públicas e privadas 
(Cfr. C. da Rocha Viana, "A Dinâmica do Desenvolvimento Econôrnico", n9 
22). 

Sendo assim, tendo em vista a excessiva abrangência da expressão -
"Programa de Investimento"- e, ainda, o perigoso precedente do adminis
trador responsável pela aplicação dos recursos agora franqueados pela As
sembléia do Estado e_ sancionados pelo Senado, é mais que prudente, impe
rláSo, que a Resolução desta Casá do Congresso se a tenha aos termos preci
sos das leis estaduais em questão. 

Nào se diga que a referência do art. 29 da Resolução às leis estaduais tor
na desnecessária a cautela requerida pela redação final que propomos, por
que, em primeiro lugar, os termos redacionais da Resolução não são os das 
leis do Estado, e, em segundo lugar, por haver mesmo contradição entre um 
termo que é gênero e palavras que significam uma espécie, ou seja, no caso: de 
um lado, "programa de investimento", e de outro, "sistema viário de apoio à 
produção agrícola". 

"Confundir acepções é um grande mal em tecnologia." (C. Maximiliano 
- "Hermenêutica e Aplicação do Direito, n9 4.) 

No caso, há mais que a simples acepção de uma palavra- investimento 
-, pois, em verdade, há um conceito, gênero de espécies, que o rigor da técni
ca jurídica não pode admitir numa lei, pelas conseqüências resultantes da im
precisão do seu verdadeiro significado. 

Mas a contradição não está, apenas, nos termos e conceitos, estã, ainda, 
entre a redação da ementa e o art. 19 da Resolução, de um lado, e de outro, a 
redação do seu art. 29, quando, expressamente, reza: •• ... obedecidas ... ainda, 
o disposto na Lei Estadual n' 189, de 18 de dezembro de 1980, alterada pela 
Lei Estadual n9 219, de 6 de maio de 1981, autorizadoras da operação, ambas 
publicadas no DO do Estado de Mato Grosso do Sul". 

Ora, se a ementa e o art. }9 consignam que a operação de empréstimo é 
- "destinada ao Programa de Investimento do Estado'', e o art. 29 manda 
que sejam obedecidas as determinações das duas leis estaduais mencionadas 
-há na redação do projeto aquela contradição definida no art. 360, "a", do 
Regimento, isto é, .. que importe em alteração do sentido do Projeto". 

O termo ... sentido" há que ser tomado como o equivalente, o sinônimo, 
de intenção, como estã no "Novo Dicionário Aurélio": .. intento, propósito, 
objetivo- "Ninguém compreende o sentido da tua atitude"; ou no "Dicio
nário Cultural da Língua Portuguesa: "significado dentro de um contexto e a 
senoiço de uma intenÇão definida do falante em sua comunicação (JM Câmara 
Jr.)". 

A intenção definida da comuilicação do legislador estadual ao Senado, 
através das duas leis autorizativas, foi: aplicação dos recursos do empréstimo 
pennitido .. no sistema viário de apoio à produção agrícola". :E: inegável ter 
havido "alteração de sentido" na Resolução, quando a sua redação fala em 
"programa de investimento", dando à intenção definida (restrita) do legisla
dor estadual uma amplitude de propósitos e de objetivos que ela não tem. 

E - como o art. 29 da Resolução determina obediência às exigências 
destas leis estaduais - há, também, contradição entre esse artigo e a ementa 
com o art. 19, havendo desarmonia e choque entre essas partes da Resolução, 
que é a incoerência não admitida pelo mesmo art. 360, "a", do Regimento. 

Também prejudicial a "alteração do sentido'' introduzido na Resolução, 
entendido o termo, como estã nos léxicos: aquilo que é nocivo, qut~ lesivo 
(Caldas Aulete), porque se aplicados os recursos em outros investimentos, 
que não o único admitido pelo legislador estadual, poderá acarretar graves le
sões aos interesses do Estado. 

Finalmente, se esses erros - contradição, incoerência, prejudicialidade 
-impõem à Presidência do Senado encaminhar o projeto à .. Comissão com
petente" para corrigi-los, quando já aprovado e com redação definitiva- a 
fortiori devem obrigar a direção da Casa a remeter a proposição, com a re
dação final ainda não aprovada, à "Comissão competente", 

E, no caso, a Comissão é a de Constituição e Justiça, _pelas disposições 
regimentais combinadas: a, do art. 360, com os arts. 258 e 358. 
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A contradiçilo, a incoerência e os prejuízos apontados contaminam a 
proposiçilo (Resolução do Senado) no seu todo: Não pode deixar de ser ouvi~ 
da a Comissão de Constituição e Justiça, para expurgá~la do erro grave, se 
existe, como nos parece incontestável, pelos motivos expostos. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1981. -José Fragelli. 

EMENDAS 

(De Plenário) 

Apresentadas à redação final do Projeto de Resolução n9 49, de 
19~ I. 

À ementa do Projeto: 
Onde se lê: destinado 
Lcia~se: destinada 

Justificação 

A presente emenda de redaçào visa propor que a concordância nominal 
se faça, preferencialmente, com o substantivo feminirio .. operação" e não 
com o seu adjunto .. de empréstimo". 

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1981. -Alberto Silva. 

Ao art. ]9: 

Onde se lê: o equivalente 
Leia-se: a equivalente 

No 2 

Justificação 

A emenda funda~se nas mesmas razões aduzidas na Emenda n9 l. 
Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1981.- A/berro Silva. 

N•3 
Ao art. 2<?: 
Onde se lê: "nos termos do inciso II..." 
Leia-se: "na forma do inciso II..." 

Justificação 

A presente emenda objetiva evitar a repetição das expressões "nos ter.: 
mos do inciso" com as equivalentes existentes anteriormente no mesmo arti
go. 

res. 

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1981. - A /berro Silva. 

Ao art. J<?: 
Onde se lê: destinado 
leia-se: destinada 

N'4 

Justificação 

Os motivos da alteração proposta são os mesmos d-ãs emendas anterío-

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1981.- Alberto Silva. 

N• 5 

Ao art. 29, "in fine": 
Acrescente-se às expressões finais: 

" ... ambas publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 
do Sul", as seguintes expressões: 

" ... ,respectivamente, de 19-12-80 de 1980 e 7-5-81". 

Justificação 

A emenda visa, por uma questão de boa técnica legislativa, fazer referên~ 
cia aos Diários Oficiais em que foram publicadas as citadas leis. Não se justi
fica, de fato, que se publique uma lei remissa de um diploma legal, citando
lhe o órgão divulgador, de maneira genérica, sem citar-lhe, convenientemen
te, os dados necessários à sua busca ou consulta. 

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1981. - Alberto Silva. 

O SR. PRES!DEI\'TE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, foram li
das, como V. Ex11s ouviram, várias emendas, sendo que cinco, das sete, de ini
ciativa do nobre Senador Alberto Silva e duas de iníciativa do nobre Senador 
José Fragelli. 

As cinco, de iniciativa do nobre Senador Alberto Silva são pertinentes à 
matéria. S. Ex• pretende corrigir redação. As emendas apresentadas, entre
tanto, pelo nobre Senador José Fragdli, não posso· recebê-las sem violentar o 
Regimento, porque o Regimento declara no seu art. 115, combinado com o 
art. 354, que à Comissão de Redação compete corrigir vfcíoS de linguagem, 
impropriedades de expressão ou defeitos de técnica legislativa. 

As ementas apresentadas pelo nobre Senador José: Fragelli modificam o 
mérito da matéria aprovada. Num caso, por exemplo, S. Ex' deseja que o gru
po financiador a ser indicado o seja sob a orientação do Ministério da Fazen
da e do Banco Central do _Brasil, que não se votou. 

Então, baseado exatarnente no que o Regimento Interno me permite, 
item II do art. 52, que rege as atribuições do Presidente, recuso acolhimento 
às emendas do Senador José Fragelli e aceito as emendas apresentadas pelo 
Senador Alberto Silva. 

Em conseqüência, passo à discussão do projeto e das emendas, em turno 
único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo oradores declaro encerrada a discussão. 
A matéria volta à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Achando-se a matéria em 
regime de urgência, solicito o parecer da Comissão de Redação sobre as 
emendas apresentadas. 

O Sr. Adalberto Sena - Sr. PreSidente, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Redação pediria a V. I;:x• que concedesse, pelo menos, 15 minu
tos de prazo ao relator para apreciação dessas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador Adalberto 
Sena, esta matéria estãjustarncnte regida no Regimento Interno, V. Ex• terâ o 
tempo, só que eu fico ligeiramente confundido porque a Mesa recebeu como 
orientação da Maioria, inclusive da maioria da Comissão a que V. Ex• per
tence e preside, a indicação do Senador Aderbal Jurema para ser o Relator da 
matéria. Mas eu acho que a colocação de V. Ex• merece todo o respeito. Soli
citaria ao Líder da Maioria c ao relator indicado pela Maioria que entrasse 
em entendimento com V. Ex~ e eu decido, neste caso, dar provimento à solici
tação de V. Ex11 e interromper até 15 minutos a sessão. 

O Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, indicado corno relator oral, em 
face do consenso do meu Partido em torno das emendas apresentadas, eu 
quero transmitir ao meu colega e Presídente que vamos aceitar todas as emen
das de redação. 

Como a Mesa rejeitou as emendas apresentadas pelo Senador José Fra
gelli, porque não eram pertinentes, às emendas de redação, como relator, dou 
o meu parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas, nobre Senador Ader
bal Jurem a, eu provi a solicitação do nobre Senador Adalberto Sena, Presi
dente da Comissão de Redaçào, pois S. Ex• quer conhecer mais profunda
mente a matéria. V. Ex~ já antecipou que a Maioria vai aceitar. Dependerá, 
agora, do Senador Adalberto Sena insistir ou não no tempo que S. Ex• solici
tou à Mesa. 

Peço ao Senador Adalberto Sena que s'e manifeste. (Pausa.) 
A Presidência declara suspensa a sessão até 15 minutos, corno solicitado 

pelo Senador Adalberto Sena. 

(Suspensa às /9 horas e 20 minutos, a sessão é reaberta às 19 ho~ 
ras e 28 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão. 
Ouço o nobre Senador Adalberto Sena, se S. Ex• tem alguma declaração 

a fazer. 
O Sr. Adalberto Sena- Já decorreram os 15 minutos e o próprio Rela~ 

tor declarou que não precisaria de mais tempo. Concordo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Relator jâ se manifestou 
favorável às emendas. A matéria está, portanto, devidamente instruída. 

Passamos à votação da redação -tiijal, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
Votação, em globo, das emendas. 
Vale lembrar que as emendas foram apresentadas pelo Senador Alberto 

Silva c fofam aceitas pelo Relator. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
AproVadas. 
O projeto vai à Comissão de Redação para corrigir, segundo o entendi

mento do Plenário, impropriedades de finguagem. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a mesa, redação fi. 
na! que será lída pelo Sr. ]9-Secrctârio. 

Ê lida a seguinte. 
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PARECER No 1.512, DE 1981 

Da Comissão de Redação 

Redaçã6 final do Projeto de Resolução 'n.0 49, de 
1981. 

Relator: Senador Aderbal Jurema. 

A Com\.ssõp apresenta a· redação .final do Projeto de Reso• 
!nção n.o 4.9, de 1981, que .autoriza o· Góvel:nõ do Estado de Mato 
GrQSSO do· Sul a realizar operação de ~mpréstirno externo no 
valor de US$ 30,000.000.00 (trinta mllhõe~ de dólares no):'te
amerlcanosl, destinado ao Programa de Investimentos do Es
tado. 

'Sala da.s COmissões, 28 de dezembro de 1981. ~ Adalberto Sena, 
Presidente -: A<'lerbal Jurema, Relator - Murilo Badaró. 

ANEXO AO PA:ftECER N.0.1.512, DE l981 

'Reda.çã.o final 'do Projeto de Resolução n.0 49, d~ 1981., 

Faço sab.er que o Senado Federal apr.qvou, nos termos do art. 
4?, inciso IV, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.o , DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado de (Mato Grosso do Sul 
a. realizar operação de ~préstimO e-Xtei-no no. valor de 
US$ 30,0gO,OOO.OO (trinta milhões de dólares americanos), 
destinada ao .Programa· de Investimentos do Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 E o O<lverno do Esta.do de Mato Grosso do Sul auto .. 
rizado a realizar, com a gai:-antia da União, .wna operação de em~ 
préstimo ·.xternq no yalor de 'tJs$ 30,00.0,000.00 (tilnta mi!h'ões de 
dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prln~. 
c!pal, junto a grupo financiador a ser Indicado sob a or!entacão 
do Ministério da Fazenda e do BanC<l Central~ do Br.,Sll, destinada 
a financiar o Programa de Investimentos .do Estado. 

Art. 2.0 A operação reallzar-se-8. nos .. termos aprovados pelo 
Poder Executivo Federal, Inclusive o exame <!as condições crediti· 
cias da operação a ser efetua.do pelo Ministério da Fazenda, em 
articulação com o Banco Central do Brasil, na, forma do Inciso n 
do art. 1.0 do Decreto n.O 74. 157, de ,6 de Junho <te 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos enearregados da execução da po
lítica e~onõmlco-flnance!ra do d<lverno Federal, e, ainda, o d\.spos~ 
to na Lei Estadual n.0 189, de 18 de dezembro de 1980, alterada 
pela Lei Estadual n.O 219, de 6 de maio de 1981, autorizadoràs da 
operação, publlcad,á.s, respectivamente, no Diário Oficial do Estado 
de 19 de dezembro d~ 1980 e de 7 de maio de 1981. 

Art. 3.0 Esta ResOlução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A redação final levou em 
consideração as emendas apresentadas. 

Em discussão. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar a palavra, encerro a discus-

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados~ (Pausa.) Apro

vado. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para declaração 
de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso para declaração de voto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para declaração de voto. Sem revisão ~do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao término da votação desta re
dação final, não posso deixar de manifestar a minha estranheza em virtude da 
redução da Bancada de Oposição a quatro Srs. Senadores, que não mantive~ 
rama linha que a Oposição traçou. DevQ dizer. a Bancada do Governo, hoje, 
tripudi.ou. sobre a passividade da Bancada da OpoSição. 

Sabemos que os compromissos que estão jurando aqui, de que amanhã 
não vamos ter empréstimos, não valem. Nós vamos votar empréstimo ama
nhã. E devia ser hoje, na sessão extraordinária, a fim de que víssemos que nós 
estamos engazopados. A expressão é esta: engazopatos, enganados e íliquea
dos na boa fé. 

Então, numa época em que se· podia votar, votou~se; o que não se podia 
votar, votou-se; o que não podia aceitar; aceitou~se. Atendi à Liderança do 
meu Partido, mas não estou conformado com isto. E, amanhã, Sr. Presidente, 
s·e nós tivermos que votar mais empréstimos, ou outros empréstimos que es
tão na pauta, nós nos desVencilharemos dos compromissos com a Liderança 
para votar independentemente, porque acho que nós capitulamos de uma ma
neira irremediável, sem explicação, em virtude do modo com que foi conduzi
da a matéria. 

Assim, Sr. Presidente, a minha declaração de voto - contra o emprésti
mo. Continuo votando contra e votarei contra, mas, lamento que tenha se 
dado esta atitude final, que foí enganosa, ludibriou a nossa atenção e Ba
queou a nossa boa fé. Esta é a minha declaração. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, como tradicionalmente acontece nos últimos dias 
de dezembro, os diversos Ministérios órgãos da Administração Indireta, di
vulgam informações sucintas e dados estatísticos relativos às realizações leva
das a efeito, ou atividades desenvolvidas no decorrer do ano. 

Simultaneamente com a preocupação de fornecer informações fidedig~ 
nas para esclarecimento da opinião pública, esse hábito salutar e oportuno 
permite avalíar e caracterizar a eficiência do desempenho global ou setorial, 
do Sistema Administrativo da União. Trata-se de um hábito a ser preservado. 

Esse foi, precisamente, o caso do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, cujo titular, o Ministro Jair Soares, divulgou uma síntese do Relatório 
Anual de sua gestão a respeito do qual os princip'a:is órgãos da imprensa bra~ 
sileira já começaram a tecer considerações, em seus editoriais, ou, simples~ 
mente, publicar tópicos expressivos do documento divulgado nesta última se
mana de 1981. 

Assim é que, o O Estado de S. Paulo, em sua edição de quarta~feira, 23 de 
dezembro 'passado, destacou, como ponto alto do desempenho do Ministério 
da Previdência e Assistência Social, em 1981, a atuação da Legião Brasileira 
de Assistência - (LBA), agência de desenvolvimento social e comunitário 
que realiza, em todas as Unidades da Federação, um amplo espectro de pro
gramas voltados para os segmentos mais carentes e desassistidos das camadas 
pobres da população marginalizada, pelas rendas baixas que as caracterizam. 

São os conhecidos programas da LBA que envolvem as crianças, os me~ 
nores, as famflias desajustadas, os excepcionais, os idosos, os projetos nutri~ 
cionais de complementação alimentar, de profissionalização e de artesanato, 
o Voluntariado e as ações no campO da Saúde, além da colaboração, com ou~ 
tros órgãos, quando ocorrem calamidades. 

Convém enfatizar como fato auspicioso, revelador da capacidade em
preendedora e comprovada eficiência- da Presidente Léa Leal, a presença da 
LBA em 2.751 Municípios de todo o País, constituindo uma das suas metas 
prioritárias para 1982, a extensão das múltiplas atividades dessa benemérita 
instituição à totalidade dos nossos Municípios, -ou seja, a presença concre
ta da LBA em cerca de 4 mil comunas, realizando os seus conhecidos progra
mas em regime de cooperação com as Prefeituras e Câmaras de todo o Brasil. 

1981, a julgar pelos dados divulgados, terá sido o ano decisivo da LBA, 
tanto no concernente à consolidação de sua estrutura opera'tiva, como no to
cante ao volume das atividades desenvolvidas e dos programas realizados nos 
quais foram investidos Cr$ 9,2 bilhões para aproximadamente 10,5 milhões 
de pessoas o que significou um aumento superior a 100% com relação aos 
índices de atendimento e às despesas efetuadas no ano anterior (I 980). 

O Programa de Ações de Saúde representou, em 1981, 36 por cento' do 
volume total de atendimentos, atingindo mais de três milhões de pessoas que 
receberam consultas médicas e odontológicas, realizaram exames de labora
tórios e foram vacinadas. 

O Programa Nacional de Voluntariado, PRONA V- LBA, atendeu a 
quase dois milhões de carentes; em mais de mil Municípios, com a partici
pação de 23:49s-Voluntários, que atuaram nas diversas áreas da organização. 

O Programa de Assistência ao Men~r, proporcionou atendimento arpais 
de 600 mil menores, em 1.749 Municípios de todas as regiões do País, sendo 
as Creches-Casulo responsáveis por 51,3 por cento dos atendimentos efetua
dos. 

Cerca de 243.618 excepcionais ,receberam cuidados e atenção da LBA, 
que investiu, nessa área até outubro passado, Cr$ I ,8 bilhão. 
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Esse Programa será desenvolvido ao máximo no próximo ano, com ore
sultado dos estudos promovidos sobre o problema, segundo os quais, dez por 
cento da população brasileira sofrem de algum tipo de excepcionalidade mo
tora, sensorial ou mental. 

Presume-se, com base nas pesquisas reafízadas, que existem, nessas con
dições de excepcionalidade, cerca de 12 -milhões de pacientes, que, em sua 
quase totalidade, estão à margem de qualquer tipo de atendimento especiali
zado. 

Parece-me, todavia, Sr. Presidente, que o ponto culminante do desempe
nho da Presidente Léa Leal foi atingido em novembro passado, quando obte
ve o apoio integral da rede bancária nacional para o Programa de Construção 
e Manutenção de uma Creche em cada Município brasileiro. 

Os Protocolos assinados pelos Presidentes do BNH, Banco Nacional da 
Habitação - Doutor José Lopes Oliveira, do Banco -do Brasil, Oswaldo 
Collim, da Caixa Econômica Federal, Doutor Gil Macieira, com a partici
pação do Doutor Theophilo de Azevedo Santos, Presidente da Associação 
Nacional dos Bancos, representando a rede bancâria privada, constituem 
uma demonstração insofismável da competência e do idealismo de Léa Leal. 

Com a orientação superior e a: integral solidariedade da Primeira Dama, 
Senhora Dulce Figueiredo, à frente da PRONA V -LBA, Léa Leal proporcio
nou à Programação das Creches-Casulo dimensões adequadas às proporções 
do desafio a ser enfrentado em todo o Brasil. 

Pretendo, Sr. Presidente, logo no início da Sessão Legislativa do ano vin
douro, examinar com a profundidade e minúcias necessârias, o funcionamen
to da LBA, os resultados de sua atuação e perspectivas, no contexto global do 
Sistema Administrativo da- União. 

No momento, desejo apenas registrar os êxitOs obtidos em 1981, pela 
LBA, exemplo de uma instítuição cujo desempenho toda a Nação conhece e 
aplaude, pelos benefícios que vem proporcionando às populações carentes 
tragicamente vulneráveis aos impactos de uma conjuntura inflacionária ad
versa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência designa para a 
sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Trabalhos das Comissões 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tra

tar, declaro encerrada a sessão. 
( Levanta~se a sessão às 19 horas e 35 minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROS
SARD NA SESSÃO DE 18-12-81 E QUE. ENTREGUE il REVI
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, "Eu já não sei que nomes invocar, para desviar a· 
ameaça que pesa sobre a pobre, a desvalida, a miseranda democracia brasilei
ra, sempre a viver das boas graças, ou da piedade dos poderosos". Essas pala
vras foram proferidas, na sessão de l7 de agosto de 1965, da tribuna da Câ
mara dos Deputados, por uma das maiores e melhores figuras da vida pública 
bri:lsileira. Disse-as Raul Pilla que, pouco depois, era praticamente expelido 
da vida política do Brasil. 

Lembrando-as, Sr. Presidente, quero assinalar que o que dizia então o 
preclaro brusileiro, faz 16 anos, poderia ser hoje repetido com sobradas ra
zões. 

Sr. Presidente, existe um clima de radicalização no Pais'? Existe um clima 
de radicalização no Congresso Nacional, ou nesta Casa? Eu preferiria dizer 
que existe um clima de exacerbação. Mas, chamemo-lo de exacerbação oura
dicalização, pouco importa, parece-me existir, isto sim, um estado febril. 
Noutras palavras, o organismo nacional está atravessando um período enfer~ 
miço, do qual a febre é o indicador, da qual a radicalização ou a exacerbação 
é mera conseqüência. 

Tenho diante dos olhos, Sr. Presidente, artigo de Carlos Castelo Branco, 
intitulado "exercer o poder e preservá-lo". Não preciso dizer ao Senado que o 
articulista é um dos profissionais mais qualificados, que une impressionante 
cópia de informações a admirável lucidez no interpretá~las. Pois bem, Carlos 
Castelo Branco disse, entre outras coisas, isto: 

"A distensão no sentido em que era projetada e praticada sob o 
Gen. Golbcry, está morta. O Governo não quer transferir o poder. 
Quer exercê-lo e nele permanecer, embora realizando eleições e esti
mulando -O funcionamento do arcabouço institucional que os diver~ 
sos governos militares não eliminaram." 

Pouco depois: 

'"Caso haja necessidade de outras providências" - referia-se 
ao pacote - "para assegurar a estabilidade do Governo e do siste
ma, elas serão tomadas, tanto quanto possível dentro dos mecanis
mos instituídos ou preservados." 

"'O Governo não pretende perder a eleição e diligenciará em 
tempo para que a hipótese negativa não se efetive. Caso seja sur
preendido pelas urnas, articulações de emergência dever'ão suprir a 
insuficiência demonstrada pelo PDS e novo dispositivo de susten
tação será criado em tempo rápido," 

Ê o caso. 

"O quadro modificouRse e hoje a eleição se realizará somente 
sob controle, isto é, segundo as regras que o Governo considerar efi
cientes para d-eter o Poder." 

Haverá muitas pessoas, nesta Casa, e fora dela, que acompanham os 
acontecimentos político~, que sejam capazes de divergir do que escreveu o 
distinto e _brilhante jornalista, Sr. Pr6sidente? 

Leio do mesmo articulista, do artigo "Confiante na base militar", apenas 
este trecho: 

"'Uma reação negativa do Congresso constrangeria o Presiden
te a recorrer a expedientes dejuridicidade duvidosa mas que se tor
nariam politicamente imperativos até mesmo para que pudesse tor
nar realizável o Pleito de novembro." 

Repito a- indagação: haverá muitas pessoas que ponham em dúvida ou 
manifestem divergência, quanto ao acerto dessas palavras que traduzem uma 
mentalidade, e refletem uma situação? 

A respeito da projetada fusão, ou incorporação, ou reaglutinação de dois 
partidos políticos, ou de partidos políticos da Oposição, eis o que, sob o títu
lo: "Eleição segundo a lei do Governo", escreve Carlos Castello Branco: 

.. Desde que a incorporação não seja total e a Oposição conti
nue [racionada, a vinculação atende objetivos do Governo com seu 
pacote eleitoral." 

Já no fim do artigo, contínua o citado jornalista: 

"A lei, portanto, continua a ser a lei do cão. As eleições vão-se 
realizar mas segundo as regras que o Governo determinar." 

Pois bem, Sr. Presidente, eu poderia multiplicar citações, mas, fico ape
nas nestas, para dizer que se existe um clima de radicalização, se existe uma 
exacerb<Jção dos espíritos e nos procedimentos, essas manifestações resulta
rão, por acaso do mau humor da Oposição? Serão o resultado de uma inspi
ração demoníaca do partido e de homens ou traduzem, antes e acima de tudo, 
uma reação natural de seres vivos que obedecem a uma das leis fundamentais 

·de todo ser vivo, ligada ao seu instinto de conservação? 
Outro dia, Mino Carta, em belo artigo, publicado na Folha de S. Paulo, 

aludia aos dias que estamos vivendo, falando: 

" ... neste cinzento dezembro, de comércio em baixa, na expec
tativa morna do mais pobre natal de todos os tempos, apertados 
pela crise económica e pela certeza de que a temporada do autorita
rismo continua." 

E depois: 

"'O pacote é o resultado das bombas sem punição do dia I" de 
maio." 

Alguém tein dúvidas a este respeito, Sr. Presidente? Se alguém as tiver, 
não sou eu este alguém. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos em um clima de exacerbação ou 
de radicalização, como queiram? Eu não negaria, mas faria à honrada Maio~ 
ria desta Casa uma indagação, uma pergunta: este clima vai deixar de existir, 
ou pode deixar de existir, ou pode deixar de não existir, ou pode não cessar? 
Eu não hesitaria em responder que ele poderia deixar de existir. Eu iria além, 
penso eu que ele deveria deixar de existir, deveria cessar. Se dependesse do 
meu voto, se dependesse da minha ação, se dependesse do meu parecer, se de
pendesse do meu procedimento, ele não teria se constitüído, ele não teria se 
formado, ele já teria cessado. 

Mas, dePende do meu parecer ou depende do meu procedimento? Vou 
além: depende do procedimento, do parecer da Oposição? ou depende de to~ 
dos, particularmente do Governo, pelo fato mesmo de ser o Governo, pela 
soma imensa de poderes que detém na mão, inclusive pela soma de poderes 
que tem, ainda, em ambas as Casas do Congresso Nacional onde detem a 
Maioria? 
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se desrespeita já não é o 
princípio democrático, já não uma norma legal, mas quando se ofende o pres
suposto mesmo, a condição mesma do processo democrático, como pode ha
ver convívio dcmocrãtico, Sr. Presidente? 

O Sr. Humberto Lucena- Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD- O grande historiador de Roma, Gugliel
rno Ferrero, tem um pequeno livro intitulado O Poder, com este subtítulo: 
"Os Gênios Invisíveis da Cidade". É um livro de cento e poucas páginas, mas 
é um dos livros que mais fundas marcas deixou no meu espírito. Nesse livro, o 
famoso escritor faz esta observação, que é uma observação elementar, que 
qualquer criança de escola primária seria capaz de fazer e que os sábios sa
bem fazer em linguagem singela, a propósito da legitimidade do poder, a pro
pósito da sociedade democrática. Diz" de: 

"Para que o direito de mandar e o direito de oposição sejam 
duas realidades cfetivas e eficazes, a condição é que a maioria saiba 
que é por sua natureza móvel e renuncie a servir-se do poder para 
eternizar-se nele,- para impedir, pela violência e pela fraude, que a 
minoria se torne maioria." 

Parece que Guglielmo Ferrero estava escrevendo para o Brasil dos nos
sos dias, para o Brasil do "pacote", ou dos .. pacotes". E continuava: 

"Os que têm o poder aspiram a conservá-lo, primeiramente 
para si mesmos, em seguida para aqueles a quem desejam transmiti
lo quando, o mais tarde possível, forem obrigados a renunciar a ele. 
Nada repugna mais a qualquer poder que saber-se precário. Uma 
democracia não se faz legítima senão se o poder consegue colocar-se_ 
nesse estado de reúncia preventiva, quase sublime, aceitar lealmen
te, sem segunda intenção, a lei da subordinação à vontade soberana 
do povo, expressa livremente por processos iguais para todos os 
partidos. Só uma maioria real será capaz de respeitar, com tão ad
mirável lealdade, o direito da minoria a tornar-se maioria." 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta altura do século XX, nós não 
estamos a assistir no Brasil a um processo exatamente contrário do que este 
aludido por Ferrero, que é toda a instrumentalização das providências imagi
náveis para fazer com que a maioria, gasta "j)Or longos anos de poder, que gas
ta qualquer maioria, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, 
impeça que a minoria, coarctada durante tanto tempo por tantas vicissitudes 
decorrentes do arbítrio, se apresente como a maioria da sociedade brasileira'? 
Não é istQ, Sr. Presidente, que se diz despudoradamente, porque nem mais se 
usam os a'rtifícios e os eufemismos? Diz-se clara e publicamente que é esse o 
objetivo do Governo._E quando esta feição é dita por algumas das expressões 
menos dotadas deste Governo, chegam até a dizer que é obrigação do Gó"ver
no permanecer no Governo. 

Então, mais uma vez pergunto eu, Sr. Presidente, se ocorrendo esses fa
tos que estão a ocorrer aos nossos olhos, com uma publicidade sem medida, 
se é possível que a sociedade brasileira não esteja em estado de febre, q_u~ as 
forças políticas da Oposição devam agradecer aos detentores do poder esta
rem afiando a faca para degolá-la, ou para apunhá-la, como queiram os do
nos do poder, e ainda abaixando os olhos, e ainda batendo ao peito, e ainda 
genuflexamente devam agradecer aos que pretendem fazer isso com ela, a 
Oposição, e com o nosso País, a nossa Pátria, reduzindo-a a uma sub
republiqueta; querem ainda que a Oposição se apresente como uma corpo
ração de covardes. 

O Si. Teotónio Vilela - E que declarem: os que vão morrer te saúdam, 
César. 

O SR. PAULO BROSSARD - Ave, Caesar, morituri te salutant. 
Quero dizer, Sr. Presidente, que estamos repetindo o quadro do baixo 

Império, da decadência romana. E querem que a Oposição, contrita, servil, 
acodhada, agradeça a benignidade ... Porque, como foi dito, se a Oposição 
persistir no seu radicalismo poderá vir coisa pior! 

Mas isto foi dito, Sr. Presidente, e não foi dito por anônimos. E ,eu per
gunto, Sr. Presidente, se é estranhável que haja nesta Casa ou fora dela um 
ambiente de radicalização, que é uma palavra feia, do vocabulário oficial, ou 
se existe um clima de exarcebação, fruto deste estado, deste ambiente agônico 
que estamos a viver? É a pergunta que faço mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

E não preciso dizer onde está a causa e onde está o remédio para eliminar 
a causa e para desfazer este ambiente que hoje é a marca dos nossos dias nas 
menores coisas. Inclusive nesta Casa, Sr. Presidente, nesta Casa que tem entre 
outros encargos insignes o de julgar o Presidente da República nos impro
priamente chamados crimes de responsabilidade, convertendo-se em tribunal, 
nesta Casa que tem entre outras atribuições a de processar e julgar os juizes 

do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, quer di· 
zer, é uma Casa que tem atribuições verdadeiramente insignes, e que não dei· 
xou de contaminar-se, também, com este estado febril de exacerbação ou, se 
quiserem, de radicalização. Pergunto se isto poderia acontecer. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com todo prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' vive hoje, nesta tribuna, um dos seus 
grandes dias, nobre Senador Paulo Brossard. (Muito bem!). 

O SR. PAULO BROSSARD- É bondade de V. Ex•, querido colega. 

O Sr. Humberto Lucena - E V. Ex• fala não apenas por todos nós do 
PMDB, e creio que do PP, mas pelo povo brasileiro, porque V. Ex', neste mo· 
mente, reflete, exatamente, o sentimento que vai na alma das multidões frus
tradas diante do •·pacote" eleitoral, ameaçadas por novas leis de exceção. V. 
Ex', com essa sua análise da situação brasileira, põe o dedo na ferida, denun
ciando mais uma vez à Nação os atos de arbítrio e prepotência praticados por 
esse Governo ditatorial que aí está, que não quer, de maneira alguma, admitir 
a rotatividade do poder, que é um dos princípios basilares de uma verdadeira 
democracia. Como prova disso, além desse famigerado "pacote" eleitoral a 
que alude V. Ex'-, sabe V. Ex• do terrorismo político que anda solto por af, 
anunciando medidas as mais insólitas, inclusive e sobretudo contra a sobera
nia do Congresso Nacional. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu vou chegar lá, nobre Senador Hum
berto Lucena. Sou extremamente grato à sua generosidade, à bondade das 
suas palavras. 

sr. -Presidente, Srs. Senadores, eu pergunto aos meus eminentes pares de 
ambos os lados desta Casa, eu pergunto se essa situação que agora chegou ao 
clímax, à sua fase mais agud<l:, eu pergunto se ela começou hoje, se ela co
meçou ontem. 

Nos últimos dias de março, por honrosa designação desta Casa, dela me 
ãllsentei e fiquei um mês em Nova Iorque participando da Conferência do Di
reito do Mar. De lá fui à Grã-Bretanha, à Alemanha Ocidental, à Alemanha 
Oriental e à Polônia, atendendo convite dos governos desses países. Circulei 
rapidamente pela Che<:oslováquia, Hungria e França. Estive fora do Brasil 
dois meses e meio. Quando cheguei aqui, Sr. Presidente, abri os jornais e fiz 
este comentário: tenho a impressão de que não saí do Brasil, tenho a impres· 
são de que estou lendo osjornaís de março, quando saí; porque continuava a 
mesma história, a mesma indefinição, a mesma modorra: voto voluntãrio, 
voto obrigatório, voto distrital, distritão, voto vinculado, sublegenda. Ames
ma coisa, como se no Brasil não houvesse inflação; como se no Brasil não 
houvesse recessão; corno se no Brasil não houvesse desemprego, já agora na 
casa de dois e meio milhões de desempregados; como se no Brasil não houves
se, segundo li, 106 mil engenheiros desempregados; como se no Brasil não 
hoUvesse uma queda no consumo da carne, o que quer dizer um aumento na 
deficiência alimentar; como se tudo isto não levasse a indústria a cair cerca de 
9%- n-os-primeiro-s- iO--meses -deste-ano-;- -como se-nã-o-surgissem -a-qui-,- a-li~ -acolá-; 
quebra-quebra, como aquele último lá de São Luís do Maranhão; como se 
nada disso acontecesse a conversa era: voto obrigatório, voto não obriga
tório, voto vinculado, voto distrítal, distritão, sublegenda. 

Durante meses foi assim, até que o eminente Líder Marcos Freire, em 
nome da sua Bancada, começou a cobrar uma definição do Governo, para fi
xar as regras elementares, basilares do processo eleitoral a fim de dar tranqUi
lidade, de permitir, afinal de contas, que tivéssemos um mínimo de paz. E 
diante da opacidade da outra parte, levou a bancada da Oposição a um pro
cesso que eu -nunca tinha visto nesta Casa, o processo da obstrução parlamen
tar oficializado. 

Note·Se como os fatos se prendem. Eu falava, há pouco, no processo de 
radicalização e nas suas causas. Pois bem, nós chegamos aqui em 75 e esta
mos no oitavo e último ano do nosso mandato senatorial. E foi neste ano em 
que, pela primeira vez, se verificou o que veio verificar-se: uma obstrução for
malmente declarada. 

Pois bem, Sr. Presidente, o porta-voz do Governo, que para mim fala em 
nome do Governo, cuja palavra para mim merece fé, assumiu o compromisso 
de que, em 30 dias após o recesso parlamentar de julho, depois dilatado para 
mais alguns dias, por uma semana, portanto, até a:.:data.nacional de 7 de se
tembro, o Governo enviaria os seus projetes, a sua propÕ~ia de reforma elei
toral, a fim de que ficássemos nós sabendo por que mares deveríamos singrar. 
Não foi cumprida a promessa em tempo hábil, houve mora. Mas, em dias de 
setembro, logo depois do día 15 ... 

O Sr. Marcos Freire- Permita V. Ex' uma observação que se projeta no 
tempo, antes desse período a que V. Ex• se refere. (Assentimento do orador.) 
~que bastou a promessa do Líder do Governo de que dentro de mês e meio 



Dezembro de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào IIi T er4;a-feira 29 -7537 

daria a posição oficial do Governo,-para que a Oposição, de imediato, sus
pendesse a obstrução. E, cumprindo essa promessa, toda a pauta do Senado 
Federal foi esgotada. Nós aprovamos quas-e uma centena de projetes. 

O SR. PAULO BROSSARD- Agradeço o aparte esclarecedor do emi
nente Líder, a pessoa mais autorizada para prCstar -o depoimento, que me ia 
escapando e que era importante relembrar, Sr. Presidente. 

Mas, veja só. Radical é a Oposição. Agora, a Oposição teve de recorrer a 
um expediente parlamentar para arrancar, com saca-rolha, a promessa Go
vernamental de que enviaria para cã em tempo hábil os séus projetas. Não 
cumpriu, não foi pontual. Mas, em todo Caso, não o· censuro por isso, porque 
uma semana depois ou dez dias depois vieram os proje-ios. Mas, por esse tem
po - acho importante lembrar o fato - houve uma reunião do Diretório 
Nacional do Partido Democrático Social, o herdeiro da ARENA. ARENA, 
foi o maior partido do Ocidente e eu imaginava que o PDS~ se!l herdeirO, con
tinuasse a sê-lo. Mas o meu caro colega e amigo, Seqador José Sal_"ney, res
pondendo a interpelação minha disse- qüe ele é_ mais modesto, disse que é o 
maior partido do Brasil. Seu antecessor é que era o rriai6! pai-tido do Ociden
te. Houve uma reunião do maior partido nacional, quejâ _foi sob outro nome 
deixou de ser o maior partido do Ocidente. E n"esta reunião do Diretório, ho
mens da maior responsabilidade p3rtidári~ e pol~tica disseram, e iodos o~ jOr
nais do Brasil publicaram, que era preciso fazer Uina' reforma. Leio ·um deies: 

''Nossa reforma tem de incluir casuísmos porque não podemos 
perder o Poder~ nem a eleição em lugar nenhum." 

Todos os jornais publicaram isso e foi Objeto, incluSive, de editoriais, 
como o do Jornal do Brasil que, a propósito desta frase, cujo autor era men
cionado, comentou: 

~·A intenção declarada de fazer uma legislação capaz de leváwlo 
a ganhar as eleições, sempre e em todos_. os lugares, desqualifica o 
PDS para o exercício da democracia. Descobre-o intoxicado pelo 
antigo golpismo do "ganhou mas não leva", substituído agora pela 
ilusão operacional de que não vai perder nunca." 

"Antidemocrãtico e ridículo; se é que não há redundância na 
adjetivação. PoiS só há seriedade na democrada. Para aJudar o Ge
neral Figueiredo em sua restauração, o PDS revela-se um instru
mento obsoleto e ineficaz". (Jornal do Brasil, editorial de 25 de ju
nho de 1981.) 

Lembro o fato, Sr. Presidente, e esqueço o autor da frase. Mas, lembro o 
fato para mostrar que o que está acontecendo, agora não aconteceu de repen
te, imprevistamente ou improvisadamente, e quando nós da Oposição, esta
mos de espírito prevenido. Tratar-se-á de um radicalismo exacerbado? Ou, ao 
contrário, de uma reação natural de quem não tem dúvidas subjetivamente 
arquitetadas, mas, afinal de contas, trabalha com dados da realidade históri
ca que tem em suas mãos. 

Essas manifestações, Sr. Presidente, contrastavam- também me parece 
importante salientar - com declarações feitas pelo Dr. Aureliano Chaves, 
não em junho, ao tempo da reunião do Diretório- Nacional do seu Partido, 
mas em janeiro, quando declarou, com todas as letras, esta verdade elementar 
e sadia ... Aureliano condena mágicas para ganhar eleições". Em janeiro; em 
junho a reação do Diretório Nacional do PDS era esta que acabo de ler. 

Esta nota, essa reunião do PDS causou imenso mal-estar naqueles que 
acreditavam ou, pelo menos, não desacreditavam nas palavras proferidas, 
duas, três, dez vezes, pelo Presidente da República: "hei de fazer deste País 
uma democracia", ua democracia que aprendi com meu pai", .. quebro e arre
bento", "prendo e expludo, mas hei de fazer deste País uma democracia", 
aqueles que acreditavam no juramento, na palavra presidencial. E eu, uma, 
duas, três, dez, cem vezes disse que não tinha o direito de duvidar da palavra 
do Senhor Presidente da República. Porque quem dissesse de forma tão obs
seSsiva, tão repetitiva aquela declaração, que muito mais do que uma decla
ração foi um juramento, ou era um rematado hipócrita, ou era um homem 
sincero. E eu não tinha o direito de considerar aprioristicamente hipócrita o 
Presidente da República, que de forma tão incisiva, tão repetitiva, de forma 
tão obssessiva dizia e redizia que haveria de fazer deste País uma democracia. 

Pois, essa reunião do Diretório Nacional do PDS causou um mal-estar 
tão grande, inclusive, entre aqueles que não duvidavam da palavra do Senhor 
Presidente da República, que o Senador Tancredo Neves - cuja ausência 
deste Plenário deploro, homem que prima pela moderação, moderação de
corrente não só do seu próprio temperamento, mas ainda também da sua lar
ga exp·eriência de homens e de coisas- o Sr. Tancredo Neves, como Presi
dente do Partido Popular, divulgou nota em que aludia às manobras torpes, 
"manobras torpes para transformar as eleições de 1982 na maior mistificação 
já registrada na hist~ria política do País". Estas palavras, Sr. Presidente, não 

são de um radical, são de um homem que, por vezes, é chegado a ser atê criti
cado pela sua moderação. 

Aludia o Sr. Tancredo Neves às "manobras torpes para transformar as 
eleições de 1982 na maior mistificação já registrada na história polftica do 
Brasil" e que levariam .. a Nação a dias de perigosa e traumatizante agi
ta~ão". Isto foi em junho. Estarrios, agora, em dezembro, num período de 
agitação, de radicalização, de excitação. Mas o Sr. Tancredo Neves com o·seu 
far9, com sua experiêncía, Corri a sua inteligência, com a sua acuidade, em ju
nho, seis meses, dizia que estas manobras torpes, então, apenas aventadas e 
reclamadas pela Maiori_a para não perder o poder e, agora atiradas à face da 
Nação ... 

O Sr. Lázaro Barboza - Como uma bofetada. 
O SR. PAULO BROSSARD- ... Como um sinal de guerra, o Sr. Tan

credo Neves aludia aos dias de perigosa e traumatizante agitação que estava 
reservados para a Nação brasile"ira, em cOnseqüência- das manobras torpes e, 
então reclamadas. 

Será, Sr. Presidente, que digo uma novidade se disser que os interesses do 
Partido governista ou do PDS são diferentes aqui, ali e acolá? Será necessário 
lembr~u, Sr. Presid~nte_, fra_se que me pareceu perfeita, proferida pelo Sr. Ge
neral Golbery do Couto e Silva, o timoneiro já agora lançado fora do barco 
em pleno mar, revolto? Refiro-me à frase na qual o Sr. Golbery dizia que "o 
ideal seria fazer uma reforma eleitoral para Cada Estado". Quer dizer- só as
Sim Seria possfvel contemplar e satisfazer os interesses das vârías seções do 
Partido que faz o sacrifício de apoiar O Governo Federal? 

Eis senãO cj_uando, Sr. Presidente, já estamos em agosto e o Sr. Ministro 
da Justiça - a respeito desta personagem, depois, terei de dizer duas pala
vras, e deploro que não sejam de elogio- o Ministro da Justiça fazia decla
rações, segundo as quais se as Oposições ganhassem as eleições estariam co
metendo - leio - ''nesse momento, um ato de imaturidade, um ato de insâ
nia", 

Mas, Sr. Presidente, quem disse isso foi um doido, foi um morador da 
Casa de Orates? Não, foi o Ministro da Justiça. Verdade é que neste Minis
tério já se- c·ometem peraltices, repito, palavras de S. Ex~ Na Casa por onde 
passou um Bernardo de Vasconcelos, mineiro de Ouro Preto- que homem 
extraordinãrig! Há 150 anos, quando o Brasil era uma pobre coisa, material
mente, economicamente, socialmente, aquele homem procedeu como um ho
mem de Estado da mais adiantada, da mais desenvolvida das nações do tem
po. Aquela Casa, por onde passou um Bernardo Pereira de Vasconcelos, um 
Feijó, um Nabuco de Araújo; por onde passou um Campos Salles, um Amaro 
Cavalcante, um João Barbalho, por onde passou um Osvaldo Aranha, por 
onde passou Milton Campos, e encerro a enumeração, que seria sempre im
perfeita, mas comecei lá na Regência e terminei ontem, neste corte no tempo. 
De lá daquela Casa, o seu ocupante atual diz que se a Oposição ganhasse a 
eleição estaria a cometer, naquele momento, um ato de imaturidade, um ato 
de insânia. 

Mas, Sr. Presidente, isto é um convite a quê? Ê um convite a quê? Ã vio
lência? À depredação? Ao incêndio? Ao morticínio? Porque no dia em que a 
Oposição cometer um ato de insânia, um ato de imaturidade, se cometer essa 
felonia de ganhar uma eleição e despejar do Ministério o seu atual ocupante ... 

Mas, então em que lugar estamos? Em que terra estamos? Ou, como di
ria o imortal antecessor d6 imortal Sr. José Sarney: Que País é este? Mas que 
País é este? - --

Sr. Presidente, eu pediria licença para indagar se o ato de imaturidade 
era da Oposição, ou era do povo brasileiro? Se o ato de insânia era nosso, ou 
era da nossa gente? 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex~ permite 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Não resito a pedido seu. 

O Sr. Passos Pôrto- Sabe V. Ex~ da estima, do apreço e da admiração 
que tenho por V. Ex'-, que ê uma das eminentes figuras da Política e da Cultuw 
ra brasileira, de modo que Governo e Oposição ouvem V. Ex• como se tivesse 
ouvido uma aula de política, sobretudo, política brasileira. Mas, eu gostaria 
de levar à reflexão de V. Ex~ que o quadro político brasileiro atual não é dife
rente daquele que nós temos vivido ao longo desses anos de República. Um 
país castilhista, positivista ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Não, o País nunca foi positivista e nun
ca foi castilhista; uma seita castilhista e positivista, realmente, se apossou do 
Brasil. O Brasil sempre foi cristão e liberal. 

O Sr. Passos Pôrto- As lideranças políticas do Estado de V. Ex~, que 
tanta influência tiveram na form-ação Política brasileira, na direção do poder 
no nosso País, de uma certa forma, deram innuência e presidiram os destinos 
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políticos da nossa Pátria. Sabe V. Ex• que o regime democrãtico não se esgota 
nem através do processo eleitoral, do processo político; ele é feito através de 
diversos segmentos da sociedade, todos os setores da sociedade participam do 
processo de democratização. V. Ex• deve ter sentido, ao longo desses últimos 
anos, sobretudo, depois da revogação do AI-5, que a Nação tem se transfor
mado, através de suas sociedades de classes, num processo de democratização 
da própria sociedade brasileira. E isto é um dos instrumentos do processo his
tórico de democratização que todos nós perseguimos. Os fatos que V. Ex• 
traz à discussão, são, eu diria assim, o varejo do processo politico que nós es
tamos vivendo, mas o atacado sim, este estã na consciência, sobretudo, do 
Governo: de que é preciso, rC:almente, fazer deste País uma democracia. Se 
nós temos tido acidentes de percurso, eles não são só do PDS, são tamb/:m 

_ dos representantes da honrada Oposição, que de uma certa forma, tem se cer
cado de um certo triUnfalismo nas ~uas m~oifestações públicas ... 

. O SR. PAULÓ BROSSARD - E nem isto lhe é permitido. 

O Sr. Pimos Pôno -Mas, de unta'certa forma, não hã mal... V. Ex• .Siã 
me concedcndo·um aParte., c estou. dando uma opinião pessoal do que vejo no 

- quadro político brasileiro. . . · · . . · 

O SR. PAULO BROSSARD- Mas V. Ex• é tão sedutor, distribui tan
tas idéias que eu não resistO. 

O Sr. Passos Pôrto - E faço sempre assim com uma certa isenção, mas. 
como um observador do quadro politico brasileiro, e um dos íntercssados de 
que haja realmente a democratização no Pals, porque creio que esta é a for
ma, nem que seja utópica, talvez a melhor de se viver. Sabe V. Ex• das dificul
dades conjunturais até internacionais, até geogrãficas - nós vivemos no 
Cone Sul, sob as mesmas forças de formação, sob os mesmos problemas de 
meio de produção, de correlação de forças politicas e sociais. Vê V. Ex• um 
País como o Equador, por exemplo, ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Não compare o Brasil com a simpãtica 
nação ... 

O Sr. Passos Pôrto- ... que me foi lembrado ontem ... Não, eu não vou 
comparar. Estou fazendo, com V. Ex•, uma análise da situação políticit do 
mundo em que vivemos, sobretudo do mundo latino-americano. Vê V. Ex• 
que um país como o Equador, que venceu 7 anos de ditadura militar, põe no 
poder um governo eminentemente democrático; morre o Presidente, assume 
e--V-ice-Pn:sk!ente,- um rapaz--de----32 -anos .... · 

O SR. PAULO BROSSARD -Que coisa estranha! 

O Sr. Passos Pôrto- Estranha mas é nova em uma região que foi doEni
nada permanentemente pelas oligarquias. Eu perguntaria a V. Ex", qual foi o 
tempo, nesse País, em que se viveu em derilocraciaTQüal foi a sucessão políti
ca que se realizou sem traumas? Eu fui co-ntemporâneo, pelo menos nesses úl
timos 30 anos, e todo processo político brasileiro foi feito sempre sob ameaça, 
e ameaça sobretudo das OposiÇões. De modo que eu acho que V. Ex•. com a 
sua palavra de professor, de mestre e uma das maiores figuras que o Parla
mento brasileiro tem tido, eu peço de V. Ex• uma palavra de compreensão 
pelo quadro político que nós estamos vivendo. E ajudar, como representante 
das Oposições, a que possa o Governo realmente faZer deste País uma demo
cracia. Muito obrigado. 

O Sr. ltatnar Franco - Ajudar o PDS a ganhar as eleições. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando 
o nobre Senador Passos Pôrto me pediu o aparte, eu lhe disse que eu não re
sistiria a um pedido seu, e não resisto. Porque ê, realmente, um dos espíritos 
mais fascinantes que tem esta Casa. Não apenas dos maís tranqüilos, mas dos 
mais fascinantes. Veja que, neste aparte que deu, levantou mil e um proble
mas, de modo que, por mais que eu responda o aparte, ainda fico em situação 
deficitária. Com esta declaração prêvia, quero agradecer a sua amabilidade, a 
sua cortesia, a sua distinção. E escolher daquele ramo de proposições que for
mulou, uma. E vou a sua velha Província, ao seu Estado de Sergipe, já que o 
meu caro confrade colega aludiu à direção positivista, castilhista, eu vou re
correr ao sergipano Sílvio Romero, que não era infenso propriamente à filo
sofia positiva. embora não fosse um positivista conteano, embora fosse rilais 
um spenceriano, um evolucionista spencerhiáO, mas era especialmente um 
esplrito liberaL 

De\'c~se a Sílvio Romero um pequeno estudo, que o Senado reeditou. 
Era csgotadissimo; levei 20 anos para conseguir um exemplar velho c o Sena
do reeditou na coleçào "Bernardo Pereira de Vasconcelos". Deve-se a Sílvio 
Romero aquela série de cartas escritas ao Conselheiro Rui Barbosa, reunidas 
depois sob o titulo "Presidencialismo e Parlamentarismo". t uma pena, Sr. 
Presidente, que a edição do Senado não tenha reproduzido a carta de Sílvio 
Romero existente no arquivo da Casa de Rui Barbosa, onde o sergipano ilus-

tre pede licença ao baiano eminente para lhe dedicar as cartas, a fim de, 
destinando-as a uma eminência intelectual e política, chamar a atenção dos 
leitores. ~ a petite-histoir e." E do livro foi pena que não tivesse constado da 
nova edição feita pelo Sena:do aquele pequeno livro. 

Mas, já naquele pequeno livro, editado em 1893, nobre Senador Passos 
Pôrto, o sergipano que não foi apenas o escritor, o jornalista, o professor, 
mas que foi também o deputado que presidiu a comissão especial da Câmara 
na elaboração do Código Civil, o sergipano Sílvio Romero já colocava as 
questões que aguardariam o Brasil ao ter, rompendo a tradição democrática 
do Impêrio, desde a Regência atê o 15 de novembro, rompendo aquela tra· 
dição democrática que obedece à linha evolutiva da democracia representati
va universal, ter regredido com a adoçào de um sistema, de absoluta irrespon

. sabilidade. Pode-se dizer que se no Rio Grande do Sul, graças a Silveira Mar· 
tios, desde. às-primórdios da República, desde oS seus albores, existiu senlprC 
un:ta cotêC-ntc política a advogar o sistenia parlamentar de governo c _rC$tabe~ 

· tecer a tradição política nácional, pode-se dizer que lâ no Sergipe estão as se-
mentes da .fuildamêntaçào dOutrinária desta posição, · ' 

. . · O~ modci QUe··eotho a ocasiiló para _fender, na pessoa do iÍustre repÍ'Csen· 
" taiJ.te ·de Sergipe, hojie, nesta Cas·a, ql.ié tem a presidi-la, neste momento, um 
· SCiiâdor dO -SCrgipe.: q-uero render-h0rrien3gem ·à corltribuiçãO iritelectllal do· 

·. pequeno Estado, na .formulação das idéias nesle País. 
Eu, por.vezes, algumas pessoas no Rio Grande do Sul me perguntam, até 

com certo ar de censura, de crítica, porque eu, que sou notoriamente parla
mentarista, não tenha aqui feito tais ou quais discursos, nã9 tenha apresenta
do um projeto. O discurso já fiz, mas não pensei, sequer, em apresentar um 
projeto, porque aprendi com Assis Brasil que é preciso esperar aquilo que ele 
chamava .. o momento simpãtico". E o momento é totalmente antipático a 
qualquer coisa que diga respeito ao aprimoramento leal e honesto das insti
tuições brasileiras! (Muito bem! Palmas.) 

Houve, realmente, e foi esta uma das nossas desgraças, um pequeno nú
cleo, numericamente- a propósito, lembro vontade de Otávio Manga beira a 
respeito do partido de seu grande irmão, João Manga beira - creio que não 
faz mal, Sr. Presidente, às vezes, aliviar um pouco o ambiente. Otávio Man
gabeira era o Governador da Bahia; tinha em seu Gabinete um oficial de Ga
binete socialista, partidário ardoroso e admirador de João Mangabeira. João 
Mangabeira, Presidente do Partido Socialista deveria chegar à Bahia e o ofi
cial de Gabinete pediu ao governador que o dispensasse do trablho aquela 
tarde para ir ao aeroporto. "Como não? Vá". E depois disse assim: .. Leve 
uma k-ombi porque ai veni- tOdo o Partido". Era a Pilhéria do irmão para coin 
irmão, do Grande Otávio para o grande João. 

Pois bem, o núcleo positivista era também numericamente reduzido, da 
melhor qualidade, da melhor respeitabilidade, mas muito reduzido. No Rio 
Grande do Sul o positivismo fez casa. Dr. Júlio de Castilhos seguia o Mestre 
de Montpellier e como o seguia, mais na parte da ditadura científica do que 
propriamente da filosofia positivista. Em Porto Alegre existe um templo da 
religião da Humanidade. Uma vez iodo ao Supremo Tribunal e conversando 
com o Ministro Hannemann Guimarães, que era positivista, me perguntou 
ele como ia o positivismo no Rio Grande do Sul. E eu que costumo dizer, 
pelo menos procuro dizer as coisas que me parecem verdadeiras, disse ao Mi
nistro Hannemann Guimarães que o posit:ívismO nO Rio Grande dO Sul dei
xara de ter expressão. E ele ficou profundamente surpreso, chocado, mas dis
se: "Nós temos lá um templo". Eu digo: "É, existe. Mas estâ vazio". ''Mas, 
na faculdade de Direito?" "Faculdade de Engenharia?" Lá o exercício da 
profissão era livre, porque não se acreditava no privilégio-dos diplomas, qual
quer pessoa podia abrir consultório médico. Se ê verdade que foi prestigiada 
por Castilhos, a fundação de Faculdade de Medicina, que foi por sinal foi pri
meira escola superior do Rio Grande do Sul, também é verdade que existia 
até há pouco tempo, a Escola Médico-Cirúrgica, em que as pessoas não fre
qUentavam as aulas, se !imitavam apenas a prestar exames, ainda como um 
fruto daquela mentalidade positivista. 

A verdade é que, embora tenha deixado alguns representantes insígnes e 
quem vê o Estado Novo, quem a lê a Carta de 37, nota o dedo de Castilhos, 
como quem lê a Carta Outorgada de 69, nobre Senador Passos Pôrto, tam
bém vê um decalque da polaca. a verdade ê que o Positivismo nunca foi nerri 
religião da Humanidade, nem religião no Brasil. Era üm número reduzido c 
pequeno que efetivamente empolgou o poder e que nos primeiros anos da Re
pública, exerceu uma quase tirania:. Quase tirania, pelo seu singular fanatis-
mo. 

Mas veja só o Senado que estava eu a falar dos dias atuais, quando esta 
sereia, que é o Senador Passos Pôrto, me tira da minha estrada, me desvia do 
meu rumo e me faz divagar por estas coisas. De qualquer sorte, Sr. Presiden
te, não me queixo e, antes, agradeço o aparte, a provocação amâvcl, e fecun~ 
da, do brilhante Senador sergipano; aliás, eu diria até basta dizer scrgipano 
para dizer brilhante, é pleonasmo. 
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O nobre Senador Passos Pôrto me faz um apelo para que eu diga uma 
palavra de esperança. Eu a quero dizer, nobre Senador, mas não quero aqui 
ser infiel a mim mesmo. Vou dizer tudo que tenho de dizer de amargo. de de~ 
sagradâvel, para depois, então, fazer um apelo, um apelo a V. Ex•, um apelo 
ao Presidente do Senado, um apelo ao Presidente da República. Vou fazê· lo! 
Se tempo tiver, vou fazê-lo. Mas antes peço que o Senado tenha paciência de 
me ouvir, ainda, por alguns instantes, para que eu possa fazer, digamos, uma 
anatomia des_te quadro que estamos a viver. 

Eu lembrava, Sr. Presidente, as palavras. do Ministro da Justiça dizendo, 
cm agosto, que '6a vitória das Oposições constituiria um ato de iinaturidade, 
um ato de insânia". No mesmo mês de agosto- e eu gosto de juntar as. opi
niões, porque muitas vezes falam: 

"~s Forças Armadas isto; as ForÇas ArmadaS aquilo; os milita-
res''; . 

· : . ·)'or is~ _8:o_sto_de ler, pesar, medir, e a~ vezes at~ guai'dar o' que dizem. 
· No meSmo mêS dC agoSto, a:n que o Minis~ro da Justiça - boje o mineiro que 
'ocupa, o lugar antes ocupado pelo ministro Milton Carhpos - dizià estas pa-, 

· lavras, ministros· militar~ <> Ministro da Marinha, 9 Ministro MaXimiano 
Fonscça:,_,d.iz_i_a à .imPrensa ç ao País.i~tO: 

•'() jogo é limpo e sem cartas marcadas; quem ga~ar l~a": 

No mês de agosto, o Ministro da Justiça e· o Ministro da Marinha faziam 
pronunciamentos diametralmente opostos. O Ministro da Marinha, o Minis
tro Militar, incensurável; e o Ministro da Justiça ... O respeito que tenho por 
esta tribuna me impede de dizer o que penso. Mas o silêncio também se inter
preta. 

No mesmo mês de agosto, um outro Ministro- não é inilitar- dizia, 
através do Jornal do Brasil: •'Sobre a hipótese de a Oposição ganhar a 
eleição ... u -porque isso passa a ser uma hipótese que merece atenções espe
ciais. O fato de a Oposição ganhar a eleição, para alguns, é ato de insânia e de 
imaturidade; para outros, pelo, menos, é objeto de especulação. 

Pois o Ministro da Fazenda, o das açõesda Vale- aquele ... -.fazia re
ferências elogiosas ao Senador Tancredo Neves --:- e ~e resto, merecidas -
.. Fosse o Senador Tancredo Neves o eleito pela Oposição~• ... 

Eu! 

.. Agora -leio -se vierem as Oposições com um Brossard ou 
alguém que pretenda mudar o regime, promover a estatização de 
economia". 

.. Promover a estatização da economia e expulsar as multinacio
nais, então a coisa muda. Isso, tenho certeza, ouça o Senado, não se
rã permitido pelas Forças Armadas." 

De modo que aquele senhor das ações da Vale do Rio Doce já _é portaw 
vez das Forças Armadas em matéria desta natureza. O Sr. Galvêas, o do 
avião, o da Vale do Rio Doce, jã fala em nome das Forças Armadas e diz: 
.. Este pode, aquele não pode, ser Presidente da República". E continua Mi
nistro. 

Na Bahia, na gruta de Senhor Bom Jesus da Lapa-_ que nos proteja-
o Senhor Presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, em setembro, disse 
o seguinte: 

.. A despeito de tudo o que possa acontecer, a despeito de todas 
as dificuldades que possam vir por diante, o povo brasileiro vai falar 
livremente em 82". 

Como é que eu poderia pôr em dúvida a palavra do Senhçr Presidente da 
República, Srs. Senãdores; qUe-,-íter3:tívamente,-rep-etiüvamente, quase que 
obsessivamente vinha ele fazendo afirmações e reafirmações dessa natureza, 
com esta clareza solar? 

.. A despeito de tudo o que possa acontecer, a despeito de todas 
as dificuldades que possam vir por diante, o povo brasileiro vai falar 
livremente em 82." 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Nobre Senador Paulo Bros
sard, estou sendo advertido de que, embevecido pelo discurso de V. Ex', 
esqueci·me do relógio. 

O SR. PAULO BROSSARD - Mas que feliz esquecimento ... 

O SR, PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- V. Ex• jã ultrapassou o tempo 
regimental. 

O SR, PAULO BROSSARD- Vou conduzir o meu discurso,., 

O Sr. Humberto Lucena - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- V, Ex• tem a palavra pela or
,dem. 

O Sr. Humberto Lucena (Pela ordem.) - Eu indagaria de V. Ex• se o 
nobre Senador Paulo Brossard não poderia ocupar o tempo destinado à Lide
rança do PMDB para concluir o seu brilhante discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Em vista de o fato não ser regi
mental, nobre Senador, eu consultaria se hã algum dos oradores inscritos, in
clusive do PDS; que queiram usar imediatamente do tempo, jã que a nossa 
sessão não tem Ordem do Dia designada. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, nós prosseguiremos ouvindo 
o nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, consulto V. Ex• se a Ordem do Dia que 
foi distribuída não está valendo. 

O Sr. Lázaro Barboza - Não está porque o PDS fugiu. 

Ci SR. PRESIDENTE (Gilvn Rocha) -.Estou sendo informado, agora 
peia ~esa, já que esta é uma sessão ordinári~, que a qrdem do Dia é a ~nte-. 
riormcntc desejada. Mas é óvio que não existe quorunr para votaçã? das ma-
térias constantes 4a Ordem do Dia. , , · 

Consulto, então, aos companheiros inscritos da possibilidadc.de ceSsão , 
do tempo, já que não pode ser cedido pela Liderança com orador na tfibuna. 
Mas. evidentemente, os oradores inscritos poderão .cedê-lo. O próximo ora-
dor inscritO é o nobre Senador José Richa. · 

O Sr. José Uns- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- V. Ex• tem a palavra pela or
dem. 

O Sr. José Lins- Creio que a Ordem do Dia está publica da e distribuí-
da. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Nobre Senador, acabo de dizer 
a V. Ex• que houve um equívoco, já que esta é uma sessão ordinãria. A sessão 
extraordinária, convocada na sessão matinal, deverã realizar~se na próxima 
segunda-feira, às 10 horas com a respectiva Ordem do Dia. ·--

A explicação que estou dando a V. Ex' é que, realmente, existe a Ordem 
do Dia e existe, também, a evidência de que não hã quorum para votação. __ 

O Sr. José Lins - O que não significa que não se cumpra a Ordem do 
Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- V. Ex• jã teve a explicação de
vida- existe a Ordem do Dia. Inclusive, disse a V. Ex• que houve um equívo
co. A Ordem do Dia existe, eu aç:abo de repetir pela terceira vez a V. Ex'. 

O Sr. José Lins- Já que V. Ex' reconhece que não é regimental, registro 
isto. Mas, concordo que seja cedido mais algum tempo ao nobre Senador 
Paulo Brossard, para que S. Ex.~ prossiga no seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Gi!van Rocha) -Continua com a palavra, en
tã.o, o nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - Muito agradecido a V. Ex•, Sr, Presi
dente, à sua proposta, e desvanecidíssimo à gentileza do Plenário e, particu_~ 
larmente, do nobre Senador José Uns em me permitir encerrar o meu disc!:'r
so, o que farei: da foi"ma ·mais breve possível. 

Eu estava, Sr. Presidente, em setembro. na Bahia, com o Presiden~e João 
Figueiredo- quer dizer, eu não estava com o Presidente na Bahia, nem 1á e 
nem em outro lugar, mas eu estava lendo, lembrando palavras suas. proferi· 
das na Bahia; na gruta do Senhor Bom Jesus da Lapa. Estamos na segunda 
quinzena de setembro, Sr. Presidente, e chegam ao Congresso três projetes, 
aqueles projetas cuja remessa tinham sido objeto de promessa do Líder Nilo 
Coelho, ainda na primeira parte da sessão legislativa, quando, em virtude da 
qual, foi levantada a-Obsiiúção. Os projetes diziam respeito à sublegenda, ao 
domicílio eleitoral e à inegibilidade. 

Sr. Presidente, os fatos são de ontem e eu não preciso gastar muitas pala~ 
vras: o projeto da sublegenda foi rejeitado pelo Congresso. 

Sr. Presidente. fo_í rejeitado dado o radicalismo da Oposição, a intransi
gência da OposiÇão COiTIO depois se disse? Quer me parecer que, por uma 
questão de honestidade intelectual, não se pode dizer isto. A Oposição não é_
maioria na Câmara, a Oposíção não é maioria no Senado. Portanto, a Opow 
sição não pode derrubar um projeto, seja o da sublegenda ou seja outre o 
qualquer: O que ocorreu, isto sim, é que a Oposição se manifestou contraria
mente ao projeto desde o primeiro momento e votou contra o projeto. 

Mas, como dizia, com espírito, o General Golbery, "o ideal seria fazer 
uma reforma partidária para cada Estado", muitos parlamentares do Partido 
o.ficial, por motivos que considero respeitáveis, porque, afinal de contas, 
quando um projeto é enviado para esta Casa é para ser examinado, é para ser 
apteciado, é para ser aprovado, emendado, alterado ou rejeitado, o fato é que 
o projeto da sublegenda foi rejeitado, depois ele uma sessãso muito trabalhosa 
porque diversos parlamentares· do PDS votaram contra o projeto. 
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Sr. Presidente, um jornal atribuiu ao Presidente do Senado, e por conse
guinte ao Presidente do Congresso, pensamento segundo o qual a intransi
gência da Oposição, ao rejeitar o projeto da sublegenda, tinha levado o Presi
dente Figueiredo à intransigência do .. pacote". Eu não quero crer que o Pre
sidente do Senado tenha dito isto, porque, de todas as_ pessoa, se nenhuma 
pessoas poderia dizer isto, havia uma que estava particularmente impedida de 
fazê-lo, o Presidente do Congresso, ·porque o Congresso é a Casa que recebe 
proposições e as aprova, ou as rejeita. Não me _consta que na Mensagem Pre
sidencial tenha vindo um post scriptum: '"Este projeto deve ser aprovado, sob 
pena de intransigência". Não me consta! Bom, foi rejeitado. 

O Presidente FigUeiredo estava em Cleveland- quand_o issÕ acOnteceu. 
Ninguém estranhou, o Presidente Aureliano Chaves -segundo até alguém 
me disse, mas pouco importa, não simpatlia~va com ã sOlução proposfa, mas 
isto é irrelevante. Mas, ao que sei, Sr. Presidente, quando o Sr. Presidente da 
República voltou- e voltou cob_erto pelas esperanças de toda a Nação brasi
leira que, à distância, acompanhou sua doença- .:ao r_eassumir a Presidênc_ia 
da República, fez essa declaração que eu gostaria de lembrw;, para o devido 
encadeamento das manifestações: 

•• ... que retornava ao cargo com o esp"írito~tãõ determinado como ao 
ser empossado na Chefia da Nação"- "Para quê?- para persistir 
no objefivo final" - Qu-:fl?"- "que é a obtenção da normalidade 
democrática do País, pacificamente, dentro da ordem e da lei". 

Os jornais de 13 de novembro estampam esta declaração do Presidente 
Figueíiedo. Chamo a atenção para o fato, porque ele é interessante e impor
tante para mostrar, inclusive, que, se a alegação feita depois não fosse em si 
inconsiStente-, ainda teria este dado para mostrar que a rejeiÇão da sublegenda 
não provocou no espírito do General Figueiredo nenhuma perturbação -
recebeu-o como um fato natural- porque, aO reassumir a Presidência daRe
pública, disse as palavras que eu venho de repetir. 

Sr. Presidente, ontem ou anteontem, o Senado francês pela segunda vez 
rejeitou, pela segunda vez, rejeitou projetO pelo qual eram nacionalizados 5 
indústrias, 36 bancos e 2 financeiras, projeto aporovado pela Assembléia Na
cional Francesa, na qual a maioria que apóia o Presidente Mitterrand conta 
184 membros contra 108 da oposição giscardeana e gaullista. E mais! A com
posição da Assembléia Nacional Francesa é de ontem, porque depois da 
eleição do Presidente Mitterrand, em segundo tur.no, foi dissolvida a Câmara, 
foram realizadas novas eleições e colhid-ã ágüa na fonte- vamos dizer assim. 
Numa eleição recente, recebeu mandato impressionante da sociedade, do 
povo francês. Pois bem, Sr. Presidente, o Senado que não foi eleito este ano, e 
está, por conseguinte, desatualizado cronologicamente em relação à As
sembléia Nacional, o Senado em França rejeita um projeto que diz respeito 
ao âmago da política do Presidente Mitterrand, aprovada nas urnas francesas 
ao elegê-lo Presidente e ao dar-lhe uma mÇtioria espetacular no Palais Bour
bon c não me consta, Sr. Presidente, não me consta, Srs. Senadores, que o 
Presidente Mitterrand, diante da "intransigência" do Senado, responda com 
a "intransigência" de um golpe contra o Palais de Luxemburgo. Não me 
consta. 

Mas_será, Sr. Presidente, que esses fatos que acontecem aos nossos olhos 
não servem pelo menos para aguçar o nosso patriotismo e o respeito que nós 
devemos ter para com o nosso País, e não sujeitá-lo a estas humilhações de re
publiquetas desqualificadas, em que a rejeição de um projeto polêmico, um 
projeto discutível, um projeto que foi rejeitado graças aos votos dados por 
Deputados e Senadores governistas, venha a gerar a indecência do pacote de 
novembro? Será Sr. Presidente? 

Pois bem, na outra Casa, a Maioria fazia obstrução ao projeto de lei, de 
autoria do Deputado Miro Teixeira, que fixava as eleições no dia 15 de no
vembro. Estarei eu a dizer uma inverdade? Quer dizer, a fixação da data das 
eleições para o dia 15 de novembro, que já é uma data tradicional de eleições 
no BrasH, era objeto de obstrução da Maioria! Pois bem, a Oposição é a radi
cal... 

Veio o '"Pacote". Mas veio o "Pacote" em que circunstância, Sr. Presi
dente? Isto precisa ser lembrado. 

Não está aqui o nosso imortal confrade, o Senador José Sarney, embora 
eu lhe dissesse que ia ocupar-me da sua fulgurante personalidade. O Senador 
José Sarney, diante dessa e de outras, tomou a iniciatiVa, com a qualificação 
que tem, especialmente de Presidente do PDS, de procurar os presidentes dos 
demais partidos, e com eles estava conversando no sentido de facilitar o anda
mento de alguns projetes, senão de todos os projetas, o que é uma coisa nor
mal em qualquer parlamento, cm qualquer país. E, segundo ouvi, segundo 
sei, ele estava sendo bem sucedido nas suas conversações. Ou estaiei dizendo 
alguma inverdade, Sr. Presidente? Sei que ele estava satisfeito com as nego
ciações. Eis senão quando o Senador José Sarney recebe um chamado do Mi
nistro da Justiça e o Ministro lhe comunica que assumiria ele a direção das 

conversações, por expressa determinação e delegação do Presidente. Quer di
zer, deslocou o Senador José Sarney. Pelo que sei, pelo que soube, isto não 
era verdade. Já que eu falei cm Milton Camjjos, Milton Campos era um ho
mem muifcf-delicado- Não era Senador Passos Pôrto?- fino, em relação a 
pessoas que não primavam pelo apreço à verdade, costumava dizer: "Fulano 
tem uma versão muito pessoal dos fatos". 

O fato é que o Ministro da Justiça declarou ao Senador Sarney que ele 
assumia as conversações por delegação do Palácio, e pelo que se veio a saber 
depois isto não era exato. Mas, fechado o parênteses, o Ministro da Justiça 

_entrou em conversações com os presidentes dos partidos. E as conversações 
~archa~am bem. Tanto marchavam bem que o Senador Tartcredo Neves até 
magoou o Senador Sarney quando disse: .. Afinal, o Governo tem um intel-lo
cutor idôneo". Quero crer que o Senador Tancredo, que é um homem polido, 
não disse isso-para diminuir o Senador Sarncy, mas disse "o Governo", por
que a conversação estava sendo feita em termos parlamentares, e passava a 
ser' diretamente cõm o Sen'!_dor Tancr~c!_o ~eves, estava radiaQte, e, pelo que 
sei, naquela manhã do dia em que o "pacote" foi jogado, os entendimentos 
estavam ~~iantadí~sjmos, e só e~tava pendente o p_rojeto de Roildônia, que 
ontem vei"o a s·er a:prova:do por esta Casa. - -

Os presidentes dos partidos se retiraram do Ministéiro para Oü.vii:" -os-Seu-s 
companheiros de direção, para retomarem as conversações à tarde, para 
prosseguirem. 

A tele_visão registrou a cena: eram sorrisos sobre sorrisos. 
Sr. P~<,::_sidente, quef'!1 é que não sabe que, chegando ao Palácio, o Minis

tro da Justiça, ao d~~lar.ar que as conversações iam bem e que ~·trago alterna
tivas para o Presidente", tomou conhecimento do "pacote"? E quem é que 
não sabe,_ Sr. Presidente, que quando ao pedir a palavra, quando todos imagi
naram que ele ia pedir _exoneração em virtude da situação que se criara, Cle 
dedarou ao Presidente da República que '"solidariedade não lhe dava porque 
lhe devia, pelo cargo que exercia, mas que e(e Presidente tinha feito o que ti
nha de fazer, diante da intransigência das Oposições". 

O Sr. Teotônio Vi/ela - Um honrado servidor ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Estarei dizendo alguma inverdade, Sr. 
Presidente? 

A nota do Palácio, entretanto, a nota que divulgou o "pacote" diz o se
guinte: 

'"As negociações não surtiram, porém, até aqui, quando imi
nente o fim da sessão legislativa, o efeito desejado". 

Jornais publicaram frases atribuídas ao Senhor Presidente da República~ 

"Não admito ser encurralado pela Oposição". 

Quer dizer, as coisas estavam marchando naturalmente, eis senão quan
do surge o pacote assim, como um raio em dia claro. 

Agora, note, Senador Passos Pôrto, o que lhe vou dizer e à Casa: o Sena
dor Jarbas Passarinho, Presidente do Senado, Presidente do Congresso Na
cional, não foí consultado sobre o ·~pacote", foi comunicado. Leio decla
rações publicadas na imprensa. O Presidente Nelson Marchezan, da Câmara 
dos Deputados, não foi consultado. O Presidente Sarncy não foi consultado. 
Todos tomaram conhecimento, na mesma ocasião, no Palãcio do Planalto. 

Não quero dizer, Sr. Presidente, que o Presidente deva consultar o Presi
dente do Senado, o Presidente da Câmara, o Presidente do PDS, embora, na 
solução dos problemas políticos, isto não faça mal. Consulta. Não quer dizer 
que vá aceitar o parecer. Mas consulta extralegalmente, mas consuetudinaria
mente, o Imperador D. Pedro II, com a sua experiência, com o capital de fa
to, de conhecimento de homens e circunstâncias, quando surgia uma crise de 
gabinete, antes de tomar uma decisão, o Imperador firmou o princípio de ou
vir o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara, fosse de que partido 
fosse, porque os considerava leais servidores do País. 

Não vou dizer que devesse ou não devesse consultar, mas não me parece 
que num assunto desta natureza fosse impróprio consultar o Senador Jarbas 
Passarinho, o Deputado Nelson Marchezan, o Presidente José Sarney, até 
porque são homens, a respeito de cuja dedicação, de cuja lealdade, de cuja de
voção ao próprio Presidente da República, creio estão acima de qualquer dú
vida, acima de qualquer suspeita. Mas não houve consulta. 

Ago·ra pergunto, Sr. Presidente. Alguém tomou essa decisão. Não preci
sa se chegar à autoria do rascunho do "pacote", mas, evidentemente, não foi 
escrito, não foi concebido pelo Presidente da República. Alguém de sua COfl

fiança o fez. Ele aceitou e adotou. 
Agora veja só, nobre Senador Passos Pôrto, vejam nobres Senadores, o 

Presidente não ouve o Presidente do Senado, o Presidnete da Câmara, o Pre
sidente do PDS, no entanto, alguém no Palácio elabora o pacote e todos os 
regimes têm os seusjuristas. O ·regime nazísta também teve os seus. Alguns 
brilhantes. Carl Schmidt, depois de ter adquirido notoriedade mundial com o 
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seu livro .. A Teoria da Constituição", aderiu ao naiisillo. De--modo que juris
tas têm todos os regimes, - bons ou maus, talentosos inclusive, preparados 
inclusive, cultos inclusive. Numa questão desta natureza, profundamente 

:política, esta decisão é tomada na ignorância dos diretores, dos dirigentes, 
dos responsáveis pela política do País. Quer dizer, em outras palavras, nobre 
e eminente Senador Passos Pôrto, as decisões são tomadas no Palácio do Pla
nalto, onde não conheço todos os que lá trabalham, conheço alguns, e alguns 
que conheço são da melhor qualificação intelectual, digo mais, são de alto 
quilate cultural, mas nenhum deles exerceu sequer a vereança, nenhum exer
ceu s.equer a vereança. São muito ilustres, mas nenhum foi sequer vereador
e digo vereador não em sentido desprimoroso, e sim apenas porque é, diga
mos assim, quase que a escola primãria ou a fase primária, elementar, da ati
vidade política. 

Não se ouve o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara, o Presi
dente do PDS. 

Não foi sem motivo, por isso, que no dia seguinte ou diaS-depois, um jor
nalista, o Sr. Villas-Boas Co_rrêa, publicava um artigo com este título ... 

O Sr. Marcos Freire- Não se ouviu sequer o Ministro da Justiça, que es
tava no momento em entendimentos oficiais com- as Oposições. 

O SR. PAULO BROSSARD- ... -e disse tudo: "O João da Abertura 
Renunciou Ontem".~ o título do artigo do Jornalista V iii as-Boas Corrêa: .. 0 
João da Abertura Renunciou Ontem". "0 PreSidente João Figueiredo, da 
Abertura, Renunciou ontem", e vai por aí. 

Depois, Nobre Senador Passos Pôrto -quero ser ótimlsta, mas, antes e 
acima de tudo tenho de ser leal a mim mesmo e fiel a esta Casa- depois não 
houve quem sustentasse que, se a Oposição não se ·comportasSe bem, seria 
pior?! E, depois, não houve quem sustentasse que aquele ato imundo, aquele 
ato obsceno, segundo Aliomar Baleeiro, aquele ato que, no tempo da sua vi
gência, chamei, daqui, de ato ilícito, o Al-5, ainda estava em vigor?! 

. Isto foi dito, Sr. Presidente, isto foi publicado; "e a Oposição deve estar 
fagueira e risonha e com o espírito desprevenido e Confiante a prestar as suas 
homenagens ao Poder Executivo." 

Coloque-se no meu lugar, nobre Senador Passos Pôrto, coloque-se no 
nosso lugar e pergunte o que se pode pensar, o que se poderia pensar diante 
disso! Até o AI-5 foi invocado! 

Foi, então, que surgiu aquela frase, segundo a qual o Presidente respon
dera uintransigência com intransigência", atribuída ao Presidente Jarbas Pas
sarinho, e cuja autoria não acredito, porque de todas as pessoas era a que me
nos podia ter dito isto, porque preside a Casa, porque é exatamente a Casa 
onde os assuntos são tratados, são discutidos, são alterad(!s, são aprovados 
ou rejeitados. 

Os jornais de 19 de dezembro, como O Estado de S. Paulo, ainda publica
vam: "Se a Oposição insistir, o u-pa cote" ainda será inaior. "E se falava ou em 
decreto-lei ou em recesso. Recesso, como?! Pelo AI-5, por um novo quer di
zer, Sr. Presidente! 

Eis senão quando, como num ato de legítima defesa, surge a idéia da reu
nião das Oposições: vamo-nos reunir. Eis senão quando, Sr. Presidente, um 
homem da respeitabilidade intelectual e da responsabilidade política, como o 
Senador José Sarney, foi desenterrar, lã do baú, do mais fundo do baú do 
arbítrio, a expressão - ~·é confrontação". 

Em tempos idos, tudo era confrontação. Pois, Sr. Presidente, coube ao 
Dr. Sarney, ao meu caro e eminente colega, coube ao Vice-Líder do Líder 
Carlos Lacerda dizer que a reunião dos Partidos de Oposição era confron-
tação. · 

O Sr. Passos Pórto- Da .. bossa nova" da UDN. 

O SR. PAULO BROSSARD -"Bossa nova" da UDN. 
Preciso lembrar, Senador eminente, que, quando o projeto chegou aqui, 

o cargo de Relator e de Presidente da Comissão foram abocanhados pelo Par
tido majoritário, quebrando uma regra consuetudinária vigente mesmo nos 
tempos mais lúgubres do autoritarismo, preciso lembrar, Sr. Presidente, que, 
ao mesmo tempo em que o "pacote" tinha que ser aprovado, porque era uma 
questão de honra, já se dizia que, se ele não resolvesse, outros "pacotes" vi
rianí, e nós da Oposição devemos trazer o sorriso nos lâbios e o brilho nos 
olhos, a externar a nossa co-nfiança, o nosso otimismo, a nossa esperança, 
quando, Sr. Presidente, um homem da qualidade intelectual de Fernando Pe
dreira escreve ainda no domingo: 

"A grande conseqUência desse "pacote", com efeito, não pode 
ser simplesmente computada em termos de votos para esse ou aque
le candidato, porque ela é antes de tudo moral e propriamente polí
tica. 

O "pacote" desacreditou a promessa de eleições limpas; desa
creditou o processo de abertura, do qual as eleições deviam ser em 

uma etapa essencial; desacreditou, enfim, o próprio Presidente, 
como condutor e garantidor desse processo, agora arriscado a 
transformar-se, por suas próprias mãOs, numa pobre pantomina. 

O pior, entretanto, é que o pacote, armado com a incompetên
cia habitual, vai exigir Í'emendos diversos, nos próximos meses, para 
não acabar produzindo resultados opostos aos desejados por seus 
autores. Desde já o Presidente anuncia que, se for preciso, ele recru
desce. De fato, embora ele não soubesse disso, a conseqüência polí
tica inevitável da vinculação de votos e da proibição de coligações 
só podia ser, (como está sendo) a polarização forçada do quadro 
político-partidário e o sacrifício dos moderados, de um lado e de ou
tro". 

Wilson Figueiredo, no Jornal do Brasil, diz a mesma coisa: 

"O estilo anterior e o homem de Cleveland 
incompatibilizaram-se publicamente." 

"Ultimato" foi o título do editorial do Jornal do Brasil. 

Carlos Castello Branco, ainda ontem, na sua coluna, começa com essas 
palavras: 

.. Advertido da inaceitabilidade pelo sistema da sua incorpo
ração ao PMDB, o PP vive um processo de crise interna para supe
rara decisão de sua Executiva Nacional" ... 

Quer dizer, o Governo diz: uNão, os Srs. não podem fazer isto". "Mas 
nós queremos". "Mas não podem". "Nós somos um partido político; uma 
pessoa jurídica organizada, registrada na Justiça Eleitoral". "Não, isso é con
frontação". "Mas, a lei permite". ••A lei permite, mais não pode" ... ~ con
frontação". 

Na verdade, a lei o permite. E assim, já se fala em aprovar urna emenda 
que suspende a vigência da lei pelo tempo suficiente para impedir a reunião 
de dois ou mais partidos num só partido de Oposição, para fugir legalmente a 
essa hipótese. 

Sr. PreSidente, concluo as minhas palavras, com mil e um agradecimen
tos pela gentileza, pela generosidade da Casa, pela elegância e pelo cavalhei
rismo dos meus antagonistas, dos meus adversários, que nunca foram meus 
inimigos, fazendo uma pergunta: para onde vamos? 

Sr. Presidente, não tenho dúvida alguma que nós vamos para maus cami
nhos, que nós vamos, realmente, para urna radicalização sem tamanho e sem 
medida. Ouça-me, nobre Senador Passos Pôrto- vamos para uma radicali
zação sem medida. 

Hoje, nobre Senador, nós estamos aqui e estamos excitados e estamos 
quebrando certos estilos. Agora, V. Ex'- jâ imaginou este fato, que ponho à 
sua reflexão, à sua lúcida e brilhante reflexão? Eu não sou dos mais vdhos na 
Casa. Eu, ainda, estou na casa dos 50 anos. Pois bem, mais da metade da po
pulação brasileira tem, menos do que a metade dos meus anos ou, segura
mente, tem a metade da minha idade. Milhões de brasileiros nasceram e não 
chegaram a conhecer a prãtica de democracia, daquela democracia com tanM 
tos defeitos, Sr. Senador Passos Pôrto, que, quando o Presidente Castello 
Branco assumiu, depois de prestar o seu juramento, no discurso que fez, disse 
que queria escoimar a democracia dos seus vícios e dos seus pecados, que a 
enfeiavam e chegavam deformá-la a ponto de não ser conhecida. 

Pois aquela democracia, com todos aqueles defeitos, não foi sequer coM 
nhecida pela maioria do povo brasileiro que tem menos da metade da minha 
idade e que, por isto mesmo, não tem compromisso com coisa alguma, não 
viu nada de democrático. O que viu, Senador Passos Pôrto, foi a violação sis
temática e reiterada de todas as manifestações normais da vida social, com o 
Ato n~' 1, com o Ato n~' 2, com o Ato n9 5, com o pacote de abril e agora com 
esse pacote protervo. 

Daqui a 10 anos, Senador Passos Pôrto, quantos de nós estarão nesta 
Casa? 

O Sr. Dirceu Cardoso - Só o PDS. 

O SR. PAULO BROSSARD- Quantos estarão circulando pelas aveni
das da vida? Fora da Casa, mas pelas avenidas da vida, quantos? 

Há dois anos, aquele que engendrou a extinção dos partidos era a grande 
estrela. Onde está, Sr. Presidente, reduzido a quê? A um punhado de pó. Da
qui a 5 ou 10 anos seremos nós. E eu pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que Brasil nós vamos deixar- nós todos, eu e V. Ex'-, Senador Passos Pôrto 
- para essa geração que está aí, radicalizada, excitada, exacerbada e descren
te de tudo, porque vê sem-pfe triunfar O arbítrio e a fraude? 

Esta é a indagação que faço,- patrioticamente, a V. Ex'-, ao Presidente 
desta Casa, ao Presidente da República. O Presidente da República, para sal
var o seu partido, vai colocá-lo acima do Brasil? Esta é a indagação que faço, 
que faz este Senador da Oposição, que sempre o tratou com a distinção com 
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que deve ser tratado o Presidente e por isso mesmo lhe pode dirigir a palavra 
assim. 

Qual serã o Brasil de amanhã, quando queira Deus esteja sobre a Terra o 
Presidente Figueiredo? Qual serâ o Brasil? Um Brasil convulsionado, um Bra
sil agitado, um Brasil sem le, um Brasil revoltado, um Brasil que vai dizer 
para nós, Senador Passos Pôrto, da Oposição: mas os senhores ainda seguem 
os proCessos convencionais e, quando chegam às portas do poder, vem um 
«pacote" e os senhores são reduzidos outra vez à posição de iniciantes e os se
nhores, beneditinamente, cristãmente, refazem o caminho, como Sísefo?? 
Mas os senhores são ultrapassados, os senhores não merecem a nossa con
fiança, os meios são outros, têm que ser outros. Os senhores estão conduzin
do o Brasil para a violência. E é esta advertência que eu queria fazer aqui, 
agora (Muito bem!). esta é a advertência que faço à Casa, que faço ao seu Pre
sidente, que faço ao Presidente da República. 

Sr. Presidente, vou encerrar, mas, se me permite a Casa, vou relembrar 
um pequeno fato ocorrido aqui e que felizmente, eu posso relembrar, tenho 
autoridade para fazê-lo. 

V. Ex'- se lembra -e é pena que não esteja a presidir a sessão o Senador 
Passarinho- daquela jornal que publicou a lista dos brasileiros, todos eles li
gados ao Governo, não havia ninguém da Oposição, que teria depósitos em 
dólares, em bancos da Suíça, em contas secretas, em contas numeradas? Todo 
mundo se lembra. Eu contei, a propósito não sei de quê, um episódio ocorri
do comigo na Cidade de Pelotas._ Um vereador indignado, deprecava contra 
essa corrupção. Entre os corruptos, estavam dois ex-Presidentes da Repúbli
ca, que não são da minha amizade, o General Médici e o General Geisel, eu 
poderia não dizer nada, mas eu achei que aquele homem não estava racioci
nando em termos corretos, e ponderei, não fiz defesa de ninguém, mas, 
convidei-o, socraticamente, a raciocinar. Disse-lhe o seguinte: em primeiro 
lugar; eu acho que não se deve receber essas notícias assim como se fossem 
dogmas, como se fossem verdades incontestáveis. "M_as, saiu nos jornais, si
crano, sicrano, fulano, e fulano" e ele enumerava. Eu disse: ''mas, veja só, vo
cê não acha que se a conta é secreta, ela é inacessível ao comum dos mortais? 
Se a conta é identificada por um número, você não acha que não haveria de 
ser um semanário do Rio de Janeiro, do outro lado do oceano, que haveria de 
ter o elenco completo"? Enfim, procurei-o e disse na ocasiãO porque isto 
acontece: é porque as pessoas acreditam. Diss~: ~~é_ porque no Brasil aconte
cem coisas que não podiam acontecer. E então qualquer notícia, mesmo a 
mais inverossímil, passa a ser verossímel". 

Pois agora, nobre Senador Passos Pôrto, vou~lhe dirigir estas minhas pa
lavras finais, quando pensava fazê-lo ao Presidente Jarbas Passarinho. 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre SenadOr Paulo Brossard, é também por
que a imprensa que publicou o nome dos supostos depositários de dinheiro 
na Suíça esqueceu-se de publicar que a maioria dos Senadores acusados 
forneceram-lhe procuração, com todos os poderes, para que este dinheiro fos~ 
se retirado, aonde estivesse depositado. 

O SR. PAULO BROSSARD- Faço abstração de tudo isso; fico apenas 
no fato que foi por mim lembrado naquela ocasião e com a análise que-, em 
termos absolutamente impessoais, eu fiz ao interlocutor. Mas, lembro o fato, 
e dizia que lamentava que aqui não estivesse o Senador Jarbas Passarinho, 
porque eu queria dirigir a minha palavra a S. Ex~, pelas responsabilidades que 
tem. Sabe o que me disse alguém outro dia? Que isto vai corroborar, vai con
firmar o que eu disse, um clima de radicalização, de rebeldia, de revolta, de 
descrença. Para onde caminha o Brasil, graças a estes expedientes? Sabe o que 
me disse- e agora dirijo-me ao Senador Jarbas Passarinho, e com que prazer 
o faço- sabe o que me disse? Com um leve sorriso nos lábios, disse-me: ··En
tão, Senador, o Sr. disse lá no Senado que não se devia acreditar nos depósi
tos secretos em bancos suíços, feitos por autoridades brasileiras. Mas então, 
Senador, o Sr. não acredita, mas como o Sr. é ingênuo! Pessoas que em públi
co fazem isto que está sendo feito agora, com este "Pacote", que é uma ma
neira de fraudar, de usurpar previamente uma eleição, hão de ser impecãveis 
em matéria de pecúnia- e em condições discretas, se não secretas? Como o 
Sr. é ingênuo!" 

Com ar de superioridade, com um riso muito delicado, me puxou as ore
lhas, porque eu disse que não se devia ac:red_i_tar nessas notícias. 

Meus amigos, meus colegas, meus confrades, meus eminentes mestres, 
este é o Brasil que está sendo modelado pelo arbítrio. Este é o Brasil de ama
nhã, quando talvez nós não estejamos maiS nesta Casa, nem estejamos mais 
sobre a face da terra. Mas é um País onde ninguém acredita em nada, e não 
acredita porque tem razões para não acreditar. Porque, quando se ofende já 
não digo os princípios da democracia mas os seus pressupostos, como se pode 
querer que o convívio seja democrático? 

Sr. Presidente, junto aos meus agradecimentos as minhas desculpas pela 
extensão do meu discurso e dou~o por encerrado. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA 
SESSÃO DE I8-I2-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSE LINS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, terei ai rida hoje, se possível, a oportunidade de te~ 
cer algumas considerações sobre o pronunciamento do nobre Senador Paulo 
Brossard. Entretanto, dado a outros compromissos, ocupar-me-ei, no mo
mento, de tema diferente. 

O Sr. Pedro Simon - e. melhor em outra oportunidade, para o ano que 
vem ... 

O SR. JOSÉ UNS- Agradeço a V. Ex• a contribuição, aliás, brilhante. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias o Senador Franco Monta

ra, em discurso pronunciado nesta Casa, criticava o Ministro Delfim Netto 
pela contratação, na Inglaterra, da compra, a prazo, de equipamentos e pela 
assinatura de empréstimos em moeda. De fato, dias antes, o Ministro encami
nhava, em Londres e na Alemanha Ocidental, o fechamento de algumas ope-
{ãções de grande importância para a nossa economia. O Senador Franco 
Montoro, baseado em uma análise que julgo superficial e íncompleta, conde
nou essas operações. 

A meu ver, Sr. Presidente, S. Ex• foi injusto. As bases para suas críticas, 
S. Ex• as tirou dos noticiários da imprensa internacional, da qual extraiu e ci
tOu frases como estas: 

"Delfim ajuda a resolver o problema do desemprego na Ingla
terra." 

"'Tenho em mãos", disse mais o Senador, .. recortes do Times e do Finan
cial Times, que tecem elogios à contribuição do Ministro brasileiro na so
lução do problema do desemprego na Inglaterra." 

O que pretendeu o eminente Senador paulista fazer, com esses comen
tários de jornais, não foi, certamente, confirmar os louvores da imprensa in
glesa ao Ministro Delfim Netto, embora, a meu ver, esses elogios sejam nor
mais e até merecidos. 

A velha Europa sofre, na carne, bem mais do que nós, os castigos dare-
cessão. Os seus governos se esforçam, os economistas discutem, mas, apesar 
de tudo, nem a Polônia comunista, nem a França neo-socialista, nem a Ale
manha Ocidental, nem a Holanda,, nem a Inglaterra, ou mesmo fora da Euro
pa, nem mesmo os Estados Unidos, conseguem resolver o problema, mais dO 
que atual, do crescente desemprego. 

A dificuldade, Sr. Presidente, não é ap_enas nossa; é de quase todo o 
mundo. Nem o desenvolvimento de alguns, nem a riqueza de outros; nem os 
sistemas de economia planejada do Leste, nem as democracias capitalistas do 
Oeste conseguem se livrar, nessa fase convulsionada de ajustamento da eco
nomia mundial, quer do desemprego, a que muitos como nós foram arrasta
dos, quer do aviltamento dos salários ou do racionamento alimentar e energé
tico em que muitos outros, como a Polônia, hoje se encontram. 

Tenho em mãos, Srs. Senadores, dados atuais sobre esta triste e momen
tosa realidade. 

-E.rS os números: entre agosto de 1980 e agosto de 1981, o çontingente dos de
sempregados cresceu, nos Estados Unidos, IA%; no Canadâ, 9,3%; na Itália, 
9,9%; na França, 23,5%; na Suécia, 30%; na Alemanha Ocidental, 34,1%; na 
Inglaterra, 44,9%; e na Holanda, nada menos que 53,3%. 

Incluo, Sr. Presidente, no meu discurso, um quadro completo desses nú
meros, que extraí do The Economist, do dia 7 de outubro passado. Não é, por
tanto, apenas o Brasil que sofre hoje o castigo dessa doloiosã chaga socíal. 
Nem ê e_le_o país mais afetado pelo crescimento de desemprego. Pelo menos 
na Holanda, na alemanha Ocidental, na Inglaterra e na Suécia, o avanço do 
desemprego é ainda mais crítico do que entre nós, mesmo consideradas as 
nossas zonas mais afetad_as, que são as nossas grandes cidades. 

Mas, não é só isso. Se compararmos as taxas percentuais de desemprego 
da mão-de-obra de países desenvolvidos, com as taxas de desemprego das 
nossas regiões metropolitanas, que são a eles mais equanimemente compará
veis, veremos que nem somos, felizmente, os vencedores desta triste compe
tição. 

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

O SR. JOS't: LINS- Darei o aparte a V. Ex~ Apenas completarei a ci
tação que iniciei. 

As nossas regiões metropolitanas apresentavam, em agosto de 1980, uma 
taxa de desemprego de 6,2% sobre a força de trabalho. O desemprego cresceu, 
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com a queda das atividades económicas, atingindo, um ano após, em agosto 
deste ano, o nível de 8,2%. 

Pois bem, igualmente em agosto deste ano, essa taxa era também de 8,2% 
no Canadá, de 8,4% na França, de 8,9% na Itália, de 9,2% na Holanda e era, 
nada menos, do que I I ,3% na Inglaterra. 

concedo o aparte ao eminente Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard- Eu não contestaria que o fenôitúino, hoje, exis
tente no Brasil, não seja um fenômeno singular, individualizado no nosso 
País. Realmente, é um fenômeno que tem se verificado ou estã se verificando 
em vários países. Mas, eu pediria licença para fazer duas observações que es
tas sim, estas contestam, pelo menos em parte, a ilação que tirou do fato. Pri
meira delas: é que, em outros países, o desemprego é um flagelo; é, mas, existe 
uma organização que dá um mínimo de segurança ao desempregado, ao pas
so que, essa organização previdenciária ou-·secufitãria, airida não existe no 
Brasil. Primeira observação; segunda observação, quanto aos números: é-que 
no Brasil, em verdade, além do desempregado existe o subempregado. De 
modo que essas porcentagens parece-me que são um pOUco discutíveis, por
que, em verdade, ao lado do emprego ou entre o emprego e o desemprego, 
existe o que tem sido chamado e parece-me que, com propriedade, de subem
prego. 

O SR. JOSÍ:: LINS- V. Ex• tem razão. Quanto ao seguro desemprego, 
infelizmente, a nossa economia ainda não permitiu que se estabelecesse essa 
norma social de alto alcance. Mas, V. Ex' há de levar em conta, que os níveis 
de renda das populações européias, dos países desenvolvidos, com os quais 
acabo de fazer comparação com o brasil, são níveis muito mais elevados ... 

O Sr. Paulo Brvssard- Sem dúvida. 

O SR. JOSh UNS - ... de modo que a sua capacidade de poupança 
pode suprir a necessidade de recursos para o salário,:,desemprego. 

O Sr. Franco Afontoro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS - Peço a V. Ex• a bondade de esperar, apenas en
quanto respondo o aparte do nobre Senador Paulo Brossard. 

quanto ao sub!!mprcgo, nobre Senador, também, uma das nossas gran
des dificuldades atuais, esse também, existe naqueles países; certamente não 
em taxas tão altas, de vez que somos uma comunidade muito mais pobre. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Franco Montara, a quem hoje par
ticularmente me dirijo. 

O Sr. Franco Jt-1 onwro- Agradeço a V. Ex!! essa atenção.que dá ao meu 
pronunciamento, e responde com dados oficiais a denúncia e a interpelação 
que fiz ao Governo. Eu pedia, no meu discuiSõ, que o Governo nos enviasse, 
ou ao Plenário ou à Comissão de FinançaS, ós memorandos ou os protocolos 
firmados pelo Governo, pelo Ministro do Plenajemento, por ocasião dessas 
negociações. Eu gostaria de saber se V. Ex• trouxe esses memorandos, vai 
anunciá-los adiante, ou não teve a oportunidade de trazer ao conhecimento 
da Casa a documentação oficial dessas transaÇões? 

O SR. JOSÉ UNS - Não me parece justo que V. Ex• exija documen: 
tação oficial em um discurso de Plenário. V. Ex' poderá se dirigü ao Minis
tério. Poderei colaborar. Não há dúvida quanto a isso. Todavia, imagino que 
os dados que trago, hoje, serão suficíeiiTes, pelo menos para esclarecer as mais 
importantes questões levantadas por V. Ex'-

0 Sr. Franco Montoro- Quero informar a V.-Ex'- ou lembrar que, em 
meu discurso, eu solicitava essa document_ação. Porque V. Ex' iniciou o dis
curso, dizendo que cu me havia apoiado em dados mencionados pela impren
sa. 

O SR. JOSÉ LINS - E é verdade. 

O Sr. Franco M omoro - f: verdade. Mas, a não ser os dados da impren
sa, se eles não são válidos, o Governo que nos traga os dados oficiais, mos
trando que o que a imprensa divulgou não é certo~ 

O SR. JOSÉ LINS- Não estou contestando os dados da imprensa. 

O Sr. Franco Montoro- Eu terminei o meu discurso, o meu pronuncia
mento, pedindo, pela décima vez, que o Governo mande a esta Casa, que tem 
o direito de ser informada, não pela imprensa, e principalmente pela impren
sa inglesa, mas pelo Governo brasíleiro, sobre essas transações que são im
portantes, porque, inclusive, elas aumentam a dívida externa do Brasil, que é 
um dos pontos sérios e graves do nossa_ desenvolvimento. Mas, se V. Ext- não 
trouxe, eu gostaria de dizer que aceito a oferta e a disposição de V. Ex• de ob
ter e trazer ao conhecimento do Plenãrio ou da Comissão Técnica, no caso, a 
Comissão de Finanças, essa documentação. Mas, eu me permito, se V. Ex• 
me conceder um novo aparte, dizer que a referência ao desemprego no estran
geiro não diminui, em nada, a tese fundamental que sustentamos. Os jornais 

que eu exibi premiavam, elogiavam o Ministro Delfim Netto, pela contri
buição que dava à solução do problema do desemprego na Inglaterra, por ha
ver encomendado 6 navios, uma corveta, uma fragata, equipamentos ferro
viários para transportes suburbanos de Recife, numa importância de centenas 
de milhões de dólares e outros equipamentos, equipamentos que são produzi
dos no Brasil. Ao mesmo tempo, Senador José Lins, - eu tenho em mãos
depois do meu pronunciamento, o Presidente da Associação Brasileira de In
dústria Ferroviária - ABIFER, o Sr. Marcos Xavier da Silveira, anunciou 
milhares de desempregos, que estão ocorrendo na indústria ferrovíãria brasi
Jeim. Está sendo agravado o problema do desemprego, no Brasil, por falta de 
encomendas. Dois mil trabalhadores despedidos em Cruzeiros; 6 mil, na 
Fábrica Nacional de Vagões; 6 mil, na BRASEIXOS, de São Paulo. Ele 
anuncia inais 2 mil só na COBRASMA, por falta de encomendas. E o Brasil 
encomenda esse material ferroviário, que pode ser produzido aqui, na Ingla
terra. V. EX• está muíto condoído com o desemprego na Inglaterra e parece 
que o Governo também, achando que é mais grave lá do que aqui. Mas, a 
nossa responsabilidade é resolver o problema do desemprego aqui. Da mes
ma maneira os navios. Seis grandes navios! O Presidente da Sociedade Brasi
leira de Engenharia Naval, Renato Castro, declara que todos os navios enco
mendados poderiam ser fabricados no Brasil. Os estaleiros brasileiros estão 
despedindo milhares de trabalhadores por falta de encomendas. Este é o pon
to central da acusação que fiz. E peço a V. Ex• que aponte as razões em con
trário, que justifique essa série de transações que contribuem, como V. Ex• re
conhece, para a solução do problema de desemprego na Inglaterra, mas agra
vam o problema do desemprego no Brasil. A causa fundamental é clara. E. a 
dívida externa. Hoje, já não é o Brasil que administra a sua dívida, é a dívida 
que administra o Brasil. Gostaria de ter a resposta de V. Ex• 

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• deve me dar um pouco de tempo. De nada 
vale repetir o discurso que estou a responder. Em vez disso ... 

O Sr. Franco Montoro- Até agora, V. Ex• se referiu, apenas ... 

O SR. JOSÉ UNS - V. Ex! se apressa. Tenha um pouco de paciência. 

O Sr. Franco Montara - Aguardo, aguardo. 

O SR. JOSt UNS- V. Ex• poderia ter lido os jornais brasileiros, não 
precisava ir tão longe, para encontrar as mesmas notícias. Mas continuo. 

O Sr. Franco Montoro-:- Mas quero, antes de V. Ex• começar a falar, di
zer que os dados que mencionei foram tirados de jornais brasileiros, o elogio 
ao Ministro é que está na primeira página c!o Time e do Financial Time. 

O-SR. JOSÉ LINS- Estou dizendo, exatamente, a V. Ex• que os jornais 
brasileiros trazem os mesmos dados, nobre Senador, não seria necessário V. 
Ex• ir tão longe, para perceber uma realidade tão clara. 

Eu falava a respeito do desemprego no Brasil, e em outros países, sobre
tudo nos desenvolvidos, mostrando que não estamos em situação pior do que 
a deles. Concordo que a dificuldade dos outros não nos serve de consolo, Se
nador Franco Montara. Mas isso mostra, não apenas que o fenômeno é ge
raJ. Mostra também, que não se pode culpar, simplesmente, de modo arbi
trário e irracional, as autoridades responsáveis pela política econômica do 
País, a não ser, digo eu, que nós todos admitamos que o mundo todo é incom
petente, o que é uma conclusão absurda e descabida. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex'- está fugindo do problema. 

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• por favor espere. Chegarei até lá. 

Deve-se, Sr. Presidente, levar em conta, que não somos, ainda, uma po
pulação estável, como aquelas dos países desenvolvidos a que me referi. Ao 
contrário, o Brasil agrega um adicional Qe cerca de um milhão e duzentos mil 
trabalhadores, por ano à sua força de trabalho, o que, por si só, representa 
tremenda pressão sobre o mercado de mão-de-obra, principalmente das gran~ 
des cidades. Esse é um problema que não existe nos países da Europa. As nos
sas condições são, assim, incomparavelmente mais difíceis. 

O Sr. Franco Montoro- V. Ex' me desculpe, mas quem estã fazendo a 
comparação é V. Ex~. que está criticarido algo que ninguém acusou. Eu apon
to o problema do Brasil, e o Governo, ao invés de resolvê-lo, o agrava. V. Ext
vcrn com a Europa e depois diz que não se pode comparar com a Europa. 
Mas é V. Ex'- quem está comparando! 

O SR. JOSÊ LINS- Senador Franco Montara, V. Ex• ou não me en
tende ou se faz de desentendido. Se temos taxas de desemprego menores do 
que a dos países europeus, embora em condições populacionais piores, é claro 
que a nossa situação é melhor do que a deles. Peço a V. Ext- o obséquio de me 
deixar prosseguir. O meu interesse é esclarecer e não trocar farpas com V. 
Ex'-. 
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O Sr. Franco Montoro -Se V. Ex• me permite, V. Ex"tem todo o direito 
de fazer o discurso que quer ... 

O SR. JOSE LINS - Se V. Ex• permitir, bem entendido. 

O Sr. Franco M ontoro - Mas eu quero tornar claro que essa compa
ração entre Brasil e Inglaterra, se o problema aqui é mais grave ou não do que 
o da Holanda, tudo isso é fora do problema. 

O SR. JOSÉ LINS- Não é fora do problema, nobre Senador. Trato de 
uma questão que nos deve interessar. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex• está ... 

O SR. JOSÉ LINS- Mostro que se trata de um problema hoje mundial. 
Pertencemos à Comunidade Humana, nobre Senador. A economia do Mun
do não se contém em compartimentos isolados; vivemos em vasos comuni
cantes. Os efeitos da questão do petróleo são os mesmos em toda parte. Não 
podemos isolar o País e considerá-lo um corpo estranho fora do Mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Solicitaria ao nobre Senador Jo
sé Lins que não concedesse mais apartes, porque dispõe apenas de dois minu
tos para concluir o seu discurso. 

O SR. JOSt LJNS- Sr. Presidente, peço a V. Ex• me conceda o mesmo 
tratamento dispensado aos colegas nesta Casa. Não peço nada demais. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Quero dizer a V. Ex• que eu sem-
pre fui contra essa questão de precedência e privilégio. 

O SR. JOSÉ LINS - Mas não contra mim. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não contra V. Ex• 
Quando estou na Presidência eventual, procuro seguir rigorosamente o 

Regimento. Não tenho culpa se o Sr. Senador tem falado uma ou duas horas, 
se se excedeu, se foi benevolente a Presidência. Mas estou advertindo V. Ex• 
porque está falando corno Líder. E o Líder tem vinte minutos. Há outros ora~ 
dores inscritos que já olham para mim, inclusive, ali, o Senador José Richa, 
sabendo que o tempo de V. Ex• é de vinte minutos. Sei que V. Ex• é do meu 
Partido, e eu teria o maior prazer de mántê-Io na tribuna por maior tempo. 

Agora, eu sou escravo do Regimento. V. Ex• dispõe de dois minutos e, 
dentro do prazo, poderá terminar. Agora, não leve a mal porque, não quero 
saber se é o Senador José Lins, se é o Senador Paulo Brossard, se é o Senador 
Evelãsio Vieira, esgotado o tempo regimental, eu chamo a atenção, peço a ad
vertência porque, na Verdade, o meu papel é o de cumprir o Regimento. 

O SR. JOSÉ UNS - Sr. Presidente, peço a V. Ex•, primeiro, que me 
desculpe pela ousadia; e segundo, peço que submeta ao Plenário a possibili~ 
dade de me conceder mais meia hora para terminar o meu discurso. 

O Sr. Marcos Freire - De minha parte, estou de pleno acordo. 

O Sr. José Richa- Eu, corno orador primeiro inscrito, também estou de 
acordo, desde que V. Ex• me conceda o aparte que lhe solicitei. 

O SR. JOSÉ LINS - Darei, com muita honra. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador, quero informar 
a V. Ex• que não é esta figura de submeter ao Plenário - estou sendo infor
mado pela Assessoria. 

O SR. JOSÉ LINS- Peço então, a V. Ex•, Sr. Presidente, que me conce
da mais algum tempo. 

O SR. PRESIDENTE (AI mi r Pinto)- Nobre Senador José Lins, eu sou 
seu amigo e seu conterrâneo, mas não é a questão de conceder ou não - é a 
questão regimental. V. Ex.', que está com a palavra, procure sintetizar o seu 
pronunciamento e não prejudicar os Srs. Senadores que ainda irão falar. 

O SR. JOSÉ UNS - Agradeço a V. Ex• e continuo. 
Referia-me às condições excepcionais do Brasil perante alguns países de

senvolvidos de populações constantes, enquanto agregamos, anualmente, 
uma força de trabalho adicíonal, de cerca de I milhão e 200 mil trabalhado
res. Como se isso não bastasse, afeta-nos ainda, o fenômeno impressionante 
da urbanização, inexistente na Europa e que arrasta para cima, inelutavel
mente, a mão-de-obra disponível em nossas grandes cidades e, em decorrên
cia, as taxas de desemprego das áreas metropolitanas. No entanto, Sr. Presi
dente, apesar de tudo, recentes notícias -não do Times, ou do Financial Times, 
mas do Correio Braziliense, mostram que as nossas taxas de desemprego, fi
nalmente vêm caindo. Faço anexar ao meu discurso o quadro publicado por 
esse jornal. 

Mas, voltemos às operações das compras e dos empréstimos feitos pelo 
Ministro Delfim Netto, na Inglaterra, e às críticas que lhe fez o nobre Sena
dor Franco Montoro. A imprensa inglesa elogiou o Ministro pela colocação 
desses empréstimos e encomendas. 

Pois bem! O Senador não gostou. Não gostou e o acusou da tribuna, de 
praticar quase uma espécie de crime de lesa Pátria. O Ministro estava ajudan
do a Inglaterra e subtraindo empregos aos operários brasileiros. 

Quais foram, Sr. Presidente, as· razões que levaram o Senador paulista a 
fazer tão' grave acusação? Eis aqui.os tópicos mais importantes de sua análise 
e de suas conclusões. Diz o Sr. Franco Montoro: 

I"- que atualmente há indústrias ociosas no Brasil e, ao mesmo tempo, 
hã crescente desemprego no setor industrial; 

29- que, mesmo assim, diante dessa situação, o Ministro vai à Europa e 
faz encomendas de equipamentos que vão empregar operários ingleses, em 
vez de fazer essas compras às indústrias brasileiras, dando emprego aos nos
sos desempregadOs. Cita, particularmente, a situação de ociosidade de nossas 
indústrias de construção naval e de equipamentos ferroviários; 

39- considera S. Ex' que essas indústrias, além de precisarem dessas en
comendas, para sair da ociosidade é gerar empregos, dispõem também, de ca
pacidade tecnológica para produzir os equipamentos que foram comprados 
lá fora, pelo Ministro Delfim Netto; 

49- além disso, diz o Senador Franco Montoro que o· Ministro aprovei
tou a sua extensa excursão pela _E!lropa, para contratar, lá fora, vârios em
préstimos, com o objetivo de aumentar ainda mais a nossa dívida externa. 

Senador José Richa, V. Ex' pretende o aparte agora? 

O Sr. Franco Montoro- Não" é com o objetivo, mas aumenta a dívida 
externa. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Gostaria que V. Ex• terminasse, 
Senador José Lins, porque o tempo de V. Ex' jâ está ultrapassando em dez 
minutos, e não quero receber a censura do Plenário, tampouco do próprio 
Presidente titular. 

O SR. JOSÉ UNS - Terminarei, Sr. Presidente. 
Por fim, S. Ex•, como quem se arrima numa linha impecável de raciocí

nio, conclui, sem a menor consideração pela lógica: 

'"Os empregos que esses contratos"- do Ministro Delfim Net
to - .. vão gerar na Inglaterra terão, como contrapartida, o desem~ 
prego crescente e a manutenção da ociosidade de importantes seto
res da área industrial do Brasil". 

lndisculpável engano, Sr. Presidente. A conclusão poderia parecer lógi
ca, mas não é; e S. Ex•, homem reconhecidamente inteligente, sabe disso. E 
por que o diz? Não creio que seja por ingenuidade. Talvez S. Ex• queira ape· 
nas causar algum efeito político, mas isso não fica bem. Primeiro, porque a 
apreciação não é verdadeira; segundo, porque alguém mais avisado pode pen
sar que S. Ex• , de fato, não ·percebeu os verdadeiros objetivos dessas ope~ 
rações. 

O Sr. Franco Montoro - Por que não 'é verdadeira? 

O SR. JOSÉ LINS- Vou responder a V. Ex• 
Sr. Presidente, srs. Senadores, o Governo não daria o seu aval a uma de

cisão que contrariasse os legítimos interesses do País, e nem o Ministro do 
Planejamento a proporia. Par isso, vou provar que o Senador Franco Monto
ro não está correto. 

Vejamos. E certo que hã ociosidade em alguns ramos na indústria brasi~ 
leira. 

O Sr. Franco Montoro- Naval ou ferroviãria. 

O SR. JOSÉ UNS- É certo também que é dessa ociosidade, ou seja, da 
redação do ritmo de trabalho, ou do chamado desaquecimento, que tem re· 
sultado o aumento da taxa de desemprego nos últimos anos. A causa mais 
profunda desse fenômeno, é claro, é a falta de dinheiro e de certos insumos 
importadOs. Para combater a inflação e controlar o balanço de pagamentos ... 

O Sr. Franco Montoro- Não apoiado! Não é falta de insumo não, é fal
ta de encomenda. 

O SR. JOSf: LINS- Eu explicarei a V. Ex•: não se faz encomenda sem 
dinheiro, nobre Senador. V. Ex• assim me ajuda no raciocínio. 

O Sr. Franco Montoro- Foi com o dinheiro lá ou aqui? E o dólar é mais 
difícil do que o cruzeiro. 

O SR. JOSÉ LINS- Com eu dizia, para combater a inflação e controlar 
o balanço de pagamentos, o Governo, I"- limitou o acesso ao crédito inter
no; 29 - limitou suas próprias despesas, através do controle dos investimen
tos das empresas estatais e mistas, que são grandes compradoras do setor pri
vado; 39 - limitou as importações à vista, ao mínimo indispensável às ativi
dades essenciais da economia; e 49 - desenvolveu um adequado esquema de 
obtenção de dólares, com o duplo objetivo de fechar o balanço de pagamen
tos e captar poupanças externas. 
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Nessas circunstâncias, nobre Senador Franco Montoro, é evidente que 
se torna difícil a colocação de encomendas oficiais, junto às empresas brasilei
ras, a não ser através 'da obtenção de créditos externos. 

O Sr. Franco M ontoro - É a _dívida externa que administra o Brasil. 
O SR. JOS:I! L INS - O próprio Governo procura obter divisas para ... 

O Sr. Franco Montoro- _Para pagar a dívida externa. 

O SR. JOSt LINS- ... compensar o balanço de pagamentos; todos co
nhecemos esse problema, menos V. Ex• 

O Sr. Franco M ontoro - Isso, todo mundo.,_ exatamente. 

O SR. JOSÉ UNS- Nessas circunstâncias, é evidente que se torna difí
cil a colocação de encomendas oficiais junto às empresas brasileh:_as, a não ser 
através da obtenção de créditos externos. E o que fez então o Governo? Para 
viabilizar os seus objetivos e ajudar as empresas nacionais, coloca parte de 
suas encomendas. essenciais ao nosso desenvolv_imento, em países estrangei
ros, porém com uma condição, com a condição de que esses países financiem, 
a longo prazo, outras encomendas, nas nossas próprias indústrias, para redu
zir a sua ociosidade, e para permitir a criação de novas empresas. 

Eis a[ o que o Senador Franco Montoro não entendeu, ou entendeu e 
não quis dizer. A Nação não fica, portanto, estarrecida, como diz o nobre Se
nador Franco Montara, com essas operações. A Nação deve ficar estarreci
da. sim, é com a interpretação politica feita, a meu ver graciosamente, sobre 
um assunto sério como este. E a quanto montaram essas operações Srs. Sena
dores? S. Ex• citou o valor exato: I bilhão 561 milhões de dólares. Esqueceu 
apenas de dizer que, desse total, coube 682 milhões de dólares a empresas es
trangeiras, e 879 milhões de dólares para novas encomenda.$ junto às empre
sas brasileiras, que receberão não a curto ou médio prazo, mas à vista, os seus 
pagamentos. 66% das operações realizadas, portanto, o foram em benefício 
de empresas brasileiras. Não é portanto verdade que os empregos criados na 
Inglaterra correspondem a um desemprego crescente no B~asil. O crime de 
que S. Ex• acusa o Ministro Delfim Netto, é uma faláciã.. a- aCusação é no 
mínimo graciosa ou equivocada. Não foi, aliãs, por falta de informação da 
Imprensa que o ilustre Senador cometeu o erro. Bastaria ter recorrido não ao 
Time, ou ao Financial Time, mas ao nosso bem brasileiro Correio Braziliense, 
que cm sua edição do dia 27 de outubro, deste ano, publica uma apreciação, 
cuja cópia ... 

O Sr. José Richa- Permita-me, nobre Senador José Lins, interromper 
v. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Senador José Lins, peço a V. Ex• 
que conclua seu discurso. pois seu tempo já se esgotou.-

0 Sr. José Rfcha - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao Senador 
José Richa, pela ordem. 

O Sr. José Richa- Sr. Presidente, eu cedo o meu tempo ao Senador José 
Uns, e farei o meu discurso no final, dando-o como lido. 

O SR. JOSt UNS- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador José Richa, a 
gesto não só de compreensão como de amabilldade. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em face da cessão do tempo do 
nobre Senador José Richa, V. Ex• disporã demais uma hora para falar. Por
tanto, cumpri com minha obrigação regimental de advertir V. Ex• E pediria a 
V. Ex• que lesse um pedacinho de papel que lhe mandei, pedindo que não 
transigisse o Regimento. 

O SR. JOSI?. UNS- Sr. Presidente, infelizmente não recebi o bilhete, 
ou se o recebi não me apercebi disso. 

Diz o Correio Braziliense: - cujo recorte faço anexar ao meu discurso: 

"Esses contratos significam boas encomendas para a indústria 
inglesa e boas encomendas para a indústria b~asileira. Isso quer di
zer que eles são bom negócío, porque permitem dar mais emprego 
tanto aos ingleses quanto aos brasileiros." 

E eu acrescentaria ... 

O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex• um aparte, já que agora dispõe 
de bastante tempo? 

O SR. JOSÉ LINS- Vou apenas concluir o raciocínio. 
Eu acrescentaria sobre isso: muito mais emprego aos brasileiros do que 

aos ingleses. 
Concedo o aparte a V. Ex•; pediria apenas qt.J.e fosse breve, já que meu 

tempo se escoa. 
O Sr. Franco Montoro - Apenas queria dizer que, como V. Ex• não 

trouxe a documentação, essa afirmação de que essa importância vai ser destí-

nada a encomendas a empresas brasileiras é exatamente o que é contestado 
por elas. Eu acabei de ler a V. Ex• o comunicado do Presidente da Associação 
Brasileira de .Indústria Ferroviária. Estão fechando as empresas, porque o 
Governo não faz as encomendas: Na realidade, essa vinculação é verbal. É 
por isto que eu peço o documento. Quero saber se existe essa vinculação. Na 
realidade, esse dinheiro foi obtido para pagar a dívida. V. Ex• fala em falácia 
e usa uma série de expressões desatenciosas que eu repilo. E quero declarar 
que não há falácia, o que há é uma tentativa de fugir da realidade. O Governo 
está desesperadamente precisando de bilhões para pagar a dívida externa. 
Esta a realidade. E aceita as condições que lhe são impostas; e depois declara, 
mas não quer declarar documentadamente. f: por isso que não veio o docu
mento que eu Pedi, para mostrar que essa importância estâ vinculada a enco
mendas do Brasil. Não está. As encomendas não estão sendo feitas, os empre
gados brasileiros estão sendo despedidos, e as fábricas estão fechando. Aspa
lavras não têm o dom de mudar a natureza das coisas. 

O SR. JOSI?. UNS- Nobre Senador Franco Montoro, por elevar a voz, 
V. Ex• não prova nada. V. Ex• deve esperar. Ao longo do meu discurso, cita
rei algumas encomendas que estão sendo feitas. Anexarei também, ao meu 
discurso, o quadro de outras encomendas. 

O Sr. Franco Montoro- Feitas com o dinheiro obtido agora em Lon
dres? 

O SR. JOSE. _LINS - Certamente com recursos oriundos de emprésü-
mos. 

O. Sr. Franco Momoro - A empresa brasileira não precisa de dólar; 
dólar é preciSo para pagar, por ~Xemplo, o Plano Nuclear. Mas, para pagar 
empresa brasileira, trabalhador brasileiro, tecnologia brasileira, precisa-se só 
de cruzeiros. 

O SR. JOSI?. LINS- Isso pensa V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro - Essa é a realidade que o povo vê. 

O SR. JOSh LINS- Continuo, Sr. Presidente. Analisarei agora os con
tratos de compra - como S. Ex• pede - os empréstimos feitos e as razões 
que os jllstíficam. 

19) Para o setor de energia, foram adquiridos equipamentos destinados à 
conversão de óleo para carvão da usina termoelétrica de Santa Cruz, no Rio 
de Janeiro, operada por FURNAS. 

O total desses equipamentos atinge 209 milhões de dólares, aí incluídos 
os destinados ao desenvolvimento da mina de carvão de Próspera, em Santa 
Catarina. Desse total, 188 milhões correspondem a crédito de exportação. 

Essa operação é, porém, acompanhada de um crédito financeiro para fi
nanciar encomendas dentro do País, no valor de 261 milhões de dólares. 

29) No caso do reaparelhamento da Marinha o financiamento se desti
nou a equipamentos eletrônicos para o sistema de armas de corvetas construí
das no Brasil, bem como à compra de uma- fragata de_treinamento. 

A operação consiste em um financiamento de 130 milhões de dólares, 
acompanhado de um empréstimo financeíro para aplicação na indústria na
cional, de 111 milhões de dólares. 

3{1) no caso da SUNAMAM, foram encomendados navios especializa.:. 
dos, sendo dois navios roll-on, roll-off e dois navios porta-containers, ao cUsto 
total de 160 milhões de dólares, operação que se acompanhou de um emprés
timo financeiro de 179 milhões de dólares para encomendas aqui dentro. E, 
ainda, dois navíos roll-on roll~off, financiados no valor de 59 milhões de dóla
res, com crédito financeiro de quase o dobro, isso é: de 100 milhões de dóla
res. Jamais fabricamos no Brasil esse tipo de navio ... 

O Sr. Franco Montoro - Mas podemos fabricar! 

O SR. JOSI?. LINS- Deveremos fabricar, com o know-how a ser adqui
rido, ... 

O Sr. Franco Montoro - Podemos fabricar, é o que declara a indústria 
naval brasileira! 

O SR. JOSt LINS - Se tivermos dinheiro, é claro. 

O Sr. Franco Montoro- Não é o dólar; este dólar é para pagar a dívida 
externa, é para pagar o juro e a amortitação da dívida externa- todo mundo 
sabe disso. 

O SR. JOSI?. UNS- V. Ex• não perde por ouvir-me. 
Quanto aos equipamentos ferroviários, estes se destinaram aos trens su

burbanos, do Recife. O financiamento foi de 70 milhões de dólares em equi
pamentos acompanhado de um empréstimo de 78 milhões de dólares para en
comendas internas. 

59) no caso da PETROBRÁS, a operação consiste num financiamento de 
54 milhões de dólares para compras de equipamentos para prosp~cção de pe
tróleo no mar, admitido porém o lançamento de acceptances da Empresa no 
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mercado londrino, no valor de 150 milhões de dólares, jã totalmente subscrito 
pelos bancos líderes. 

O total de compras confirma os dados do Senador Franco Montoro: fo
ram 682 milhões de dólares de compras externas e 879 milhões de dólares 
para encomendas internas que beneficiarão, as nossas indústrias e aos nossos 
serviç-os. 

Que importância tem esses contratos para a economia brasileira? Sr. Pre
sidente, a energia hoje é fator crítico. Pois bem, os contratos nesse setor vão, 
primeiro, possibilitar o desenvolvimento da mineração da mina de Próspera, 
em Santa Catarina. Trata-se de explorar matéria-prima brasileira com mão
de-obra brasileira. Mas vão, ao mesmo tempo, possibilitar, pelo uso desse 
carvão, a substituição de energia importada, sob a forma de petróleo por 
combustível tirado das nossas minas com a mão-de-obra brasileira. Essa ope
ração vai criar alguns milhares de empregos, vai movimentar a:s nossas redes 
de transportes terrestre e marítimo, vai economizar divisas para os brasileiros 
e vai fornecer energia para as nossas indústrias e para os nossos lares. 

O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSJ;: UNS - Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro- Estou acompanhando o discurso de V. Ex•, que 
traz novos dados que gostaria de examinar. Pediria a V. Ex• que, se possível, 
fizesse juntar ao seu pronunciamento, o textõ dos protocolos firmados, para 
que se pudesse realmente ter uma base objetiva para a discussão dessa ma
téria. Faço este aparte a V. Ex•, e será o último, porque estou sendo advertido 
de que devo viajar imediatamente para um compromisso inadiável. Pretendo, 
numa das próximas sessões, depois de examinar a parte final do seu discurso, 
fazer uma tréplica à réplica de V. Ex• e manter, assim, um debate sobre esse 
problema que me parece de uma importância fundamental, porque ele se liga 
essencialmente ao nosso problema da dívida externa, e esses recursos que es
tão sendo obtidos, vagamente estarão vinculados_a essas transações. Na reali
dade, eles estão sendo utilizados na amortização imediata, desesperadora e 
urgente da nossa dívida externa. De qualquer forma, agradeço a atenção da 
resposta de V. Ex• e acho que é uma contribuição ao Senado e à Nação o de
bate desta matéria, que é realmente importante. Numa das próximas sessões, 
darei uma resposta, inclusive, quanto aos dados que V. Ex• traz neste mo~ 
menta, pedindo apenas que V. Ex .. traga também, ou junte ao seu discurso 
posteriormente, os documentos firmados com essas autoridades financeiras 
internacionais. 

O SR. JOSÉ UNS- Senador Franco Montoro, se eu puder fá-lo-ei. Es
ses documentos não são meus, mas farei o possível para atender a V. Ex• 
Quanto ao mais, gostaria de ressaltar a postura democrática de V. Ex• e pedir 
desculpas se acaso feri a sua sensibilidade. Na realidade, a palavra falácia não 
significa senão engano, e eu não tive a mínima in_tenção de ferir a V. Ex• Peço 
desculpas se acaso o fiz. 

O Sr. Franco Montoro- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOSÉ UNS - Prossigo, Sr. Presidente: 

E certo que vamos importar da Inglaterra, equipamentos no valor de 186 
milhões de dólares. Mas não é menos certo que, em contrapartida, vamos dis
por de 261 milhões de dólares para desenvolver atividades semelhantes no 
Brasil. Se não tivéssemos esses recursos -e este é um ponto importante- fi
nanciados, aliâs, a longo prazo certamente teríamos que esperar vários anos 
para iniciar a produção da mina de carvão de Próspera e, muito provavel
mente, teríamos que paralizar a operação da termoelétrica de Santa Cruz, 
pelo alto custo das divisas necessárias para mantê-la em funcionamento na 
base do óleo combustível importado. 

Quanto ao contrato de compra para a PETROBRÃS, de equipamentos 
para prospecção de petróleo em alto mar, este, Sr. Presidente, se explica por si 
mesmo. Haverá alguém que hoje possa por em dúvida a prioridade, a urgente 
necessidade da busca e da extração de petróleo na Plataforma Continental 
brasileira? Vamos comprar a prazo, 54 milhões de dólares de equipamentos, 
mas ao mesmo ten:po, levantamos I 50 milhões de dólares no exterior, para 
que a PETROBRAS multiplique as suas ativídades na prospecção. 

A quem beneficiará esse petróleo extraído no Brasil? Aos trabalhadores 
ingleses ou aos nossos transportes, à nossa produção, às nossas indústrias e, 
portanto. aos nossos próprios trabalhadores? 

Vejamos o caso da indústria naval. O contrato para compra de navios 
mercantes através da SUNAMAM, foi acompanhado de créditos financeiros 
de 279 milhões de dólares. 

Ainda há poucos dias, a SUNAMAM assinou contrato de encomendas 
aos estaleiros brasileiros no valor de 312 milhões de dólares, destinados à 
construção de dez navios nos nossos estaleiros. E de onde provieram esses re
curso_s? Seriam possíveis esses contratos sem as operações realizadas pelo Mi~ 
nistro Delfim Netto? 

O Ministro Eliseu Resende foi muito claro, ao declarar, no ato da assina
tura dessas encomendas, que sem o concurso de recursos externos o progra
ma permanente de construção naval, ora em andamento, não poderia jamais 
ser realizado. 

Faço anexar ao meu discurso, Sr. Presidente, um recorte de publicação 
informando exatamente sobre essas encomendas referentes a dez navios nos 
nossos estaleiros. O total de encomendas aos estaleiros brasileiros já se eleva a 
mais de 1 bilhão de dólares, este ano. Quais são as fontes desses recursos? 

Além das fontes normais, é claro que têm grande importância os recur
sos externos. É sempre bom observar, neste sentido, que o Governo não faz 
milagres, não cria recursos. Se deles não dispõe por via da poupança nacio
nal, certamente terã que recorrer a poupanças externas. 

O SR. Paulo Brossard- Neste sentido não faz milagres. Faz em outros? 

O SR. JOSÉ LINS -Se V. Ex• dá ao Governo essa condição, é certo 
que V. Ex' o santifica e eu agradeço. 

O Sr. Paulo Brossard --As palavras são suas: "neste sentido o Governo 
não faz milagres". Eu perguntei se faz em outros. 

O SR. JOSÉ UNS - Apenas tirei uma conclusão, nobre Senador. 
É, portanto, uma injustiça, Sr. Presidente, dizer-se que as operações fei

tas na Inglaterra estão prejudicando as nossas indústrias. Exatamente o con~ 
trário é que se dá. Sem elas as encomendas, nas nossas indústrias diminui
riam, a ociosidade cresceria, a incorporação de novos navios à nossa frota se· 
ria protelada, os fretes pagos a navios estrangeiros cresceriam, a nossa ba
lança de serviços seria prejudicada e, finalmente, teríamos que desempregar 
mais mão-de-obra. 

O Sr. José Rícha- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSlO UNS - Com o maior prazer, Senador José Richa. 

O Sr. José Richa - Apenas para não ouvir muito silenciosamente ... 

O SR. JOSÉ UNS -Agradeço a V. Ex• 

O Sr. José Richa- ... a afirmação que V. Ex• está fazendo, porque, essa 
opinião que V. Ex• expende, neste instante, é a opinião ou sua ou do Gover~ 
no, mas não é a opinião dos empresários no setor. Os empresários, pela pala~ 
vra das suas lideranças, e ainda há poucos dias eu fazia um discurso, nesta 
Casa, estribado numa entevista dq Vice-Presidente da Associação Brasileira 
para o Desenvolvimento da Indústria de ]3.ase, Bens de Capital, em que ele 
exatamente mostrava que essas operações, frutos vinculados aos emprésti~ 
mos, quer dizer, os empréstimos feitos, vinculados à compra de bens de capi~ 
tal, estavam aumentando numa progressão geométrica e, na ordem inversa, 
decrescendo a produção aqui no País desses mesmos bens. E ainda relatava 
quais as conseqUências, dizendo que, hoje, essas indústrias de bens de capital 
nacionais estão contribuindo para um desemprego cada vez maior, uma vez 
que estão com cerca de 60% da sua capacidade ociosa. Então, essas indústrias 
que estão com 60% da sua capacidade ociosa, aumentando, segundo nos di
zia, através dessa entrevista, o Vice-Presidente dessa entidade, evidentemente 
só se explica em função desses emPréstimos que" são para equilibrar o balanço 
de pagamentos, mas têm um alto preço social para o País, porque, obrigato
riamente, ao virem esses dólares, eles precisam vir vinculados à compra de 
bens de capital lá fora, que nós podemos produzir aqui. 

O Sr. Paulo Brossard- E a dependência cada vez maior. 

O Sr. José Richa - E a dependência cada vez maior. E ele dava essa en
trevista justamente em cima da informação do Ministro da Fazenda, de que 
acabara de assinar esses empréstimos com a Inglaterra. 

O SR. JOSÉ UNS - Agradeço a intervenção, mas discordo de V. Ex• 
Nenhum país do mundo, mesmo os mais adiantados, deixam de importar cer
tos bens que eles mesmos podem produzir. 

O Sr. Paulo Brossard- Permite, nobre Senador? 

O SR. JOSl': LINS - Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard- Sem dúvida alguma- claro- mas o grave me 
parece é que estas compras sejam feitas como condição para obter os emprés
timos, que se tornaram necessários - af é que está o grave. 

O SR. JOSÉ UNS- Comentarei o aparte do nobre Senador José Ri
cha, cuja resposta engloba também o aspecto levantado pelo nobre Senador 
Paulo Brossard. A minha tese, nobre Senador, é simples. Estamos em um 
período de poucos investimentos sobretudo com recursos internos, jã que a 
nossa poupança não permite. Há também o desejo do Governo de cercear o 
crédito, com o objetivo de controlar a inflação. 

Quanto aos empréstimos, como estamos operando? Dou o exemplo da 
SUNAMAM: o Governo compra alguns navios na Inglaterra, digamos, no 
valor de 200 milhões de dólares. Recebe, paralelamente, recursos desvincula-
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dos de 300 nÍilhões, para usar a seu bel-prazer. E onde os aplica'? Digamos 
que na indústria naval brasileira. 

Assim nós, que não poderíamos contratar nenhuma encomenda nas nos
sas indústrias, passamos a utilizar poupanças externas, não só para antecipar 
a produção dos bens de que necessitamos, como para diminuir a ociosidade 
dessas empresas e reduzir o desemprego. 

O Sr. José Richa - Nobre Senador José Lins, é preciso que V. Ex' se 
lembre que não é isso que a sociedade brasileira quer. V. Ex' expende a opi
nião do Governo, mas estã absolutamente contra a opinião da sociedade bra
sileira. V. Ex• acha que o comportamento do Governo nesse setor está certo e 
que esse comportamento visa, exatamente, bei_Ieficiar e proteger a economia 
nacional, mas não importa que a unanimidade da iildústria nacional diga que 
não está se beneficiando, que ê preferível o Governo não ter esse tipo de com
portamento. Não entendo que tipo de autoritarismo é esse e que tipo de tutela 
é essa que quer obrigar que a sociedade acredite que o que o Governo está fa
zendo é exatamente para proteger a indústria nacional. 

O SR. JOSÉ LINS- Essa é uma tese completamente diferente. V. Ex• 
tem o direito âe discordar do que o Governo está fazendo. Não discuto esse 
ponto de vista. 

O Sr. José Richa - Não sou apenas eu, porque, como político, tenho 
que interpretar o pensamento da sociedade que estou representando. 

O SR. JOSE LINS- V. Ex• tem o direito de interpretar. Mas, pergunto 
a V. Ex• se o Governo bra'sileiro, se o povo brasileiro deseja substituir os afre

. tamentos estrangeiros por fretes em navios brasileiros? É claro que o povo de
seja isso. Pergunto a V. Ex• se o povo quer que os estaleiros reduzam a sua 
ociosidade? E: claro que o povo quer. Pergunto se o povo brasileiro quer que 
os estaleiros mantenham os seus empregos? E: claro que ele quer. 

O Sr. José Richa - Mas não é isso que está acontecendo. 

O SR. JOSE LINS- Peço a V. Ex• que me escute. A compra de navios 
na Inglaterra ou em Portugal, foi acompanhada de créditos de, aproximadaw 
mente, trezentos milhões de dólares. Para que? Para a SUNAMAM. O que 
faz a SUNAMAM? Financia os armadores e estaleiros que desejam produzir 
navios e o faz, nobre Senador, em condições excepcionais, inclusive com 
subsídios. Esses trezentos milhões de dólares não ficã.m com o Governo. 
Destinam-se a financiar encomendas privadas nos estaleiros privados, através 
da SUNAMAM. Onde estã o erro? 

O Sr. Paulo Brossard- Isto mostra o grau de dependência! 

O SR. JOSE LINS - Não estamos negando que dependemos, e todos 
dependem uns dos outros; onde negamos que essa dependência existe? O que 
queremos são soluções boas para os problemas que aí estão, que são nossos, 
que não podem ser resolvidos a curto prazo. Mas continuo Sr. Presidente, 
não somos portanto, nós que estamos levando os nossos minguados recursos 
para criar empregos na Inglaterra, como pretende o Senador Franco Monta
ra; ao contrãrio, são os recursos ingleses que estão criando empregos no Bra
sil. Quanto à aquisição de navios ingleses adquiridos a prazo é bom frisar, 
que, não se trata de compra substitutiva da produção nacional, trata-se de en
comenda complementar aos contratos com os estaleiros brasileiros. Recebe
mos esses navios sem desembolsar de imediato quaisquer divisas - navios 
que incorporados à nossa frota, reduzirão mais cedo as nossas despesas de 
afretamento que já se elevam a quase um bilhão de dólares por ano. 

De quem é o erro? O Senador Franco Montoro não percebeu realmente 
o sentido desses contratos, ou não quis perceber, o que seria pior. 

Sr. Presidente, quero, finalmente, fazer referêncía à compra de equipa
mentos ferroviários. Vejamos se, pelo menos aqui, assiste alguma razão ao 
Senador Franco Montoro em suas críticas. 

Os equipamentos comprados lá fora se destinam às linhas suburbanas do 
Grande Recife, onde vivem e trabalham milhares de operários que necessi
tam, urgentemente, de novas e melhores condições de transportes. Pode, Srs. 
Senadores, o Goveffiõ·: ser criticado quando busca atendê-los, quando se 
apressa em resolver um grave problema de quase meio milhão de trabalhado
res que se deslocam todos os dias, de casa para o trabalho, a razão de 12 mil 
por hora? Claro que nãol E para resolver esse problema, o que fez o Gover
no? Desprezou a indústria ferroviária nacional e foi, simplesmente, gastar o 
dinheiro de nossa poupança comprando equipamentos na Inglaterra, justa
mente para tirar emprego de nossos operários? Essa é uma acusação no míni
mo equivocada. A verdade não ê essa. 

Sr. Presidente, o projeto do trem metropolitano do Recife está orçado 
em, nada menos do que, 341 milhões de dólares. Pois bem, dessa quantia, 
nada menos do que 243 milhões de dólares destinam-se à compra de equipa
mentos nacionais ou ao custeio de obras que estão sendo realizadas no Reci
fe. Apenas noventa e oito milhões de dólares se destinam a aquisições no exte-

rior, na Alemanha e na Inglaterra, assim mesmo, de equipamentos financia
dos a longo prazo pelos bancos ingleses. Não sai, portanto, a curto ou médio 
prazo nem um cruzeiro deste país que possa servir à indústria nacional. 

Longe, portanto, de ser criticado por esses contratos, deveria o Governo 
Federal merecer os aplausos de quantos têm interesse em resolver os graves "e 
urgentes problemas sociais do transporte urbano do Recife. Ou haverá quem 
acre-dite ser melhor deixar esse problema sem solução? 

Mas cabe aqui mais uma reflexão. O fato de o Governo deixar de enco
mendar alguns equipamentos ferroviários, na Europa, não implicaria neces~ 
sariamente, e esse é o caso, na colocação dessas encomendas na indústria fer
roviária nacional. Pelo contrário, sem os créditos externos atravês delas obti
dos, as encomendas complementares, feitas no mercado interno e mesm'o par
te das obras ferroviáriaS realizadaS no Recife tornar~se-iam impossíveis de se
rem realizadas. 

Nesse caso, o desemprego nas indústrias paulistas ou no mercado do Re
cife, seria ainda maior. Ao contrário, pois, das teses defendidas pelo Senador 
Franco Montoro, ao contrário de todas as acusações que julgo injustas, os 
contratos de empréstimos firmados recentemente pelo Ministro Delfim Net
to, em Londres, somente contribuíram para aumentar as oportunidades de 
emprego no Brasil. 

Essa é a verdadeira histótia desses empréstimos que o País deve conhecer 
e deve aplaudir. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOSE LINS EM 
SEU DISCURSO: 

País 

Holanda 
Inglaterra 
Alem.Ocid. 
Suécia 
França 
Itália 
Canadã 
E.U.A. 

TAXAS DE DESEMPREGO 

Crescimento 

Agosto de 1980 Agosto de 1981 

6,0% 9,2% 
7,8% 11,3% 
4,1% 5,5% 
2,0% 2,6% 
6,8% 8,4% 
8,1% 8,9% 
7,5% 8,2% 
7,4% 7,5% 

Crescimento 

53,3% 
44,9% 
34,1% 
30,0% 
23,5% 
9,9% 

9,3% 
1,4% 

Fonte: The Economisl (7-11-81) 

Correio Braziliense - 28-11-81 

TAXA DE DESEMPREGO CAI DE NOVO 

Rio- A taxa média de desemprego, em outubro, foi de 7,51%, obtida 
com base na relação entre o número de pessoas procurando trabalho e o total 
de pessoas economicamente ativas nas seis regiões metropolitanas pesquisa
das: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Re
cife. Em setembro último essa taxa média foi de 7,73% e, em agosto, de 8,3%. 

As taxas de desemprego em outubro de 1981, como percentagem da 
força de trabalho entre as pessoas que jâ trabalharam, excluídas portanto 
aquelas que procuraram emprego pela primeira vez nas mesmas regiões, fo
ram as seguintes: 
Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7,25% 
São Paulo ............................•.. ___ .. __ ........ _... 6,30% 
Belo Horizonte . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6,76% 
Porto Alegre ....................•... _ ...................... _ 4,63% 
Salvador ......................... _ ........ _................ 7,30% 

Recife ······--········-············•············-········-· 7,25% 
As taxas de desemprego entre as pessoas que procuraram trabalho pela 

primeira vez, como percentagem da força de trabalho foram: 
Rio de janeiro ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,33% 
São Paulo .............. --·-·· ............•....... ·-· ...... _ 6,97% 
Belo Horizonte ................ _ ... _ ... _ ................ _... 7,78% 
Porto Alegre . ·~· ................ _ ... _ ...............• _. . . . . . 5,20% 
Salvador ................••.......... ' ..............•........ 8,51% 
Recife .................................... , _. . . . . . . . . . . . . . . 8,67% 

Em relação ao mês de setembro, houve queda da taxa de desemprego em 
todas as regiões metropolitanas, exceto Rio de Janeiro e Salvador. 
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As variações das taxas de desemprego em outubro relativamente ao mes
mo mês do ano passado, que permitem estimar os efeitos conjunturais sobre o 
mercado de trabalho, foram, em pontos percentuais, as seguintes: 

Rio de Janeiro ....... ····~··-··~·--..,...._~-··· ···-~-----··········· 1,47% 
São Paulo ......................••. ·~~·-------~... 1,68% 

Belo Horizonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 0,09% 
Porto Alegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 0,78% 
Salvador . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . • . . . • . . . . • . . . • . • • . • . . • . . . • . 2,05% 
Recife .. , .......•... '"'- .. _..... .. . . . . • . • . . . . . . . .. . • . . • . . . . . . . • . 2,02% 

Os dados foram fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística. 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Leite Chaves 
Vice-Presidente: Martins Fiiho 

Titulares 
PDS 

1. Benedito Canelas 
2. Martins Filho 
3. João Calmon 
4. João Lúcio 

I. Leite Chaves 
2. José Richa 
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Suplentes 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alberto Silva 
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Titulares 

I. JoséLins 
2. Eunice Mkhiles 
3. Gabriel Hermes 
4. Benedito Canelas 

I. Evandro Carr-eira 
2. Mauro Benevides 

I. AIQerto Silva 

Suplentes 

PDS 
1. Raimundo Parente 
2. Almir Pinto 
3. Aloysio Chaves 

PMDS 
I. Marcos Freire 
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LIDERANÇA DO B~OCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 
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PMDB 
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Marcos Freire 
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Líder 
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(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
1~-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
2~-Více-Presidente: Lenoir Vargas 

Tztulares Suplentes 
PDS 

I. Aloysio Chaves I. Benedito Canelas 
2. Hugo Ramos 2, João Calmon 
3. lenoir Vargas 3. Almir Pinto 
4. Murilo Badaró 4. Martins Filho 
5. Bernardino Viana 5. Aderbal Jurema 
6 Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 

'· Raimundo Parente 

PMDB 
I. Paulo Brossard [. Franco Montoro 
2. Marcos Freire 2. Lázaro Barboza 
J. Nelson Carneiro 3. Humbeno Lucena 
4. Leite Chaves 
5. Orestes Quércia 

PP 
I. Tancredo Neves I. Mendes Canale 
2. José Fragelli 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (DF) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

I. Lourival Baptista 
2, Bernardino Viana 
3. Moacyr Dalla 
4. José: Caheta 
5. Martins Filho.> 
6. Murilo Badaró 

l. Lázaro Barbou 
2. Mauro Benevides 
3. Adalberto Sena 

l. Saldanha Der:r.i 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

I. Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
3. Aderbal Jurema 
4. José Uns 

PMDB 
1. Henrique Santilto 
2. Evandro Carreira 

PP 
I. 4ffonso Camargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

'Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 
-Anexo das Comissões- Ramal 3168 

V ice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 
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LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÃTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

V ice--Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Uns 
lomanto Júnior 

Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
\/ice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

l. Bernardino Viana 
2. José Lins 
3. Lenoir Vargas 
4, Milton Cabral 
5. luiz Cavalcante 
6. José Caixeta 

Roberto Saturnino 
2. Pedro Simon 
3. José Richa 

1. José Frageili 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

l. LomantoJUnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuo[o 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Mütler 

Titulares Suplentes 
PDS 

I Aderbal Jurema I. Lomanto Júnior 
2. JoàoCalmon 2. Gabriel Hermes 
3. Eunice Michiles 3. João Lúcio 

4. Tarso Outra 
.5. José Sarney 

PMDB 
1. Adalberto Sena I Marcos Freire 
2. Franco Montoro 2.' Mauro Benevides 
3. Pedro Simon 

PP 
I. Gastão Müller 1. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comis'São, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membrO\) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montoro 
Vice-President.e: Gabriel Hermes 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Lomanto Júnior 
J. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Martins Filho 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Viana 
9. Almir Pinto 

I. Mauro Benevides 
l. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotónio Vilela 
4. Franco Montoro 

L Tancredo Neves 
2. Affonso C amargo 
3. MendesCanale 

Suplentes 
PDS 

I. J o sê Guiomard 
2. Lourival Baptista 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
l. Saldanha Derzi 
2. José: Fragelli 

Assistente: Carlos Ciuilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões: Quíntas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- lCLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
PDS 

l. Raimundo Parente L Lenoir Vargas 
2. Aloysio Chaves 2. Aderbal Jurema 
3. Moacyr Dalla 3. Almir Pinto 
4. Eunice Michiles 
5. Gabriel Hermes 

PMDB 
I. Franco Montoro 1. Agenor Maria 
2. Humberto Lu~na 2. Nelson Carneiro 
3. Jaison Barreto 

PP 
I. José FrageiJi I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Clâudio de Brito - Ramal 3498 
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- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotõnio Vilela 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Milton Cabral I. Dínarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 2. Gabriel Hermes 
l. José Uns 3, Martins Filho 
4. AlmirPimo 

PMDB 
I. Henrique Santi11o· I, RobertoSaturnino 
2. Teotõnio Vilela 

PP 
AffonsoCamargo I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador A\e)l,andre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 
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COMISSÃO DE MUNIC1PIOS - (CM) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares 

I. Almir Pinto 
2. Lomanto Júnior 
3, Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Lenoir Vargas 
7. Moacyr Dalla 
S. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuo\o 

I. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Evandro Carreira 
4. Lázaro Barpoza 
5. Agenor Maria 

I. Gastão MUller 
2. Affonso Camargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

L Tarso Outra 
2. Aderbal Jurema 
3. José Sarney 
4. Murilo Badaró 
5. José Caixeta 

PMDB 
L Marcos Freire 
2.. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

PP 
1. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3122' 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

I, João Ca\mon 
2. M urilo Badaró 
3. Aderbal JUTema 

L Adalberto Sena 

I. Saldanhâ Derzi 

Suplentes 
PDS 

1. José Sarney 
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PP 
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-Anexo das Comis$Ões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
I~'·Vice-Presidente: Paulo Brossard· 
~-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares 

I, Luiz Viana 
2, Tarso Outra 
3. Lomanto Júr ior 
4. Amaral Peixoto 
S. João Calmon 
6. Aloysio Chaves 
7. JoséSarney 
8, Lourival Baptista 

I. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3, José Richa 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

1. Aderbal Jurcm~t. 
2. Bernat'dinó Viana 
3. Amaral Furlan 
4. Moacyr Dalla 
5. Martins Filho 

PMDB 
I. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. RQberto Sat_urnino 

Belembro dt• 19fll 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tancrcdo Neves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Leíla Leivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissãà, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Viee-Presidente: Almir Pir1to 

Titulares 

1. LomanloJúnior 
2. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
4. Lourival Baptista 

I. Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

1. Saldanha Oerzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Ca!mon 
3. Lenoir Vargas 

PMDB 
I. Adalberto Sena 

PP 
L Gastão MUller 

Assistente: Léda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alex.andre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSICÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Frage\li 

Titulares 

I. Dinarle Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. JoséGuiomard 
4, Murilo Badaró 

1. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. José: Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3, Jos-é Caixeta 

PMDB 
I. Orestes Quércia 

PP 
L Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às ll:OO horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramat 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente I. Helvidio Nunes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. José Guiomard 
4. Moacyr Dalla 

PMDB 
I. Agenor Ma ria I. Lázaro Barboza 
2. Humberto Lucena 

PP 
1. Gastão Milller 1. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Britp - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas· 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador .. Aiexandr~ Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal.31.:21 I 
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COJII!ISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

~residente: Vicente Vuolo 
Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares Suplentes 

PDS 

I. Vicc:ntcVuolo I. Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 2. Lui:z: Cavalcante 
3. AloysioChaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton Cabral 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL CSC<i\o II I 

I. Evandro Carreira 

2. Lázaro Barboza 

1. Alberto Silva 

PMDB 

1. Orestes Qu~rcia 

PP 

I. AfTonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às I t :00 horas 

Lpcal: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Ane:w.:o das ComissõeJ - Ramal 3130 

Terça-feira 29 7551 

B) SERVIÇO DE"COMISSOES MISTAS 

Chefe: A!feu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

-Andar Térreo- 211-3507 
Assistentes: Hdena lsnard Accauhy- 2ll-3510 

Ma1.1ro Lopes de Sá- 211-3509 
Frc:deric Pinheiro Barreira - 211-3503 
Martinho José dos Santos- 211-3503 
João Hélio Carvalho Rocha-211-3520 

C) SER VIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE IN
QU~R!TO 
Chefe:. Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz - 2ll-3Sil 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211·3512 

Elizabeth Gil Barbosa vianna - 211-3501 
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508 
Clayton Zanlorenci - 211-3502 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da COmissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SERGIO 

Rama13024 Ramal3546 

Sala da ComiSsão, na Ala 
!1:00 CA Senador Nilo Coelho S~RGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 

Rama13378 Ram·at4323 

Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 10:00 cs Senador Alexandre Costa LEOA 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE Ramal3020 
Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ II:OO CLS Senador Alexandre Costa 

Rama13339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO _ Rama14315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala di.Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal312l 

Rama13652 

Sala da Comissão, na Ala 
!1:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3!21 CLÁUDIO 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- Ne 174 QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 19M I BRASIL! A- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

PARECER :\Y IR~. OE 1981 iC:-.1) 

Da Comissão lllis:ta, incumbida de examinai- e emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei n.O 28, de 1981-CN (Mensa
gem n.o 581/81, na origem; n.0 112/81-CN), que •'estabe
lece normas para a realização cte eleições em 1982, e dá 
outras providências''. 

Relator: Deputado Ernani Sat;yro 

I - Relatório 
ll: esta a Mensagem de> Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República: 
UExcelentí.ssimos senhores Membros do Oongresso Na

clonai: 
Noo termos de> § 2.0 do art. 51 da Constituição, tenbo 

a he>nra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhe>r Ministro de Estado da Ju.stiça, o anexo projeto de 
lei que estabelece normas sobre a realização de eleições 
em 1982, e dá outras providências. 

Brasil1a, 30 de novembro de 1981. - João Figueiredo. 

EM/GWSA-542 
Bras!l1a, 30 de novembro de 198l. 

Excelentíssimo Senhor Presldente -da República: 
Dando cumprimento às determinações de V~a Exc 

celência, tenho a honra de submeter à sua supenm; con
sideração o incluso Projeto de Lei que "estabelece normas 
para a realização de eleições em 1982, e dá outras provi• 
dências". 

1. Em síntese o Projeto de Lei em causa decorre da 
decisão de Vossa Excelência de adotar-, quanto ao pleito 
de 1982, medidas tendentes a resolver o problema il1sti.
tucional que o quadro político apresenta e imprimir maior 
rigor às linhas estruturais do pluripartidarismo consa
grado pela Constitllição Federal no seu art. 152, na reda
ção que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.O 11, 
de 13 de outubro de 1978. 

2. A referida Emenda, como é do conhecimento de 
Vossa Excelência, estabeleceu as diretrizes a s.erem obser
vadas na organizagão e funcionamento dos partidos polí
tiCos, ao mesmo tempo que fixou os princípios ordenado
res do pluripartidarismo. 

3. Já no Governo de VosSa Excelência, foi encami
nhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n.0 77/79, 
transformado na Lei n.0 6.7fJ7/79, que alterou dispositivos 
da Lei Orgànlca de>s Partidos Políticos, de modo a vlabi
lízar o . estipulado no texto constitucional citado. 

4. com fundamento no regime CLemocrático e repre
sentativo a que obedec·e a vida política do Pais, tornou-se 
mister, agora, dispor com precisão a respeito _dos ato.s,.a 
serem praticados sob a égide da Justiça Ele1toral, com 

vistas ao efetivo fuocie>namento do plmipa.rtidarismo nas 
eleições de 1982. 

5. os diversos aspectos do Projeto de Lei em refe
rência dlspe~sam comentários específicos, visto como seus 
a:rtigos limitam-se a consagrar as determinações de Vossa 
Excelência, tendo como diretr:iz básica v voto vinculado 
em todas as eleições municipais I' estaduais, majoritárias 
e proporcionais. 

Valho-·me do ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia a expressão do meu mais profundo respeito - Ibrahim 
Abi-Ackel, Ministro da Justiça." 

2. Af:} Projeto foram apresenta;das 171 emendas, que prati
camente atingem todus os .seus dispositivos. Algumas d·essas emen
das visam a alterar completamente a filosofia e os ·objetivos da 
proposição. Outras implicam em melhorar-lhe a técnica e a forma. 
E existem as qoo têm por finalidade apresentar soluções para 
e>s várioo problemas eleitorais, que sempre estão em pauta, em 
todas as épocas próximas de eleições. Há também alguns sul>sti
tutivos. 

Ao Relator foi encaminhado, pelo nobre Deputado Odacir 
Klein, líder do PMDB, requeriment{) acompanhado de prelimins.r, 
em que s• argúi a. inconstitucionalidade do Projeto. 

ll - Voto do Relator 

3. Como bem se pode ver da Exposição de Motivos, a inspi
ração primordial da iniciativa do Poder Ex:~cutivo é adotar, quanto 
ao pleito de 1932, Hmedidas tendentes a resolver o problema ins
titucional que o quadro politico apresenta e imprimir maior rigor 
às linhas estruturais do pluripartidari.smo consag-rado na Cons
tituição Federal". 

A idéia central, pois, é a de manter o pluripartidarismo, nos 
termos .da Constituição e da lei dos ·partidos políticos, evitando-se 
a marcha de volta a:O_ bipartidarismo, em que praticamente. se 
transformaria a pen:nissão das coligações partidárias. Igualmente, 
teve-.se em vista 1llU.ã._vin_c_ulação completa dos votos, de modo a 
fortalecer o espfli..~P-~dário e disciplinar melhor as dispo.:üções 
constituciona!s ~:_~eg~ vigentes no País, no tocante à matéria. 

4. Não re_pQde cllzer que seja vasta a bib!íografia existente 
no Brasil, em _matéria de partidos politicas, mas é inegável que, 
nos últimos _tempos, têm surgido contribuições valiosas, plinci
pahnente -----ªnr~tudos setorials, como .sejam as teses de mestrado 
e douto:r;i~Jn.ento_] ou ainda para efeito de concurso. Perante a 
Escola ~p}no~ de Guerra têm surgido trabalhos interessantes e 
oportunos. _ _;_~-

-A- _V:e"i4ã'de é que a matéria pode ser encarada em vários 
perlºª~:no Império (1831-1889), na Primeira República (1889-
1930l~na Segunda República (1930-1937), na Terceira República 
(193'1;1945, Au.sêncla de Partidos), na Quarta Repúblíca (1945-
1964) e finalme:lte na Quinta República, de 1964 até hoje. CVer 
Vamireh Chacom, "Histó:ria dos Partidos Brasileiras·", Eclitora Uni
versidade de Brasliia, )981, pág. 5.) 

Seria longa e fastidiosa a recapitulação de todos esses estágios 
da vida partidária no Brasil, mas não é inoportuno relembrar 
alguns de seus aspectos fundamentais. 
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Assim, diremos queJ no Império, a. vida partidária caracteri
zou-se principalmente pela presença dos partidos Liberal e Con
servador, sem ignorarmos, no entanto, outros movimentos, como 
o Partido Republicano, de 1870 e o partido C~tôlico, de 1876. (Autor 
e obra citados.) Afonso Arinos cita também o Partido Progréssista. 

Na Primeira República, a que veio da proclamação até a 
chamada Revolução de 30, não se cogitou, na legislação de parti
dos nacionais. Os partidos políticos eram ·estaduais e meSmo assim 
sem estruturação legal.' Dai o .surgimento da famos'a ~~política do~ 
governadores", cuja criação se atribui .a. Campos Sales, embora 
este tenha contestado a autoria da denominação. (Afonso Arinos 
de Me!lo Franco, ''l'Iistórta e Teoria dos Partidos Políticos no 
Brasil", 2.• edi9ão, Editora Alfa-Omega, pág. 57.) Os chamados 
PR (Partidos Republicanos) proliferaram em todo o País, à sombra 
dos governadores ou como organiz~cões mais ou ·menos efêmera.s 
das oposições, nas épocas de eleiçõ-es e até mesmo nas Assem-
bléias Legislativas. · 

Mesmo assim, não se pode esquecer que foram feitos ensaios 
de partidos nacionais, mais de fato que de direito._ 'Entre elas 
devem se·r lembrados o Partido Republicano_ Conservador de 
Pinheiro :Machado', o Partido Democrático Nacional de Ássis 
Brasil, o Democrata, e ·até o Partido Comunista Br~silei:ro de 
Astrogildo Pereira. ' 

A partir de 1933, com a legislação elaborada para as eleicões 
da Assembléia Constituinte e, conseqüentemente, a instauracãÕ da 
Justiça Eleitoral e a instituição do voto secreto, foram criados os 
partidos políticos, a se organizarem como sociedades civis, devi
damente registradas perante os órgãos eleitorais competentes, 
bem como as associações de classe. Getúlio Vargas, depois de 
muita relutância, e somente após o derramamento de sangue da 
mocidade paulista, foi obrigado a marcar eleições. 

Ainda assim, os partidos continuavam de âmbito estadual, 
Era. um Partido Progressista em Minas e na Paraiba, um Partido 
Libertador no Rio Grande do Sul e também na Paraíba, e assim 
por diante. Até a Liga Eleitoral católiea pôde registrar-se como 
partido politico, no Ceará, dí.sputando eleições e elegendo o go
•rernador do Estado. 

Já foi, de qualquer modo, um grande progresso, a criação 
legal dos partidos, ao lado da Justiça Eleitoral e do voto secreto. 
Mas essa festa duraria pouco, porque, já em 1937, favorecido pelo 
domínio do nazi-fascismo no mundo e por outros fatores de 
ordem nacional e internacional, o mesmo Vargas, sedento de 
poder, desfechava novo golpe nas Instituições democrátjcas, dí.ssol
v,endo o Congresso Naciona·l e instituindo o famoso. Esta~o Novo. 
Entrávamos, assim, em novo período, o da Terceira República, com ausência 
de partidos nacionais. 

com o término da II Grande Guerra, e sob a pressão da 
Força Expedicionária Brasileira e da _opinião pública, nacio:i:lal e 
estrangeira o velho ditador de São Borja, assustado ainda pela 
famosa entreviSta de José Américo, ao "Correio da Manhã", to
mada pelo repórter Carlos Lace,rd~~ e aco~ado, também, pela 
ação. já agora ostensiva, de Virgilio ~e !\[elo Franc? e outros, 
ensaia os primeiros passos para a reallzaçao de ele1çoes. Prepa
ra-se a legislação. Surgem aS candldatur~ de Eurico Gaspar 
nutra, pelo Governo, e de Eduardo Gomes, pela Oposição. Mas, 
lncan.slável nas suas maquinações golpistas, Vargas prepara o 
movimento "Constituinte com Getúlio", com a participação dos 
comunistas, que ele acabava de anistiar. Dutra, Eduardo Gomes, 
Goes Monteiro e outros se juntam e vibram o golpe no movimento. 
Getúlio é deposto e o governo é entregue ao presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro José Linhares, que convoca a 
Assembléia Nacional Constituinte e promove as eleições para a 
PreEidência da República. - . _ - ; 

rsto foi em 1945 e, já então, as le_~ eleitorais ~prescrevem a 
existência dos partidos nacionais. Formam-se a U~iao Democráti
ca Nacional, o Partido Social Democrát_iço. o ~art1do Trabalhista 
Brasileiro, o Partid,o Repúbllcano, o Partl_do Libertad-or, ? Partido 
Comunista Brasileiro, além de outros que se foram cnando, ao 
longo da chamada Quarta R-epública. Esse perfoc1o pro_~ongar-se
ia até 1964. A proliferação de partidos era alarmante. Uma verda
deira distorção da idéia do pluripartidarismo, que deve ser preser
vada. mas não pode ser levada à anarquia, em que se estava cons-
tituindo. · \ 

Vitorioso o movimento revolucionário de 1964, logo a seguir 
são dissolvid.os todos os partidos politicos, e então se instala o 
blpartidarismo no Brasil. Foi uma· solução ~e emergência, imposta 
pelas circunstâncias, inclusive pelo abuso, Já I?-encionad~, ~a pul
verização partidária. O bipartidarismo, cumpr1da sua m1ssao, tor
nou-se inconveniente aos interesses da Nação, pelo caráter mani
queísta a que estava levando a vida __ partidária. Daí a refo~ma re
sultante da Lei n.0 6. 767, de 20 de dezembro d~ 1979 - Le1 Orgâ
nica dos Partidos Politicas - elaborada de aco_rdo com o art. 152 
e seus par~grafos, da Constituição Feder·al. 

5. Nesta altura é conveniente uma apreciação das constitui
ções brasileiras, no que se refere aos partidos pOlíticos. 

A de 91 não cogi_tava da matéria, a exempJo do que acontecera 
com a Ccnstit.uição do Império. · 

A Constituição de 1934 -.quando já existiam os partidos, em
bora estaduais - apenas menciona, quando oogita. do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a exigência de se assegurar, 
"quanto possível, em todas as comissões, a r·epresentação propor
cional das correntes de opinião nela definidas." (Grifo nosso.) A 
propó.sitiJ, o ProL Afonso Arinos faz considerações e comenta de
bates, nos quais é r..Icgada, ora a influéncia dos governadores con
tra ._os partidos nacionais (Deputado Arruda Falcão), ora. a' com
ple:ndade dos problemas nacionais e a sua falta de uniformidade. 
Para o eminente brasileiro, no entan'ttJ, no citado nrt. 26, quando 
fala em correntes de opinião, já se encontrava uma espécie de "pre-
liminar, informe juridicamente". (Obra citada, pág. 68.) 

Finalm.ente, vem a Lei Magna de 1946 e consagra o preceito: 

"Art. 134. O sufrágio é .universal e clireto; o voto é 
secreto; e fica assegurada -a representação pr-oporcional 
dos partidos polít.icos nacionais, na forma que a lei es
tabelecer.'' 

Não foi sem discussão que se chegou a essa redacão; como sa-
lienta ainda o Prof. Afonso Arinos. -

Estava, assim, garantida, por preceito constitucional, e não 
mais por normas de ~ei ordinária, apenas, a existência dos parti
dos polit.icos r..acionais. 

A matéria, em termos constitucionais, é atualmente regulada 
pelo art. 152 da Constituição: 

''Art. 152. A organização e o funcionamento dos par
tidos. politicas, de acordo com o disposto neste artigo se-
rão regulados em lei federaL" ' 

Esta redação, resultante d.a Emenda Constitucional n.o 11, de 
1978, altera apenas a forma e ngo a -essência C.o caput do artigo. 
constante da Emenda n.0 1, d~ 1969. 

6: A primeira preocupação do Projeto, como já se viu, é o 
f<?rtalecimento do pl_uripartidarismo. De um pluripartidarismo que 
j a sofre os necessár1os freios _constitucionais, para que não possa 
Tir a desaguar na excessiva ~ragmentação anterior a 1964. Cite
mos, de passagem, a exigência contida no citado art. 152, § 2.o, 
item I, qne trata da pluralidade dos partidos. 

Como se. vê: a orientação do Governo é no sentido do melo 
termo, evitando, ao mesmo tempo, a excessiva divisão e a polariza
ç:ão da opinião pública em três ou quatro correntes. 

Essa orientação, de um,. pluripartidartsmo temperado sem ex
cessos nem mínguas, é defendidoJ por várias autoridades na maté
ria. (Ver Hely Lopes Meirelles, ln Boletim Eleitoral, NS 11-12 -
Nova Fase - Julho-Dezembro 1978 - TRE de São Paulo, págs. 1 
e segs.) 

Pontes de Miranda, que está sempre presente em todos os pro
blemas jurídicos, com visão sociológica e _filOSófica, também prega· 
a vantagem do pluripartidarism.o, afastando, de inicio, a idéia de 
dois partidos e estimulando até o crescimento dos pequenos, que 
não cabem nos limites dos grandes. (COmentários à Constituição 
de 1967, 2.• ed., Tomo IV, págs. 611/612.) 

Se a própria Constituição exige que, para organização dos par
tidos pol:ítico'l, é de ser observado, entre outros requisitos, o ~·regi
me representativo e democrático, baseado na pluralidade dos par
tidos" não há como censurar .o goVerno pela defesa do princípio. 
Essa exigência era da Constituição, Emenda n.0 1, de 1969, man
tendo-se com a Emenda n.o 11, de 1978. 

De nossa parte, temos poSição coerente na apreciação da tese, 
pois, d.o mesmo modo que manifestamos noS$a divergência, quan
do o grande Presidente Castello Branco resolveu extinguir os par
tl_.dos politicas então existentes, em n'Úll1ero de 13 ou 14, também 
de!enc!emos a idéia de adotarmo.s um pluripartidarismo moderado, 
ao se cogitar da reforma da legislação vigente. 

7. Dentro desta ordem de considerações, e ainda em defesa 
do pluripartidarismo. surge IJ problema da vinculaçã.o total d-e votoS, 
prevista nos art.s. 5.0 , § 1.0 , e 8.0 do Projeto em exame. 

Ao contrário do que. se alega, essa exigência não atenta contra 
a liberdade oo eleitor. Essa liberdade sempre foi limitada pela lei, 
respeitados os preceitos constitucio-nais. Assim é que o eleitor não 
pode votar em qualquer pessoa de sua livre preferência, mas tão
í50mente, nos candidatos registrados, de acordó com as leis ,igen
t,es. Vinculado já é o voto do deputado federal com o do deputado 
estadual e não nos consta que, até hoje, tenha sido esse preceito 
considerado inconstitucional. 
. . 8. Embora tenhamos dúvida sobre a .tempestividade. da pre

limmar levantada pelo ilustre Deputado Qdacir Klein, vamos exa~ 
minar a sua impugnação, nã0 apenas por se tratar de um líder 
de partido, como porque, .afinal, a dúvida sobre a constitucionali
d_§.de de umaproposição, qualquer que fosse o seu autor - e todos 
sao igua~en!e dignos, dentro do Congresoo - não poderia ficar 
~em apree1açao 
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Com a devida consideração ao impugnante, somos -forçados a 
declarar, ab initio, que as suas objoeções não têm o menor funda
mento e estão destituídas de qualquer ampar-o constitucional. 

A primeira alegação firma-se no art. 119, item I, letra "L", 
da Lei Maior. Por esse dispositivo, verifica-se que: 

"Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal: 
I - processar e julgar originariamente: 

I) a representação do Procurador-Geral da República, 
por inconstitucionalidade ou para a interpretação de lei 
ou ato normativo federal ou estadual." 

Algumas considerações se impõe, em resposta. a est.i alegação: 

a) :lfi'ãO·se trata de uma·lei -ou uma norma. Trata-se, por en
quanto, de um projeto de lei em andaJll,ento; 

b) o nobre Deputado, por mais valoroso que seja, não é o 
P cocurador-Geral da República; 

c) nem o modesto Relator, nem a-comissão ].fista, nem o Con
gresso Nacional - nenhum de nós é o Supremo Tribunal Federal. 

S~gcrimos, pois, ao ilu:»trc -Deputado que, tempcstivamente, 
e quando o P1·ojeto se tiver traJ+Siormado em lei, promova, junto à · 
Er.ocuradoria Geral da República, as diligências necessárias ao en
caminhamento de sua preliminar. De nossa parte, com todo .o pe
sar t=;, respeito, nada podemos fazer. E desculpe-.nos o nobre líder, 
se nao entendemos bem o seu- pensamento. 

9. Agora, a alegada inconstitucionalidade, resultante de su
posta ofensa a direito adquirido. Essa ofensa encontrar-se-la no 
art. 7.0 do Projeto, que preceitua: 

"Art. 7.o A desistência, tácita ou expressa da can
didatura a governador Importará na nulidade dos votos 
que forem dados ao partido., 

Muito e muito se tem escrito sobre esse :problema do '~direito 
adquirido". Ele_ está intlmament~ ligado~ prol?lema da retroati
vidade das leis. A imensa maior1a dos pmses nao o inscrevem na 
sua lei magna. O grande jurista e parlamentar que foi João Man
gabeira, quando da elaboração da Constituição de 1934, opôs fer
renha resistência a que se cogita..s.se,. em texto constitucional, de 
matéria do dominio do ·direito privado, e não do. direito público. 
com o vigor que co.stumava imprimir a todos. os seus pronuncia-
mentos, chegou a bradar: -

_ ''Expressa numa Constituição, a irretroatividade da lei 
nao ~assaEá de uma garantia falaz e mentirosa. ( ... ) A 
·ConstitU!çao declara:. nenhuma lei retroagirá. Mas uns e 
outros Oegis~as e JUIZes) estabelecem: retroagem as- leis 
~enais favoraveis aos criminosos; retroagem as leis polí
ticas; retroagem as leis de processo, organização judiciária 
e competência; retroagem as leis de ordem públlca com 
toda a sua Imensa latitude. E são tantas as brechas na 
muralha que Mer!in pôde afirmar: "a retroativ!dade é a 
regra.", e. Landucci. repetir: a regra é a retroatividade das 
leis e a 1rretroativ1dade das exces.sões". O exagero de am
bos é eviden_te. Mas o grande princípio benfazejo sofre 
tantas exceçoes, que o inscrever numa Constituição nos 
termO$. ab.solutos em que ele se enuncia, é estabelecer' uma 
garantia ~alaz e mentirosa." ('~Em Torno da ConStituição" 
COmpanhia Editora Nac!ona~ 1934, pág. 157.) ' 

~ certo que, apesar da divergência do gigante do direito e da 
o;ratória, a regra foi consignada na Lei Magna, e se vem repiodu
Zlndo nas cartas ,posteriores. Isso não priva o intérprete, no entanto 
de pesquisar-Ih.e o sentido e a eXtensão. E muitos são os ensina~ 
mb ent to.s a respeito. des.de os que circunscrevem a proibição ao âm-

i o do dir~!to privado, até os que admitem - e são a maiorla _ a 
sua <:<tensao ao campo do direito públlco. Entre estes, porém, mui
~~~~~te~ que restringem a sua aplicação, como veremoS oportu-

Começa a dúvida pela indagação: 

"Que são direitos adquirido.<>?" (P·ontes d,e Miranda, 
"Comentários à ConstitUição de ÜJ67", 2.• ed. Editora Re
vista dos Tribunais, vol. V, pág. 46.) 

q imenso Diguit, a maior autoridade do seu tempo em matéria 
de Duelto _ COnstitucional, citado por .roã.o Mangãoéira _ diz em 
con:f-aência proferida no Cairo, 1929: ' ' 

. :'Daqui ~ poucos ,mes~.~ fará meio século que ensino 
D1re1to. E nao se! ate hoJe o que seja direito adqUirido. 
I ... ) A expressão dJreito adquirldo deve ser pois impie
dosamente rejeitada, porque não tem .sentido'' Ú>p cit pág. 162.) . . ., 

Aceitemos; pOrém, a expressão, dada sua irrecusabilldade por 
s~ e_ncontra~ :em nossa Lei Maior. A see;uir perguntemos: qti.al o 
d>re1to adqumdo, porventura ferido, no Projeto em debate? 

Diz o nobre autor da preliminar: é a perda de direito por par
te de partido politico e de seus demais candidatos, em Virtude de 
ato unilateral de terceiro, ou seja, o candidato a governador. 

Não percebe o ilust.re impugnante que, neste caso, não se trata 
de relaçõ·es de pessoas. no dominio do direit-o privado. Mesmo que 
o fosse, a regra a invocar seria outra, a de que, salYo excessões ex
pressamente previ'5tias e:tn lei, ninguém pode responder por ato de 
outrem. Isto sim. É um prlnc!pio geral de direito. Não há como fa
lar em ctireit<O adquirido pelos outros candidatos, no caso em debate. 
Que direito é esse? o·f?to_ r r-- estar registrado? Isso, seria ir além do 
m~e nrete"Jdt:> a Constituição. 

O eminente Prof. Calo Mário da Silva Pereira, mestre de Di
reito Glv!l e advogado dos mais renomados do Brasil, Insuspeito, na 
matéria, por admitir a aplicação do preceit""J do art. 153, § 3.0 da 
Constituição, ao direito público, é incisivo quanto a este ponto: 

"As leis políticas, abrangend.o aS de natureza constitu
cional, eleitoral e administrativa t.êm aplicaGão imediata e 
abarcam todas as situações individuais." (Grifos do AuWr.) 

E prossegue o preclarq_ tratadista: 
~~Se uma lei nova declara que ficam sem efeito as ins

crições eleitorais anteriores, e determina que todo cidadão 
deve requerer novo titulo, aplica-se a todos, sem que nin
guém possa opor à nova disposição a circunstância de já se 
ter qualificado eleitor anterionnente." 

Com a mesma clareza, o consagrado jurista entra em outras 
e.::p!1cificações: 

uSe uma nova lei estabelece diferentes direitos e obri
gações para os servidores do Estado, alcança a generalidade 
dos funcionários." 

Agora, vejamos a exceção, dentro da exceção: 
"Mas, se vem supr.:mJ.r prerrogativas e vantagens já 

incorporadas ao patrimônio individual, o lesado pela re
forma pode opor à no'Va disposição o_ direito integrado no 
seu património.'' ("Instituições de Direito Ch'il", Forense, 
1978, Vol. I, pág. 154.) 

Em !lção anterior, o Prof. Calo Mário já tinha deixado bem 
claro que: 

"Pam que se tenha como adquirldo (o direito), é mis
ter, ainda, a sua integração no património do sujeito." (Op. 
cit., pág. 142.) 

Vamos- Citar, por nossa conta, não com a nossa frágil autori
dade, mas até com a autoridade dos fatos, mais um ou dois exem
plos. 

Um cleles é o da extinção dos partidos politicas, há pouco anos 
realizada. Porventura qualquer dos dois partidos eXistentes veio a 
juízo protestar contra a decisão do Congresso, em nome de um su
posto direito adquirido? Cremos que não. 

Outro exemplo: no caso da incorporação de partidos, ultima
mente ocorrida, embora de complementação discutível e difícil, 
pode qualquer dos integrantes de cada um dos partidos fundidos, 
alegar ofensa ao seu "dir.fito adquirido", de pertencer às antigas 
agremiações? Também é certo que não. O que pode fazer é pleitear 
decisão da Justiça que impeça a sua inelegibilidade, ou medida le
gislativa para procurar outro partido ou qualquer outra providência 
mas, nunca, por força de um suposto direito adquirido, alegar a 
nuliclade ou inconstltuc!oilal!dade da !ncorpomção. 

João Mangabeira relembra uma situação curiosa, dé natureza 
histórica e jur!d!ca. Leiamo-lo e:m suas próprias palavras: 

" .•• É o que ocorre com a il"retroatividade. Porque nem 
mesmo quanto aos direitos patrimoniais, pode ela sempre 
prevalecer,· ainda quando se considere a irretroatividade 
circunscrita. a respeitar os direitos adquiridos. 

Assegurava a COnstituição do Império, no art. 179, uma 
série de garantias. Entre elas, consignava no inciso m a 
!rretroat!vldade da lei, e no XXII, "a garn.ntia do direito 
de propriedade em toda a sua plenitude, salvo desapro
propriação" paTa o bem público, .sendo "o propri-etário pre
viamente indenizado pelo valor. dela". _!!: a Lei de 13 d-e 
maio "aboliu a escravidão .sem indenizaçao alguma, lesando 
o direito adqUirido da propriedade, permitida por !e!, sob 
sua garantia, e fazendo parte do património individual do 
sennor. Para os defensores de todos os direitos adquiridos 
não poderia haver lei mais retroativa. Porque feria o indi
vidao num património legal." (Op. clt., pág. 158.) 

Que património é esse, do candidato Inscrito, ou do partido 
politico, que se não pode render às exigências da lei nova, uma lei 
eleitoral que, na l!ção dos mestres, tem "'plicação imediata? Par
tido e candidatos, no caso, são indissoluvelmente solldárlos. Não 
existe a figura do terceiro, a que se reporta a pre!lm!nar. 

Pontas de Miranda, depois de revolver tudo quanto já se escre
veu no mundo jur!dico por nós conhecido, e depois ainda de reco
nhecer que a defesa do direito adqUirido entra também no dominio 
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do direito público, sentencia com ênfase, quando se refere- a este 
último: 

"Só excepcionalissimamente sobrevive a lei velha." 

G"Comentárlos", já citada, pág. 99. Grilo nosso.) 
Em Wrmos rigorosamente constitucionais, a matéria entrou 

para os domínios de no.s.-::o.direito com a COnstituiÇão d-e_1891, que 
preceitua, em seu art. 11, § 3.0: 

"Art. 11. 1!: vedado aos Estados, ·como à. União; 
§ 3.0 Prescrever leis retroativ-as." 

Na Declaração de Direitos (art. 72) nada se dizia a respeito. 

Foi sob a vigência da COnstituição de 91 que se elaborou o Có
dig-o Civil Brasileiro. Nesse Código figur.aj pela primeira vez, em 
termos explicitas, a garantia do direito adquipd-o, ao lado do ato 
jurídico perfeitO e da coisa julgada ·OU caso julgado. Trata-se do 
art. 3.0 da Introdução. O direito anterior, segundo Clovis Bev!lác
qua, era conforme a solução do novo Código, embqra. não houvesse 
definição precisa desses conceitos. Antes, oomo.se Viu, falava-se em 
irretroatividad e. 

Analisando o dispositivo da Introdução, escreveu mestre Be· 
vilácqua: 

~'As leis políticas, entretanto, assim como as de juris
dição, de competência e de processo, aplicam-se aos atos 
iniciados sob o império da lei anterior, porque são de or
dem pública, e os direitos que o principio da não retroa
tividade ressalva são direitos privados, patrimoniais, a.Ulda 
que ligados ao exerciclo de funções públicas, tais como o 
direito ã percepçãd devencimejltos do empregado vitalicio."' 
(Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, Comentado, 
edição de 1916, Livraria Francisco Alves, vol. r, pág. 96.) 
(Grifamos.) 

Embora se trate de obra e lei anteriores ao texto constitucio
nal vigente, a doutrina, quanto às leis politicas é a mesl':Q.a. Não é 
possível cogitar-se, diante delas, de direito adquirido, mesmo por
ql)e a constituição apenas oferece a norm,a geral de garantia. 

A prevalecer a doutrina do ilustre líder do P:MDB, muitos e 
muitos preceitos do Código Eleitoral seriam inconstituciomtis, por
que alteram regras de alist:;unento, de votação,. de apuração e di
plomação. E. quase sempre o fazem à última hora, depois das con
venções e até dos registres de candidatos. As próprias Instruções 
dE Justiça Eleitoral, com a sua atribuição normativa, modificam 
aquelas l"egras. 

Não é necessârio dizer mais, para deitar por terra essa alegada 
inconstitucionalidade do Projeto, por infringência da Constituição 
Federal1 quando garante o ct;reito adquirido. 

10. Melhor examinando a preliminar de inconstitucionalida
de, verificamos que ela ainda se clesdobra numa terceira e quarta 
modalidades, quais sejam as de lnfringência dos §! 5.0 e 6.0 da 
Constituição. Diz expressamente o autor da preliminar: 

"Lá (:na Constituição)' figuram, entre as garantias in
dividuais, a supremacia do direito adquirido; o respeito 
constitucional à liberdade de consciência e a segurança 
da não privação de direitos, por motivo de convicção po
lítica., 

Confessamos que aqui nos encontramos em grande dificuldade 
para acudir ã citação e contestar os .termos da preliminar. Pois, 
por mais que nos aproftlndemos na perquiriQão, n?.o vemos qual a 
relação, por mais remota, existente entre o projeto de lei do Exe
cutivo e os dl>!positivos constitucionais invocados. 

Com efeito. um desses disno2itivos - o.§ :;,o do art. 153 -
cogita dà liberdade de consciência, com a segurança do exercíciO' 
dos cultos religi'Osos que não contrariem a ordem pública e os bons 
cost,um.es. Nfí.o conseguimos encontrar_ ai a mais remota relação 
com um projeto de lei que se destina a traçar normas para elei
ções. A não ser que· o _n!Jbre imnug:nante considere o seu part,do 
uma religião e vls.lumbre.no horizonte uma ameaça ao seu culto. 
O rrohle,..18... entã(l já não r:erten~e ao_ dominlo do direito e da 
politica. ExJs+.e num ambiente esotérico, fora dos limites do nosso 
entendimento. 

Igualmante, o § 6.0 não tem a mais leve relação com a matéria, 
pois prescreve que "por mot,ivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, ninguém fica privado de qualquer de seus 
direitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal iro
nesta a todos. ca ~ eir.- que a lP-i poil.erá rtete""minar a perda dos 
direitos incompatíveis com a escusa de CQD.SCiêncla". 

Até agora, antes da preliminar, interpretávamos de modo di
verso. dife:r-ent{", essa.~ disposicões constitucionais. E não o faziamos: 
arbitrariamente, senão firmados no que nos parecia a melhor dou
trina. Assim é que, comentando aquelas prescrições que, mutatis 
mutandi, são as mesmas da COn.stJt.ulção de 1946, ensina o já tan
tas vezes citado Pontes de :Miranda: 

"A Constitnição braslleira de 1946 assegura. todos esses 
direitos, em diferentes preceitos. O conteúdo geral é o 
mesmo. (., . ) A uroibicã.o de restringir-se o direito de al-

guém por motivo de convicção rel!g!Õsa dirige-se ao Esta
do e a qualquer pessoa. ou entidade intraestatal ou de di
reito públi.co ou privado." (Comentários à COnstituição de 
1946, vol. m, pág. 241.) 

Que nos conste, ninguém; entre os valorosos integrantes da 
oposição. se terá recusado, por exemplo, ao serViço militar, nem 
Contrariado a ordem pública e os bons costumes, nem andou fa
zendo discrlminacões. religiosas ou filosóficas, dentro de sua ilus
tre agremiação. De nossa parte, podemos a.ssegurar que também 
não o estamos fazendo. Portanto, tudo bem, independente de ga
rantias constitucionais que, no caso. são fnal)Iicãveis. O Projeto de 
Lei examinado, nem de leve, as pode atingir. 

Ele tem objetivo.s mais simples e modestos. Em nenhuma parte 
se lbes vislumbra qualquer ameaç-a à llberdade de consciência· que 
supõe a liberdade_ de concepção do mundo, a que alude o nobre Iider, 
invocando um pensamento de Pontes de Miranda, sem qualquer re
lação com a matéria. 

O Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filbo, insuspeito às oposi
ções, pelos pontos de vista. doutrinários opostos à reforma eleitoral 
procedida já neste Governo, e até por sua própria posição politica, 
dOutrina, a propósito de um· àesses dispositivos, tão intimamente 
relacionados, da seguinte maneira: 

"O texto admite, entretanto ré o § 6.0 do art. 153) que 
o .qbjetor sofra a perda dos direitos incompatíveis com a 
escusa de consciência. A solução é lógica. A COnstituição 
isenta. de punição a recusa em virtude ·da elevação do mo
tivo, mas retira o direito (a '"antagem) que' é contrapartida 
d.a prestação. 

A lei é que deve dizer quais são os direitos incompatí
veis com a objf!:ção, ou melhor, com cada objeção, desde 
logo, porém, a Constituição previu um caso que é o regula
do no art. 149, § 1.0 , b (vide supra). Perde os direitos polit!
cos quem se recusar em razão de crença ou -convicção re
ligiosa "à prestação ·de encargo ou .serviço impostos aos 
brasileiros em geral". Tal disposição deve ser associada. ã 
constante do art. 92 (vide supra) concernente ao· serviço 
militar!• (Comentários á COnstituição Brasileira, ed. de 1975, 
vol 3.0 , pág. 89.) 

Se nos alongamos nestas considerações, foi precisamente para 
demonstrar, não apenas pel'8.S nossas palavras, mas, ainda1 através 
dos mestres, que os dispositivos alegados pelo esforçado lider da 
oposição trat.am de matéria diversa daquela para que foram invo
cados e que nenhuma relação têm com a matéria em pauta. Aque
las normas constitucionais não constituem qualquer obstáculo ã 
marcha do Projet-o n.0 28. Tr~;~.nsf~rmado em lei, deverá ser apli
cado pela Justiça Eleitoral. Não acreditamos no êxito das tentativas 
oposicionistas junto à Procuradoria Geral da República e multo 
menos junto ao Suprém:o Tribunal Federal, no sentido de invali
dá-la. 

Da mesma fragilidade e improcedência são as alegações de 
inconstitucionalldade do· Projeto, por suposto desrespeito ao item 
VI do art. 152 da Lei Magna, que trataria do âmbito nacional dos 
partidos politicas. No exemplar da Constituição que possuimos, 
edição da Cãmara dos Deputados, 1981, não existe esse item. VI. 
Existe, sim, Q item IV do § 1.0, que reza: 

"IV - ãmbito nacional, sem prejuízo das funções de
liberativas dos diretórios locais." 

Não atinamos em que ponto, obrigando a apresentação de can
didatos a todos os postos eletiYos, o Projeto possa ferir esse dis
positivo constitucional. Quer nos parecer que o preceito se destina 
a disciplinar o relacionamento entre os órgãos nacionais e os ór
gãos locais dos partidos. tarefa que o legislador constituinte dei
xou a cargo da lei federal. O que cogita o Projeto é matéria eleitoral, é uma 
exigência que se vem colocar ao lado de tantas outras, sem qualquer vis
lumbre de ofensa à Constituição. 

Mais uma, da interminável série. de inconstitucionalidades, que 
a principio supuséramos que se reduzissem a duas, mas foram de
pois saindo, no desenvolvimento do arrazoado, prende-se a.o mesmo 
a.>t. 152, § 3.0 , da Constituição Federal. Esse dispositivo refere-se 
-ao percentual exigido no ltam U do § 2.o, para que o partido poli
tico tenha direito a representação. 

Segundo o ilustre autor da Preliminar, seria desrespeitado. o 
prece}to constitucional, pois este limitou os casos únicos em que o 
partido pode perder a representação~ não podendo essa exigência 
ser elastecid.a pela lei. E sê-lo-ia, segundo a alegação oposicionista, 
pelo fato de se exigir a apresentação de candidatos para todos oo 
postos. 

Não vemos, ainda aqui, onde esteja a possível ofensa. Os par
tidos hão de pleitear a sua representação nos termos da lei elei
toral. 

A extensão deste arrazoado constitui uma homenagem ao COn
gresso Nacional, -à Comissão Mista e ao ilustre opositor do Projeto. 
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11. COmo já foi dito, na primeira pS.rte deste parecer, foram 
oferecidas ao Projeto 171 emendas, quatro d<l.'l quais constituem 
substitutivos. Umas alteram radJ.calmente a proposição. outras 
procuram melhorar-lhe, no entender dos proponentes, a técnica 
ou a forma. E existem as que trazem contribuição para out.ros pro
blemas, relacionados com as eleições de 1982-

Por uma questão de método, distrtbuimo-las nestas três cate
gorias e é dentro desse critério que vamos apreciá-las. 

São' da primeira categoria as de números: 

3-4-D-M---M-H-fi-D-H-M~~ 
G-A-R-ft-A-00-W-ft-n-n-U-H 
- 86 - 87 - 88 - 9() - 92 - 98 - 101 - 139 - 149 - 150 - 151 
152 - l<i3 - 159 e 163. 

São da segunda categoria as de números: 

1-W-D-D-U-D-W-H-U-H-71-
H~H-n-TI-n-W-~-rn-~e~ 

São da terceira categoria as de números: 

2-5-6-7-8- 9- 1() -11- 12- 15- 16- 17-
U-U-U-a~a-M-H-H-·-W-g-a-0 
_g_y_y_fl-0---W-M-B---M
U-M-M-M-8-~---M-00-~---N 
-H-•-n-n-~-m-~-~---m-~ 
- 109 - 110- 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 115 - 117 - 118 
-rn-w-w-rn-~-rn-=-~-~-m 
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No primeiro caso - as emendas que se destinam a frustrar os 
objetivos do Projeto - nosso parecer é no sentido de rejeitá-las, 
sem a necessidade de outra justif!cação que aquela resultante de 
todas as considerações até agora expend!das, a começar pela intro
dução deste parecer. São emendas radicais, apresentadas no exer
cício de direito que não contestamos, mas a que temos também o 
cUreito de nos opor. A iS$o somos impelidos, além de nossa convfcção 
própria, por força da decisão do Partido a que pertencemos. (São 39 
emendas). 

Na segunda categoria alinhamO$ aquel"-S emendas, em alguns 
casos aceitévei.s, mais voltadas para o propóSito de corrigir falhaS 
ou imprecisões existentes, a juízo de !lustres congressistas, no Pro
jeto n.O 28. Em relação a estas, ou melhor, a algumas destas, nosso 
parecer seria em principio favorável, quer' no sentido de acolhê
las, no todo ou em parte, quer no sentido de aproveitá-las em subs
titutivo a set elaborado. (São 2.1 emendas.) 

Quanto à terceira classe, é inegáYel que ofei:-ece maiores difi
culdades, pois envolve verdadeira revolução no Código Eleitoral. 
Quase não exlste uma parte do Código que não seja atingida, por 
esta ou aquela emenda. Ao lado disso, todos os problemas emer
gentes, resultantes da incorporação de partidos recentemente ini
ciada, interesses os mai.s diversos de candidatos_ no próximo_ pleito, 
tudo isso ~stá presente nas 111 emendás que compõem a terceira 
categoria. 

Podemos apontar, em síntese, os problemas para o.s quais se 
solicita a aprovação de emendas, nesta classe. São eles: 

Sublegenda.s, uns_ querenqo a1.11pliá-las, outros, extingui-Ias; 
prazo para realização das convenções, uns igualmente querendo 
ampliá-lo, outros, reduzi-lo; número de deputadós pa;m cada um 
dos Estados; situação dos políticos, parlamentar.es ou não, que se 
não conformam com a incorporação de partidos 'em andamento; 
processo de ·votação, inclusive co~ cédulas de cores diferentes; 
proce~o de apuração do pleito, inclusive pelas mesas receptoras e 
por processo eletrônico; número de cap.didatos a serem apresenta
dos pelos diversos partidos (atualmente vigora o dobro para a Câ
mara dos Deputados e Assembléias Legislativas e o triplo dos luga
res' a preencher, nas Câmaras de Vereadores); extensão da prerro
gativa de serem candidatos natos aos senadores e parlamentares 
que, como suplentes, tenham exercido o mandato por qualquer tem
po, na atual legislatura (atualmente esse direito é dos deputados 
federais e estaduais); dispensa dos retratos nos títulos eleitorais; 
horário para inicio e encerramento das votações; dispositivos que 
dificultem a incorporação de partidos; modo de éscolha de can
didatos, onde os partidos não estejam definitivamente. constituídos 
e_ organizados; proteção aos chamados pequenos partidos; prolbi
çao de propaganda, de qualquer espécie, até ó dia seguinte à rea
lização do pleito, Inclusive através de cartares, faixas, !nsru;ições 
nas vestimentas, vinculação parcial dos votos, e assim por dtante. 

Ainda aqul, cabem aos considerações feitas quando do exame 
da segunda categoria de emendas. Multas desta. terceira ordem 
são proveitosas e justas, e somente louvores, num ootno em outro 
.r...aso, mel'lecem os seus:. autores, que são, .na m·ai,or parte-, do 

PDS~ mas. também compreendem representantes de outros parti
dos. É claro que, dentro de tal vulto de emendas,· multas se 
contradizem, se repelem, enquanto outras se harmoniZJam e conci
liam. Isto, allás, não constitul nav:tdade, em matéria de tamanha 
aniplitude. É fato comum no processo de elaboração das leis, den
tro dos paTlamentos. O Relator não se deixaria imobilizar por 
isso, ·mesmo porque lhe restaria o remédio, também normal e de 
prática constante.- a elaboração de substitutivo. A ele podería
mos.- r~otter;--sem maiores dificuldades. 

12.. A essa Idéia da. elaboração de nm substitutivo se opõem, 
.em nosso entendimento, as seguintes razões: 

a) Os termos eni que foi elaborada a recomendação dd PDS. 
Está dito ali, com efeito: "1. As bancadas do Partido Democrático 
SOcial - PDS, aprovarão os Projetas de Lei Complementar n.<>s 221, 
de 1981 e 237/81 e o Projeto de Lei n.0 28/81-CN, objetos de men
sagens do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na for
ma de sua apresentação nas sessões do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados e do Congresso Nacional que se destinarem a deli
berar sobre referidas proposições; 2. As. lideranças partidárias 
determinarão, através de co.municação às bancaõ,as, a forma pela 
qual se dará a aprovação dos projetas refertdos no item anterior, 
Inclusive a constante do § 4.0 do art. 51 da Constituição." 

b) Os termos desta reromendação não impediriam, de modo 
absoluto e terminante, a aceitação de emendas que· não desfi
gurassem o Projeto. Tanto Isso é certo que a Resolução emprega 
a expressão ~ "na forma de sua apresentação nas sessões do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso· Na
cional", e, adiante, delega poderes às lideranças, que "determinarão, 
através de comunicação às bancadas, a forma pela qual se dará 
a aprovação dos projetas", "inclusive a constante do § 4.0 do 
art. 51 da Constituição." 

Quer isso ~r que, diante do parecer do. Relator, os líderes 
na Cãmam e no~ Senado Indicariam quais as emendas que eleve
riam ou não merecer acolhida'. Estamos, pois, diante de uma 
recome,ndação rjglda, porém, não asfixiante para as bancadas e 
as llderança.S. ÉStas últimas - as Ilderanças - ficaram com 
alguma margem de flexibilidade para os entendlmerntos e as ne
goclaçres. 

c) Se não nos animamos, portanto -a acolher emendas, é 
porque, em nosso €ntendimento, nenhuma modificação proposta, 
embora valiosas algumas, nos pareceu indispensável. Não rece
bemos·nenhuma recomendação expressa, fosse de quem fosse. 

As lideranças e a direção do Partido, para honra nossa, depo
sitaram a maior confiança na ação do Relator. As converSas e 
entendimentos, até hoje verificados, não tiveram qualquer caráter 
impo-sitivo. Tudo se processa ni.uh cllina de total e reciproca 
compreensão. Afln.al, somos todos nós homens responsáveis e 
experientes, além de fiéis ao nosso Partido e ao Governo que 
apoiamos. Sabemos o que queremos, sem neeessidade de muitas 
palavras. 

d) De nossa parte, e PGi'" nossa própria determinação em 
harmonia com as inspirações superiores de nosso Partido, e' com 
o que consideramos do Interesse da própria abertura democrática, 
resolvemos apreender mais o espírito que a letra da recomenda
Ção do Diretórlo Nacional, integrado no pensamento do Presi
dente da República. Esse pensamento está. consubstanciado nas 
seguintes palavras: "1. O voto será vinculado em todas as elei, 
ções muuleipais, estaduais e federais, majoritárias ou proporcio
nais. 2. Será Indeferido o registro da chapa em Que não se Ins
creverem conjuntamente, candidatos a todas as eleições. 3. o 
voto será dado, obrigatoriamente, em todos os casos~ e .sõb pena 
de nulidad€, aos candidatos de um só Partido politico. 4. A 
desistência da candidatura dependerá de pedido simultâneo do 
candidato 'e do PartidO. 5. A Justiça Eleitoral disporá quanto ao 
processo de votação. 6. Recomendo que o PDS feche à questão, 
na forma da lei, não só em torno desta decisão - que, com 
suas regras cortJ._i:)lementares, ser'á objeto- de projeto de lei, a 
ser encaminhado ao Congresso Nacional, nos termos ·do art. 51, 
·parágrafo úni-co, da Ocnstituição, como também das proposiçõeS 
em trânsito no Congresso, relativas a modificações na Lei de ine
legibilidades e criação do Estado de Rondônia." (''Diário Oficial", 
r, I0-12-81.) 

Este, pois - repitamos - é o espírito da mensagem do Pre
sidente Figueiredo ao seu Partido. A esse espir!to preferimos nos 
ater, antes de quaisquer filigranas ou Interpretações siblllnas, à 
margem do seu texto. 

e) É Inegável que o processo 'de lnC011JQração do PP ao PMDB, 
ainda em andamento, cria situações novas, a serem encaradas 
pelo PDS e até mesmo pelo Poder Legislativo. Não nos parece, 
no entanto, que seja o momento oportuno, e este parecer represente 
o instrumento adequado para enfrentar a situação. Tanto perante 
à J'"u.stiç:a Eleitoral quan·to perant.e o COngresso, poderão surgir, na 
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ocasião própria, as diligências destinadas a obstacular um movi
Illento que se 'Propõe a frustrar os objetivos da Constituição, 
quando consagra o princípio da pluralidade partidária, e contra
riar a melhor doutrina democrática, quando se opõe às COllga:cões 
de partidos. Vale, a propósito, reproduzir as palavras auWriza,das 
e sensatas do Prof. Paulino Jacques, quando diz que as coligações 
partidárias Unão passam de Hcambalachos polítiCOS" atentatórios 
ao idealismo dos part.ldos, mas que servem aos seus inte1·esse.s 
pragmáticos - infelizmente comum em nossos dias em todo o 
mundo". ("Revista de Informações Legtslatlva", Senado Federal, 
a. 16, n.O 63 - julho/setembro 1979, pág. 53.) 

Essas coligações, como se sabe, estiveram proibidas .na Emen
da Constitucional n.0 1, mas, infelizmente, na de n.0 11, foi reti
rada. a proibição. 

f) Uma consideração ainda se impõ·e, para justificar a rejei
ção das chamadas emendas de técnica e redação. É que o Projeto 
n.0 28, ora apreciado, está bem redigido. Dois ou três pequenos 
casos de imprecisão ou ambigüidade podem perfeitamente ser 
esclarecidos nas Instruções. a serem baixadas pela Justiça Eleito
ral, para isso expressamente autorizada prlo art. 14 da preposição. 
Para esses es_clarecirnentos, pois, não é necessário emendar o Pro
jeto, como foi de nossa lnlclal inclinação. 

g) Finalmente, no que se refere aO Código Eleitoral, o Con
gresso não estará privado de elabo.rar qualquer r.egra que se tome 
imperiosa ao bom andamento do pleito de 1982. O mesmo proce
dimento ocorrerá, diante de todas aquelas sugestões, constantes 
de emendas, que envolvem matéria de alteração na Constituic;::ão 
Federal e nas leis complementares. 

Conclusão 

Diante de todas estas considerações, somos de parecer que o 
Projeto de Lei n.0 28, de 1981-CN, seja aprovado nos precisos 
termos em que chegou ao C.ongresso Nacional, sem modificação 
ou ai teração de qualquer natureza. , 

Conseqüentemente, ficam rejeitadaS . todas as emendas ofe
:--ecldas. 

Sala das COmissões, 29 de dezembro de 1981. - Senador 
Aloyslo Chaves, Presidente -'- Deputado Ernani Satyro, Relator 
Senador Raimundo Parente - Deputado Jairo Magalhães -Sena
dor Moacyr Dalla - senador Lourival Baptista - Deputado Josias 
Leite - Senador Jorge Kalume - Deputado Túlio Barcelos -
Deputado Guld_o Arantes - Peputado Edison Lobão - Senador 
1\lurilo Badaró. 
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ATA DA 3~ REUNIÃO, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1981 

1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 46~ Legislatura 

PRESJDf:NCJA DO SR. JORGE KALUI\1E 

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

Jorge Kalume- Raimundo Parente- Atoysio Chaves- Gabriel Her
mes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino 
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Martins Filho- Milton Cabral 
- Aderbal Jurema- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla - Mudlo .Badaró - Lázaro Barboza -
Valdon Varjão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 21 Srs. Senadores. Entretanto, em plenário, não há o quo
rum mínimo para que a sessão possa ser realizada. Nestas condições, vou en
cerrar a presente reunião, sendo o expediente que se encontra sobre a mesa 
despachado, independentemente de sua leitura, nos fermos do§ l'i' do art. 180 
da Lei Interna. 

Para a próxima sessão, designo corno Ordem do Dia Trabalhos das Co
missões. 

Está encerrada a reunião. 

( Levanra~se a reunião às 14 horas e 45 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 1' DO 
ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO. 

AVISOS DO MINISTRO DA PREVIDf:NCIA 
E ASSISTf:NCIA SOÇIAL 

NO 533/81, de 18 de dezembro de 1981, encaminhando informações da
quele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n'i' 368, de 1979, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que eleva o valor do salário~família do 
trabalhador e dá outras providências. 

(Ã Comissão de Constituição e Justiça.) 

N9 534/8[, de 18 de dezembro de 1981, encaminhando informações da
quele Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n~ 12, de 1981, (n: 
38/81, na origem),'que altera a redação da Lei n"' 6.179, de II de dezembro de 
1974, que Hinstitui amparo pre\'idenciário para maiores de setenta anos de 
idade e para inválidos, e dá outras providências". ' 

(À Comissão de Legislação Social.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 18/12/81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTER!ORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Fui o primeiro a levantar, nesta Casa, dúvidas sobre determinado em
préstimo. Os Anais haverão de comprovar isto, foi um empréstimo ao Para
ná; já depois de sucessivas solicitações, de prestação de contas o Governador 
pediu um empréstimo de 80 milhões de dólares sem finalidade específica. A 
despeito de instado, diversas vezes, não comprovou a aplicação dos emprésti
mos anterioreS e mesmo assim a maioria oficial nesta Casa o aprovou. Isto foi 
o suficiente para que o Governador pusesse em todos os jornais do Estado do 
Paraná, que o Senador Leite Chaves votou contra o empréstimo, embora o 
Senador José Richa e o Senador Affonso Camargo tivessem votado a favor. 
Mas o Senado, pela minha bancada, votou contra aquele empréstimo inte
gralmente, na comissão, porque vinha desassistido dos documentos neces-
sários, Sr. Presidente, para que a Casa o aprovasse. -

Na realidade, estamos terminando esta nossa sessão com uma longa pau
ta de empréstimos, mais ou menos, 300 empréstimos, na grande maioria para 
municípios. 

Eles são na maioria, Sr. Presidente, cabíveis porque as prefeituras estão 
em estado de míngua, havendo causa para isso. t por que elas sejam pobres? 
Não. :1: porque esse sistema, implantado a partir de 1964, concentrou de tal 
forma a renda, que deixou o interior do País em situação de extrema miséria. 
Um prefeito não constrói u-iria ponte, não calça uma rua, se não for através de 
financiamento dessa natureza. 

Então, é justo que tais municípios sejarn-areildidos, mliS 0 critério é injus
to na medida em que levarmos em consideração que, se existem 300 emprésti
mos aqui, 4.300 outras prefeituras nem sequer conseguiram encaminhar ou 
viabilizar suas pretensões em tudo semelhantes. 

Eu aproveito este final tranqüilo de sessão, do Senado, para fazer um 
apelo ao Governo, através da sua liderança presente, que reformulemos o ano 
que vem essa sistemática, que asseguremos às prefeituras e aos Estados meios 
para que vivam. E que meios são esses? Meios próprios, porque não tem sen
tido que de 100% de urna arrecadação que se faça num Estado fique para a 
Prefeitura e para o Estado menos de 20%. Isto é extorsivo. 

Nós sabemos qual a razão dessa concentração. Ela é instrumento de po
der, pois ele não reside apenas na força militar, mas sobretudo na concen
tração da renda em mãos do Poder Central. Quer dizer, isso é meio de domí-
nio, forma de domínio. -

Mas os níveis de probrezajá chegaram a tamanho porte que não se pode 
mais admitir uma situação dessas. Vamos fazer com que os municípios e Es
tados caminhem com os seus próprios pés, 

De maneira, Sr. Presidente, que, como os outros, senadores votarei favo
ravelmente a esse empréstimo. É o último, talvez, a ser votado este ano. f: o 
empréstimo de 142 mil, 358 cruzeiros, para a Prefeitura de Guarujá. Com isso 
não fazemos justiça· nenhuma a Guarujã, apenas mostramos o clima de injus
tiça com que os demais municípios estão sendO-- tratados. 

E no mais, que tenhamos um entendir.nento este ano de tal sorte que não 
venhamos, no ano seguinte, a reproduzir aquela mesma situação tensional 
que temos vivido. Estamos consciente de que isso não resolve problema ne
nhum. Resolve o problema isolado de uma prefeitura, que já Vem aqui ampa
rada pelo Ministro. Se ela não obtiver a simpatia do MiriiStro Delfim Netto, 
se ela não tiver uma interferência maior, ela j8:mais- chega ao Senado. 

Acho que jã seria tempo de reformularmos essa sistemática fiscal no 
País. E creio que o ano que vem é o ano oportuno para isso. Sobretudo por
que é um ano de reflexão maior, em que sendo véspera de eleições ensejará a 
todos informações as mais amplas possíveis para que, no quãdro de reno
vação, administradores venham dispor de outros meios para realizar seus 
compromissos públicos, e não apenas este de se meterem na fila, de pires na 
mão, para pedir as graças do Poder Central, cada vez mais empacotador das 
nossas esperanças. Muito obrigado a V. Ex". (lvfuito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYS!O CHA
VES NA SESSÃO DE 28/12/81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALOYSIO CHAVES (Pela ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Louvo a preocupação do eminente Senador Lázaro Barboza que susci
tou uma questão de ordem constitucional, com base no art. 29, § 29, da Cons
tituição, mas, no meu entendimento, sem embargo do brilho com que o fez S. 
Ex•, e da maneira lúcida com que colocou a questão, inteiramente improce
dente, sem nenhuma sustentação de ordem constitucional. 

Como essa matéria fOi arites; SUbmetida à Comissão de Constituição e 
Justiça, e lã aprovado o parecer, por unanimidade, o nome submetido avo
tação secreta, inclusive com a presença do eminente representante do PMDB 
o nobre Senador Leite Chaves, procurei, Sr. Presidente, também, examinar 
esse assunto, e tomei alguns apontamentos que desejo apresentar ao Senado 
e, sobretudo, ao nobre Senador Lázaro Barboza, em atenção à maneira eleva

.da e digna como S. Ex• colocou a questão. 
1. Cuida-se de saber se a imediata manifestação do Senado sobre a in

dicação, pelo Presidente da República, do nome do Sr. Jorge Teixeira para 
Governador do recém-criado Estado de Rondônia, encontraria obstáculo 
constitucional, à vista do disposto no art. 29, § 29, da Carta de 1969: 

~·Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional 
somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocado." 

Duas ordens diversa·s de argumentação uma segura resposta negativa. 
2.---- Prende-se a primeira delas ao alcance da expressão "a matéria", 

ponto nuclear desse dispositivo estranho à tradição constitucional brasileiro, 
editado que foi ao ensejo da Emenda n9 1, em 1969. 

A Emenda n9 I utilizou este vocábulo para deliberar sobre a matéria, 
inovando a redação que, nas Constituições anteriores, era dada a dispositivo 
semelhante. 

NãÕ se pode pretender subtrair àquele vocábulo sua exata dimensão. A 
matéria serã sempre, no mais estreito d:Os enfoques, o tema, o assunto, a ques
tão. Carece de todo suporte lógico a idéia de reduzir o alcance do termo em
pregado pelo constituinte, nele vislumbrando algo como o projeto de lei, o 
texto tópico, ou, no mãximo, -o conjuri.to pré-numerado de itens formais do 
processo legislativo. 

3. Bem o ilustram as hipóteses de convocação extraordinária do Con
gresso pelo Presidente do Senado (C.F., art. 29, § 1 '·a), nas quais esse digni
tãrio exerce urna competência_cc;mstitu~i_onal vinculada, eis que não goza de 
discrição para convocar o Parlamento, devendo fazê-lo- e, ao mesmo tempo, 
só podendo fazê-lo- se decretado, no recesso, o estado de sítio, ou o estado 
de emergência, ou a interVenção federal. A convocação, em casos tais, não 
mais dirá que da ocorrência do pressusposto. E a matéria, objeto possível de 
deliberação pelo Congresso, será tudo quanto diga respeito àquela dentre as 
três figuras excepcionais que houver motivado o chamamento extraordinãrio. 
No caso do estado de sítio, por exemplo, não se cuidarâ apenas de resolver 
sobre quaisquer aspectos do decreto presidencial pertinente à instauração 26 
sítio ou à sua prorrogação, mas ainda sobre desdobramentos porventura alvi
t~ados pelo Congresso nesse quadro de excepcionalidade, como aquelas me
didas a que se referem os§§ 69 e 79 do artigo 156 da Constituição. 

4. A decisão sobre o nome indica-do pelo Presidente da República para 
chefiar, nesse período incipiente, o Poder Executivo do Estado de Rondônia, 
é parte da matériO-Cujo componente principal foi o projeto ora convertido na 
Lei Complementar n9 4 I. No teor desse diploma legal se inscrevem, aliás, por 
um lado a norma impositiva da consulta ao Senado para nomeação do pri
meiro Governador, e, por outro, todas as normas conducentes à exata ava
líação do dano que resultaria, para o novo Estado federado, da indisponibili
dade imediata do Chefe do Executivo local, notadamente no que concerne às 
questões de natureza tributária. 

5. Se, para argumentar, negãssemos validade a quanto foi até agora ex
posto, e apequenássemos ao extremo o alcance da linguagem utilizada pelo 
constituinte, teríamos que a apreciação do alvitrado nome do Governador de 
Rondônia não se inscreve no âmbito da matéria para a qual foi convocado o 
Congresso ao término da última sessão. legislativa ordinária, e que a recente 
mensagem do Presidente da República, àquele propósito, reveste a natureza 
de um aditamento ao objeto da convocação original. Ainda assim, é certo que 
o§ 2• do art. 29 da Carta da República não faria obstáculo à deliberação soli
citada. 

V. Ex', Sr. Presidente, há de perceber! como o egrégio Senado, que esta 
Mensagem encaminhando o nome não foi, como de praxe! assinada pelo che
fedo Gabinete Civil, mas pelo Presidente da República, e o Presidente daRe
pública, no documento enviado ao Senado, declara, expressamente, que esta 
matéria se vincufa àquela para a qUal convocou o Congresso Nacional. 

Portanto, ainda que não se entendesse como tal, a redação expressa, lite
ral, do documento do Presidente da República, enviado ao Congresso, valeria 
corno um aditamento ao termo da convocação. E é sabido que o Senhor Pre
sidente da República poderâ aditar e acrescentar matérias à convocação ex
traordinária ou prorrogar· a convocação extraordinária. 

6. Não é lícito que se modifique a expressão final daquela norma, no 
sentido de emprestar aos termos da convocação original a virtude da imutabi
lidade, ou do efeito preclusivo. Nenhum hermeneuta de boa fé pretenderã ig
norar que a norma, tal como concebida pelo constituinte, visa a garantir, em 
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favor do autor da convocação, a permanência dos trabalhos parlamentares ex
traordinários dentro dos limites temáticos por aquele estabelecidos de ante
mão. Ademais, nada impede a sucessão de convocações extraordinárias do 
Congresso pelo Chefe de Estado, renovando-se, a cada passo, o ensejo de de
terminação da matéria a ser discutida. Essa hipótese desnuda o absurdo lógi
co que seria pretender desautorizar a prerrogativa do aditamento, enquanto 
aberta a sessão legislativa extraordinária. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. SenadQres, por todos estes fundamentos 
de ordem jurídica, baseados na letra expressa da Constituição Federal, pela 
redação literal da exposição da Mensagem do Senhor Presidente da Repúbli
ca, pelo fato de que a regra fundamental de hermenêutica, da interpretação 
lógica baseada no bom senso, é de que, se o Congresso Nacional transforma 
Território em Estado deverá prover este cargo; e prover este cargo, porque a 
Lei Complementar n9 20, que rege a matéria, determina expressamente, no 
art. 49, que o nome será submetido à aprovação do Senado Federal. E a Lei 
Complementar n9 21, que criou o Estado de Rondônia, determina expressa
mente que o Presidente da República nomeará esse nome. E para fazê-lo, re
metida à norma do art. 49 da Lei Complementar n9 21, deverá necessariamen
te mandar essa Mensagem. 

Eu diria, repetíndo um preceito jurídico que está inserido no Código Ci
vil, regra universal, que o acessório segue o destino do principal. Se o Con
gresso Nacional teve competêncía para apreciar a matéria básica, fundamen
tal, para dispor da extensão e dos poderes do novo Governador do Estado en
fim, de criá-lo, não pode deixar esse corpo sem cabeça, acéfalo; e tem a com-: 
petência legal constitucional para fazê-lo, sendo, portanto, legítima a apre
ciação da matéria nesta sessão, pelo Senado Federal. (Muito bem!) 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

Ata da 62~ Reunião 

As nove horas do dia dezoitO de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
um, no Gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, sob a Presidência do 
Senador Jorge Kalume e presentes os Conselheiros: Aiman Nogueira da Ga
ma, Luiz do Nascimento Monteiro, Luciano de Figueiredo Mesquita e Sarãh 
Abrahão. Presentes também, Marcos Vieira, Geraldo Freire de Brito, Fran
cisco Olímpia Pereira Marçal, Aloísio Barbosa de Souza e João de Morais 
Silva, respectivamente, Diretor-Executivo, Diretor-Administrativo, Diretor
Industrial, Assessor Jurídico 'e Assessor AdmiriistratiVo do CEGRAF. O Pre
sidente, após declarar abertos os trabalhos, dá a palavra à Conselheira Sarah 
Abrahão para proferir parecer sobre ofício-consulta, apresentado pelo 
Diretor-Executivo do CEGRAF na 61~ Reunião do Conselho. A Relatara 
conclui, assim se expressando: "O CEG RAF, vem desde 1974, atendendo a 
conveniência da AdminíStração, conCedendo férias coletivas de trinta dias, 
aos seus servidores. Como não poderia deixar de ser, os períodos coincidem, 
anualmente, com o recesso do Congresso Nacional, tanto assim, que, aten
dendo a praxe de mais de sete anos da concessão de férias aos servidores, o 
Diretor-Executivo, apresentou a proposta no sentido de que: este Orgão sus-' 
penda suas ativídades no dia dezenove de dezembro do ano em curso, sendo o 
assunto aprovado pelo Conselho. Assim, somos de parecer que os ser
vidores do CEGRAF, fazem jus ao pagamento de um mês de reinuneração 
pelos serviços executados durante a presente convocação do Congresso Na
cional, sem prejuízo do direito do gozo das férias a serem concedidas em data 
a ser fixada, de acordo com as conveniências da Administração, pelo Diretor
Executivo. A concessão deste pagamento não implíca em habitualidade que 
possa ser incorporado ac vencimento, em tace da esporMica convocação do Con
gresso. Decidir de modo contrário, entenderrios ser desumana, além de dar
mos tratamentos diferentes, em casos excepcionais, aos servidores do CE
GRAF com relação aos demais servidores do Senado Federal." Após o rela
to, o Senhor Presidente, dã a palavra ao Conselheiro Aiman Nogueira da 
Gama que esclarece o seguinte: 19) embora os servidores do CEGRAF pos
sam ser considerados '"servidores do Senado", a· eles não se aplica o Regula
mento Administrativo do Senado, uma vez que regidos, exclusivamente, pelo 
Regulamento do CEGRAF, pela CLT e Legislação Complementar; 2•) dessa 
forma, não há como se cogitar da aplicação aos servidores do CEGRAF, do 
disposto no Art. 384, VI e no Art. 390, I, do Regulamento do Senado Federal; 
39) que as férias e recesso poderiam ser concedidos em outra época, depois da 
convocação.'' Com relação a este último item, a Conselheira Sarah Abrahão, 
lembra que os servidores do CEGRAF têm de trabalhar no mês de férias, pre
parando os traba_lhos para a inauguração da Sessão Legislativa, em março de 
1982. Em seguida, o Conselheiro Airnan Nogueira da Gama, finalizando, 
concluí afirmarido que somente uma liberalidade, considerando a última as
sertiva da Conselheira Sarah Abrahão, poderia ser considerada a possibilida
de de uma gratificação em caráter excepcional, pois os servidores deixariam 
de tirar suas férias agora e não o poderiam fazer em fevereiro. Em seguida, o 

Senhor Presidente dá a palavra à Conselheira Sarah Abrahão, que faz a se
guinte ressalva: "Os serviços do Centro Gráfico do Senado Federal são de 
fundamental importância às atividades desenvolvidas no Congresso Nacional 
e não obstante as férias coletivas constituir uma praxe desde 1974 e se fazer 
necessário um plantão de servidores no CEGRAF, durante o mês de fevereiro 
do próximo ano, para oferecer suporte ao Congresso Nacional com as ma
térias legislativas, necessárias à abertura do Congresso Nacional em março de 
mil, novecentos e oitenta e dois e por todos os motivos já citados anteriormen
te, se faz necessário este Conselho aprovar, a título excepcional, uma gratifi
cação especial por trabalhos extraordinários, de um mês de remuneração ao_s 
servidores do Centro Grãfico, tendo em vista a impossibilidade de aplicação 
dos dispositiVos da ReSOlução acima citada." O Conselho, por unanimidade, 
aprovou a ressalva ao parecer da Conselheira Sarah Abrahão, inclusive com 
o pagamento da referida remuneração aos servidores do Centro Gráfico. 
Agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente declara encerrados os 
trabalhos_, _Eu, Maurício Silva, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais membros. Sala da 
Diretoria Executiva do Centro Gráfico do Senado Federal, dezoito de de· 
zembro de mil novecentos e oitenta e um.- Senador Jorge Kalume, Presiden
te do ConselhÕ de Supervisão- Aiman Nogueira da Gama- Luiz do Nasci
mento Monteiro- Luciano de Figueiredo Mesquita- Sarah Abrahão- Mar
cos Vieira. 

PARECER N• 15/81 

Sobre pagamento de gratificação por serviço executado no perio
do de Convocação Extraordinária do Congresso Nacional pelos servi
dores do Centro Gráfico do Senado Federal. 

O Diretor Executivo do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, através do Oficio n9 263/81, consulta a este Egrégio Conselho como 
deve proceder com relação ao que dispõe os artigo 384 cfc artigo 390, itens I e 
II, da Resolução n9 58/72, ou seja, sobre o pagamento de gratificação por 
serviço executado pelos servidores do órgão que dirige, durante a convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, indagando: 

I- Faz jus o servidor do CEGRAF ao pagamento de um mês 
de remuneraçiio, quando o Congresso Nacional é convocado e a 
convocação ultrapassa a 30 dias? 

II- Em çaso negativo, pode o Diretor Executivo mandar pa
gar com um mês de remuneração, a título de Gratificação Especial (art. 135, 
item III, do Regulamento do Centro Gráfico), a todos os servidores do órgão, 
que trabalharem durante o período convocatório do Congresso Nacional? 

III- Em caso neg::itivo, qual o procedimento a ser adotado? 

Fundamentando a sua consulta, o consulente argumenta que o CE
GRAF é Órgão supervisionado integrante da estrutura bãsica do Senado Fe
deral (art. 69 da Resolução n9 58/72) e seus servidores são regidos pelo regime 
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e Leis Complementares. 

E. ainda, que a Resolução n9 58/72, no seu artigo 29, item I, diz: 

"Servidor é pessoa legalmente investida em cargo público da 
administração própria do Senado Federal, ou contratada para a 
prestaÇão de serViços sob regime de emprego da legislação do traba
lho." 

Finalmente, argumenta que os servidores do CEG RAF esperam ansio~ 
sos que lhes sejam dado um tratamento idêntico aos servidores dq Senado Fe
deral, porque são, sem sombra de dúvidas, também servidores da: mais Alta 
Casa do Legislativo Brasileiro. 

Inegavelmente, o próprio Regulamento do Centro Gráfico do Senado 
Federai - CEGRAF, aprovado pelo Ato n• 10/79, da Egrégia Comissão 
Diretora do Senado Federal, em seu artigo J9, diz: 

"O Centro Grãfico do Senado Federal (CEGRAF), criado nos 
termos dos arts. 45, item II, 54, 483 e seguintes da Resolução n9 
58 f72, éom a redação dada pela Resolução n• 57 j76, é órgão super
visionado integrante da estrutura administratiVa do Senado Fede
ral, incumbido da execução dos serviços de artes gráficas de interes
se do Congresso Nacional." 

E, seu artigo 108, esclarece que: 

~·o regime jurídico a que se subordinam os servidores do CE
O RAF é o estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação complementar." 

Ora, o Regulamento Administrativo do CEG RAF é omisso quanto ao 
pagamento de gratificação a seus servidores, durante o período de convo
cação extraordinária do Congress_o Nacional, bem como a Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação complementar. 
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Mas, o artigo 134 da CLt., estabelece: 
''As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só 

período, nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empre
gado tiver adquirido o direito." 

E, o artigo r 35, esclarece: 

"A concessão das férias serâ particípada por escrito ao empre
gado, com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias, cabendo a este 
assinar a respectiva notificação". 

O CEGRAF, segundo informações colhidas, vem, desde o ano de 1974, 
atendendo a conveniência de sua Administração, C:=lncedendo férias coletivas 
de 30 dias, a seus servidores, acrescidas de um período de 15 a 20 dias, como 
recesso. 

Esta norma de terias estã prevista no artigo 139 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Como não poderia deixar de ser, os períodos acima coincidem, anual
mente, com o recesso do Congresso Nacional, ou seja, de dezembro a 31 de 
janeiro do ano subseqUente. 

Tanto assim, que, atendendo a praxe de mais de sete anos da concessão 
de terias e recesso a~s servidores do CEGRAF, na reunião deste Conselho, de 
23 de novembro do corrente, o Diretor Executivo, apresentou a proposta no 
sentido de que: ''este Órgão suspenda suas atividades no dia 19 de dezembro 
próximo até--O- dia 31 dC ja"ileTi-o de I~is2; devendo os seus servidores retorna
rem ao serviço no dia 19 de fevereiro do próximo ano. O assunto é aprovado 
pelo Conselho". 

Com esta decisão do Conselho, publicada em Ata no Diário do Con
gresso Nacional- Seção II, crtou para o servidor do CEGRAF a expectativa 
de um direito. 

Com a convocação extraordinária do Congresso Nacional, houve a sus
pensão das férias e do período de recesso, para serem restabelecidas após 15 
de janeiro de 1982. 

O critério de férias coletivas adotado pelo CEGRAF é o mesmo aplicado 
aos demais servidores do Senado, sempre que possível durante o recesso do 
Congresso Nacional (art. 350 e seus§§ I• e 2•, da Resolução 58/72). 

Porém, os servidores que prestam serviços à estrutura do Senado pro
priamente dita, fazem jus a uma gratificação por serviços executados em 
período de convocação extraordinária do Congresso Nacional (art. 384, item 
VI, c/c 390, itens I e III). 

A presente convocação extraordinária do Congresso ultrapassa a 30 
dias, razão por que deverá ser paga gratificaçãô correspondente a um mês de 
remuneração. 

Enquanto que, com relação aos servidores do CEGRAF, que executam 
tarefas de suporte para o funcionamento das duas Casas do Congresso Na
cionál, o seu Re&imento ê omisso quanto ao pagamento da.gratificação acima 
referida. 

02.00 - SENADO FEDERAL 

Evidentemente que se tratando de ~atéria omissa no Regimento do CE
GRAF, cabe a este ConSelho, em face da consulta do Diretor Executivo da
quele Órgão, decidir. 

Mésmo, em não se apficando o disposto no artigo 390, item I, da Res0-
lução n~' 58/72, em decorrência do que preceitua o artigo 511 da mesma Reso
lução, não seria justo que se de.sse ao súvidor do CEG RAF, tratamento dife~ 
rente dos demais servidores do Senado Federal, deixando de pagar a gratifi
cação correspondente à remuneração de um mês por serviços executados du
rante o período convocatório do Congresso Nacional, quando estes servido
res estão executando tarefas imprescindíveis ao funcionamento do mesmo 
Congresso. 

A convocação extraordinári~ do CongressO, àpesar de constitucional, 
é, para nós, um fato novO. Daí, talvez a razão da omissão no Regulamento do 
CEGRAF. E, na omissão do Regulamento do Órgão, há de se aplicar, subsi .. 
diariamente, por eqUidade, a legislação complementar, no caso o Regulamen
to Administrativo do Senado Federal. 

Mas, em face desta omissão, não se justifica diferenciação de tratamento 
entre os servidores de uma mesma estrutura jurídica. 

Assim, somos de parecer que os servjdores do CEGRAF fazem jus ao 
pagamento de um mês de remuneração pelos serviços executados durante a 
presente convocação do Congresso Nacional, sem prejuízo do direito ao gozo 
de férias a serem concedidas em data a ser fixada, de acordo com as conve
niências da Adll!inistração, pelo Diretor Executivo. 

A concessão deste pagamento não implica em hàbituaJidade ·.que possa 
ser incorporada ao vencimento, em face da ·esporâdica convocação do Con
gresso. 

Decidir de modo contrArio entendemos ser desumano, além de darmos 
tratamentos diferentes, em casos excepcionais, aos servidores do CEGRAF 
em. relação aos demais servidores do Senado Federal. 

Este é o nosso Parecer, s. m. j. 
Brasília, 18 de dezembro de 1981.- Jorge Kalume, Presidente- Sarah 

Abrahão, Relator.a - Aiman Nogueira da Gama, Membro- Luiz do Nasci
mento Monteiro, Membro - Luciano de Figueiredo Mesquita, Membro
Marcos Vieira. Membro. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

Parecer sobre o Processo n9 1.899/81, da Dlretorla do CE
GRAF. 

Versa sobre a proposta da alteração no Orçamento Interno do FUNCE
G RAF, no exercício de 1981, na conformidade das discriminações constantes 
dos quadros I a V-A, anexos. 

A matéria foi devidamente instruída pela Assessoria do Diretor Executi
vo do CEGRAF, examinada pelo Auditor do Senado e pelo Conselho de Su
pervisão do Orgão, tendo merecido pareceres favoráveis, uma vez que a alte
ração é permitida pela legislação atinente a espécie. Como o assunto depende 
de aprovação da Comissão Diretora, que só se reunirá no próximo ano, o Ex
celentíssimo Senhor Presidente, aprovou, ad referendum. 

Brasilia-DF, 29 de dezembro de 1981. 
Aiman Nogueira da Gama. 

02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO I 

RECEITA - EXERC!CIO DE 1981 (em Cr$ 1.00 
SITI,IACAO~JO'IIO<I SIIU>.ÇACIAIUA!. 

000~ [SI>(CII'ICACI.O 11\li~IC~ IONifS 
Cf.I[CORIA 

ll\l8~1CM IQNI[S Cf.I!GORI~ 
ICONOIOICA .lCONO~•tA 

l. o .o RECURSOS OROIN~R!OS ••••••••••••••• 426.400. 000 773.400.000 
1.1 .o TRANSFERE'NCIAS CORRENTES 

1.1.1 Recursos consignados no Orç~mento 

' Geral da União, nos termos dos pa 
rãgrafos 3Q e 4Q do~artigo 483 ~ 
da Resolução 58/72, com a nova re 
dação dada pela Resolução 57/76 ~ 
do Senado Federal, a serem repas-
sados ao FUNCEGRAF •••••••••••••.•• 407.400.000 00 407.400.000 00 

1. 1. 2 Crédito Suplementar aberto pelo 
Decreto nQ 86. 326, de O 1 de se tem 
bro de 1981, a serem repassados ,. 
pelo Sen~do Federal ............... - 200.000.000 00 

1.1.3 Crê' di to Suplementar aberto pelo 
Decreto n9 86.448, de 08 de outu-
bro de 1981 ' a serem repassa dos 
pelo Senado Federal •••••••••••••• - 147.000.000 00 

rl __ "'_"'_"_r"s_o>_AA_" __ =rl__"_"'_"_M_'"'_"_"' __ =rj_ _________ ~_L __ '"_AA_·_~_""_"_"_=r=_L __ "_"_'~~A_''_""_w ___ =rL__"'_"_"~_'_"~ __ "'_ro_~ __ TL__'_''"_"_'"_w __ "'_'_"~---J r== 
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02.00 - SENADO FEOt:RAL ANEXO t wA 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRÃFlCO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

RECEITA - EXERC!CIO DE 1981 
~ 

~rn.o.o.e,>.o MftniOR srrOA"Çl"OAJU.I<. 

''"" [Srec•r~c-•-c:~o- ~LrORlCAS ro~•ts [;~~~~~ RUaRICAS fON!U 
tMI~~PA 

,ECQ'<O,.tC~ 

1 '2. o TRANSFERE:NCIA DE CAPITAL 
1 .2. 1 Recursos consignados no Orçamento 

~~~~~f~: ~~i:o49 n~~ ;~~~~~ g~~ p~ 
da Resoluç;io 58(72, com a nova re 
dação dada pela Resolução 57/76 7 
do Senado Federal, a serem repas-
sados ao FUNCEGRAF., .•••••••• ··-·. 19.000.000 DO 19.000.000 DO 

2 .o .o RECURSOS VINCULADOS;--: •••••••••••• 2.5no __ noo ~ 
2.1 .o TRANSFERENCIAS CORRENTES 

2. 1.1 Receita Operacional prevista no 
Orçamento Gera] da União, a ser 
executada nos termos_ do parãgrafo 
3Q' do artigo 483, da Resolução 
nQ 58!72' com a nova redação dada 
pela Resolução nQ" 57/75, do $enado 
Federal, combinado com o Item I , 
do artigo 4Q, do A to nQ lO, de 
19 80. da Comissão Oiretora do Se-
nado Federal ........••...•• : .••.• 2.500.000 22 2.500.000 22 

----

02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO 1 -B 

RECEITA EXERCiCIO o r 1981 
Sill,I.<Çli,JANfl:RIOR 511Ui(..l0AIV-l!. 

CC!l'GO t!r!CI'I:ACAO PUURICl5 ro~·ts ,. C,Ol(OOOI> 
11\JQRIC.lS fONIU 

t;.<l(ÇO''' 
!CC'IO~ICI • ~~o~o~ c• 

3. o .o RECURSOS DE OUTRAS FONTES ••••••••• 120.000.000 140.000.000 

3 .1. o TRANSFEREN CI AS CORRENTES 

3.1. 1 Receita Operacional, oriunda de Or 
gãos da União, a ser exetlitada noS 
termos do item II, ct'o.artigo 49 , 
do Ato nQ 10, de 1980, da Comfssão 

140.000.000 90 Diretora do Senado Federal ......•• 120.000,000 90 

J I 1 '"""'.u;wk~li.O TA«Tr,~~.~'\.,~ ..... , .. 'r """"'"' ~ 
_szg goo rron _ 19.00Q.O~o __ ) l__i!_S.90o.ooo _J 

S ITUAÇ110 ATUAL 

1896.900. ooo I 19. ao o. 000 
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~-ao~2.0cOOl=~s~~WA~D~OCFfrED~E~RA~L----~------~----------------------------~------~~·-----~~--------~ 
RECURSOS OE TODAS AS FONTES 

l 

' 
I 

02.02 - FUNDO DO CENTRO GRÁFICO DÓ SENADO FEu,RAL - FUNC(GRAF 
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERC!CIO DE 1981 ANEXO 11 

LEGISLATIVA .. ······~·-······· ••••••. 
INDOSTRIA ••••••.•••••••••••••.•••.. 

AOrUNISTRAÇJ!iO GERAL ................. . 

0152.0214. 

430, S~rviços Postais e de Telecomunica 
çoe s .•...•••.•.•• :. •••• ~ •••• -••.••••• 

E DI FI CAÇUES POBLICA_$._. ___ •••••••••••• 

0162.0251. 

617 Ampliação do Centro Grã{fco ...••.. 10.300.000 

PRODUÇJI:O INDUSTRIAL. .•••.••••••••.• 

0162.3474. 

094 Fundo do Centro Grãfi co do Senado 
Federal •.• ····-~·~----········-······· 

0162 3474. 

432 Manutenção do Centro Grâfi co do se 
nado Federal .••••••••••• -·.--~~-·:-

ATI;IO.'<l<S 1011.1. 

48.900.000 

48.900.000 

~ 

2.300.000 

10.300.000 

536.300.000 

5.000.000 

531.300.000 

l0.300;ooo 53B.6oo.ooo 54B.90o.ooo 

I"RR.IETOS 

2.300.000 

1 o. 300.000 

5.000.000 

898.300.000 

915.900.000 

9'15.900.000 

~ 

10.300.000 

903.300.000 

·TOTAL c::;> (10.3oo.ooo )9o5.soo.ooo fuijoo.ooo J 

02.00 - SEN(\00 FEDERAL RECURSO'S DE TODAS AS FONTES l 02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DÓ SENADO tt:DERAL - FUNCEGRAF 
NATUREZA DA DESPESA EXER._C!CIO _DE 1981 

ANEXO III 

SIIlMÇ).OAHIERI(lR ,. 
' 1.000 00 

"'~ !SPI:CIFICAÇ,I,([ ~NNIIOS VINCUUIOOS OOili.OSfONTts CAI!GOR:A !CO~CWoiJCA 
(!UM!NT<lS 

3. o. o .o DESPESAS CORRENTES ~~ 

3.1.0.0 DESPESAS OE CUSTEIO 516.900.000 

3.1.1.0 Pessoa 1 
240.000.000 

3. 1 • 1.1 Pessoa 1 C i vi 1 199.000.000 - ~.:.E..Q.Q. 

OI vencimentos e Vantagens Fixas 171,000.000 - - 171.000.000 

02 Despesas Variãveis 28.000.000 - 28.000.000 

3.1.1.3 Ob ri g~ções Pa tr.ona is 41.000.000 - 41.000.000 

3.1.2.0 Material de Consumo 136.700.000 2.500.000 93.000.000 2 32.200.000 

3.1. 3 .o Serviços d• Terceiros ' Encargos 30.300.000 - 14.000.000 44.300.000 

3.1.3.2 outros Serviços e Encargos 30.300.000 - 14.000.000 44.300.000 

3.1.9.0 Diversas Despesas d• Custeio ~ - 400~ 

3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores 400.000 400.000 

4 .o .o .o DESPESAS OE CAPITAL 32.000.000 

4.1.0.0 INVESTIMENTOS 
32.000.000 

4.1.1.0 Obras e Instalações ~ 4.000.000 7 o. 300 . 000 

4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 12 .. 500.000 - 9.000.000 21.500.000 

4.1.9.0 Diversos Investimentos 200.000 - ~ 

4.1.9.2 Despesas de ExercTcios Anteriores 200.000 - 200.000 

e ' ' . . 
(

"lSSCI.LfiNCAAG.:SOCWST OOOR.\SDUP,CQRR(HI(S T IQII.LDCSI'C~RRENTIS l II<\I!STIM(NTOS l'MRSO<SFINANCOR.o.S I IOII.LDCSI'(l(Wlli.L 

2 4 o . o 00 • o o o 2 76 . g o o . ao o 51 6 . 900 • 000 G'-"'32:c·c:O:;:O.:.O.:.:· 0:_:0:;:0 =r _ _~_ _____ T~___.:;_~--J_j_._:3:=2.::· 0::.:0:::0~·::::000 
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I 02.00 - SENADO FEDERAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO III-A 

NATUREZA DA DESPESA - EXERCTCIO DE 1 g 81 
~IIUM;o\0 ~TU" 

""~ 
!S"tCJTICAÇ.IO OROI~I.F!JO$ "NC..V.OO~ O<JTIV<SfOI<TU C.O.!t~C~~M~~~ICA 

--·-·-

3. o. o. o DESPESAS CORRENTES 883.900. DOO 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO ·883.900.000 

3.1.1.0 Pessoal 62 7. 000.000 

3,1.1.1 Pessoa 1 C i vi 1 499.000.000 40. DOO. 000 539.000.000 

D1 Vencimentos e Vantagens Fixas 451.000.000 40.000.000 491. DOO. 000 

02 Despesas Variãveis 48.000.000 4 8. DOO. 000 

3.1.1.3 Obrigações Pat~::Onais 88.ooo .ooq_ - 88.000.000 

3.1.2.0 Material de Consumo 136.700.000 2. 500.000 78.000.000 217.200.000 

3. 1. 3. o Serviços de Te reei r os e Encargos 30.300.000 9.000.000 39.300.000 

3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 30.300.000 9.000.000 39.300.000 

3. I. 9. o Di versas Despesas de Custeio 400.000 - 400.000 

3. 1. 9. 2 Despesas de Exercícios Anteriores 400.000 - 400.000 

4 .o. o. o DESPESAS DE CAPITAL 32.000.000 

4.1.0.0 INVESTIMENTOS 32.000.000 

4.1.1.0 Obras e Instalações 6.300,000 4,000 .DOO 10.300.000 

4.1.2.0 Equipamentos e Ma te ri a 1 Permanente 12.Soo.ooo 9.000.000. 21.500.000 

4.1.9.0 ·Diversos Investimentos 20"0 .000 - 200,000 

-l. l. 9. 2 Despesas de Exercícios Anteriores 200.000 - 200,000 

e'\ ffit 
' 

. 

·---
r·'~~ooctfl"<:<R~SI)C"l~T OUl!IJ.SDH~CO~R(~l[$.·1 !O! ... O(SPCORR(lll(~ J r ·_•(STIWNlO"i. ~ ltl\ltl!SO<SfiNA~CE!AAI T .... '. l.::'' .ooo.ooo _ 2s6 .9oo .ooo _as3.9oo.ooo __ l~--" :3_,_,~.o~o"'o"".~oo~u~L-.....:. __ -.~ ___ ..;...~-_j..J., 32.ooo.ooo l 

r- TOTI>lWV< 

[915 .900.000 

_,._ - ... 
1 02.00 - SENADO FEDERAL 

02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO r 
.. 

ERAL - FUNCEGRAF ' 
RECURSOS DE TODAS AS FONTES 

I NATUREZA DA DESPESA EXERC!CIO OE 1981 
ANEXO IV 

SIIIJI>ÇI.O ·N~t~·O~ fém r 
C00l(l0 !SP(C~IC.,~O SUD<lE>roiTO tiTE~ EctMt~TO c•H~O~•A ECCNC~ 'o 

3 .o. o. o DESPESAS CORRENTES 516.900.000 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO >16.900.000 

3.1.1.0 Pessoa 1 - 240. DOO. 000 

3.1.1.1 Pessoal C i vi 1 199.000.000 

01 Vencimentos e Vantagens Fi"xas 171.000.000 -
02 Despesas Variãve:fs 28.000.000 -

3.1.1.3 Obrigações Patronais 41.000,"00"0 

3.1.2.0 Material de Cor,s um o - 232.200.000 

3.1 • 3. o Serviços de Terceiros ' Encargos - 44.300.000 -
3.1.3.2 Outros Serv1ços e Encargos 44.300,00"0 

3. 1 . 9. o Diversas Despesas de Cus te i o_ - ~ -
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores 400. OQQ -

4 .o. o .o DESPESAS DE CAP I TAL 32.000.000 

4.1.0.0 INVESTIMENTOS 32.000.000 

4.1.1.0 Obras e Instalações 10.300.000 

4.1.2.0 Eq ui pamen tOs e Ma te ri a 1 Permanente 21.500.000 

4. 1.. 9 .o "Di versos Invest}mentos 200. DOO 

4.1.9.2 Despesas de Exercícios Ante ri ore:. 200. oo·o 

~ ~· 

Í
PrssO•I. E t~e>~~ SOCLOI$

1 
ouiAAS ccSP COI!RtNrcs T ro:~.t. OE:SP cOAAtNTtsl Í 1011.1. ocs~ ot t-oPITAI. l ~ ror.o.:. cuw. ~ 

240.ooo.ooo 276.90o.ooo 516.90o.ooo 32.ooo.ooo J 1 54B.9oo.ooo_ 1 
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.. 

( 
02.00 - SENADO rEOERAL RECURSOS Ó( 'rODAS AS toNTES 
02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENAOd FT-RAL - FUNCEGRAF 

ANEXO IV-A 
NATUREZA DA DESPESA - EXERC!CIO OE 19 81 

SHlJ.o,:;.ICAI\JAl 

tOOoGO ESF'I'ÇiriCAÇ).O SuatW.<EMIO E 11(~ [tEMEMO C•tEt;OOIA(CJJM)I.I~A -

3.0 .o. o DESPESAS C-ORRENTES 883.900.000 
3.1 .0.0 DESP(SAS 0( CUSTl:I O 883 900.000 
3.1.1.0 Pessoa 1 627,000.000 
3.1.1.1 Pessoa 1 c i vil 499.000.000 

o 1 Vencimentos e Vantagens F"i xas 451.000.000 
02 Despesas Variãveis 48.000.000 

3.1.1.3 Obrigações Patronais 88.000.000 
3.1 .2. o Material ·de Consumo 217.200.000 
3.1 . 3 .o Serviços de Tercei rõs -e Encargos 39.300.000 
3.1.3.2 Outros serviços e Encargos 39.300.000 
3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio ~ 
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores 400.000 - -
4. o. o .o DESPESAS OE CAPITAL 32.000.000 
4. 1. o. o INVESTIMENTOS 32.000.000 
4.1.1.0 Obras e Instalações - 10.300.000 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente - 21.500.000 -
4.1.9.0 Di versos Investimentos ~ 
4. 1·: 9. 2 Despes as de Exercícios Anteriores 200.000 

@~ :::/ 
. 

r
F'E~Al(ff'fCA~GSO::I-'6 T OU1AASotS~CI)M~It5 

-627.000,000 256.900.000 
I 101Al"SPCOAA(~1ESJ 

883.900.000 
c fllT>lDI'IP 0!0:.0~11"-\ 

32.000.000 

.. " ·-
02.00 - SENADO FEDERAl - ANEXO V 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICCf50 SENADO Fl .RAL - FUNCEGRAf" 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E: DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - EXERC!CIO DE 1981 
SJflJAÇAOA'IT(R<OR m 1.00 00 

II"C(I!~ DtSP1SA -
es.tonc.o.çAo P.<!ICW. TOTAl I:SF'ECIFICAÇAO ~IJICIAl TOTAl 

RECEITAS CORRENTES 529,900.000 DESPESAS CORRENTES 516.900.000 

Trans-ferências Correntes 529. 900~_000 Despesas de Custeio 516.900.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE_!! 

TE lJ.ooo·.ooo 
.. 

T O T A L 529,900.000 T O T A L s·z9. goo. ooo 

RHEl!AS DE -CA-?-1--~-~l 19.000.000 DESPESAS DE CAPITAL 32.000.000 

Trans fe rênc'i as de C a pi tal 19 .ao o .oo_o 
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORREN 

TE 13.000.000 Inv~stimentos 32.000.000 

T O T A L 32.000.000 T O T A L 32.000.000 

ê ' . . 
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02.00 - SENADO FEDERAL ANEXO V -A 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEutRAL - FUNCEGRAF 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
SllUAC~OMUA' 

R[C!IIA OES"ls.l 

UPEClfiCJ.ÇAO eiJlCto.L lOl"'- (>P1:CtfiCA1;1.0 PARÇIA' r.; r•, 

RECEITAS CORRENTES 896.900.000 DESPESAS CORRENTES 883.900.000 

Transferências Correntes 896.900.000 Despesas de Custeio 883.900.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE~ 

TE 13.000.000 

T O T A L 896.900.000 T O T A L 896.900.000 

RECEITAS DE CAPITAL 19.000.000 DESPESAS DE CAPITAL 32.000.000 

Transferências de C a pi tal 19.000.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE1!, 

TE 13.000.000 Investimentos 32.000.000 

T O T A L 32.000.000 T O T A L 32.000.000 

~· 

S't •' 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

Parecer sobre o Processo n9 1035/81, da Diretoria do CEGRAF. 

Versa sobre a ;:tprovação do Orçamento Interno do FUNCEGRAF, 
para o exercício de 1982, na conformidade das discriminações constantes dos 
Quadros I a V, anexos. 

A matéria foi devidamente instruída pela Assessoria do Diretor
Exc::cutivo do CEG RAF, examinada pelo Auditor do Senado e pelo Conselho 
de Supervisão do Órgão, tendo merecido pareceres favoráveis. Como o as
sunto depende de aprovação da Comissão Diretora, que só se reunirá no pró~ 
ximo ano, o Excelentíssimo Senhor Presidente, aprovou, ad referendum. 

Brasília~DF, 29 dt! dezembro de 1981. 

02.00 SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

RECEITA Ex E R .C í _c_:r,: __ Q D __ E l 9 8 2 
EM Cr$: 1.000,00 

1 - RECURSOS ORDINÂRIOS 

1 .1 - TRANSFER€NCIAS CORRENTES 

Recursos consignados no Orçamento Geral da União, nos termos dos 

parágrafos 39 e 49 do artigo 483, da Resolução 58/72, com a nova 

redacão dada pela Resolução 57/76•; do Senado Federal, a serem r~ 

passados ao FUNCEGRAF •.............••..••••••••••..•.. , ~-· ... , ... 

2 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES 

2.1 - RECEITAS, CORRENTES 

Receita Operacional, oriunda de órgãos da União, a ser executada 

nos ternos do item II, do artigo 49, do Ato n9 10, de 1980,. da 

Comissão Diretora do Senado Federal ...............••....•.•..•. 

6. 000 

90.000 

Aiman Nogueira da Gama. 

ANEXO I 1 

00 

90 

~_f"_'~_·.::~_'_'_"".::~_"_"_J..L_'_"_tl~:_'_"_"_'"_:_"_"_l..L'_"_''_~_'"_'"_"_:_•:r.....J .. --r~-:~:_,:;.;_~..:;.::?~-"'-~--s_T_ .. L,."_";_t~r.;.;'_;.·~;_;:~;_;t~--~~-sJ..i.."-"_'.-~r~_;•,~;_;;;_~.;.~NO:_~:_,=_"_I!,."_"_"_r~-'-"_"_"_'~-'-_''_"_l'] ._c_-_"_';_;'_:,_;_;_"_'~=~ 
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02.00 SENADO FEDERAL RECURSOS D.E TOCAS AS FOilTES 

02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO 11 

PR-OGRAMA DE TRABALHO E X E R c 1 c I o OE 1982 

CIIDJ.D E I ~ t C I ~ I C A C 1 o 

LEGISLA':'IVA 

INDÚSTRIA 

0162. j4 7·4. 
094 Fundo do Centro Gráfico -do Sen<ido Federal ...........••...••••••.• : 96.000 

T 0 TA L 

02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

NATUREZA DA DESPESA 

3. o. o. o 
3.l.O.Q 

3.1.2.0 

· EM Çr$_; 1.000,00 

DESPESAS CORRENTES ···~······················~···•···-·· 
DESPESAS DE CUST.E.I.CÍ __ -~~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mate r ia! de Consumo 

4. 0. 0. 0 DESPESAS DE CAPITAL •••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

4. l, O. 0 INVESTIMENTOS ••••••• -••••••••••••••• • • ••••••••••••••• 

4 .1.1. O Obras e Instalao!'ões ......................••••..•.• 

4.1.9.0 Diversos Investimentos ••••..............•.•.•...•• 

4.1.9.2. Despesas de Exercícios·Ant<E!riores .•.••..•••..•.• 

O~OIN (~lO~ 

~ [L------~--9~'~·~oo~o~À-~'~'·~o~oo~) 

RECURSOS DE TODAS AS FONT'ES 

5. soo 
200 

200 

ANEXO 

CJ.rtoo~rA ~co~ ~·e• 

( fL(~t>HDS 

~ 
90.000 

90.000 

cl'OTA.I.Gt~AI.~ 
- 96.000 
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02.00 - SENADO FEDERAL 
RECURSOS OE TOCAS AS FONTES 

02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO IV 

NATUREZA DA DESPESA E x·:s R C :! C r o o E 1 9 8 2 

3.0.0.0 

3.1.1~0 

3.1.2.0 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4.1.9.0 

4 .1. 9.2 

tM Cr : umo,oõ 

DESPESAS CORRENTES ······~········································· 

DESPESAS DE CUSTEIO ••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••• ~ •••••••• 

Material de Consumo···-·························-···············-·~· 

DESPESAS DE CAPITAL···········································--·~ 

INVE~TIMENTOS •••.•••••••••••••••••••• • • • • ••• •• • • • • •• • •••• ••• • •• •• 

Obras e Instalações .......•.............•.••• - .• - •. - •• -.- • · · ... 

Diversos Investimentos ···•.··••··•·•·•··•·••···•·•·•••••··••·•·• 
Despesas de Exercícios Anteriores .... ~ .••....•.•••..•...••.•.•• 

r 02.00 SENADO FEDERAL 

200 

\02.02- FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF E. x ';, 1< c f c r o o E 1982 

DEMONSTRATIVO. DA_ RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICAS 
M Cr$: 1.000,00 ,-

' ' ' ' ' ' ' ' . 
t 0 • t ~ I r I < O ~ I 0 ••o<IAI. T ~ T ' < to•• "'''•elo ....... 

RECEITAS COBRENTES 96-000 DESPESAS CORRENTES 

Transferênc~as Correntes 6. 000 Despesas de Custeio ... ..... 90.000 

Recursos de Outras Fontes 90 .o o o 

SUPER!,VIT DO ORÇ1\MENTO 

CORRENTE .... ......... ~ ~ .... 6. 000 

T o T A L 96.000 T o T A L -

RECEITAS DE CAPITAL 6. 000 DESPESAS DE CAPITAL 

SUPERAVIT pó ORÇhllENTO 

CORRENTE .. ··············· 6. 000 Investimentos ............ 6. 000 

' i 
T o T A L 6. o'oo T o T A L -

IL 

9.0. ao o 

-~ 

CTOH.t. QE~.ll..~· 
96.000 

ANEXO V 

. ... ' 

~ 

LQQQ 

~ 
~ 

6.000 

~~· ,. ~ . 
z 

.· 
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ATA DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

27• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 15 DE OUTUBRO DE 1981 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia quinze de outubro de mil noVecen
tos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, nà Ala Senador Alexan
dre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores 
Senadores Hugo Ramos, Bernardino Viana, Tancredo Neves, Leite Chaves, 
Almir Pinto, Raimundo Parente, Murilo Badaró, Nelson Carneiro e Lázaro 
Barboza. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amarai Furlan, Moacyr Dalla, Humberto Lucena, Franco Montoro, Orestes 
Quércia e José Fragelli. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os tra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, dá ciência à Comissão de que como ficara acordado na 
reunião anterior, de ontem, quarta-feira, a presente reunião tem por finalida
de a continuação da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1981-
Complementar, que .. estabelece normas gerais a serem a dotadas na organi
zação do Ministério Público Estadual"; e deliberação sobre o parecer apre
sentado pelo Relator, Senador Murilo Badaró. E, assim procedendo, declara 
reaberta a discussão, concedendo a palavra ao Senador Murilo Badaró. Com 
a palavra, o Relator, Senador Murilo Badaró, manifestando a necessidade de 
apressar o andamento da tramitação do projeto, solicita a atenção da Comis
são neste sentido, ponderando que tendo em vista o desejo já expresso por 
vários Parlamentares para apresentação de emendas em Plenário, opina no 
sentido de que se encerre a discussão na Comissão, para imediata deliberação 
sobre o parecer, a fim de que se prossiga a discussão, não só ao projeto em seu 
texto originário, como também, às emendas que a ele serão apresentadas em 
Plenário, quando de seu retorno à Comissão, que regimentalmente se fará, 
para apreciação das mesmas. Em apoio, o Senador Hugo Ramos, diz concor
dar com a proposta, pois que como já manífestara anteriormente, apresentará 
em Plenário do Senado Federal, quando da discussão do projeto, não só 
várias emendas, como também um substitutivo ao· mesmo. Não havendo 
mais quem queira fazer uso da palavra para discutir, o Senhor Presidente, 
submete o parecer à votação, sendo o mesmo aprovado, por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. 

29• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 1981. 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de mil nove
centos c oitenta e um, na Sala das Reuniões da ComissãO, na Ala Senador 
Alexandre Costa, sob a Presidência dO senhor Senador Aloysio Chaves, Pre
sidente, reúne-se Comissão de Constituição e Justiça, com a Presença dos Se
nhores Senadores Almir Pinto, Lázaro Barboza, João Calmon, Tancredo Ne
ves, Hugo Ramos, Franco Montoro, Humberto Lucena, José Fragelli e Ber-
nardino Viana. -

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Moacyr Dalla, Raimundo 
Parente, Nelson Carneiro, Leite Chaves e Orestes Quércia. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, passa-se a apreciação das matérias constantes de pauta, e 
são relatadas as seguintes proposições: 1) Projeto de Lei da Câmara n9 90, 
de 1981, que "rctifica sem ânus, a Lei n9 6.867, de 3 de dezembro de 1980, que 
"estima a REceita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 
1981 ". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável quanto ao méri
to, por oportuno e conveniente. Estando ausente o Senador Nelson Carneiro, 
o Senhor Presidente comunica que submeteria o parecer à deliberação da Co
missão, uma vez que se trata de matéria que pela natureza, depende de apre
ciação ainda este ano, bem como, crê que seja o mesmo, de consenso da Co
missão. Assim procC:áC:r1dO, coloca o -parecer em discussão, concedendo a pa
lavra ao Senador Hugo Ramos, que manifesta opinião contrária à propo
sição. salientando que, mesmo sabendo da urgência que a matéria necessita, 
como frisara o Presidente, pedirá vistas à mesma, a fim de que possa melhor 
examinar o projeto e dirimir certas dúvidas. Dessa forma, solicita vistas ao 
projeto, sendo deferido pela Presidência. 2) Projeto de Lei da Câmara n9 99, 
de 1981, que altera disposições da Lcí no 6.815, de 19 de agosto de 1980, que 
.. define a situação jurídica do estrãngeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional 

de Imigração e dá outras providênicas". Relator: Senador Tancredo Neves. 
Parecer: favorável quanto ao mérito, por oportuno e conveniente, na forma 
da Emenda n9 01-CCJ, que oferece. Colocado em discussão, usa da palavra o 
Senador Hugo Ramos, que opina favoravelmente ao projeto e ao parecer 
emitido pelo Relator, e chama atenção da Comissão, para projeto de iniciati
va do Senador Pedro Simon, costante da pauta, que dispõe também sobre a 
Lei n9 6.815, de 1980, no qual ele funciona como Relator, e dera parecer con
trário, justificando, que poderia parecer incoerência, entrentanto, enquanto o 
PrOjeto de Lei da Câmara, visa modificar apenas dispositivos, aquele outro 
propõe a revogação de toda a lei. Encerrada a discussão e posto em votação o 
Parecer do Relator, a Comissão, por unanimidade, o aprova, 3) Projeto de 
Lei do Senado n9 350, de 1978, que "dispõe sobre o Mandado de Segurança". 
Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: favorável, por constitucional, jurídi
co e, no mérito, oportuno. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 4) Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1981, 
"que estabelece critérios de enquadramento sindical no meio rural". Relator: 
Senador Hugo Ramos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não 
há debates, e a Comissão por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 
5) Projeto de Lei do Senado n9 20 I, de 1981, que "determina critério para o 
reajUStamento do preço de venda ao consumidor do GLP- gás liquefeito de 
petróleo e dá outras providênicas". Relator: Senador Bernardino Viana. Pa
recer: favorável por constitucional e jurídico. NãO há debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 06) Projeto de Lei do Sena
don~' 358, de 1978, que "dispõe sobre a Ação de Alimentos". Relator: Sena
dor Humberto Lucena. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e, no 
mérito, oportuno e conveniente. Não há debates, e a Comissão, por unanimí.:. 
dade aprova o parecer do Relator. 7) Projeto de Lei do Senado n9 269, de 
1977~Complementar, que .. acrescenta parágrafo ao artigo 59 do Decreto-lei 
n9 406, de 31 de dezembro de 1968". Relator: Senador Franco Montare. Pa
recer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocado em discussão, usa da 
palavra o Senador Hugo Ramos, que opina contrariamente à proposição, sa
lientando, que mantém o entendimento já manifesto, de que a iniciativa de 
proposições congéneres, só cabe ao Poder Executivo. Acrescentando que ten
do necessidade de realizar um melhor exame em torno da matéria, solicita vis
tas ao projeto, sendo deferido pela Presidência. 8) <;>fício SM n9 211, de 
1981, do Senhor Presidente do Senado Federal, sobre decisão da Presidência 
relativa ao Requerimento de autoria do Senador Murilo Badaró, solícitando 
a manutenção da Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 21-5-81, em de
trimento de outros, que pretendiam sua inversão. Relator: Senador Hugo Ra
mos. Parecer: favorável à decisão da Presidência, que decidira a questão, por 
ser regimental. Antes de colocar em discussão, o Senhor Presidente esclarece
que o parecer do Relator, já havia sido apresentado, tendo na oportunidade 
solicitado vistas da matéria, o Senador José Fragelli, havendo Sua Excelência 
devolvido-a sem apresentar voto escrito. N_ão havendo quem queira fazer uso 
da palavra para discutir o parecer do Relator, é o mesmo submetido à vo
tação, sendo aprovado com voto de desempate do Presidente. Tendo votos 
vencidos dos Senadores Humberto Lucena, Franco Montoro, Lázaro Barbo
za e Tancredo Neves. 9) Projeto de Lei do Senado n• 320, de 1980, que "re
voga a Lei n~' 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras pro
vidências". Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: contrário, pOr iiijurídi
co._Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Re
lator. 10) Projeto de Lei do Senado no 233, de 1980, que "permite ao segura
do que tenha regredido na respectiva escala, voltar a contribuir sobre salário
base corcspondente ao seu tempo de filiação". Relator: Senador José Fra
gelli. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, na forma da Emenda 
n<:> Ol-CCJ, que oferece. Não há deba~es, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. Assinando sem voto o Senador Franco Monta
re, por ser o autor da proposição. li) Projeto de Lei do Senado n9 165, de 
1980, que "introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto~lei n<:> 5.452, de J9 de maio de 1943". Relator: Senador Lá
zaro Barboza. Parecer: favorável, por constitucional ejurldico. Não há deba
tes, e a Comissão, por unanimidade~ aprova o parecer do Relator. 12) Pro
jeto de Lei do Senado n• 100, de 1980, que "revoga o artigo 1• da Lei no 6.339, 
de 1• de julho de 1976, o Decreto-lei no 1.538, de 14 de abril de 1977 e o Alo 
Complementar n' 104, de 26 de julho de 1977''. Relator. Senador João Cal
moo. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e, no mérito, oportuno e 
conveniente. Colocado em discussão, 9 Senador Bernardino Viana, justifiw 
cando a necessidade de um melhor exame sobre a matéria, solicita vistas ao 
projeto, sendo deferido pela Presidência. Havendo o Senador Franco Monto
ro, solicitado na oportunidade, para que o Senador Bernardino Viana. o dew 
volvesse com a máxima brevidade, uma vez que a proposição visa a revo-
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gação da chamada "Lei Falcão", e que segundo Sua Excelência, tema de 
grande debate e utilidade no momento atual, ou seja, o período qtle antecede 
às eleições. Tendo como resposta daquele Senador, que isto o seria feito pois, 
como salientara, precisava de um melhor conhecimento sobre o projeto, a fim 
de poder sobre ele se pronunciar. 13) Projeto de Lei do Senado n9 210, de 
1981, que "acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho". Re
lator: Senador Bernardino Viana. Parecer: contrário, por injurídica e inopor
tuno. Colocado cm discussão, solicita vistas da matéria o Senador Frano 
Montoro, sendo deferido pela Presidência. 14) Projeto de Lei da Câmara n'i' 
53, de 1981, que "introduz alterações no Decreto-lei n'i' 70, de 21 de novembro 
de 1966, e na Lei n'i' 5.741, de {'i' de dezembro_de 1971, que .. dispõem sobre 
Cédula Hipotecária e a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao Sistema 
Financeiro de Habitação". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: fa
vorãvel quanto ao mérito, por coveniente. Não há debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 15} Projeto de Lei do Senado n'i' 
202, de 1981, que "dá nova redação ao parágrafo primeiro, do artigo 487 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I• 
de maio de 1943". Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurfdico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 16) Projeto de Lei do Senado n' 234, de 1980, 
que "dispõe sobre o prosseguimento dos Concursos Nacionais de Monogra
fias da Revista do Serviço Público-Editora (RSP/Ed)". Relator: Senador 
Franco Montoro. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e técnica le
gislativa, na forma da Emenda n~' 10-CCJ~ que oferece. Não há debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 17} Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 04, de 1981, que "introduz modificação na Consolidação 
das Leis do Trabalho". Relator: Senador Humberto Lucena. Parecer: favorá
vel, quanto ao mérito, por oportuno e conve_nje__n_te. Não há debates, e a Co
missão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com votos venci~ 
dos dos Senadores Hugo Ramos e José Fragelli. 18) Projeto de Lei do Se
nado n'9 55, de 1981, que "veda a participação do Presidente e V ice-Presidente 
da República, Governadores, Prefeitos e Vice~Prefeitos n_cts campanhas elei
torais". Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: contrário, por inconstitu
cional e injurídica. Colocado em discussão o parecer do Relator, o Senadro 
Beranrdino Viana, justificando a necessidade de um melhor exame sobre a 
matéria, solicita vistas ao projeto, sendo deferido pela Presidência. 19) Pro~ 
jeto de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o Ofício us" n'i' 25, de 
1981, do Senhor Governador do Estado do Piauí, solicitando autorização do 
Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares), destinado a Programa de Investi
mentos do Estado. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não há deba_t_es, e a Comissão, por maioria de 
votos, aprova o parecer do Relator, com votos vencidos dos Senadores Hugo 
Ramos e Lázaro Barboza. 20) Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia, sobre a Mensagem n'i' 210, de 1981, do Senhor Presidente da República, 
submentendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Macapá 
(AP), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 115.723.113,00 (cento e 
quinze milhões, setecentes e vinte e três mil e cento e treze cruzeiros). Relator: 
Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não há deb,ates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Re
lator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 21) Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 123, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Unaí (MG), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 258.475.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito milhões e quatrocentos e se
tenta e cinco mil cruzeiros). Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. Não h a debates, e a Comissão, por maio~ 
ria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos, e com restrições do Senador Franco Montoro. 22) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 128, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada o Go
verno do Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 1.394.841.4 !0,46 (um bilhão, trezentos e noventa e quatro milhões, oi
tocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dez cruzeiros e quarenta e seis 
centavos). Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: por diligência junto ao 
Governo do Estado de Minas Gerais. Não há Qebates, e a Comissão, por 
maioria de votos aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos, e com restrições do Senador Franco Montoro. 23) Projeto de 
Resolução da Comissãó de Economia, sobre a Mensagem n9 254, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede-

ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre
feitura Municipal de Caratinga (MG), a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões e duzentos e cinqüenta e 
um mil cruzeiros). Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria devo
tos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos, e com restrições do Senador Franco Montoro. 24) Projeto de Reso
lução da Comissão_de Economi~~ sobre a Mensagem n'i' 255, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submentendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Claro dos Poções (MG}, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 30.725.,100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte cinco mil e 
cem cruzeiros). Relator: Senador "fancredo Neves. Parecer: favorável, por 
constituCiõna1 e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por maioria devo~ 
tos. aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos e com restrições do Senador Franco Montare. 25) Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 257, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovçaão do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Divinópolis (MG), a contratar opef<i.ção de crédito nova
lor de Cr$ 460.876.500,00 (quatrocentos e sessenta milhões, oitocentos e se
tenta e seis mil e quinhentos cruzeiros). Relator: Senador Tancredo Neves. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comis
são, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do 
Senador Hugo Ramos, e com restrições do Senador Franco -Montoro. 
26) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 
200, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Si::riado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
auto[izada oJJoverno do Estado do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédio no valor de Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos 
e sessetna e quatro mil e duzentos e .cruzeiros}. Relator: Senador Almir Pinto. 
Parecer; favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comis
são, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do 
Senador Hugo Ramos, e com restrições do Senador Franco Montare. 
27) Projeto de Resolução da Com.issão de Economia, sobre a Mensagem n9 
126, de 1981, do Senhor Presidente da Reptlhlica, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja: 
autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhões, 
seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centa
vos). Relator: Senador Murilo Bad~ró. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não se encontrando presente o Senador Murilo Badaró, Relator 
da matéria, o Senhor Presidente à vista da natureza da proposição, a submete 
à deliberação da Comissão, sendo solicitada vistas da mesma, pelo Senador 
Tancredo Neves, e deferido pela Presidência. 28) Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia, sobre a Mensagem-n'i' 274, de [ 981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mun-i
cipal de Janduis (RN), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.783.300,00 (um milhão, setecentos e o"itehfa e três míl e trezentos cruzeiros). 
Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi
co .. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer 
do Relator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos, e com restrições do 
Senador Franco Montoro. 29) Projeto de Resolução da Comissão de Eco
nomia.- sobre a Mensagem n'i' 202, de 1981, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 393.810.000,00 (trezentos e 
noventa e três milhões e oitocentos e dez mil cruzeiros). Relator: Senador 
Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há 
debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. 
Com voto vencido do Senador Hugo Ramos, e com restrições o Senador 
Franco Montoro. 30) Projeto de Resolução d_a Comissão de Economia, 
sobre a Mensagem n9 240, de 1981, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Piauí, a contratar 
operação de·crédito no valor de Cr$ 436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e 
seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros). Relator: 
Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional-e-jurídico. 
Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Re
lator. Com voto vencido do Senador Hugo Ramos, e com restrições do Sena
dor Franco Montoro. 31} Projeto de Resolução da 'Comissão de Economia; 
sobre a Mensagem n'i' 24 I, de I 981, do Senhor Presidente da República, sub-
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metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Piauí, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 76.131.000,00 (setenfã. e seis milhões e 
cento e tritna e um mil cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comíssão, 
por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Se
nador Hugo Ramos, e com restrições do Senador Franco Montoro. 32) 
Projeto de Lei do Senador n'? 245, de 1981, que "dá nova redação ao artigo 
23 do Decreto-lei n9 73, de 21 de novembro de 1966, que "dispõe sobre o Sis
tema Nacional de Seguros Prtvados, regula as operações de seguros e ressegu
ros e dá outras providências". Relator: Senador Humberto Lucena. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Anunciada a matéria, o Senhor Presi
dente esclarece que embora não constasse a mesma da presente pauta dos tra
balhos, recebera solicitação do Senador Humberto Lucena, seu relator, para 
que fosse ela submetida à deliberação da Comissão, a fim de dar-lhe maior ce
leridade, urna vez que, já se encontiava com o parecer elaborado. Dessa for
ma, consultando à Comissão e não havendo objeção, o Senhor Presidente 
submete o parecer à sua deliberação e, não havendo debates, é o mesmo apro
vado por unanimidade. 

Face a ausência dos relatores, o Senhor Presidente determina o adiamen
to na apreciação dos pareceres sobre as seguintes proposições. Projetas de Lei 
do Senado n's 339, de 1978; 27, de 1979; 177, de 1980; 70, de 1981,04, de 
1979; 109, de 1981; 63, de 1980; 232, de 1981; 212 de 1981; 233, de 1981; 328, 
de 1980; 238, de 1979; 332, de !980; 280, de 1980; 55, de 1980; 95, de 1981; e 
131, de 1981. Projetos de Lei da Câmara n•s 53, de 1980; 75, de !980; e, Oficio 
SM n' 517, de !980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Atã; qt.ie lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

32• REUNIÃO, EXTRAORDINÃRIA, REALIZADA 
EM 12 DE NOVEMBRO DE 1981 

Às nove horas e trinta minutos do dia doze de novembro de mil novecen
tos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexan
dre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, 
reúne-se a Comissão de Constituíção e Justiça, com a presença dos Senhores 
Senadores Bernardino Vi<üia, Almir Pinto, Leite Chaves, Benedito Canelas 
José Fragelli, Moacyr Dalla, Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Humberto 
Lucena e Franco Montoro. 

Deixam de comparecer por motivo justlflcado, os Senhores Senadores 
Hugo Ramos, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Raimundo Pa
rente, Nelson Carneiro e Orestes Quércia. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, e 
são relatadas as $eguintes proposições: 01) Projeto de ReSOlUÇão da Comissão 
de Finanças, sobre o Oficio ··s" n9 23, de 1981, Ço Senhor Governador doEs
tado de Goiás, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar 
operação de empréstimo exterior no valor de US$ 55,000,000.00 (ciiiqüenta 
milhões de dólares), destinado a Programa de Rodovias Alimentadoras do 
Estado. Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: faVOrável, por constitu
cional e jurídico. Antes de colocar em discussão o parecer do Relator, o Se
nhor Presidente esclarece que o projeto encontrava-se com vistas ao Senador 
Leite Chaves, havendo Sua Excelência devolvido o mesmo, sem apresentar 
voto escrito, dessa forma, concederia-lhe a palavra, para que manifestasse sua 
opinião acerCa da proposição. Com a palavra, o Senador Leite Chaves diz 
que embora tenha sido rápido o exame do processo, pois que houvera pedido 
vistas na reunião realizada no dia anterior, tendo assumido na oportunidade 
o compromisso de devolvê-lo para inclusão em pauta daquela reunião; entre
tanto, pelo estudo feito em torno do pedido e de seu plano de aplicação, nada 
tinha a opor à solicitação dO Governador do EStado de Goiás, para conces
são da autorização de empréstimo. ColoCado em discussão, o Senador Hum
berto Lucena, justificando a necessidade de um melhor estudo sobre a ma
téria, solicita vistas à mesma, sendo acompanhado em idéntico pedido, pelo 
Senador Almir Pinto. Sendo deferidos pela Presidência, os pedidos de vistas, 
conjuntamente. 02) Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 1980, que "apro
va o texto de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Argentina, para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos 
Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 
1980". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o 

parecer do Relator. 03) Projeto de Lei do SenadO n'? 339, de 1980, que "dispõe 
sobre o contigenciamento de áreas de plantio nos contratos de financiamento 
agrícola". Relator: Senador Humberto Lucena. Parecer: favorável, por cons
titucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova 
o parecer do Relator. 04) Projeto de Lei da Câmara o'? 73, de 1981, que "dis
põe sobre a exigência de certificado de conclusão de curso de especializaç5.o 
em Medicina Aplicada à Educação Física para o exercício das funções de 
Médico-assistentes de Educação Física e Desportos nos estabelecimentos que 
especifica". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável quanto ao 
mérito, por oportuno e conveniente, na forma da Emenda n9 01-CCJ, que 
oferece. Não há debates, e a Comissão, por ununimidade, aprova o parecer 
do Relator. 05) Projeto de Lei do Senado n9J42, de 1981, que ''altera o artigo 
649 da Lei n'? 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, 
acrescentando-lhe item X e parágrafo único''. Relator: Senador Tancredo 
Neves. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e técnica legislativa. 
Colocado em discussão, usa da palavra o Senador Leite Chaves, que justifi
cando a proposição, diz que espera dos eminentes pares o apoio à proposição, 
reportando-se a projeto idêntico que já apresentara em 1975 e, tendo o mes
mo sido aprovado com louvores no Senado Federal, não logrou êxito na Câ
mara dos Deputados, não sabendo explicações para sua rejeição, pois inclusi
v~g liderança do Governo no Senado Federal, havia não só dado todo o 
apoio à proposição, corno também externada a necessidade de aprovação da 
mesma. DeSsa forma, reapresentara agora este projeto, com alguns aper
feiçoamentos, esperando assim sua acolhida. Em apoio, o Senador Tancredo 
Neves, opina no sentido de que a Comissão acolha a proposição, pois que, 
como Relator do projeto, não entendia como a Câmara dos Deputados, pode 
rejeitar a outra proposição também apresentada pelo Senador Leite Chaves, 
proposição essa, que versava sobre a mesma finalidade social que esta, que 
tem por escopo resguardar da penhora o bem imóvel, quando este for o único 
para moradia da família. Encerrada a discussão, e posto em votação o pare
cer, é o mesmo aprovado por unanimidade. Assinando sem voto o Senador 
Leite Chaves, por ser o autor da proposição. 06) Projeto de Lei da Câmara n9 
109, de 1978, que "altera a rcdação do artigo 126, do Decreto-lei n' 200, de25 
ele fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a organização da Administração Fe
deral, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras provi
dências". Para apreciação da Emenda n9 01, de Plenário. Relator: Senador 
Bernardino Viana. Parecer: pela prejudicialidade do projeto e da emenda. 
Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. 07) Projeto de Lei do Senado n'? 159, de 1981, que "assegura à mulher, 
aposentadoria proporcional aos vinte e cinco anos de serviço". Relator: Sena
dor Bernardino Viana. Parecer: contrário, por inconstitucionaL Colocado em 
discussão, o Senador Franco Montoro solicita vistas do projeto, sendo deferi
do pela Presidência. 08) Projeto de Lei da Câmara n'? 25, de !981, que "intro
duz alterações na Lei n'? 5.869, de II de janeiro de 1973- Código de Processo 
Civil, no que se refere à arrematação de bens penhorados". Relator: Senador 
Humberto Lucena. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e, no méri
to, oportuno e conveniente. Colocado em discussão, o Senador Leite Chaves, 
justificando a necessidade de um melhor exame sobre a matéria, solicita vistas 
ao projeto, sendo deferido. pela Presidência. 09) Projeto de Lei do Senado n9 
368, de 1979, que "eleva o valor do salário-família do trabalhador e dá outras 
providências"; anexado ao Projeto de Lei do Senado n9 155, de 1980, "que 
dispõe sobre o aumento do percentual do salário-família devido aos trabalha
dores c demais beneficiários", e Projeto de Lei do Senado n9 186, de 1980, que 
"dá nova redação ao artigo 29 da Lei nll 4.266, de 3 de outubro de 1963". Re
lator: Senador Franco Montoro. Parecer: por audiência ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social. Não há debates, e a Comissão, por unanimida
de, aprova o parecer do Relator. lO) Projeto de Lei do Senado n9 177, de 
1980, que "assegura aos ferroviários o pagamento das horas em que fica à dis
posição da empresa". Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico, inclusive quanto ao mérito. Não há debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. li) Projeto de Lei 
do Senado n9 280, de 1979, que .. dispõe sobre o exercício da Profissão de Or
toptista e dá oUtras providências"; anexado ao Projeto de Lei do Senado n9 

342, de 1979, que .. regulamenta a profissão de Otoptista e dá outras provi
dências". Relator: Senador Alrnir Pinto. Parecer: contrário, por inconstitu
cional e injurídica. Colocado em discussão, o Senador Franco Montoro, jus
tificando a necessidade de um melhor exame sobre a matéria, solicita vistas 
ao projeto, sendo deferido pela Presidência. 12) Projeto de Lei do Senado n9 
292, de 1980, que "assegura a jornada de trabalho de 6 horas aos empregados 
que exerçam a função de caixa". Relator: Senador José Fragelli. Parecer: fa
vorável, por constitucional, jurídico e, no mérito, oportuno e conveniente. 
Não há debates, e a Co_missão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. Assinando sem voto o Senador Franco Montoro, por ser o autor da pro-
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posição. 13) Projeto de Lei do Senado n< 147, de 1981, que "modifica disposi
tivo da vigente Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador José 
Fragelli. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a 
Comissão? por unanimidade,. aprova o parecer do Relator. Assinando sem 
voto, o Senador Humberto Lucena, por ser o autor da proposição. 14) Proje
to de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 258, de 
1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaÇão do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa_zenda, para que seja autoriza
d~ a Prefeitura Municipal de Espera Feliz (MG), a contratar operação de cré
ditO no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco 
mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não hâ debates, e a Comissão, por unanimida
de, aprova o parecer do Relator. 15) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n9 349, de 1980, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do Monte (MG) a contratar operação de crMito no valor de 

. Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e n,ove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oi
tocentos cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. 
Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável. por constitucional e 
jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer 
do Relator. 16) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n9 224, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pavão (MG), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos 
e vinte e cinco mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Tancredo neves. Pare
cer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 17) Projeto de Resolução d~ 
Comíssão de Economia, sobre a Mensagem n9 236, de 1981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Votorantim (SP), a contratar operação de crédíto no valor de Cr$ 
57.964.717,30 (cinqilenta e sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil e 
setecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos). Relator: Senador Franco 
Montoro. Parecer: favorável, por constitucioilál e jurídico. Antes de colocar 
em discussão, o Senhor Presidente esclarece que o projeto encontrava-se com 
vistas ao Senador Hugo Ramos, havendo Sua Excelência devolvido-o sem 
apresentar voto escrito. Colocado em discussão, e não havendo quem queira 
fazer uso da palavra, é o mesmo subme_tid_o a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. 18) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o 
Oficio "S" n' 30, de 1981, do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso 
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de em~ 
préstimo externo no valor de US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao Programa de Pavimentação de Rodovias 
Alimentadoras do Estado. Relator: Senador Ben~dito Canelas. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. Antes de colocar em discussão, o Senhor 
Presidente esclarece que o parecer já fora apresentado na reunião anterior, 
havendo na oportunidade solicitado vistas à matéria, o Senador Hugo Ra
mos. Havendo Sua Excelência devolvido o projeto, sem apresentar voto escri
to. E, mesmo não estando presente aquele Parlamentar, colocaria projeto em 
apreciação, já que não houve de sua parte qualquer manifestação contraria 
ao mesmo. Colocado em discussão, usa da palavra o Senador Benedito Cane
las, que externa na oportunidade, agradecimentos ao Senador Vicente Vuolo 
que conforme salienta Sua Excelência, mesmo sem integrar a COmissão d~ 
Constituição e Justiça, ali se encontrava presente, acompanhando desde a 
reunião anterior, a discussão sobre o projeto, e graças a intervenção daquele 
Senador, o Senador Hugo Ramos, mesmo sem haver decorrido o prazo regi
mental para a devolução do projeto, liberou-o para que não houvesse tar
dança em sua deliberação pela Comissão. Ericertada a discussão e posto em 
votação o parecer, é o mesmo aprovado por unaniniidade, aprova o mesmo. 

Esgotadas as matérias constãrites de pauta, e nada mais havendo a tra
tar, encerra-se a reunião, lavrando _eu, Paulo Roberto Almeida Campos, As
sistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

33• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 1981 

Às nove horas e trinta minutos, do dia dezoito de novembro de mil nove
centos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presi
dente, re~ne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com- a presença dos Se
nhores Senadores Moacyr Da lia, Benedito Canelas, Tancredo Neves, Lázaro 
Barboza, Leite Chaves, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Humberto Lucena 
Nelson Carneiro, Bernardino Viana, Lenoir Vargas e Franco Montoro. ' 

Deixam de comp"arecer por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Hugo Ramos, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Raimundo Parente, Orestes 
Quércia e José Fragelli. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, e 
são relatadas as seguintes proposições: 01) Projeto de Lei da Câmara n9 114, 
de 1981-Complementar, que ••altera o Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro 
de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dã outras provi
dências". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorãvel, por consti
tucional e jurídico. Colocado em discussão, o Senador Nelson Carneiro, ar
gumentando que não teve conhecimento perfeito sobre a matéria votaria 
com restrições, para reservar-se ao direito de um melhor exame q~ando de 
sua apreciação no plenârio do Senado Federal. Encerrada a discussão e posto 
em votação o parecer, é o mesmo aprovado. Votando com restrições, os Se
nadores Nelson Carneiro, Humberto Lucena e Lázaro Barboza. 02) Projeto 
de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o Ofício .. S" n9 21, de 1981, do 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, solicitando autorização do 
Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares), 
destinado à liquidação de compromissos com a dívida externa do Governo do 
Estado relativa a 1981. relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorãvel, 
por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de 
votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Senador Lázaro 
Barboza. 03) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o Oficio 
"S" n9 23, de 1981, do Senhor Governador do Estado de Goiás, solicitando 
autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo ex
terno no valor deUS$ 55,000,000.00 (cinqüênta e cinco milhões de dólares), 
destinado a Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado. Relator: Sena
dor Benedito Canelas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Antes 
de colocar em discussão o parecer do Relator, o Senhor Presidente esclarece, 
que tendo o mesmo sido apresentado na reunião do dia 04 do mês corrente, 
houvera sido alvo de pedido de vistas pelo Senador Lázaro Barboza, Haven
do Sua Excelência devolvido-o no prazo regimental. após tecer suas conside
rações a respeito da matéria, solicitara daquela Presidência, fosse lhe concedi~ 
da anuência para apresentar voto separado posteriormente, o que fora conce
dido, uma vez que naquela oportunidade, ou seja na reunião do dia 1 O, ainda 
do mês em curso, também solicitara vistas o Senador Leite Chaves, havendo 
este Senador, devolvido o Projeto, sem apresentar voto escrito, e dado prosse-
guimento à discussão, solicitaram vistas os Senadores Humberto Lucena e 
Almir Pinto, conjuntamente, devolvida a proposição por estes Senadores, 
sem também, haverem apresentados votos escritos, seria dado prosseguimen
to à sua discussão, sendo concedida a palavra ao Senador Humberto Lucena, 
que tece comentários acerca da solicitação do Governo do Estado de Goiás, 
salientando, que discorda em vários aspectos, sobre o plano de aplicação 
apresentado por aquele Governo. Razão pela qual votaria contrariamente, ã 
autorização para concessão do erripréstimo solicitado. Usa ainda da palavra 
o Senador Lázaro Barboza, que em apoio ao Senador Humberto Lucena, 
acrescenta que, não só fizera o exame daquele processo, como também, reite
rando sua opinião já emitida anteriormente acerca da matéria, salienta que o 
Estado de G_oiãs não tem condições para comportar dívida nesse montante, 
uma vez que, já se encontra com endividamento superior à sua capacidade. 
Encerrada a discussão, e posto em votação o parecer do Relator, ê o mesmo 
api"ovado, com votos vencidos dos SCriadores Lázaro Barboza, Humberto 
Lucena e Nelson Carneiro. 04) Projeto de Resolução da comissão de Econo
mia, sobre a Mensagem n9 197. de 1981, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada o Governo do Estado de Pernambuco, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 23.801.336,00 (vinte e três mi
lhões, oitocentos e um mil e trezentos e trinta e seis cruzeiros.) Relator: Sena
dor Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 05) 
Projeto de Decreto Legislativo n9 32 de 1980, que .. aprova o texto do Acordo 
de Previdência Social, concluído entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina, a 20 de agosto de 1980". Re
lator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. 06) Projeto de Resolução no 29, de 1981, que "acrescenta parágrafo 
ao artigo 278 do Regimento Interno do Senado Federal". Relator: Senador 
Tancredo Neves. Parecer; favorãvel, por constitucional e jurídico. Colocado 
em discussão, usa da palavra o Senador Humberto Lucena, que defende a ne
cessidade_ de aprovação do projeto, por se fazer necessârio, para dirimir 
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várias dúvidas que vêm ocorrendo no Senado atualmente1 quando se profere 
parecer oral em Plenário, mormente, quando é este contrário. O Senador 
Moacyr Dalla, justificando a necessídade de um melhor exame sobre a ma
téria, solicita vistas ao projeto, sendo deferido pela Presidência. 07) Projeto 
de Lei do Senado n9 48, de 1981, que "dispõe sobre aval de cônjuge casado, 
sob regime de cc;:>munhão de bens". Relator: Senador Nelson Carneiro. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico, na forma da Emenda n9 01-CCJ 
- Substitutivo, que oferece, Colocado em discussão, usa da palavra o Sena
dor Leite Chaves, enaltecendo a importância do projeto, salientando ainda, 
que estava prestes a apresentar proposta nesse sentido. Considerando ade
mais, muito oportuno o substitutivo proposto pelo Relator, que no entender 
de Sua Excelência, veio dar mais substância ao projeto. E, propõe que a Co
missão o acolha. O Senador Lenoir Vargas, diz, embo~a ofereça seu apoio ao 
projeto, sugere que se condicione a proposta, ao seguro para o aval, o que, fa
ria com que se desvinculasse a mulher e o marido da obrigação do aval. Usa 
ainda da palavra o Senador Tancredo Neves, que contraditando as opiniões 
emitidas em torno da matéria, diz que não obstante considerar a vâlidade das 
mesmas, tem restrições à proposição, por considerar que a mesma afronta di
retamente a Convenção de Genebra, da qual o Brasil é signatário. E, receia 
que com aprovação do mesmo, surja uma grande expectativa de ordem jurídi
ca. Continuando á discussão, o Senador Leite Chaves, solicita vistas ao proje
to, justificando a necessidade de um melhor exame sobre o mesmo, sendo de
ferido pela Presidência. 08) Justificando a necessidade de ter que se ausentar, 
para tratar de compromissos outros, o Senador Aloysio Chaves, passa a Pre
sidência ao Senhor Senador Nelson CarneirO, para· prosseguir os trabalhos. 
Assumindo, o Senhor Senador Nelson Carneíro, crrrrcede a palavra ao Sena
dor Benedito Canelas, que solicita aisentimento da presidência, para emitir 
parecer de um projeto que não consta de pauta, entretanto, tendo sido desig
nado relator do mesmo, e _encontrando-se pronto o parecer, justifica Sua Ex
celência a urgência da matéria, razão da solicitação formulada. O Senhor Pre~ 
sidente, tendo em vista que não há objeção da Comissão, defere o pedido, e 
concede-lhe a palavra, para relatar o Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças, sobre o Ofício "S~· n9 32, de 1981, do Senhor Governador do Esta~ 
do do Ceará~- solicitando autoriZaÇão do Senado Federal, para contratar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüênta mi
lhões de dólares), destinado a Programas do setÍII plano de Metas Governa
mentais- PLAMEG II. Apresentado o parecer, que conclui pela constitu
cionalidade e juridicidade do projeto, e não havendo debates, a Comissão, 
por unanimidade, aprova o mesmo. Verificada a inexistência de quorum para 
deliberação, o Senhor Presidente detçrmina o adiame~to _na apreciação dos 
pareceres sobre as seguintes proposições: Projetes de Lei do Senado n9s 347, 
de 1979; 98, de 1981; 190, de 1981; 311, de 1980; 246, de 1980; 216, de 1979; 
207, de 1980; 118, de 1980; 81, de 1981; 123, de 1981; 107, de 1980; 2g9, de 
1979; 121, de 1981; 302, de 1979; 249, de 1981;279, de 1979; 141, de 1981; 324; 
de 1980; 60, de 1981; 79, de 1981; 95, de 1981; 35, de 1981; 127, de 1980; 222, 
de 1980; 147, de 1980; 131, de 1981; 202, de 1980; 342, de 1980; 140, de 1981; 
74, de 1981; 64, de 1981. Projetas de Lei da Câmara n•s 75, de 1981; 45, de 
1980; 52, de 1981; 67, de 1981; 62, de 1980; 56, de 1981; e 25, de 1978. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

34• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 1981 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e 
um, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Comissão (Ala 
Alexandre Costa), presente os Senhores Senadores Aloysio Chaves - Presi~ 
dente, Hugo Ramos, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Raimun
do Parente, Bernardino Viana, Almir Pinto, Aderbal Jurema e Lâzaro Barb~
za, reúne-se a Comissão de ConStituição e Justiça. Deixam de comparecer, 
por motivo justfficado, os Senhores Senadores Amarai Furlan, Humberto 
Lucena, Franco Montoro, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Orestes Quércia, 
Tancredo Neves e José Fragelli. Havendo número regimental, são abertos os 
trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da 
pauta e, o Sr. Presidente concede a palavra ao Senador Moacyr Dalla para 
emitir o seu parecer ãb Projeto de Resolução da Comissão de Finanças, sobre 
o Ofício "S" n• 24, de 1981, "Do Senhor Governador do Estado de Sergipe, 
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de em
préstimo externO no Valor deUS$ 10,0 milhões de dólares norte-americanos, 
destinado a Programa de Investimentos do Estado." Não há debates, e a Co
missão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, 
por constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Lenoir V ar. 
gas para relatar o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 308, de 
1981-DF, que "altera as alíquotas do imposto sbre a transmissão de bens 
iniõveis e direitos a elês relativos a que se refere o artigo 31, do Decreto-lei O'i' 
82, de 26 de dezembro de 1966". Não há debates, e a Comissão, por unanimi
dade de seus membros presentes, aprova o parecer do Relator, que conclui fa
voravelmente ao Projeto, por constitucional e jurídico. Continuando, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Raimundo Parente para profe
rir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 302, de 1981, que "Dis
põe sobre a exploração do jogo e abertura dos cassinos na Capital Federal, 
nas cidades com população mínima de cinco milhões de habitantes, nas Es
tânciaS Climáticas, Balneárias e Hidroterâpicas e dá outras providências". 
Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucional e jurídico e, no 
mêrito, conveniente, assinando sem voto, o Senador Hugo Ramos. Em segui
da, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Almir Pinto para emi
tir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Sen3.do n9 321, de 1981, que "Dis
põe sobre o congelamento dos aluguéis residenciais, pelo prazo e condições 
que especifica". Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o 
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucio
nal e jurídico. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente in
forma que o item seguinte da pauta - Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 
1981-Complementar, que ''Altera dispositivo da Lei Complementar n'i' O 1, de 
9 de novembro de 1967, que .. Estabelece requisitos mínimos de população e 
renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a 
criação de novos municípios," tendo parecer favorável, por constitucional e 
jurídico, na forma das Emendas 1 a 3-CCJ, de autoria do Senador Bernardino 
Viana, já foi lido em reunião anterior,-na qUal foi concedida Vista ao Senador 
Hugo Ramos. Na discussão da matéria, o Senador Hugo Ramos sugere 2 
(duas) Emendas, as quais são acolhidas pelo Relator, Senador Bernardino 
Viana, que retira as Emendas por ele anteriormente apresentadas no seu pare
cer, o qual é reformulado e aprovado com as Emendas I e 2-CCJ que acolheu 
e incorporou no seu parecer. Conünuando, o Senhor Presidente esclarece que 
o item seguinte da pauta- Projeto de Lei da Câmara n' 61, de 1981, que "A
crescenta parágrafo> ao artigo 145 da Lei n• 5.869, de 11 dejaneíro de 1973-
Código-de Processo Civil," já foi lido em reunião anterior, tendo sido conce
dida Vista ao Senador Leite Chaves, que o devolveu sem voto. Não há discus
são, e à Comissão, por unanimidade dos seus membros presentes, aprova o 
parecer do Relator, Senador Hugo Ramos, que conclui favoravelmente ao 
Projeto, por constitucional e jurídico, na forma das Emendas 01 e 02-CCJ que 
oferece. Para proferir o seu parecer sobre o Ofício nQ 64, de 1979-CN, "Do 
Presidente do Senado Federal, submetendo à Comissão de Constituição e 
Justiça, em grau de recurso "ex-oficio," decisão desta Presidência, em respos
ta à Questão de Ordem levantada pelo Senador Franco Montoro, proferida 
na Sessão Conjunta do dia 17 de maio de 1979, envolvendo interpretação do 
artigo 72, do Regimento Comum do Congresso Nacional", o Senhor Presi
dente, Senador Aloysio Chaves, solicita ao Senador Aderbal Jurema para as
sumir, eventualmente, a Presidência dos trabalhos da Comissão. Assumiildo 
a Presidência, o Senador Aderbal Jurema concede a palavra ao Senador 
Aloysio Chaves que emite o seu parecer sobre a matéria, concluindo favora
velmente à decisão da Presidência, da qual originou o recurso, por ser regi
mental. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. Reassumindo a Presidência da Comissão, o Senador Aloysio Chaves 
concede a palavra ao Senador Almir Pinto para emitir o seu parecer sobre o 
Projeto de Lei do Senado nQ 246, de 1980, que .. Dispõe sobre a obrigatorieda~ 
de de constar dos rótulos ou vasilhames de bebidas, de qualquer espêcie, os 
ingredientes que entram em sua composição". Não há debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente 
ao Projeto, por constitucional e jurídico. Continuando com a palavra, o Se
nador A!mir Pinto relata o seu parecer sobre o item seguinte da pauta- Pro
jeto de lei do Senado n' 226, de 1981, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
existência de um Departamento de Educação Física nos Nosocômios Psiquiá
tricos". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico. 
Em seguida, a Presidência esclarece que o item seguinte da pauta - Projeto 
de Lei da Câmara n9 25 de 1980, que "Define como crime contra a Segurança 
Nacíonãl a manutenção de depósito em moeda estrangeira no exterior, fora 
dos casos previstos em Lei"; e Projeto de Lei do Senado n9 21/80, que "Dis
põe sobre os depósitos feitos por brasileiros em estabalecimentos bancários 
no exterior, em contas numeradas ou secx:eta.s'', já foi lido em reunião ante
rior, na qual foi concedida Vista ao Senador Leite Chaves, que o devolveu 
sem voto. Não há discussão, e a Comissão, por unanimidade de seus 
membros presentes, aprova o parecer do Relator, Senador Murilo Badaró, 
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que conclui contrariamente ao projeto, por incOii.StTtucional, injurídíco e, no 
mérito, incOnveniente. Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Aderbal Jurerna para emitir o parecer sobre as Emendas Ol e 02, 
de Plenário, oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nll45, de 1980, que "Re
gulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacional e dá outras 
providências". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pa
recer do Relator, que conclui favoravelernnte às Emendas, por constitucio
nais e jurídicas. Continuando com a palavra, o Senador Aderbal Jurema rela
ta o seu parecer sobre o item seguinte da pauta- Projeto de Lei da Câmara 
n9 52. de 1981, que ''Dispõe sobre o valor anual das bolsas concedidas através 
do Serviço Especial de Bolsas de Estudos- PEBE". Não hã debates, e a Co
missão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favora
velmente ao Projeto, por constitucional e jurídico. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Lenoir Vargas para emitir o seU pa
recer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 74, de 1981, que "Introduz alte
ração na Consolidação das Leis do Trabalho". Não há debates, e a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favorave
lemnte ao Projeto, por constitucional, jurídico, regimenfal e de boa técnica le
gislativa. Em seguida, o Senhor Presídente concede a palavra ao Senador Mu
rilo Badaró para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 292, 
de 1981, que "Disciplina a formação de Banco de Dados Pessoais e respectivo 
uso das informações cadastradas". Não há debates, e a Comissão aprova o 
parecer do Relator que conclui favoravelmente ao" Projeto, por constitucional 
e jurídico, tendo votado com restrições, o Senador Hugo Ramos. Prosseguin
do, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Moacyr Dalla para 
emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 .244, -de 1981, que 
"Altera os prazos previstos no§ 39 do artigo 67 da Lei n9 5.682, de 21 de julho 
de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos- e na Lei nll5,782, de 6 de ju
nho de 1972". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, 
que conclui contrariamente ao Projeto, quanto à oportunidade, tendo votado 
vencido, o Senador Hugo Ramos. Dando continuidade aos trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Murilo Badar6 para emitir o 
seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n' 304, de 1981, "Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Betim (MÕ), a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 875.103.660,51 (oitocentos e seten-ta e 
cinco milhões, cento e três mil, seiscentos e sessenta cruzeiros e cinqUenta e 
um centavos)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator 
que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucional e jurídico, tendo 
votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Continuando com a palavra, o Se
nador Murilo Badaró emite o seu parecerão Pi-ojefó-de Resolução da Comis
são de Economia, sobre a Mensagem n9 212, de 1981, "Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sew 
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Montes Claros (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cri 
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões e cento e oito mil cruzeiros)". Não 
há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravel
mente ao Projeto, por constitucional e jurfdico, tendo vo"tado Vencido, o Se
nador Hugo Ramos._ Prosseguindo com a palavra, o Senador Murilo Badaró 
emite o seu parecer ao Projeto de Res61uÇâ6-0a Comissão de Economia, 
sobre a Mensagem nç 334, de 1981, .. Do Serihor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Elói Mendes 
(MG), a contratar operação de crédtio no valor de Cr$ 75.611.250,()0 (setenta 
e cinco milhões, seiscentos e onze mil e duzentos e cinqüenta cruzeiros)". Não 
há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravel
mente ao Projeto, por constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Se
nador Hugo Ramos. Ainda, com a palavra, o Senador Murilo Badaró emite o 
seu parecer a_o Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensgaem n9 126, de 1981, "Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, a contraw 
ta r operação de crédito no valor de Cr$ 988.603.570,49 (novencentos e oitenta 
e oito milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta 
e nove centavos)". A Presidência esclarecer que o referido Projeto jã havia 
sido lido em reunião anterior, na qual foi concedida Vista ao Senador Tancre
do Neves, que o devolveu sem voto. Não há debates, e a Comissão aprova o 
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucio
nal e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Em seguida, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Almir Pinto para emitir o 
seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem nll348, de 1980, "Do Senhor Presidente da República, submeten-

do à aprovação do Senado Fedeal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Luiz de Montes Belos 
(GO), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 8.183.700,00 (oito mi
lhões, cento e oiterúa e três mil e setecentos cruzeiros)". Não há debates, e a 
Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Proje
to, por constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Raw 
mos. Continuando com a palavra, o Senador Almir Pinto emite o seu parecer 
ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 61, 
de 1980, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de Itapuranga (00), a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões e quatrocentos e sessenta e 
nove mil cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Re~ 
lator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucional e jurídico, 
tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Prosseguindo com a palavra 
o Senador Almir Pinto emite o seu parecer ao Projeto de Resolução da Co
missão de Economia, sobre a Mensagem n9 211, de 1981, "Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senador Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Arraias (GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
20.726.000,00 (vinte milhões e setecentos e vinte e seis mil cruzeiros)". Não há 
debates, e a Comissão aprova o p-arecer do Relator, que conclui favoravel
mente ao Projeto, por constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o se:
nador Hugo Ramos. Ainda, com a palavra, o Senador Almir Pinto emite o 
seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n'? 332, de 1981, .. Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do Ceará, a contratar operação de 
crêdito no valor de Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões e duzentos e trin
ta e nove mil cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade_de -
seus membros presentes, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravel
mente ao projeto, por constitucional e-jUrídico. Em seguida, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senador Lenoir Vargas para emitir o seu parecer 
ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'~ 
205, de 1981, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Rubiataba (GO), a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos mil e qui
nhentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Rela
tor, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucional e jurídico, ten
do votado Vencido, o Senhor Hugo Ramos. Continuando, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senador Raimundo Parente para emitir o seu pa
recer ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n9 208, de 1981, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, pfOposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM), a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos 
e treze mil e duzentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova o pa
recer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucional e 
jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Em seguida, o Se

-nhor Presidente concede a palavra ao Senador Almir Pinto para emitir o pa
recer ao Projeto de Resülução da Comissão de Economia, sobre a Mensgaem 
n'~ 135, de 1981, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura M'unicipal de I porá (GO), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e no
venta e seis mil e oitocentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão apro

va o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constituw 
cional e jurídico, tendo votado vencido, o Senador Hugo Ramos. Continuan
do com a palavra, o Senador Almir Pinto emite o seu parecer ao Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 44, de 1981., 
"Do Senhor Preside-n-te da República, submetendo à aprovação do Senado_ 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de I porá (00), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 3.991.500,00 (três milhões, noyencentos e noventa e hum mil e qui
nhentos cruzeiros)". Não há debates,_e a Comissão aprova o parecer do Rela
tor, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucional e jurídico, ten
do votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Para relatar os 2 (dois) itens se
guintes da pauta, dos quais é Relator, o Senhor Presidente, Senador Aloysio 
Chaves, solicita ao Senador Aderbal Jurema para assumir, eventualmente, os 
trabalhos da Comissão. Assumindo a Presidência, o Senador Aderbal Jurem a 
concede a palavra o Senador Aloysio Chaves que emite o seu parecer ao Pro
jeto de Resolução da Comissão de EcOnomia, sobre a Mensagem n'? 321, de 
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1981, uoo Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor Ministro da Falenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Belém (PA), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 226.141.400,00 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e qua
renta e hum mil e quatrocentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão 
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por 
constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. 
Continuando com a palavra, o Senador Aloysio Chaves emite o seu parecer 
ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 

337, de 1981, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Pará, a contratar operação de crêdito no 
valor de Cr$ 139.427.700,00 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentoS e 
vinte e sete mil e setecentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova 
o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucio
nal e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Reassumindo 
a Presidência da Comissão, o Senador Aloysio Chaves concede a palavra ao 
Senador Lenoir Vargas para emitir o seu parecer ao Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'? 317, de 1981, .. Do Senhor Pre
sidente da Repúlica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de São Joaquim (SC), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos mil cruzeiros)". Não há 
debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravel
mente ao Projeto, por constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Se
nador Hugo Ramos. Continuando com a palavra, o Senador Lenoir Vargas 
emite o seu parecer ao Projeto de Resolução da Comi"ssão _de Economia, 
sobre a Mensagem n~t 316, de 1981, '"Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC), 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 15.126.000,00 (quinze mi
lhões e cento e vinte e seis mil cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão 
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por 
constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. 
Ainda, com a palavra, o Senhor Senador Lenoir V_argas emite o seu parecer 
ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'? 
318, de !981, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Timbó (SC), a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 35.992.260,00 (trinta e cinco milhões, novecentos e 
noventa e dois mil e duzentos e sessenta cruzeiros)". Não há debates, e a Co
missão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, 
por constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. 
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Raimundo 
Parente para emitir o seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem n"' 330, de 1981, .. Do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do 
Amazonas, a contratar operação de crédito de Cr$ 151.212.000,00 (cento e 
cinqüenta e um milhões e duzentos e doze mil cru_zeiros)". Não há debates, e 
a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui fa
voravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico. Continuando com a 
palavra, o Senador Raimundo Parente emite o seu parecer ao Projeto de Re
solução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 331, de 1981, "Do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Go
verno do Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um milhões, duzentos e quarenta e 
quatro mil e oitocentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova o 
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, por constitucio
nal e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Por determi
nação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: OITcio "S" n~t 31/81; 
PLS 307/81; PLC 89(81; PLS 347/79; PLC 75/81; PLS 190/81; PLS 311/80; 
PLS 216(79; PLS 261/81; PLS 118/80; PLS 123/81-Complementar; Substitu
tivo da CLS ao PLS 107/80; PLS 289/79; PLS 121/81-Complementar; PLS 
302/79; PLS 249/81; PLS 279/79; PLC 67/81; PLS 141/81; PLS 324/80; PLS 
60/81; PLS 79/81; PLS 95/81; PLS 35/81; PLS 127(80; PLC 62/80; PLC 
62/80; PLS 222/80; PLS 147/80; PLS 131/81; PLC56f81; PLC 15/81; PLS 
202/80; PLS 342/80; PLS 140/81; Substitutivo da CF ao PLC 25/78; PLS 
64/81; Mensagem n• 247/80; Mensagem n' 305/81; Mensagem n' 55/81; 
Mensagem n' !25/81; Mensagem n' 69/81; Mensagem n' 252/81; Mensagem 
n• 228/81; Mensagem n' 229/81; Mensagem n' 230/81; e Mensagem n' 
207/Sl. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Da-

niel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a Presenta Ata que, lída e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

35• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 1981 

Aos vinte e seis dias do mês do novembro de mil novecentos e oitenta e 
um, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Comissão (Ala Se
nador Alexandre Costa), presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves
Presidente; Hugo Ramos, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Raimundo Paren
te, Bernardino Viana, Benedito Canellas, Franco Montoro, Nelson Carneiro, 
Orestes Quércia, João Calmon, Almir Pinto, Aderbal Jurema e José Fragelli, 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça. Deixam de comparecer, por 
motivo justificadO, os Senhores -senadores Amaral Furlan, Moacyr Dalla, 
Humberto Lucena, Leite Chaves e Tancredo Neves. Havendo número regi
mental, são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da reunião 
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das ma
têrias constantes da pauta e, pela ordem, o Senhor Presidente concede a pala
vra ao Senador Benedito Canellas para emitir o seu parecer ao Projeto de Re
solução da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n"' 31, de 1981, .. do Se
nhor Governador do Estado da Bahia, solicitando autorização do Senado Fe
deral, para contratar operação de crédito no valor de até US$ 60,0 (sessenta) 
milhões de dólares nOrte-americanos, destinado a Programas daquele Esta
do". Lido o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por 
constitucional e jurídico, a Presidência concede vista ao Senador José Fra
gelli. Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Nel
son Carneiro para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 
307, de 1981, que "restabelece a Loteria do Estado de São Paulo e dá outras 
providências". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, 
que conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional, jurídico e, no 
mérito, cOnveniente, na forma da Emenda n~t 1-CCJ, que propõe, tendo vo
tado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Para relatar o item seguinte- Proje
to de Lei do Senado n• 311, de 1980, que "revoga dispositivos da Lei n• 6.830, 
de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida da 
FazenrlaFública", do qual é o Relator, o Senhor Presidente, Senador Aloysio 
Chaves, solicita ao Senador Lenoir Vargas, 2"? Vice-Presidente, para assumir 
os trabalhos da Comissão. Assumindo a Presidência, o Senador Lenoir Var
gas conCede a palavra ao SenadOr Aloysio Chaves que emite o seu parecer 
sobre a matéria, o qual conclui pela constitucionalidade e juridicidade, con
trário quanto ao mérito. Usando da palavra, o Senador Nelson Carneiro jus
tifica as razões e o objetivo do seu projeto. Continuando a discussão da ma
téria, o Senador Aloysio Chaves explica o seu voto contrário. A Presidência 
atendendo solicitação do Senador Hugo Ramos, lhe concede vista do projeto. 
Reassumindo a Presidência, o Senador Aloysio Chaves concede a palavra ao 
Senador Orestes Quércía para emitir o seu parecer s-Obre o Substitutivo da 
CLS, oferecido ao Projeto de Lei do Senado n~t 107, de 1980, que "veda a prã
tica do pugilato a menores de 18 anos e dá outras providências". Não há de
bates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que con
clui favoravelmente ao Substitutivo, por constitucional e jurídico. Ainda, 
pela ordem, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Lenoir Vargas 
para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 121, de 1981 -
Complementar, que .. introduz alteração na Lei Complementar n'? 11, de 25 de 
maio de 1971, e dá outras providências". Não há debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui contrariamente ao 
projeto, por inconstitucional e injurídica. Continuando, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador José Fragelli para emitir o seu parecer sobre o 
Projeto de Lei do Senado n"' 302, de 1979, que ••revoga o artigo 2~t da Lei n~t 
6.243, de 24 de setembro de 1975". Não há debates, e a Comissão, por unani
midade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, 
por constitucional e jurídico, na forma da Emenda n~t 01-CCJ (Substituti
vo), que oferece. Continuando com a palavra, o Senador Josê Fragelli emite o 
seu parecer, concluindo pela prejudícialidade do Projeto de Lei do Senado n"' 
249, de 1981, que .. institui o salário mínimo profissional para os trabalhado
res na Construção Civil e dá outras providências". O autor da proposição, 
Senador Nelson Carneiro. solicita a palavra para discutir e justificar os obje
tivos que pretende alcançar com o projeto. Em aparte, o Senador Hugo Ra
mos se coloca ao lado do autor e. em face às discussões o Relator, Senador 
José Fragelli, acolhe o projeto e muda a conclusão do seu parecer, anterior
mente proferido, concluindo, assim, pela constitucionalidade e juridicidade 
do projeto. Aprovado. O Senhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Bernardino Viana para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado 
n• 324, de 1980, que "introduz alteração da Lei n' 5.889, de 8 de junho de 
1973, que estabelece normas reguladoras do trabalho rural". Não há debates, 
e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui 
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pela prejudicialidade do projeto. Dando. continuidade aos trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Raimundo Parente para emitir 
o seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n~' 6_9, de 1981, "do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Maués (AM), a co.ntratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões e oitocentos 
e cinqüenta e quatro mil cruzeiros)". Não há debates, e a comissão aprova o 
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por constitucio
nal e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Em seguida, o 
Senhor ·Presidente concede a palavra ao Senador José Fragelli 'para emitir o 
seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão ·-de Economia, sobre a 
Mensagem nl' 247, de 1981, "do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do- Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja aUtorizada a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS), a contratar 
operação de crêdito no valor de Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, cento e 
quarenta e quatro mil e setecentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão 
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por 
constitucional e jurídico, tendo votado Vencido_, o Senador Hugo Ramos. 

• Continuando com a palavra, o Senador José- Fragelli emite o seu parecer Ro 
Projeto de Resolução da Comissão de Economía, sobre a Mensagem n~' 305, 
de 1981, "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Coxim (MS), a contratar operâção de crédito 
no valor de Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões e trezentos e cinqüenta e seis mil 
cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que 
conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico, tendo vota
do Vencido, o Senador Hugo Ramos. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Lenoir Vargas para emitir o seu parecer ao 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 229, 
de 1981, "do Senhor Presidente da Repúblic.3.-, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Santo Antonio (RN), a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e 
oito mil e seiscentos cruzeiros)", Não há debates, e a Comissão aprova o pa
recer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional e 
jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. Continuando com 
a palavra, o Senador Lenoir Vargas emite o seu parecer ao Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nl' 230, de 1981, "do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Sítio Novo (RN), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros)''.~Não há debates, e a 
Comissão aprova ó parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao proje
to, por constitucional, e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ra
mos, Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Orestes 
Quércia para emitir o seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, sobre a Mensagem nl' 207, de 1981, "do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Palestina 
(SP), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.409.138,40 (sete mi
lhões, quatrocentos c nove mil, centro e trinta e oito crUzeiros e quarenta cen
tavos)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que con
clui favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico, tendo votado 
Vencido, o Senador Hugo Ramos. Para relatar o item seguinte da pauta -
Emenda n.,.. l, de Plenário (Substitutivo) aó ProjetO de Resoluçã0-nl' 126, de 
1981, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em 
Cr$ 362.967.320,00 (trezentos c sessenta e dois milhões, novecentos e sessenta 
e sete mil e trezentos c vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna'', a Presidência concede a palavra ao Senador Almir Pinto que emite 
o seu parecer favorável à Emenda, por constitucional e jurídica. Não há deba
tes, e a Comissão aprova o parecer do Relator, tendo votado Vencido, o Se
nador Hugo Ramos. Dand_a prosseguimento aqs trabalhos, a Presidência 
concede a palavra ao Senador Murilo Badaró para emitir o seu parecer ao 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 333, 
de 1981, "do Senhor Presidente da República, submentendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori~ 

zado o Estado de Minas Gerais a- contratar- operação de crédito no valor de 
Cr$ 6.359.985.826,47 (seis bilhões, trezentos e cinqüenta e nove milhões, no
vecentos e oitenta e cinco mil, oito_centos e vinte e seis cruzeiros e quarenta e 
sete centavos)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, 
que conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico, tendo 
votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. A seguir, a Presidência concede a 
palavra ao Senador Raimundo Parente para emitir o seu parecer ao Projeto 
de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o Ofício .. S" nl' 37, de 1981, 
que "autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a realizar operação de 
emprêstimo externo no valor de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares 
norte-americanos) des_tinada a Programas de Investimentos naquele Municí
plt!>". Não há debates, e a ComiSsão aprova o parecer do Relator, q·ueconclui 
favoravelmente_ ao projeto,_ por constitucional e jurídico, tendo votado Venci
do, o Senador Hugo Ramos. Continuando com a palavra, o Senador Rai
mundo Parente emite o seu parecer ao Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças, sobre o Ofício "S" ns> 34, de 1981, que "autoriza o Governo doEs
tado de Alagoas a realizar operaçãO de empréstimo externo no valor de USS 
20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norte-americ~nos) destinada a Pro
gramas de Invest.imentos daquele Estado", Não há debates, e a_ ComissãO 
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por 
constitucional e jurídico, tendo votado Vencido, o Senador Hugo Ramos. 
Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: PLC n~' 
089/79; PLS n' 347 (79; PLS n' 190/81; PLS n' 216(79; PLS n' 26!(81; PLS. 
no 118/80; PLS n' 123/81-Complementar; PLS n• 289/79; PLS n' 279(79; 
PLC n' 067 /81; PLS n' 79(81; PLS no 95/81; PLS n• 35/81; PLS no 127 /80; 
PLC n' 62/80; PLS n' 222(80; PLS no 147 /80; PLS n' 131/81; PLC n' 56/81; 
PLC n' 15/81; PLS n' 202/80;• PLS n• 342(80; PLS n' 140/81; PLS n' 64/8f; 
Mensagem n• 55/81; Mensagem n' 125/81; Mensagem n' 252/81 e Mensa
gem n<? 228/81. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 

-aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

17• REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA), REALIZADA 
EM 4 DEZEMBRO DE 1980 

Aos quatro dias do més de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dez horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senho
res Senadores Saldanha Derzi-Presidente em exercício, Almir Pinto, Amaral 
Peixoto, Aderbal Jurema, José Sarney, Luiz Cavalcante, Lenoir Vargas, 
Aloysio Chaves e Leite Chaves, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores a 
fim de ouvir a Palestra do Dr. Clóvis Ramalhete- Consultor-Geral da Re
pública, sobre a Controvérsia Jurídica do Mar. 

Presentes, também, os Senhores Senadores JoUo Calmon, Cunha Lima, 
Moacyr Dalla e Gabriel Hermes, além de diversas autoridades civis e milita-
res. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Outra, Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Mendes Canale, Luiz Eer
nando Freire, Paulo Brossard, Nelson Carneiro, Itamar Franco, José Richa e 
Tancredo Neves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a disciplina-
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente declara que esta Comissão sente/se honrada 
com a presença da ilustre figura do Dr. Clóvis Ramalhete e solicita aos inte
ressados em fazer interpelações que assinem a lista de inscrição. 

Ao término de sua exposição, é o nobre conferencista interpelado por al
guns e aplaudido por todos. 

Por determinação da Presidência, seguem anexadas à Ata as notas taqui
gráficas da Palestra, para a devida publicação. 

A seguir, o Sr. Presidente agradece a presença do eminente Consultor
Geral da República e de todas as altas autoridades, notadamente da Marinha 
Brasileira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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ANEXO À ATA DA 17• REUNIÃO DA COMISSÃO DE RE
LAÇ0ES EXTERIORES. REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO 
DE /980, ÀS 10:15 HS .. REFERENTE À CONFERENCIA DO 
EXM• SR. CLOVIS RAMALHETE- CONSULTOR-GERAL 
DA REPOBLICA. SOBRE A CONTROVERS!A JUR!DICA DO 
MAR- QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO 
PELO SR. PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Tarso purra 
19 Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi 
29 Vice-Presidente: Senador Lomanto Júnior 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUJGRÁFICO 

REUNIÃO REALIZADA NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 
1980, ÂS 10 HORAS E 15 MINUTOS. 

Expositor: Dr. Clóvis Ramalhete 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - Estâ aberta a sessão. 
Temos a honra de receber na Comissão de Relações Exteriores esta ex

traordinária figura, respeitada e admirada por todos nós brasileiros, Dr. Cló
vis Ramalhete, Consultor-Geral da República, e que, para honra nossa, 
dignou-se fazer uma conferência Sobre o tema atualizadíssimo: Controvérsias 
Jurídicas sobre o Mar. 

Lamentavelmente, temos uma sessão do Senado neste momento, o que 
impede a presença da totalidade dos Srs. Senadores para assistirem a esta pa
lestra versando assunto de tanto interesse nosso. 

O Dr. Clóvis Ramalhete fará a sua exposição e, se depois algum Senador 
ou parlamentar quiser fazer alguma interpelação, terã uma lista de inscrf"ção. 

Com a palavra o Dr. Clóvis Ramalhete: 
O SR. CLOVIS RAMALHETE- Excelentíssimo Sr. Senador Saldanha 

Derzi, qUe preside, neste momento, a Comissão de Relações Exteriores do Se
nado, Srs. Senadores, Senhoras e Senhores: 

Chamado a vir à Comissão de Relações Exteriores do Senado de meu 
País a prestar um depoimento numa dissertação, ainda que breve, sobre a 
Controvérsia jurídica do Mar, seja-me permitido consignar que entendo ser 
esse um dos mais altos momentos da minha modesta biografia. Pelo Orgão a 
que venho, que hão é exatamente apenas um Órgão do Poder Legislativo do 
meu País, mas é ali onde se situa um dos pedaços da engrenagem de pesos e 
contrapesos da inter~relaçào~oderes do Estado, na concepção institucío~ 
nal mais moderna. A ComissãO de Relações Exteriores do Senado já é objeto 
de um estudo especial meu, publicado a convite de S. Ex' então Senador Ma
galhães Pinto, quando me sugeriu, no Sesquicentenário do Senado, que estu~ 
dasse, de modo especial, a Comissão de Relações Exteriores; e o fiz na sua 
história e no seu momento regimental e constitucional, tirando as ilações de 
todas as potencialidades deste Órgão da Casa Legislativa Brasileira. Sei, por~ 
tanto, dimensioriar o chão _ _que estou pisando: a Comissão de Relações Exte~ 
riores do Senado da Repúplica Federativa Brasileira. 

Excelentíssimos Srs. Senadores e demais autoridades presentes, a opor~ 
tunidade que me é dada é urna pequena oportunidade da qual desejo tirar 
todo o proveito para desmistificar vozes interesseiras que estão trocando os 
papéis durante o desenvolvimento da Terceira Conferência das Nações Uni
das sobre o direito do mar; os papéis estão sendo trocados por vozes interes~ 
seiras neste País, fala-se de recuo, e houve recuo sim, mas não do Brasil, hou~ 
ve recuo daquelas potências que têm esquadras e não têm praias e pretendiam 
fazer continuar a talassocracia. Esta talassocracia terminou, não fomos nós 
que recuamos, recuaram aqueles outros que não viam legitimídade de modo 
algum nas distensões dos espaços marítimos que o Brasil, entre outros, estava 
praticando, com interesse objctivo, claro e confesso de apropriação dos recur
sos do mar em espaços mais dilatados que lhe ficavam fronteiras: E se esse 
objetivo foi reconhecido, agora não mais assentado em ato unilateral do Bra~ 
sil, do Equador, do Peru, da Coréia, do Chile, da Argentina e de outros, mas 
sim no esboço de um tratado a ser assinado por cerca de 150 países, em que se 
reconhece a zona de direitos exclusivos de exploração econôrnica; se houve 
recuos foi desses países ou foi dos outros que lhe negavam o direito? 

É necessário aproveitar esse pequeno minuto que me ê dado perante à 
consciência jurídica nacional para com, a relativa autoridade que tenho, falar 
sobre o tema, a fim de dizer: precisamos dismistificar a colocação do proble~ 
ma erradamente perante à opinião pública brasileira: fale~se de recuo, mas 
diga-se o sujeito deste verbo: recuaram os outros, os que nos negavam, nós 
não recuamos, nós ganhamos, estou aqui para uma liÕguagem triunfal: ga~ 
nhamos! 

Os espaços marítimos, juridicamente tratados, eram anteriormente o 
mar territorial, uma zona contínua e depois o alto mar. O mar territorial nas~ 
ceu com o objetivo de defender os interesses da sociedade cm terra_ contra os 
perigos que vinham do mar. Esses perigos, no Brasil, chamaram-se Dugue~ 

troan, por exemplo, os piratas. Os perigos ma1~recentes, nos Estados Unidos, 
chamava~se os contrabandistas de álcool; os perigos de toda a Terra vindos 
do mar chamavam~se as doenças, de tal modo que o direito, por- um consen~ 
so, foi reconhecido a todos os Estados que o poder do Estado situado em ter
ra sobre a jurisdição de sua base territorial e de sua população p_~rmitia um 
derrame desse poder sobre um razoãvel e pequeno espaço marítim'o, que lhe 
era fronteira, para o exercício de defesa da sociedade em terra: dçfes.a militar, 
defesa econômica quanto a problemas de alfândega, defesa de saúde e defesa 
mesmo de soberania. 

Mesmo depois de posta em completa ilegalidade a pirata na, que é uma 
ilicitude reconhecida, é preciso reconhecer e proclamar o carãter muito recen· 
te desses institutos da aplicação de uma ordem jurídica quase mundial, a pira· 
taria foi posta fora da lei nos com-eços do século passado, imaginem, recor
dem só e tenham em vista os Senhores este dado. Então, em defesa dos inte~ 
resses situados em terra, da sociedade em terra, foi reconhecido ao Estado ri~ 
beirinho um derrame do seu poder sobre o espaço marítimo, razoãvel, peque
no, que lhe era fronteiro. A este espaço foi dado o nome de mar territorial, 
mas sofremos recentemente o impacto de tecnologias novas sobre as insti
tuições políticas e sobre_ as instituições jurídicas. A possibilidade do homem 
de ampliar a sua capacidade exploratória dos recursos vivos do mar, dos re
cursos minerais subjacentes, a possibilidade do homem fazer explorações mi~ 
nerais a profundidades até então insuspeitadas, ainda mais, a revelação, ain~ 
da em parte, da tecnologia, a confirmação, pelo radar, e pelo sonar da efetiva 
existência de uma plataforma que se estende oceano adentro sob uma lâmina 
pouco profunda dos mares, como reivindicação então surgindo logo depois 
dessa revelação, após a Segunda Guerra, com a reivindicação dos Estados de 
que pertencessem a eles e não fossem terras de ninguém esta plataforma con
tinental à volta dos Estados ribeirinhos. 

O impacto da tecnologia, a saber, do conhecimento da existência da pla
taforma continental, da possibilidade de exploração dos recursos minerais 
nela existentes e da falta de regulamentação, a propósito de tais espaços, ini~ 
ciou a ruptura da ordem jurídica internacional do mar até então concebido 
com um outro propósito, com um outro objetivo e sobre outras bases. Até en
tão se tratou, quanto ao direito do mar, de defesa da sociedade em terra. Mas 
quando os Estados Unidos, o Brasil, a Coréia, a Inglaterra, a França, identifi
cando que lhe ficavam fronteira uma plataforma conttnental possivelmente 
rica, de managanês, de petróleo, de cobalto, de níquel e a ampliação da possi~ 
bilidade captatória de peixes, por todos os motivos, houve, desde logo, a rup~ 
tura da ordem jurídica internacional pela Declaração Truman, quando 
apropriou~se, por ato unilateral, mera declaração, sem tratado, nem lei inter~ 
na, da plataforma continental que lhe ficava adjacente no Pacífico e no Atlân~ 
tico de 300 milhas. Outros Estados passaram de toda a Terra a fazer essa de
claração de apropriação, por ato unilateral, e de incorporação desses espaços. 

Vemos, então, que começou a ruir toda uma ordem jurídica do mar sob 
o impacto da tecnologia nova, da possibilidade nova de exploração econômi~ 
ca, possibilidades novas de instrumentos de ataque, possibilidades novas de 
instrumentos de defesa no combate militar, no combate económico, no cam~ 
po político. 
. Começou, então, todÕ um modo de desagregação da ordem jurídica in~ 
ternacional no mar, por substituição de seus objetivos. O objetivo primitivo 
era o da defesa da sociedade em terra e, por isso, se reconhecia ao Estado um 
derrame de poder sobre o espaço marítimo que lhe era vizinho. Mas, agora, 
não. Somos contemporâneos, protagonistas da substituição desses objetivos. 
O objetivo, agora, é outro. É apropriar-se de recursos económicos existentes 
no mar em benefício, em primeiro lugar, do Estado ribeirinho, depois, por 
que não? E um benefício da humanidade. 

Esta substituição de objetivos determinou, portanto, a modificação, a 
transformação do Direito. Começou quanto à dilatação do espaço marítimo, 
começou no Pacífico, por três pequenos países: o Equador, o Peru e o Chile 
que passaram a definir os seus espaços marítimos não mais fundados no mito 
das três milhas, mas dizendo que lhe tocava no direito até 200 milhas. 

O mito das três milhas, quando houve todo um murmurinho ao longo da 
terra na sociedade internacional do Estado, a propósito desses interesses que 
todos os Estados viam prontos nos espaços marítimos não regulamentados, 
as Nações Unidas fizeram um levantamento da medida do mar territorial e 
foi encontrado que apenas a terça parte dos Estados da sociedade internado
na\ tinha mar territorial de três milhas. 

E é bom que se registre que realmente o mito das três milhas foi espalha~ 
do pelos portos, pelos mares e oceanos do mundo, pelo elevado e merecido 
prestígio da esquadra inglesa. Mas, na Inglaterra, durante a epopéia napoleó
nica, tal não foi, os ingleses declararam, por ato unilateral, duas extensões do 
mar territorial, dentro da sua batalha isolada, heróica, épica, maravilhosa~ 
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contra a epopéia de Napoleão assolando todo o solo europeu. E os ingleses fi
zeram 6 milhas ao norte das suas ilhas, e espaço de 26 milhas das águas do sul 
de suas ilhas, por ato unilateral, por interesse de defesa, em contrário comple
tamente ao mito das três milhas que tinha nascido uma possível analogia en
tre o alcance do tiro de canhão da época e a possibilidade do efetivo exercício 
do poder do Estado ribeirinho sobre o espaço marítimo que lhe fosse frontei-
ro. 

Esse mito das três milhas começou a ser destruído por nós, latino
americanos, por nós sul-americanos. Cabe, aqui, Uma pausa para uma home
nagem à vocação jurídica dos povos latino-americanos, tão destratados por 
aquelas sociedades de culturas expansionistas e poderosas que criam, no Di
reito Internacional, institutos que não condizem com a superiorida-de do 
espírito nosso, de nós outros latino-americanos. O Direito Internacional viu 
ser injuiiàâOs iriStitUtosjui-ídicos pelos povos expansionistas e-que chama co
lônias, prote"torados, armistíciO- armistício é jUrídico, dizem que é tratado o 
armistíCro.--Protetorado contra quem? Nós latino-americanos criamos outros 
instíti.flos Cóin OS quais contribUímos para o blfeüo Iriternaciollal: a não in
tervenção, a autodeterminação dos povos, a igualdade jurídica dos Estados 
(Rui Barbosa, em Haia), asilo. Estes os conceitos Jurídicos latino-amedcanos. 

Tenho orgulho de ser latino-americano, principalmente, em tema de Di
reito Internacional Público. Nós Iatino-americànos estamos levando a nossa 
verdade para o mundo. E começamos a abrir caminho com a nossa verdade 
no mundo, quando, pela voz de um americano não latino Woodrow Wilson, 
num navio denominado Paz, depois da Primeira Guerra, atravessamos Õ 
Atlântico para levar àquela Europa guerreira, conturbada, as idéias de uma 
Assembléia Internacional de Estados na Liga das Nações. De outra vez, 
quando, sob a liderança da Roosevelt, pudemos congregar os Estados para 
continuar a obra de Woodrow Witson na Organização das Nações Unidas. 
Mas, nós latino-americanos tínhamos nossos conceitos até então recusados, 
inscritos na Carta das Nações Unidas: a autodetermiriação dos povos, a não 
intervenção, a igualdade jurídica dos Estados e o direito de asilo. 

Este conceito das três milhas, passou, portanto, a ser o sinal inicial de 
que o travejamento do Direito Internacional do mar estava abalado pela sub
versão dos objetivos. Não se tinha mais o objetivo da proteção da sociedade 
em terra contra desembarque, fosse militar, fosse contrabandista, fosse de en
fermos pestilenciais. Tínhamos substituído os objetiVos- do Direito do mar 
pelo Direito do Estado ribeireinho de apropriar-se das riquezas que lhes fi
cam fronteiras a sua população. 

Os Estados do Pacífico passaram a fazê-lo, em primeiro lugar, o Equa
dor, o Peru, o Chile em 200 milhas, e foram recebidos sob risota,.duzentas mi
lhas, por quê? Porque as chuvas dos Andes, raspando as suas terras 
despejavam-nas no mar. E, ali, naquela pequena plataforma emersa também 
tornaram a terra pouco agricultável no Peru, no Chile_e no Equador. Sobre
voei cidades com casas sem tetos, porque não chove; não chove nunca; e, se 
nunca chove não é possível ali a agricultura. E a terra deles foi levada para o 
mar, que lhes ficou fronteira dentro de três milhas inglesas? Aí, nS:o, que a na
tureza não obedece a esses mitos. A corrente de Humboldt torna essas terras 
que saem dos Andes e leva a 170 milhas. E ali a terra sob a ação do sol, do 
oxigênio e de outros fatores biológicos e químicos gera o planeta, que é o am
biente próprio para o peixe; a 170 milhas da -cOSfã peruana com a terra que 
desceu pela lixívia dos Andes. E ali nesse planeta estão os pequenos peixes ve
getarianos,_ de multiplicação fantástica, servem de alimentos aos peixes carní
voros. Esses peixes pertencem a quem? Por acaso pertencem à sociedade anó
nima de países longínquos, cujos civismo está-só no seu balanço e que atra
vessam os mares para ir se apropriar desses peix6s? Ou, em primeiro lugar, 
pertencem, por origem, continuidade, por solidariedade humana à população 
peruana de cujas terras esses peixes se fazem? Ao Peru, ao Chile, ao Equador 
as nossas homenagens. Seguiram-se-lhes a Argentina, o Uruguai e depois o 
Brasil c a Coréia e mais esses países e mais aqueles outros distendendo o seu 
espaço marítimo com uma total subversão do conceito ortodoxo, primítivo, 
tradicional do espaço marítimo, que não é mais aquele pequeno espaço que o 
tiro de canhão vai defender a sociedade interna. É o objetivo do Estado ribei
rinho de apropriar-se daquelas riquezas para sua população. Foi a subversão 
então dos fins- o Direito se rege por fins, o Direito não se rege por causas. 

O Fim no DireítO é mesmo o título de um dos principais livros de filoso
fia jurídica de Von Ihering, "O Fim no Direito". Assim, o mar territorial e a 
plataforma continental pelos atos unilaterais, praticados nos Estados, cria
ram um antagonismo de interesse na sociedãde internacional de Estados. Es
tados que queriam ir às praias alheias, às proximidades das costas alheias, 
para ali praticar a sua pesca; que viessem mas não com o fato novo, e aí outro 
impacto da tecnologia no Direito, qual seja o desenvolvimento da tecnologia 
da pesca. Frota pesqueira composta de barco-fábrica e mais pequenos barcos 

apreensores, estacionada, por meses, num pesqueiro, que é localizado no 
mapa-mundi, e enviada esta frota pesqueira por sociedade anónima financei
ramente tão poderosa que escothe todos os mares e oceanos para onde man
dar sua frota pesqueira. A frota pesqueira fica estacionada, durante meses, 
como ficou uma frota pesqueira nas águas fronteiras ao Rio Grande do Sul. 
O barco-fábrica receb_e o pescado dos pequenos barcos filhotes que lhe tra
zem. O barco-fábrica escama, fileta, enlata e frigorifica pa-rado ali, e receben
do e recebendo ... E quando se vão deixam em nosso País esse quadro: os pes
cadores gaúchos por dois anos visitaram as redações dos jornais, protestando 
contra o desequilíbrio da reposição do peixe, causado pela ação predatória e 
indiscriminada das empresas pesqueiras de porte mundial. Em virtude da fal
ta de uma regulamentação internacional, oS Estados- passaram a se valer do 
instituto Conhecido do mar territorial e do ato unilateral para declarar a ex
tensão do seu espaço marítimo para defender para os seus nacionais e para 
defender a herança comum da humanidade contra a ação predatória, os re
cursos vivos do mar que ali estavam.-_ E .também para se preparar contra a 
possível colocação de plataformas de exploração petrolífera, vindas de longe, 
para sobre a plataforma continental que urgia nacionalizar. O primeiro que 
nad-OnaiTzou foram -os Estados Unidos pela Declaração Truman. Nós do 
Brasil, no Governo Outra, nacionalizamos também, por ato unilateral, a pla
taforma continental brasileira que, ao Sul, tem I 90 mllhas, e que, a volta do 
Nordeste, é bem mais estreita dada às saliências do Nordeste que, ao Norte, 
tem até uma média de 109 milhas. 

Era preciso cuidar disso, era preciso apropria-r-se pata a defesa desses re
cursos e nacíonalizá-los para o estado ribeirinho. E o Brasil assim o fez, 
lançando mão do instituto jurídico conhecido internacionalmente, pelo cos
tume, corno sendo o ato unilateral para delimitação da largura de mar territo
rial e com o propósito agora novo de apropriar-se das riquezas do mar. 

Houve então todo um reconhecimento de que uma transformação pro
funda tinha se passado na ordem jurídica internacional do mar. Na primeira 
conferência internacional das Nações Unidas que se realizou em Genebra, em 
1958, terminou por um ímpasse. Acertaram que o mar territorial pertence ao 
país vizinho, acertaram que a plataforma continental está sob a soberania do 
país vizinho. Mas acertaram, com dificuldades, a dimensão dessa plataforma 
continental: ela irá até oitde haja 200 metros de profundidade, ou seja possí
vel a sua exploração econômiCã desde a ConVenção de Genebra, em 1958. 
Esqueceram-se do talude. A plataforma continental normalmente vai descen
do até 200 metros de profundidade, depois cai abruptamente- mas há o ta
lude: esqueceram-se do talude. As coisas novas quando são dita$ são logo re
cebidas com fácil aceitação. 

Os pequenos países sul-americanos do Pacífico, quando estenderam o 
seu mar, para fins econômicos, até 200 milhas, foram recebidos com risotas. 
Mas, no Tratado da Terceira Conferência das Nações Unidas, já se fala, com 
quase unanimidade, de uma zona para exploração econômica de até 200 mi
lhas.._ Os risos sumiram das faces soberbas daqueles que estavam donos de ver
dades antigas. que os fatos novos não confirmaram. Lembro-me, quando dis
sertando na Escola de Guerra Naval, propus o conceito de que o talude per
tencesse, com a plataforma, ao Estado ribeirinho. E houve entre mesmo uma 
pequena parte da oficialidade que me ouvia, tão brava, em torno da minha 
pessoa, tão em torno dos chefes na vai~, tão em torno do ato de grandeza do 
Presidente Médici, de distender o mar territorial para 200 inilhas, houve 
quem achasse excessiva a pretensão do jurista de fazer incorporar o talude 
também à plataforma continental. 

No entanto, nos projetas de tratado já está que o talude incorpora-se à 
plataforma contínental. Ê: o peso das idéias velhas, desde os conceitos estabe
lecidos à falta de facilidades para ver nos fatos, o novo direito porque, repito 
e repito à exaustão, o direito não cria fatos; os fatos criam o direito. Os fatos 
novos, nova tecnologia pôs em ruína toda a arquitetura da ordem jurídica in· 
ternacional do mar anterior. Os fatos novos abalaram essa arquitetura, os fa
tos novos criaram o novo direito. 

Corno está sendo esboçada essa controvérsia? A controvérsia é a de nós 
outros, que temos praias e que não temos tecnologia, a de nós outros, que te
mos a maior parte dos espaços dos mares, dos oceanos, das praias, mas não 
temos esquadras, nem temos recursos financeiros; esta, a controvérsia de fa
to, e que era preciso ordenar. O Direito regula relações conflitantes; o Direito-
é simplesmente de regulador de relações conflitantes. Estas relações conflitan
tes passaram a encontrar já uma regulação que proponho e proefetizo que, 
seja transitória, mas é a regulação possível no momento. Como ficou? 

Ficou reconhecido aos Estados ribeirinhos uma zona econômica exclusi
va. A zona econômica exclusiva para exploração, no art. 55 do Projeto de
Tratado das Nações Unidas, atribui ao Estado ribeirinho uma zona econdmi
ca exclusiva para nele exercer direitos soberanos, com o propósito de expto:.:--
ração, de pesquisa dos recursos natur3.is vivos ou não vivos alí existentes. 
Uma zona econômica exclusiva significa a legitimação agora do propósito-~ 
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::}Ue animou aqueles Estados de apropriação desses espaços para fins econô
micos, objetivo novo no Direito Internacional do Mar, é agora a legitimação 
disto. 

E devemos então sublinhar para concluirmos o nosso trabalho de des
mistificar, para aqueles irânicos reticentes que falam em recuo e não dizem 
qual é o agente do recuo, quem é quem recuou, se fomos nós ou _os nossos 
::ontestantes? Quem foi que recuou? Quando se diz que cabe uma zona exclu
:::iva econômica para exploração de recursos vivos e recursos não vivos exis
Lentes na plataforma e nas ãguas subjacentes, podendo exercer ainda a juris
dição, podendo estabelecer ali plataformas para a exploração; podendo exer
:er alí proteção e preservação ·do ambiente marítimo contra, portanto, a po
luição. 

E esta declaração da zona econômica exclusiva não é uma mera decla
ração de direito; é um direito completamente constituído, porque Direito é o 
interesse juridicamente protegido - definição de Von Ihering- e é juridica
mente protegido quando uma força legitimamente pode ser invocada para 
protegê-lo. E o tratado que atribui ao país ribeirinho a zona de exploração 
econômica exclusiva até 200 milhas, as mesmíssimas 200 milhas brasileiras, 
agora se vê substituído. A declaração unilateral do Brasil tão frãgil no meio 
da contestação dos fóruns se vê substituída a declaração unilateral por um 
tratado que vai ser assinado, legitimando-o perante e dentro da consciência 
jurídica internacional; vai ser assinado por cerca de 150 Estados. Onde estão 
recuo? Houve avanço, houve melhoria de nossa posição. O nosso objetivo era 
esse, fundado apenas no ato unilateral do Presidente Médici. Agora não. Nós 
vamos ter esse mesmo espaço para esses mesmos fins de exploração econômi
ca exclusiva, referendado, legitimado num tratado dentro das Nações Uni
das; firmado por cerca de 150 Estados. E por acaso, trata-se de uma mera de
claração? Não. P9rque no mesmo tratado, no art. 111, dão direito de perse
guição, por forças navais, em caso de violação deste espaço de 200 milhas de 
zona exclusiva. 

Está aqui no art. 111: 

"O direito de perseguição aplica-se à violações por ou_tr_os pra
ticados na zona econôm_ica exclusiva e também praticados sobre a 
plataforma continental". 

Art. 111, n9 2 que se refere expressamente ao direito de perseguição na
val. E o barco perseguido tem que praticar todas as normas do corsário e do 
bandido. E só se pode refugiar entrando em ãguas territoriais de terceiro Es
tado ou do Estado dele. 

Total reconhecimento, portanto, na consciência jurídica universal, no 
fórum político mais elevado do ato brasileiro das 200 milhas para o fim de 
apropriar-se dos recursos econômicos ali presentes. 

Tínhamos propósitos militares? Não. Nem nós, nem os nossos copartíci
pes desta transformação do Direito Internacional do Mar. Tem propósitos 
militares a Islândia? A Islândia teve um pequeno barco de pesca que a Geo~ 
grafia esqueceu perto do Pólo Norte. Um dia, animado pelo que estava acon~ 
tecendo na América do Sul, com o direito do mar, ampliou também o mar 
territorial, de começo, para 50 milhas e depois para 200, e fez os ingleses es
tremecerem. E partiu uma frota--pesqueira comboiada por belonaves inglesas 
mas não chegou lã. Não pôde chegar- não pôde chegar devido, justamente, 
pela troca de influências, de prestígios e de pressões a Islândia, com sua si~ 
tuação altamente estratégica nOA-tlântico Norte, com sua situação- tão neces
sária à OTAN, com sua situaÇão tãd neCessária ã segurança do Ocidente. Hã 
que perlustrar esses interesses. A pequena Islândia, então, não viu chegar às 
suas praias a frota pesqueira inglesa nem as belonaves inglesas. Fim, mera
mente, econômico. 

Algum dia, no Brasil, mobilizamos belonaves para fins militares de ocu~ 
pação ou desembarque, nesse episódio? Não. Para a sustentação dos nossos 
propósitos econômicos, exclusivamente. Chegou mesmo a ser despedida con~ 
tra a nossa ação de apropriação desse espaço marítimo, chegou mesmo a ser 
despedida, de um porto europeu, uma fragata. Essa fragata veio com ordem 
para dar proteção aos barcos pesqueiros da sua bandeira_. A nossa Marinha 
de Guerra, então, no ato, despediu também uma fragata para interceptar e_ssa 
que vinha da Europa. Que seja aqui mencionado o nome do oficial de Mari
nha que assumiu o comando dessa nossa fragata, o Almirante U seda de O li~ 
veira, que, pelo seu ato de civismo, pela sua formação de chefe, navegando 
para o Norte em ação de guerra, estacionou a sua belonave em frente a Porto 
Seguro, chão sagrado, ponto geogrâfico e histórico do nascimento da Pátria. 
Ali estacionado, determinou à sua guarnição que vestisse o branco festivo. 
Sob a Bandeira Brasileira e ao som do Hino Nacional fez a leitura de uma Or
dem do Dia de um chefe guerreiro em campo de batalha declarando para 
onde iam. 

Momento de civísmo, momento de união naS forças militares, na opinião 
pública brasileira, na consciência jurídica em tOrno dos seus interesses e de 
seus objetivos puramente econômicos e contestados pór outros fortes da ta
lassocracia, daqueles senhores antigos de todos os mares e de todos os ocea,;: 
nos que recuaram. É preciso usar este verbo sim, mas dar-lhe o sujeito. Houve 
recuo, o Brasil não recuou. Houve recuo daqueles que nos contestavam, por
que aqui está reconhecido o direito a uma zona exclusiva de até 200 milhas 
para a exploração científica, para a exploração econõmica, com o direito as
segurado num tratado de persegUição naval aos violadores dessa zona. 

Nós somos espectadores e protagonistas de um dos grandes momentos 
da humanidade. Esses_ fatos espetaculares do homem chegando à lua, são 
acompanhados por outros que a consciência da opinião pública não tem 
como registrar, mas estamos vivendo, temos o privilégio de viver um momenR 
to só comparável, talvez, com o da expanSão da Grécia, com a expansão de 
Roma ou com a época das descobertas, tal é a grandeza histórica que nós, a 
mesma geração, na humanidade, somos testemunhas e protagonistas. 

A uma das cenas maiores e mais relevantes é esta que estã passando nas 
Nações Unidas, onde se propõe a realizar esse fato novo e monumental, a 
mais ambiciosa construção jurídica jã pensada pela mente humana, simboli
camente nascida da proposta de uma das menores potências do mundo que é 
Malta, ganha legitimidade, estã sendo construída e posta nesse tratado que é. 
a declaração de que as riquezas existentes nos fundos dos mares e dos oceanos 
constituem uma herança comum da humanidade - proposta de Malta - e 
que o fundo dos mares e dos oceanos devem ser interditados às nações béli
cas, à desnuclearização do fundo dos mares e dos ocearios e à predisposição 
da humanidade para explorã-los em benefício da humanidade com um todo. 

Somos protagonistas e testemunhos deste alto momento da vida da hu
manidade. Ainda, hã poucas horas, conversando com amigos eles falavam: 
"Mas e a oposição desses dois grandes"? Ai destes falazes dois grandes de 
sempre na História da humanidade! Ai de Atenas e de Esparta! Ai de Romal 
Ai de Portugal e de Espanha, os dois grandes de sua época! Ai de França e 
dos nórdicos! Ai dos ingleses de da Europa, os 'dois grandes da humanidade 
aos quais a humanidade sempre soube ultrapassar, sempre soube absorver e 
dissolver nas suas entranhas de mãe. Os dois grandes e a mãe sobrevivem, 
sempre são falazes, possivelmente são mortos, possivelmente servem um pou
co mais ou menos como para o tratamento de malária quando se inocula a 
bactéria e dá a reação positiva. 

As ambições dos dois grandes, ao longo da História, sempi'e foram 
egoístas mas jamais conseguiram ser permanentes e, nunca a humanidade 
lhes deu ouvido e suspendeu o seu prosseguir no caminho. 

A proposta que saiu de Malta: ''Pertence à humanidade, como herança 
comum, o leito do fundo dos mares e dos oceanos". 

Tenho emoção e voz trêmula ao ler o art. 136, do Projeto de Tratado da 
ONU, na qual, por vitória da proposta brasileira em Haia, da igualdadejurí-_ 
dica dos Estados, reunindo-se 150 Estados e resolvendo pelo voto, pela nego- •, 
ciação diplomática, pela concessão, pelo avanço e pelo recuo, chega-se então 
a consagrar o regilnejurídico do fundo dos mares e dos oceanos. No art. 137, 
começa por se proclamar- leia comigo Senador, é demais para eu ler sozi
nho, no art. 136 - Herança comum da humanidade: 

"O fundo dos mares e dos oceanos e seus recursos são conside
rados_ herança comum da humanidade". Proposta de Malta. 

Uma ambição, a maior jamais imaginada pela mente humana e pela ar
quitetura política da humanidade. 

Foi possível construir, um dia, a paz romana era só à volta daquele ma
ravilhoso, daquele admirãvel chão de mar que é o mediterrâneo, foi só à volta 
do mediterrâneo a paz romana- A admifável construção política dos ingle
ses salteada aqui e ali não com unidade, a:gora não, é com unidade, é a huma
nidade toda que se reúne para dispor sobre o fundo dos mares e dos oceanos. 

E sobre este principio da herança comuffi âa humanidade, está no proje
to do tratado, e o Senador me dá a h orna de acompanhar a minha leitura no 
art. 1 56, a tradução do establishment of authority em que fica prevista a insti
tuição de uma administração internacional do fundo dos mares, com todos os 
Estados participando financeiramente para essa administração. E um fenô
meno curioso~ a do processo em que a humanidade vai andando, é a transpo
sição daqueles institutos meditados e pensados para a face interna do Estado, 
no exercício do seu poder; a divisão do poder, na face interna do Estado, em 
Executivo, Legislativo e Judiciãrio. Eminente Senador Amaral Peixoto, depo
sitãrio de uma das maiores experiências políticas desse País, testemunho da 
falácia, das glórias e das afirmações, testemunho e personagem, ouça-me, o 
que se fez na face interna dos Estados, do poder ser dividido em Executivo, 
Legislativo e Judiciãrio, pela imaginação da hUmanidade e não dos grandes, 
está sofrendo uma transposição para a face externa dos Estados. 
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E nessa administração internacional do fundo dos ma~es jã está prevista 
a assembléia, que é o Poder Legislativo, o Conselho e o Secretariado, que é o 
Poder Executivo e mais ainda a instalação de um Tribunal Internacional do 
Direito Humano. Uma admirável construção jurídica e política que honra a 
todos nós desta geração da humanidade, com a contribuição que estamos 
dando cada um, neste cenário em que a terra tendo encurtado pelos meios de 
comunicação, pelo milagre feito pela engenharia eletrônica, por todos os ou
tros modos, inclusive pelos meios de agressão do fato nuclear. 

Por tudo isso, a humanidade está fazendo construções supranacionais 
que vão deixar de lado a falácia, ainda, e sempre que dois grandes pretendam 
ser senhores do mundo. 

E o que se vai fazer no fundo dos mares e dos oceanos? A exploração de
les prevê que os gastos com os núcleos da exploração do fundo dos mares e 
dos oceanos seja, em primeira lugar, para dar provisões à empresa, no art. 
175, II, HB"; to be used to provide the enterprise- para poder manter a em
presa que vai administrar e executar a administração do fundo dos mares e 
dos oceanos, por meio de procedimentos jurídicos, tirados ao direito adminis
trativo:_ concessões, concessões diárias, contratos, contratos a prazo, para fa
zer essa exploração. Ainda além da manutenção da empresa, distribuir os lu
cros aos interessados que estejam na administração. E mais aülda, fato novo, 
fato de agora, fato marcante de hoje, e só de hoje, não de ontem na História: 
a exploração do fundo dos Mares prevê a distribuição equitativa de lucros 
para os Estados em desenvolvimento e para as áreas mais retardadas da hu
manidade. 

Vimos então que a controvérsia do mar nasceu, primeiramente, -Com a 
identificação da mudança dos objetivos do direito do mar, o direito sobre o 
mar, que o Estado tinha, era de defender a sociedade em terra. Mudou. O ob
jetivo dos Estados hoje é a exploração econôm"ica do mar. Começamos nós, 
sul-americanos, por dar o exemplo e a medida das 200 milhas é a medida da 
nossa conveniência. As Nações Unidas consagraram, sacralizaram, legitima
ram essas 200 milhas na zona económica. E ainda pela voz dos pequenos, pela 
voz de Malta, há a construção de nós outros, os pequenos, que não somos 
parte dos dois que partilham o poder no mundo, contribuição de Malta ares
peito da definição do fundo dos mares e dos oceanos, como sendo urna he
rança comum da humanidade, nasce uma organização econômiCa para fazer 
essa exploração, levando em conta a humanidade. 

E o mar territorial? Os velhos institutos jtifídicos do mar territorial pros
seguem. No mar territorial estabelece o tratado, os mesmos requisitos orto
doxos do regime de cerca do mar territorial. No mar territorial as belonaves, 
para entrar, devem pedir licença e manter a bandeira da sua nacionalidade, se 
são de superfície. Os submarinos, para entrar no mar territorial alheio, devem 
vir à superfície e navegar à superfície, dando permanentemente a sua posição. 
Esses conceitos de mar territorial sobrevivem. 

Permito-me dizer que esse conceito de mar territorial com essas exigên
cias de fazer a belo nave dar a sua posição e fazer o submarino vir à tona ê um 
símbolo, uma sobrevivência de qualquer coisa de obsoleto, mas vistoso e bo
nito que a humanidade não abandona logo. Assim o testa coroado inglês, 
quando vai abrir o parlamento, vai até lá numa carruagem puxada a cavalos. 
Assim certos Juízes da admirável Inglaterra só abiem a sessão se tiverem com 
a sua peruca. Assim também o xerife, que é um antigo coletor de imposto do 
direito medieval inglês, na Suprema Corte, bate com o martelo e diz: Está 
aberta a audiência da Suprema Corte das Nações Unidas. São sobrevivências, 
hoje não se bate martelo, não é preciso chamar à atenção, nem se toca sino 
para alarme. Existem as campainhas, os alto~falantes, são sobrevivências que 
a humanidade, felizmente, não dispensa. São homenagens que devem ser 
prestadas. Com que reconhecimento? Com que sati-sfação vejo eu, na manga 
de um oficial de marinha de todo o mundo, por cima das listas do seu posto, 
aquele laço, que se chama laço de Nélson, para homenagear o maior dos ma
rinheiros, que na Batalha de Trãfalgar, tendo sido atingido por um estilhaço,', 
continuou a comandar a sua esquadra com o braço na tipóia. O laço de Nél
son me emociona de saber que todas as marinhas do mundo prestam essa ho
menagem. A Marinha Brasileira não é a Marinha Inglesa, mas reconhece o 
mérito de um grande chefe. 

Estas tradições devem ser mantidas. As pâtrias se fazem com tradições. 
Mar territorial é algo de obsoleto, que vai figurar no museu do Direito, por
que essa exigência de fazer submarino vir à tona e a belonave dar a sua po
sição, é totalmente desnecessãria na era eletrônica dos satélites. Nós sabemos 
localizar o submarino, e sabemos localizar a belonave, sem precisar o subir 
no rochedo e olhar com a luneta do general antigo de Waterloo. Não precisa
mos mais disso, porque os satélites estão aí fotografando. Podemos dizer 
onde estão os submarinos. 

Também a distância de 3 milhas para a defesa contra os tiros vindos do 
mar em terra, é pouco, 200 milhas não bastam. Conceitos de mar territorial 
de 100milhas-;-para-fins--rnitita-res;ê mna-fõiice-.-um--submarinri nUClear, dota-

do_ de míssil, despede míssil teleguiado, conduzido, o homem é capacitado 
hoje, pela eletrônica, para acertar a sua pontaria na lua. Despede um míssi 
que faz o percurso, tem retificada a s_ua pontaria e vai despejando as suas ogi 
v as. Uma ogiva corresponde, no estado atual dos mísseis de um submarino,-~ 
bomba de Hiroshima. Uma Capital inimiga não precisa expedir as suas art! 
lharias e as suas bombas por aviação. De onde ela está, ataca a outra, quas<
do outro lado da terra. 

Exigir que Se chame mar territorial de 200 milhas. é desconhecer esses f::t 
tõS-. Mar territorial, para fins militares. A exigência de submarino vir à tona, ' 
de belo nave dar a sua posição é uma figura de museu. É necessãrio que se es 
clareça. É um respeito ao País que a belo nave estranha visita, é um respeito~ c 
submarino vir à tona e a belonave dizer onde é que está. 

Mas se ele estiver exercendo qualquer ação naval para mapear certas zo
nas convenientes, por exemplo, fazer um levantamento sonar da plataforma 
continental, para a localização de áreas de silêncio, onde o radar não denun 
cia aproximação de submarino, se_ ele estiver desenvolvendo qualquer destaE 
atividades, a sua navegação não cabe no conceito ele navegação inocente, ·= 
portanto é nociva, e sendo nociva pode ser expulsa da área. Como vemos, c 
fato, tão complexo da controvérsia de direito do mar, nasceu do impacto de 
nova tecnologia sobre velhos institutos. 

E ao cabo desse percurso de cerca de 30 anos, de transformações de direi
to do mar, nós podemos hoje, esta manhã e aqui, usar uma linguagem triun
fal. O que era propósito de nós outros, países que temos praias e recursos e 
que não dispomos de poder, este propósito que foi o de apropriação de um es
paço para fins econômicos, até 200 milhas, em benefício da sua população, se 
ontem foi contestado, e se ontem se estribava apenas em ato unilateral do Go
verno brasileiro, já, no ano que vem, esse propósito estará legitimado num 
tratado a ser assinado por cerca de 150 países. E mais ainda, levando adiante 
a controvérsia do mar, pondo em começo de regulamentação a própria admi
nistração dos recursos no fundo dos mares e dos oceanos. 

Foi, Sr. Presidente, um dos mais relevantes momentos da minha modesta 
biografia; poder ter vindo a este chão da minha Pátria, à Comissão de Re
lações Exteriores do Senado brasileiro, dando-me, o Senado brasileiro a 
oportunidade, mais uma vez, de procurar destruir mitos. No passado auxiliei 
a destruir o mito das 3 milhas. Muitos dos países partiram para além das 3 
milhas; para 60, para 80. Tive a honra de contribuir, auxiliando e orientando, 
a convite do Presidente Senzhor, do Senegal, a distenção do mar territorial do 
Senegal para 80 milhas. No passado, ajudei sim, a destruir ess_e mito, o mito 
das 3 milhas. Agora, que foi dada a o.portuni_dade aqui, de destruir outro mi_
to, o mito do recuo. Houve recuo, o Brasil não recuou. Recuaram aqueles que 
negavam o Brasil. Precisamos usar eSsa linguagem triunfal e pôr fim a esse 
mitO de que houve recuo. Houve êxito: ganha!UOS. O Brasil venceu. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- Terminada a extraordináría 
conferência do eminente Dr. Clóvís Ramalhete, entramos na fase dos deba
tes. 

Concedo a palavra ao eminente Senador João Calmon, primeiro debate
dor. 

_O SR. JOÃO CALMON- St. Presidente, eminente Consultor-Geral da 
República, desejo, em primeiro lugar, proclamar com muito orgulho a minha 
condição de conterrâneo de Clóvis Ramalhete. Esse eminentíssimo jurista es
tá hoje nos deslumbrando com mais um_show da sua inigualável, da sua insu
perável eloqUência, depoís de ter recebido do Instituto dos Advogados do 
Brasil a medalha_ Teixeira de Freitas, com que foi agraciado também o emi
nente mestre do Direito, que deu o seu nome a esta Sala, Clóvis Bevilacqua. 
Tive oportunidade de assistir a consagração desse sâbio das letras jurídicas 
que o Espírito Santo teve o privilégio de ver nascer em seu território. 

Clóvis Ranialhete foi juiz da corte permanente da Justiça Internacional 
de Haia. No Espírito Santo, sem nenhum bairrismo, acostumamos proclamar 
que Clóvis Ramalhete é a outra Águia de Haia, jã que a primeira foi Rui Bar
bosa. Clóvis Ramalhete foi realmente o jurista brasileiro que deu fundamen
tação jurídica à defesa da doutrina do mar territorial de 200 milhas. Foi uma 
luta, não diria solitária, mas foi ·uma luta empolgante que contou, na sua pri
meira fase, com o apoio decisivo da noSsa gloriosa Marinha de Guerra. Essa 
verdadeira batalha jurídica não começou na área diplomática, não se iniciou 
no setor do Ministério das Relações Exteriores, mas Clóvis Ramalhete foi 
convocado, principalmente, pela Marinha de Guerra, que apoiou integral- . 
mente a pregação que ela já vinha fazendo para esta conquista da qual o Bra
sil tanto se orgulha. 

Quando o eminente President~ d_a Comissão de Relações Exteriores, o..; 
Senador Tarso Outra, cuja ausência todos nós lamentamos hoje, porque se _ 
encontra hospitalizado no Rio Grande do Sul, tomou a_ iniciativa de convidªr
Clóvis Ramalhete para proferir essa conferência, nós todos estávamos certo~~ 
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de que Clóvis Ramalhete iria demonstrar que, no episódio recente, envolven
do a soberania do mar territorial, o Brasil não tinha sofrido nenhuma derrota 
e não recuou, ao contrârio, a tese brasileira, que teve em Clóvis Ramalhete o 
seu campeão, o seu iriexcedível defensor, estã de pé, houve apenas modifi
cações superficiais que não afetarani o brilho e a importância da grande con
quista que se deve à Marinha de Guerra, ao ltamarati e a esse jurista nascido 
no Espírito Santo. 

Como capixaba e tendo também o prazer de contar neste plenãrio com a 
presença de outro conterrâneo nosso, o Senador Moacyr Dalla, nascido nas 
barrancas do rio Doce, eu não poderia deixar de, antes de formular qualquer 
pergunta, saudar o mestre, o jurista eminentíssimo, o irmão, o conterrâneo, o 
brasileiro de quem todos nós devemos nos orgulhar, porque ele possui todas 
as credenciais para exercer os mais altos cargos desta República, sem falar no 
cargo que ele ocupa, o de Consultor-Geral da República, convite pessoal do 
eminente Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, cujo 
cargo tem status de Ministro e que, juntamente com Ernane Galvêas, Minis~ 
tro da Fazenda, e o General Danilo Venturini, constituem o tiio de Ministros 
que o Espírito Santo possui hoje no alto escalão da República. 

O SR. MOACYR DALLA - Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. JOÃO CALMON - Com todo o prazer. 

O SR. MOACYR DALLA - A fidelidade das afirmativas de V. Ex•, 
com relação ao eminente jurista capixaba, traduz inequivocamente o orgulho 
maior do povo capixaba. Aqui estamos não para prestigiar a Clóvis Rama
lhete, mas a prestigiar o fato maior e histórico da nossa vida, que é ter o orgu
lho de dizer, modéstia à parte, nós somos conterrâneos de Clóvis Ramalhete. 

O SR. JOÃO CALMON - A minha primeira pergunta ao eminente 
convidado da Comissão de Relações Exteriores, hoje presidida por um queri
do amigo e um dos mais dinâmicos e mais dedicados membros desta Casa, o 
Senador Saldanha Derzi, que conta no Senado com uma legião de admirado~ 
res, é a seguinte: defen,de V. Ex•, Ministro Clóvis Ramalhete- dou o bom 
exemplo de chamá-lo de Ministro, porque V. Ex• o é, embora essa condição 
,não esteja proclamada em todos os jornais, em todas as revistas, em todos os 
meios de comunicação social - a minha primeira pergunta é essa: V. Ex• não 
acharia indispensâvel que. em outras oportunidades, fora da Comissão de 
Relações Exteriores do Senado, fosse muito maiS difundida a explanação ma
gistral que acaba de nos fazer, jã que na mente de pessoas desinformadas que 
constituem a grande maioria, o Brasil aparece como um derrotado ou como 
um País que teve como vitoriosa uma tese e depois foi derrotado pela pressão 
das grandes potências? 

O SR. CLÓVIS RAMALHETE- Eminente Senador João Calmon, em 
primeiro lugar me seja permitido agradecer as deferências pessoais feitas pelo 
meu querido amigo e eminente conterrâneo. Um congressista brasileiro que 
como João Calmon dedicou a sua atuação, em primeiríssimo lugar, a uma 
causa que não dâ votos. que é a de obter escolas para a infância desamparada, 
na sua atividade de parlamentar, levantando sozinho a bandeira de uma déca
da de educação para este País, esforçando-se para ampliar as dotações orça
mentãrias normalmente consideradas, neste País, a níVel municipal, a nível 
estadual, a nível federal; haveria de ser que um Senador, empolgado pelos 
problemas fundamentais do País, que surgisse, desde logo, a compreensão da 
situação em que nos encontramos. Nos encontramos, na: verdade, na situação 
descrita pelo eminente Senador Joã_o Calmon. O Brasil ganhou, seu objetivo 
foi atingido. Os Estados do chamado Terceiro Mundo conseguiram fazer 
uma admirável construção política e jurídica que aí estã, da qual o Brasil foi 
um dos arquitetos. No entanto, provindo não se sabe de quem, em palavras 
reticentes, e até mesmo substituição de posições; é o caso -em qUe nos senti
mos convidados para uma cruzada de esclarecimentos. 

Essa cruzada de esclarecimentos é possível que vá galvanizar a opinião 
brasileira para o legítimo entusiasmo cívico e ainda para levar a população 
brasileira, na sua opinião pensante, o sentimento de segUrança· de que o que 
nós queremos, ficou estabelecido, pois que resultará num sentimento de inse-
gurança a manutenção ainda que não de todo proclamada de ter sucedido o 
contrário, de que o Brasil recuou e que foi até um ponto onde foi destacado. 
Não se diz por quem foi destacado, não se diz como, quando, não se define, 
apenas se espalha, à socapa, que houve recuo do Brasil, quando não houve, 
como acabei de demonstrar, ainda que dentro das minhas limitações. 

A proposta do Senador João Calmon encontra em mim uma pessoa de
sautorizada para decisões. O Consultor-Geral da República responde ao Pre
sidente da República quando lhe faz consultas jurídicas, não quando lhe faz 
consulta política. t muito delicada esta posição e facilmente pode ocasiOnar 
invasões de ãreas. Se fosse levar ao Presidente da República as idéias que me 
animam a respeito do sistema penitenCiário brasileiro. que acho um fracasso, 
eu estaria invadindo a área do Ministério da Justiça e invadindo a área de um 

dos meus mais eminentes colegas aqui presentes, que estã meditando sobre o 
problema, cujo Ministro está pi'eocupado. Se eu for cuidar do caso do que es
tâ acontecendo com a opinião pública, convinha. aos Ministros fazê-lo, e mor
mente, incumbe, a meu ver, a esta Casa fazer, porque na transformação mais 
recente que o Estado sofreu, é possível que haja quase a unanimidade dos au
tores falando na fatalidade da ligeira prevalência do Poder Executivo sobre o 
Poder Legislativo. 

Mas, em compensação e, por isso mesmo, houve um recrudescimento do 
reconhecimento do Poder Legislativo, da sua função fiscalizad_ora e da sua 
função precípua de ser um grande fórum de debates das questões populares, 
das questões nacionais. Incumbe precipuamente ao Poder Legislativo essa 
cruzada de esclarecimento. 

Então, Sr. Senador João Calmon, a propósito destas minhas obser~ 
vações, encontre nelas um programa de ação para os seus pares no Senado, 
para os seus pares na Câmara dos Deputados, para convites a pessoas que se
jam experts no problema para vir falar esta linguagem que estOJ.!. falando 
aqui, que â linguagem da verdade. 

Recordo-me, Sr. senador, da ocasião em que o grupo de Faculdades 
Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, convidou-me para um encontro com 
universitários argentinos, que haViam sido selecionados entre mil universi
tários para- fazerem uma visita ão Rio de Janeiro e ouvir, na Cândido Men
des, alguns debates sobre os problemas brasileiros. Fui convidado para ser o 
primeiro conferencista para esse~,- estudantes, em número de meia centena, e 
lá propus: Os senhors preferem que eu fale sobre caráter nacional brasileiro 
ou caráter nacional argentino? Isto ajuda a compreensão dos dois países. Um 
deles disse: Não, preferimos que o Sr. fale sobre ltaipu. Então, falei sobre 
Itaipu, contei a posição legítima do Brasil diante do Direito Internacional, 
diante de decisões de cortes internacionais sobre o uso industrial de rios inter
nacionais dentro do setor do território do País. 

Um deles me perguntou: Mas, Itaipu vai poluir as águas? Respondi-lhe: 
Uma usina elétrica não consome a água, só retém e regula a vazão e, portan
to, melhora a vazão depois. Portanto, melhorando as condições de navegabi
lidade no país abaixo. estamos gastando para melhorar as condições de nave
gabilidade depois, além de Itaipu. 

Mas, e a poluição? Há uma poluição. Então, informei que eu conhecia a 
poluição e sabia atê mesmo o nome da bactéria. O rapaz me perguntou: 
Como se chama essa bactéria? Eu lhe disse: Chama-se United Press Havia in
tereSses eSTranhos em fazer colisão dos dois países, não há interesse na união 
da América Latina. Então, a bactéria que ia poluir as águas abaixo de Itaipu 
tinha nascido em agências de notícas que estavam divulgando falsa ciência. 

Assim, esse caso, até agora, nos reúne aqui. Ninguém sabe de onde nas
ceu a idéia de que o Brasil recuou, mas passou, está aí como estão soltas as di
famações. Não tem foco conhecido. É preciso, no entanto, fazer conhecido 
um foco de ação contrária, para esclarecimento da opinião pública. E, se me 
for permitido, tenho a honra de propor que seja do Poder Legislativo Brasi
leiro esse foco de esclarecimento. 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex• a pergunta, que conside
ro plenamente respondida. Não sou membro nem efetivo e nem suplente da 
Comissão de Relações Exteriores do Senado, porque a obsessão da minha vi~ 
da, como V. Ex'- destacou muito bondosamente, é a luta em favor da univer
salização do ensino em nosso País, que a UNESCO aponta como 80"' em dis
pêndio público com a educação em relação ao produto nacional bruto. Creio, 
entretanto, que, no próximo ano", esta CoíniSSão de Relações Exteriores, a 
que já pertenci no passado, poderá, sob a Presidência do nosso eminente Se
nador Saldanha Derzi ou de qualquer outro dos seus eminentes colegas, pro
mover até um simpósio sob~e esse tema, porque se tratando de um simpósio, 
serã muito mais fácil obter uma ampla repercussão nacional. 

Enquanto, entretanto, não chega o próximo ario, de 1981, não seria des
prezível, já que aqui há oUtros representantes do Poder Executivo, que a 
Hora do Brasil, hoje, sob a responsabilidade do Ministério de Comunicação 
Social, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Notícias, que tem, 
com freqUência, transmifído entrevistas de Mif!-istros de Estado e de Gover~ 
nadares sobre temas.de grande interesse nacional, também transm"itisse entre
vistas com o jurista eminente,- que-·aeu a· silsfeil.tação jurídica à tese do mar 
territorial das duzentas milhas. 

Ainda, a propósito da sua antológica coferência, Sr. Ministro Clóvis Ra
malhete, li, recentemente, uma revelação ligada a este tema, que representou, 
para mim, uma novidade. Falou-se, neste País, que no famoso episódio da 
Guerra das Lagostas, a que V. Ex• aludiu muito por alto, por motivos óbvios, 
que o General De Gaulle teria afirmado que o Brasil não é um País sério. Vi 
essa declaração, não dezenas de vezes, vi centenas de vezes, e sempre atribuí~ 
da ao General De Gaulle. Acontece que, recentemente, foi lançado um livro 
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de memórias do Embaixador Alves de Souza, que era então o represetante do 
Brasil na França. E esta frase, que tanto mal fez ao Brasil, porque atribuída a 
um dos maiores estadistas de todos os tempos, o General De Gaulle, essa fra
se pertence a outro autor. E a responsabilidade desta afirmação está escrita, 
está confirmada num livro lançado, se não me engano, no ano passado, quan
do o então Embaixador do Brasil na França, o Embaixador Alves de Souza ... 
V. Ex~ c~nhece obviamente a primeira versão ej"ã deVe ter tomado conheCi
mento não da versão, mas do fato verdadeiro, de que esta frase jamais foi 
proferida pelo General De Gaulle e, sim, pelo Embaixador Alves de Souza. 

O SR. CLÓVIS RAMALHETE- Não, não conhecia esta versão. A ser 
verdadeiro, o autor é que não é sério. Está inscrito como um dOs debatedores 
o eminente Senador e Almirante, Amaral Peixoto, que é uma das glórias mais 
puras da vida pública do Brasil, com relevantíssimos serviços prestados a este 
País. 

Eu não gostaria de tomar mais tempo. Passo, portanto, ao eminente Se
nador e Almirante, Amaral Peixoto, que é o Segundo debatedor inscrito, a 
oportunidade de falar sobre este tema que o fascina, já gue, como Almirante, 
ele sempre foi, na ativa ou na reserva, um dos campeões da defesa desta tese. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•. Ministro Clóvis 
Ramalhete, pelas suas respostas, que confirmaram amplamente o seu profun
do_ conhecimento de mestre inescedível do Direito. 

O SR. CLOVIS RAMALHETE - Muito obrigado, eminente Senador 
João Calmon, cuja intervenção, nesta manhã, muito me honrou. 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - Agradeço ao eminente Sena
dor_ João Calmon pela brilhante colaboração que dá a esta conferência do 
eminente Dr. Clóvis Ramalhete. 

Tenho a honra de dar a palavra, agora, a um dos eminentes Senadores, 
um homem que realmente tem uma respeitabilidade em todo o País, o emi
nente Senador Ernani do Amaral Peixoto. ------ -

O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado a V. Ex• 
Sr. Presidente, só lamento que esta conferência não tivesse sido assistida 

pela totalidade da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e mesmo de 
outros Senad_ores que se interessam também vivamente pelo assunto da inais 
alta importância para o Brasil, sobretudo para a defesa nacional e para a eco
nomia do País. 

Dr. Clóvis Ramalhete as dificuldades que temos no Senado são muito 
grandes; funcionamos, às vezes, em mais de uma Comissão ao mesmo tempo, 
somos chamados, freqüentemente, como ainda pouco fui chamado ao ple
nário, para votar. 

O SR. CLÓVIS RAMALHETE- A Nação sabe disso e presta, na pes
soa de V. Ex•, as devidas homenagens aos Senadores. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Essa a razão do número reduzido de Se
nadores e da nossa ausência temporária durante a palestra tão interessante e 
ilustrativa de V. Ex• 

Só me cabe agradecer a contribuição que V. Ex• dá aos nossos trabalhos, 
e dizer que sabíamos, quando fomos informados de sua presença, que iríamos 
ter uma brilhante exposição sobre o assunto. Mas, V. Ex• excedeu-se e deu 
uma verdadeira aula,.expondo todos os problemas, todas as dificuldades e, 
sobretudo, precisando perfeitamente a posição brasileira no importante 
problema. Para muitos - levados por informações, não digo t~ndenciosas, 
mas menos _avisadas da imprensa - há impressão de que houve um recuo oor 
parte do Brasil no problema da fixação dÓ mar territ~rial; mas V. Ex• exPli
cou e mostrou que, pelo contrário, aquilo que era uma declaração unilateral 
de um país, passará a ser ·a consagração dentro do concerto das nações dos 
mesmos princípios que defendemos. Isso nos dá uma tranqüilidade e, ao mes
mo tempo, que nos mostra a necessidade que tem o País de aparelhar sua Ma
rinha de Guerra para cumprir sua missão, porque não é só na guerra, ela tam
bém é muito importante na paz. 

Recordo-me, quando ingressei na Marinha, ainda ecoavam os efeitos do 
Almirante Frederico Vilar, que foi um dos primeiros a cuidar do problema da 
pesca em nosso País, fazendo a Cruzada José Bonifácio, percorrendo todo o 
litoral brasileiro e levando aos nossos pescadores, aos nossos abandonados 
pescadores, uma palavra de confiança e mais do que isso, o auxílio dos ser
viços auxiliares da Marinha de Guerra. 

Assim, agradecemos a presença de V. Ex', desejando que ela se repita. 
Outros assuntos, não só nesta Comissão, como em outras, estão a exigir a 
presença de de homens ilustres do país para que aqui venham trazer a sua 
contribuição, a sua palavra esclarecedora, o seu saber, os seus conhecimentos 
para orientação de nossos trabalhos. V. Ex• também focalizou um ponto im-

portante: as relações entre o Executi':'o e o Legislativo. De fato, elas precisam 
ser melhoradas. Um dos meios que temos para tornar mais fácil o entendi~ 
mente entre os dois poderes. Será esse de trazermos ao nosso meio vultos 
eminentes do J::xecutivo, para que aqui exponham os problemas do País e os 
pontos de vista do Poder Executivo. 

Muit.o obrigado a V. Ex• e receba nossas felicitações pelo brilho de sua 
exposição. 

O SR. CLÓVIS RAMALHETE- Muito grato ao nobre Senador Ama
rai Peixoto. Agradeço, muito sensibilizado, as pa(avras que V. Ex• dirigiu a 
minha pessoa em cujo comedimento tive a oportunidade de, mais uma vez, 
fazer a avaliação da sua experiência. 

A propósito dos recursos económicos, dos fins económicos, que- levaram 
,o Brasil a essa dilatação do espaço marítimo, apraz-me registrar, aproveitan
do a oportUnidade, em que o interveniente foi V. Ex•, apraz-me registrar, pois 
que V. Ex' contraiu matrimónio na família do eminente estadista Getúlio 
Vargas, e foi neste Governo que a voz popular anunciou uma reivindicação 
política e económica brasileira, dizendo: "o petróleo é nosso". Mas desejo 
acrescentar: o petróleo é nosso, porque temos 200 milhas, porque não há pe
tróleo no Brasil, de planalto em formações eruptivas, a PETROBRÁS está 
procurando, esperançosa o petróleo brasileiro no mar, para além das 3, das 
20;--daS 60 e das 80 milhas. o· petróleo brasileiro, como em toda parte, só pode 
dar onde há terreno sedimentar, o petróleo, manifestante, está no mar; de 
modo que, o Brasil, quando se apropriou deste espaço, o fez bem, porque eta 
terra de ninguém. Ao lado de uma plataforma que a PETROBRÃS, por ven
tura, instalasse sob o regime jurídico de alto mar, fronteira a Campos, podia 
chegar uma plataforma inglesa e instalar-se também. 

Essa apropriação deste espaço foi praticada pelo Governo brasileiro e 
acaba de ser ratificada pelo Conselho Mundial dos Estados. É preciso procla
mar, então, usando até mesmo o slogan popular, que o petróleo é nosso, por
que temos 200 milhas. 

__ Na oportunidade da intervenção de V. Ex• que se casou na família do 
eminente estadista, tão marcante na v"ida republicana brasileira, figura tão 
polémica, e tão polémica por ser rica, e tão contraditórío por ser rico, tão dis
cutido por ser rico, esse homem que, tragicamente, morreu pobre, num quar
to de estudante, onde havia apenas uma cama e um guarda-roupa, fqi durante 
o Governo deste estadista que a voz popular exigiu da Pátria Brasileira: "o 
petróleo é nosso". Devemos completar o slogan, surgido nas ruas hoje: o pe
tróleo é nosso porque temos 200 milhas ganhar essas 200 milhas nas Nações 
Unidas. 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - Estamos honrados com a 
presença de eminentes e ilustres autoridades civis e militares. E com o consen
timento do nobre Consultor-Geral da República, Clóvis Ramalhete, vamos 
abrir uma exceção permitindo que as altas autoridades aqui presentes, tam
bém possam fazer as suas interpelações ao eminente Conferencista, pedindo 
que se identifiquem e mencionem o cargo que ocupam. 

A palavra está liberada, para quem desejar fazer interpelações. 

O SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO MAR!TIMO DA PE
TROBRÂ:S ~ Peço- a palavra, Sr:-Presid~Õte. 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- Concedo a palavra ao Sr. Di
rotor do Departamento Marítimo da PETROBRÃS. 

O SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO MARITIMO DA PE
TROBRÁS- Ein primeiro lugar eu queria externar, em nome do Presidente, 
os agradecimentos pelo honroso convite qü~ Sr. Senador estendeu aõ presen
te conferencista, Dr. Clóvis Ramalhete, e externar, de modo geral, que a me
dida a dotada pelas autoridades brasileiras atende, de maneira satisfatória, to
dos os interesses que a PETROBRÁS tem na procura de petróleo e todas as 
suas atividades relativas às atividades marítimas que refletem que estão devi
damente protegidas Oo texto que se encontra em negociação no seio da III 
Conferência das Nações Unidas, e que tem tido, tambêm, o apoio do Minis
tério das Relações Exteriores, onde temos tido oportunidade de externarmos 
nossos pontos de vista. E corroborando com V. Ex• que não houve recuo do 
Governo Brasileiro, em hipótese alguma, apenas vimos prevalecer o nosso 
ponto de vista de ocupação dessa área inexplorada nossa que hoje estamos 
explorando, principalmente. na Bacia de Campos, localizada a 93 Km da 
Costa, muito além do mar territorial previsto. 

O SR. CLÓVIS RAMALHETE - Agradeço ao Diretor do Departa
meritó- Marítimo da nossa heróica PEtRbBRÃS a contribuição que trouxe 
nessa manhã, trazendo praticamente o seu depoimento a propósito da ocor
rência de petróleo no Brasil, naqueles espaços que seriam terra de ninguém, · 
que ontem, por ato unilateral, não o tivesse declarado mar territorial, e hoje 
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por ato universal, num tratado lei, não viesse a ·ser território brasileiro nesse 
espaço para exclusividade brasileira e de sua exploração económica. 

É um depoimento que enriquece a minha modesta dissertação. Muito 
obrigado ao nobre colega. 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- Com a palavra o nobre Sena
dor Lenoir Vargas. 

O SR. LENOIR V ARGAS - Sr. Presidente, não me sentiria tranqüilo 
se não deixasse uma palavra deSta. Catarina, e-agradecer pela magnífica ex
posição aqui formulada pelo Ministro Clóvis Ramalhete. Que não creio que 
seja a última. Ele se destina a um setor, claro que administrativo, tem uma 
providência de V. Ex• já complementando por aquela sugestão do Senador 
João Calmon. 

Ê que V. Ex• tomaria as providências todas no sentido de que a admirá
vel palestra do Ministro Clóvis Ramalhete fosse impressa pela Gráfica do Se
nado, para urna ampla divulgação em todo o País_. 

Ê uma solicitação que faço a V. Ex• e sei que V. Ex• a receberá com todo 
interesse, que é do interesse da Comissão d1.: Relações Exteriores. E é interesse 
da Casa que acha que não se perca essa palavra, apenas, na fita magnética 
mas, que ela seja também, impressa· e divulgada em todo o País. 

Sta. Catarina, que é um Estado que tem uma vocação marítima grande, 
quero agradecer em nome do meu Estado esta contribuição excepcional, his
tórica, marcante, que deu o Ministro Clóvis Ramalhete a essa fixação, a essa 
definição de apropriação _legítima, do mar territorial brasileiro. 

Eram as considerações que queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- Muito grato a V. Ex•; a Presi
dência irá providenciar a publicação dessa conferência. 

O SR. CLÓVIS RAMALHETE- Eminente Senador, eu lhe fico muito 
agradecido. E, é oportuno dizer-lhe de imediato, e não podia deixar de con
signar, a minha modesta bibliografia figurando na chancela do Senado Fe:de
ral, ela se engradece com essa chancela. As minhas palavras quando postas 
em comercialização por algum editor de revista jurídica ou de livros têm um 
significado, mas quando elas são entregues a meditação da Nação brasileira 
sob a chancela do Senado Federal, creia V. Ex• no meu íntimo- entendo que 
elas se iluminam. 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- A Comissão de Relações Ex
teriores, realmente, sentiu-se honrada hoje, com a presença do eminente bra
sileiro Dr. Clóvis Ramalhete, que nos encantou com sua conferência. 

Indiscutivelmente, os pontos de vista do Brasil têm sido vitoriosos, nos 
fóruns internacionais sobre os direitos do mar. Acompanho há muito tempo e 
uma das últimas conferências da União Interparlamentar em Sófia, o Brasil 
viu vitorioso vários pontos de vista defendidos pelo Brasil naquela conferên
cia. E sentimos a pressão extraordinária do interesse de duas grandes potên
cias, que não temos porque esconder quais são: que era a união dos Estados 
Unidos e a Rússia para massacrar realmente, todos os outros países do mun
do pelas suas possibilidades económicas e tecnológicas em dominar o mar. 

Felizmente, as nossas teses foram vitoriosas e estamos já no final de uma 
aprovação definitiva-- dos direitos do mar. 

Mas, temos que ressaltar, realmente, a presença do Brasil, e ternos aqui 
dois papas sobre direitos do mar: o eminente conferencista, Dr. Clóvis Rama
lhete e o Ministro Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro. Realmente o Brasil fica a 
dever a esses dois ilustres brasileiros, pela tenacidade, pela competência, pela 
cultura, pelos conhecimentos do direito do mar. O Brasil deve a esses dois 
eminentes papas as teses vitoriosas que hoje já estão no fír1ãl, nos fóruns in
ternacionais. 

Agradecemos a presença do eminente Ministro Clóvis Ramalhete, e ess.!l 
Comissão irá providenciar a publicação dessa conferência. 

E agradecemos a presença de todas as altas autoridades que nos honra
ram com sua presença, e notadamente, a nossa querida Marinha Brasileira. 

Está encerrada a Reunião. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 

VIGtSIMA QUINTA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 17-12-81 

Às onze horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e um, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidên
cia do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, reúne-se a Comissão de 
Municípios, com a presença dos Senhores Senadores José Caixeta, Vicente 
Vuolo, Valdon Varjào, Luiz Fernando Freire, Agenor Maria, Benedito Fer
reira, Lenoir Vargas, Orestes Quércia, Murilo Badaró e Almir Pinto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Moacyr Dali a, Raimundo Parente_, José Ri
cha, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Affonso Camargo e Mendes Canale. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

A seguir, passa-se a apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatados os Projetas de Resolução apresentados pela Comissão de Econo
mia, às seguintes Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n"' 334, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Eloi Mendes (MG) a contratar operação de crédito no 
varo r de CrS 75.611.250,00 (Setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, du
zentos e cinqüenta cruzeiros}. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: fa
vorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n9 228, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Santa Maria do Salto (MG) a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil 
e cem cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável. Apro
vado _por unanimidade. 3) Mensagem n9 252, de 1981, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Se~ 
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança (MG) a contratar operação de crédito no valor de CrS 
61.450.200,00 (sessenta e_ um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzen
tos cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável. Aprova
do por unanimidade. 4)_Mensagem n"' 55, de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ma
tipõ (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros). Re
lator: Senador Murilo B.ªdaró. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimida
de. 5) Mensagem n"' 311, de 1981, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de .João Monlevade 
(MG) a contratar operação de crédito no valor de Cri 182.969.500,00 (cento e 
oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos cruzei
ros). Relator: Senador Murilo B_adaró. Parecer: favorável. Aprovado por 
unanimidade. 6) Mensagem n'i' 306, de 1981, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Curvelo (MG) a contratar operação de crédito no valor de CrS 
292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e cinqüenta e 
um mil e duzentos cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: fa
vorável. Aprovado por unanimidade. 7) Mensagem n~ 302, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Araguari (MG) a contratar operação de crédito no valor 
de Cri 49.780.000,00 (quarenta e nove mithõe..<;, setecentos e oitenta mil cru
zeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. 8) Mensagem n9 125, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 3.511.440.000,00 (três bilhões, quinhentos e onze milhões, 
quatrocentos e quarenta mil cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Pa
recer: favorável. Aprovado por unanimidade. 9) Mensagem n~ 61, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Itapuranga (GO) a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzei
ros). Relator: Senador José Caixeta. Parecer: favorãvel. Aprovado por unani~ 
midade. lO) Mensagem n<1 301, de 1981, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Araguaiana 
(GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 13.941.500,00 (treze mi
lhões, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros). Relator: Sena
dor José Caixeta. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. II) Mensa
gem n"' 309, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de ltaberal (GO) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três milhões, quinhen
tos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador José Cai
xeta. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 12) Mensagem n9 312, 
de 1981, de do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja au-
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torizada a Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GO) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta 
e um mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador José Caixeta. Parecer: fa~ 
vorâvel. Aprovado por unanimidade. 13) Mensagem n• 313, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei~ 
tura Municipal de Montes Altos (MA) a contratar operação de crédito nova~ 
lar de Cr$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos 
cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorâvel. Aprova~ 
do por unanimidade. 14) Mensagem n• 310, de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de I vi~ 
nhema (MS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.962.400,00 
(quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros). 
Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável. Aprovado por una
nimidade. 15) Mensagem n• 205, de 1981, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Horizontina 
(RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.585.400,00 (dois mi
lhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Se
nador Lenoir Vargas. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimidade. 16) 
Mensagem n• 32;J, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Icatu (MA) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 4.703.000,00 (quatro milhões, setecentos 
e três mil cruzeiros). Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável. 
Aprovado por unanimidade. 17) Mensagem n• 322, de 1981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni~ 
cipal de Catanduva (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
39.300.000,00 (fríõ.ta- e nove milhões e trezentos mil cruzeiros). Relator: Sena~ 
dor Orestes Quércia. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade, 18) 
Mensagem n9 326, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 4.182.160.000,00 (quatro bilhões, cen~ 
to e oitenta e dois milhões, cento e sessenta mil cruzeiros). Relator: Senador 
Orestes Quércia. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimidade. 19) Mensa~ 

gem n9 230, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Sítio Novo (RN) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil 
cruzeiros). Relator: Senador Agenor Maria. Parecer: favorável. Aprovado 
por unanimidade. 20) Mensagem n• 229, de 1981, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio (RN) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeí~
ros). Relator: Senador Agenor Maria. Parecer: favorável. Aprovado por una
nimidade. 21) Mensagem n• 324, de 1981, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salto (SP) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 54.989.380,82 (cinqüenta e 
quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros 
e oitenta e dois centavos). Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorâ~ 
vel. Aprovado por unanimidade. 22) Mensagem n• 350, de 1981, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro~ 
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (MG) a contr"átar operação de crédito no valor 
de Cr$ 1.879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, du
zentos e vinte e seis mil cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: 
favorãvel. Aprovado por unanimidade. 23) Mensagem n• 319, de 1981, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei~ 
tura Municipal de Umarizal (RN) a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 20.004.000,00 (vinte milhões e quatro mil cruzeiros). Relator: Senador 
Agenor Maria. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 24) Mensa
gem n9 325, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à a pro~ 
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzei~ 
ros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por unani
midade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Francis
co Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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2. Louriva! Baptista 
3. Jo~C Caixeta 

PMDB 
I. Agenor Maria 

PP 
I. Evelásio Vieira 

ü:.iMente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
~cuniões: Terças-feiras. às 11.00 hor:ti 
m:aL Sala da Comissâo. na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3378 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- {CAR) 
(7 membros) 

COM POSIÇ.Ã.O 

Presidente: Alberto Si\Ya 
Vú.:e-Presidente: José Uns 

I itulares 

I, Josi: Lins 
':!, Eunice Michiles 
3. Gabriel Hermes 

Benedito Canelas 

l. E~undro Carreira 
~. ~lauro Benevides 

l. Alberto Silva 

Suplentes 

PDS 
I, Raimundo Parente 
2. Almir Pinto 
3. Aloysio Chaves 

PMDB 
I. Marcosfreirc 

PP 
I. Mendes Canale 

AssiStente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Lo&-1: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anex.o das Comis~ões - Ramal 3024, 

DIÁRIO DO CONGRESSO l'<ACIONAL (Scçào II) 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

V ice-Líderes 
'Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quércia 

Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 
Evelásio Vieira 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -lCCJ) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
]Q~Vice-Presidente: Nelson Carneiro 
2Q-Vk;e-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares 

l. A\t)ysioCh<!ves 
Hugo Ramos 

3. Lenoir Vargas 
4. Murilo Badarô 
5. Bernardino Viana 
6 Amaral Fur!an 
7 Moacyr D:.~!la 
H. Raimundo Parente 

l llurnhl•rln Lu~·ena 
~· Fr:.trll'tJ \lmunro 
3 Nelson Carneiro 
4. Leite Chaves 
5. Orestes Quere-ia 

1 Tancrcdo Neves 
2. J0sé Fragcl!i 

Suplentes 
PDS 

J. BenC"Jito Canelas 
2. Joiio Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Martins Filho 
5. Aderbal Jurema 

PMDB 
!. 1\·tar..:o~ Freire 
2. Lázaro Barboza 

PP 
L MendesCana!e 

A"Sistente: Paulo Roberto Almeida Campl1S- Ramal 3972 
Reuniões: Quart.<~s-feiras, às 9:30 horas _ 
Local: Sal<~ da Comissão. na Ala Sen:;~dor A!ex.andre Co!ita 

- -'\ilex.o das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Louriva! Baptista 
Vice-Proidente: Mauro Benevides 

Titulares 

1, Lourival Baptista 
:2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Dal!a 
4. José Caixeta 
5 Martins Filho 
6. Muri!o Badaró 

!. Láz<Jro Barboza 
Mauro Benevides 

3, Adalberll) Sena 

I, Saldanha Ocrzi 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

L Luiz Cavalcante 
2. Almir Pinto 
3. AderbalJurema 
4. Josi: Lins 

PMDB 
I. Henrique Santi!lo 
2. Evandro C<1rreira 

PP 
I. .Q.flonso Çamargo 

AsSIStente: Leda FeTreira da Roch<J- Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Saiu d<1 Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3168 

Quarta-feira ]0 7585 

\'ice-Líderes 
Affonso C amargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes C anule 
Sald;.~nha Derzi 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCR;\ TI CO SOCIAL - PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

\'ice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
Lom:lnto __ lúnior 
Moacyr Dalla 
tvturilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
V ice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulare~ 

l. Bernardino Villna 
, José Lins 
3. Lent)ir Varga' 
~. Mi!toJn Cabral 
:.. L ui7 Cllv;.~lcante 
6. Josi: Caixeta 

I Roberto Saturnim1 
Pedro Simon 
José R1cha 

1. Jose Frage!Ii 
, ·\lbcrto Silva 

Suplentes 
PDS 

I. Lo manto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2. Teotônio Vi!elu 

PP 
1. Afronso C amargo 

Assistente: Fmndsco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Loca!: Salll d;.~ Comissão. na Ala Senador Nilo Coelho 

- AncxoJ das Comissões- Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -(CE() 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
V ice- Presidente: Gastão M üller 

Titulares 

1 Adcrbal Jurema 
2. João Calmon 
3. Eunice Michi!es 

4. Tarso Outra 
5. Jose Surney 

l. AJ;.~!bcr!O Senô.l 
"' Franco Montoro 
J. Pedro Simon 

1. Gastão Ma!ler 

Suplentes 
PDS 

!. LomantoJúnior 
2. Gub.riel Hermes 
3_ João LUcia 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2. Mauro Benevides 

PP 
I. Evelâsio Vieira 

As~istente: Si:rgio da Fonseca Braga- Ramal 3492 
Reuniôes· Quintas-feiras, às !0:00 horas 
Lo..:a!: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3546 



7586 Quarta-feira 30 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fran~:o Montoro 
Vice-Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Lomo~nto Júnior 
J. Amaral Furh.tn 
4. Amaral Peixoto 
S. Martin~ I' ilho 
b. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Bernardino Vütna 
9. Almir Pinto 

I. Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotônio Vilela 
4. Frant:l) Montoro 

I Tanaedo Neves 
2. Affonso C amargo 
3 Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. José G uiomard 
1 Lourival Baptista 
], Benedito Canelas 
4. Vicente Yuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
I. Saldanha Der li 
2. Josi: Fragelli 

Assisle.nle.:.._.Car.los Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente I. Lenoir Vargas 
2. Aloysio Chaves 2. Aderbal Jurema 
J. Moacyr Da!la 3. A!mir Pinto 
4. Eunice Mkhiles 
S. Gabriel Hermes 

PMDB 
I. Franco Montoro I. Agenor Maria 
2. Humherhl Lucena 2. Nelson Carneiro 
3. J<~ison Barreto 

PP 
I. José Frugel!i I, Luiz Fernando Freire 

Assistente; Luil Clâudio de Brito- Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Ane:w das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Lins 
4. Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. Teotónio Vilela 

l. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

I, Dinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
I. Roberto Saturnino 

PP 
1. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sula da Comissão, na Ala S6tador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 

_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sccào II l 

COMISSÃO DE MUNICIP[OS- (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇ..\0 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares 

I. Almir Pinto 
2. LomantoJúnior 
3. Amaral Furlan 
4 Am01ral Peixoto 
5 Benedito C andas 
ó . Lenoir Vargas 
7 Moa~.:yr Dalla 
~ Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

I. JoséRkha 
Orestes Quércia 

3. Evandro Carreira 
Líuro Barpoza 
Agenor Maria 

I Gastão Mllller 
2. Affonso C amargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. Tarso Outra 
2. Aderbal Jurema 
3. José Sarney 
4. Murilo Badaró 
~. Jo~é Caixeta 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2. Jaison Barreto 
3. Humherto Lucena 

PP 
l. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496 
Reuniiies: Quinta~-feira~. às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

I. JoàoCalmon 
2. Murilo Badarô 
3. Aderbal Jurem a 

I. Adalberto Sena 

I Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Josê Sarney 
2. Moacyr Dana 

PMDB 
l. Evandro Carreira 

PP 
1. Mendes Canale 

Assistente: Fátima A brahào de Ara6jo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇCES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz. Viana 
19-Vice-Presidente: Paulo Brossard 
29-Vice-Presidente: Am._aral Peixoto 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Luiz Viana I. Aderbal Jurema 
2. Tarso Outra 2. Berq,ardino Viana 
3. Lomanto Júnior 3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 4. Moacyr Dalla 
5. Joào..Calmon 5. Martins Filho 
6. Aloysio Chaves 
7. Josê Sarney 
8. Lourival Baptista 

PMDB 
I. Paulo Brossard L Leite Chaves 
2. Nelson Carneiro 2. Pedro Simon 
3. José Richa 3. Roberto Saturnino 
4. Mauro Benevides 
S. Marcos Freire 

Dt'il'mhro dl' I' 

PP 
L Lui:z l'ernamhl I rctre 
2. Tan..:r<!d~l ?'J!!ves 

I, Sahbnha Dcw 

A~'i:o.tente· Leila Leivas !·erro Co:.t<~ - R.unal J..J.\)7 
Rcumôe~: Quartas-feiras. às I..J.:OO horas 
L~h.:al S;lla da Comi~s.iÔ, na Ala Senador :\ilo (~Jc!h,l 

- Ane>;o da~ Comissiies- RJmal 325-J. 

COM!SS,\0 DE SAL~IDE- tCS) 
(7 memhrn~l 

COMPOSICÀO 

Presidente: Jai~(Jn BaHcto 
Vkc-Pres1dente: Almir Pinto 

Titulares 

1. LomantuJún1or 
AlmirPint<l 
Jusé Uuiomard 
l.1lUri\';d B,1ptbt.1 

1 Henrique Santillo 
Jahün Barreto 

I. Sald<lnha Der7i 

Suplente~ 

PDS 
I. Benedito Cand<IS 

Jo:i,)(alm~m 

,; Len1lir Vurg_•1~ 

l':-..1013 
l. ·\d.dhcrlll Sena 

PP 
l. G•1~tihl !\tüllcr 

Assistente; U:d;~ h:rreir;~ da RvchJ. - Ramal 3..J.91) 
Reuniões~ Quinws-feiras, às 10:00 hor...1~ 

L~l!.:al: Sala da (',)missiio, na Ala Senador Ale>;::mdre Co; 
- Anexo dw, C omissões - Ramal 3020 

COMISSÀO DE SEGL'RANÇA NACIONAL- !CSN). 
(7 memhr11Sl 

COMPOSIÇÀO 

Presidente~ Dinarte Mari;.: 
V ice-Presidente: José Fragelh 

Titulares 

I. Dinarte Manz 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Guiomard 
4. Murilo Badaró 

I. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Pare1;1te 
2. Amaral Furlan 
3. José Caixeta 

PMDB 
I. Orestes Quéreia 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às I 1:00 horas 
Local: Sala da Cllmissão, na Ala Senador Alexandre c._,~r 

- Anexo das Comissões- Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC).:. 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Agenor Maria 
V ice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente I. Hclvidio :"-/unes 
2. Aderbal Jurema 2. Bernardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. José Guiomard 
4. Moacyr D;~lla 

PMDB 
l. Agenor Maria I. Lázaro BarboLa 
2. Humherto Lucena 

PP 
l Ga~tào Müller I. Luiz Fernando Freire: 

Assistente: luiz Chíudio de 'Brito- Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às I l :00 horas 
Local Sala da Comissão, na Ala Senador A!exarrd~.Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3121~~- • 


